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H.W. MEIHUIZEN 

Inleiding op Menno Simons' Meditatie 
op de 25e Psalm 

Achttien jaar nadat Menno Simons (1496-1561) naar het Doperdom was 
overgegaan, legde hij schriftelijk rekenschap af van wat er destijds in hem was 
omgegaan. In het gedeelte van zijn verweerschrift tegen Gellius Faber, dat 
na zijn dood nog zeker tien keer werd uitgegeven onder de titel 'Uitgang uit 
het pausdom', schrijft hij dat hij ongeveer een jaar nadat hij zijn ambt als 
past000r te Witmarsum had neergelegd zich 'in eenzaamheid door lezen en 
schrijven in het Woord oefende', dat wil zeggen zich door diepergaande 
bijbelstudie op het ambt van Oudste der Dopersen voorbereidde. Wij mogen 
aannemen, dat de Meditatie op de 25e psalm daarvan de neerslag is. Dit ge-
schriftje droeg in de eerste uitgave (1539) nog het opschrift Voele goede und 
Chrystelycke leringhen op den 25. Psalm, maar toen Menno het in 1558 in een 
nauwelijks herzien te noemen vorm opnieuw in het licht zond, gaf hij er de titel 
aan van Eyne seer lief ljjcke meditation und godtsalige oeffeninge, wat later werd 
afgekort tot Meditatie op de 25e Psalm. 

Al heel kort nadat hij vicaris te Pingjum was geworden (1524) ging hij 
twijfelen aan het miswonder. De vraag of brood en wijn wel werkelijk vlees 
bloed van Christus konden worden bij de consecratie door de priester, hing 
als het ware in de lucht. Vrijwel allen, die het nieuwe, reformatorische geloof 
aanvaard hadden, spraken zich erover uit, maar dikwijls zo verschillend, 
soms zelfs tegenstrijdig, dat Menno zich genoodzaakt voelde zelfstandig naar 
een hem meer bevredigend antwoord te zoeken. Later zou hij in zijn over-
wegingen bij vers 9 van de psalm verzuchten: 'er zijn veel wonderlijke secten; 
ieder beweert het zijne, net alsof hij op een vaste rots gebouwd heeft en toch 
bezit hij de waarheid niet'. Onder secten verstond hij min of meer zelf-
standige, maar (nog) niet van de kerk afgezonderde of door haar uitgestoten 
groepen, die zich door een bepaalde opvatting van een der christelijke 
waarheden onderscheidden van wat door de meerderheid daaromtrent beleden 
werd. Hij gelooft de roomskatholieke kerk onder de secten te mogen rekenen, 
omdat ze leerstukken en geboden van mensen onderwees; de lutherse en 
zwingliaanse evenzeer, omdat die alleen maar roemden in de genade van 
Christus (bij vs 9). Hij stelt vast, dat de belijders van zulke halve waarheden 
zich ten onrechte Christenen noemden; een volledig Christen toch dient zijn 
geloof met zijn daden te bewijzen. 
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Met geen der opvattingen over de inzettingswoorden van het avondmaal kon 
hij zich geheel verenigen. Hij vond de oplossing van zijn twijfel pas doordat 
hem de mogelijkheid tot een vergeestelijkte - tegenwoordig zegt men wel 
graag symbolische - opvatting van de nieuwtestamentische plaatsen opging. 
Sindsdien gevoelde hij zich door wat zijn kerk daarover leerde, bedrogen. 
Bij vers 15 mediteert hij niet zonder bitterheid, dat hij aan een vergankelijk 
maaksel, dat uit graan is gebakken en dat hij eten en verteren kon, de eer had 
gegeven, die alleen aan God toekwam. Zijn ontdekking heeft hij toen evenwel 
nog niet aan zijn parochianen geopenbaard; de kritische geesten (en dat waren 
er meer dan velen dachten) wisten wel dat er ook onder anderen ongeloof 
ten opzichte van de verandering van substantie in de mis leefde, maar Menno 
wilde de argelozer gelovigen niet ontnemen wat ook hij eens als zekerheid 
had beleden. 

Maar zeven jaar later werd hij opnieuw tot twijfelen gedwongen, toen 
Sicke Freerks, een kleermaker, op 20 maart 1531 in Leeuwarden werd 
onthoofd, 'omdat hij zijn doop vernieuwd had'. Weer bezag Menno wat de 
Hervormers te zeggen hadden, om opnieuw tot de conclusie te komen, dat ze 
zijn onzekerheid niet konden opheffen. Weer boog hij zich over de bijbel en 
hij had toen, al geruime tijd voor hijzelf zijn doop 'vernieuwde' , kunnen 
verklaren wat hij in de 'Uitgang' neergeschreven heeft: 'mijn overtuiging 
aangaande doop en avondmaal heb ik onder verlichting van de heilige Geest, 
veel in de Schrift lezend en die overdenkend, door Gods genadige gunst 
verkregen'. 

Het zal niet al te lang na de terechtstelling van Sicke Freerks geweest zijn, 
dat hij meer over de geloofsdoop te horen kreeg. Dit keer niet maar door 
mensen, die er ook zelf slechts van horen zeggen van afwisten, maar door zijn 
dorpsgenoten in Witmarsum, waar hij in het begin van 1532 pastoor was 
geworden. Wel bleef het voor hem verborgen wie de 'apostolische zendboden', 
die het bevel Gods (hiermee was Mattheus 28: 19 bedoeld) overgebracht 
hadden, geweest waren, maar hij kreeg toch kennis van een beweging, die al 
eerder was ontstaan in Zwitserland, maar waarvan de oorsprong in de Lage 
Landen teruggevoerd mag worden tot Melchior Hoffman-en zijn medewerkers 
omstreeks 1530. Dit vroegste Doperdom riep niet in de eerste plaats op tot 
een beter doorgronden van de geloofswaarheden, maar tot een werkelijker 
beléving van het evangelie in vertrouwen en gehoorzaamheid aan Christus. 
Bovendien verschaften de predikers aan Menno een nieuw criterium voor wat 
in een gemeente, die waarlijk christelijk mocht heten, aanvaard diende te 
worden: alleen wat Christus zelf had geleerd was de waarheid en alleen wat zijn 
apostelen in practijk gebracht hadden kon als de door de Heer gewilde 
ordening gelden. 

Door de kennismaking met deze gedachtenwereld leerde hij inzien en hij 
zou het ook erkennen, dat hij zijn ambt, door 'zonder enige geest en liefde 
over het Woord des Heren te spreken', slechts in schijn had verricht; hij had 
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God nooit werkelijk liefgehad, maar zich in allerlei dwaasheid verlustigd, 
zo heet het bij vers 17. Hij spreekt in zulke passages vaak over zijn afgoderij 
en noemt het aantal van zijn afgoden even groot als het getal der dagen 
(bij vs 15). Hier denkt hij aan de heiligenkalender, waarop voor ieder uit de 
'santenkraam' een dag was gereserveerd voor diens verering. Verder belijdt 
hij een matador in zottekap en drankzucht te zijn geweest (bij vs 9) en gebruikt 
zelfs de schrille beelden van Ezechiël 16 en Openbaring 17 om zijn voor-
malige dwalingen te schilderen (bij vs 15), maar vermeldt toch met enige 
nadruk geen uitgesproken verkeerde dingen te hebben gedaan als hoererij, 
echtbreuk en dergelijke. Overigens wil hij zich hierop met verheffen, want dat 
kwam niet voort uit ontzag voor God, maar uit de behoefte niemands 
vriendschap en eigen goede naam niet te verspelen (bij vs 16); niettemin 
noemt hij bij vs 11 vijftien bijbelse voorbeelden van zondaars, waarvan het 
kwaad wel eens in zijn gedachten is opgekomen. 

Er is soms gesproken van een ziekelijk zondebesef, maar hoe bitter ernstig 
Menno zijn schuld ook opnam, hij werd er toch niet door verbrijzeld. Wel 
onthult hij niet precies hoe hij de zekerheid van Gods vergiffenis beleefde, 
toch kan hij (bij vs 16) jubelen: 'hoe dieper bedroefd ik ben, des te sterker 
word ik door Uw Woord vertroost'. Dat is dezelfde zielegang, die ook bij 
andere Dopersen waargenomen kan worden: door de lezing van het evangelie 
werden ook dezen tot het inzicht van hun vroegere heilloze geesteshouding 
gebracht, vonden ook zij langs de weg van berouw en gebed de nieuwheid des 
levens, die door Christus was bedoeld. 

Menno kan soortgelijke gedachten ook toen al op de preekstoel hebben 
uitgesproken; zijn hoorders zullen ervoor toebereid zijn geweest door de 
mystieke en spiritualistische stromingen dier dagen. Bij vers 19 ziet hij daarop 
terug: 'ik heb dan ook niets anders gepredikt dan ware boete en berouw, 
afsterving van het eigen ik en een nieuwe levenswandel; ik heb niets anders 
verkondigd dan een echt geloof in U en in uw geliefde Zoon, dat dat levend 
moet zijn, sterk, krachtig en door de liefde werkzaam'. 

Maar wanneer daarna de propagandisten van Munster in zijn omgeving werk-
zaam worden en zijn eigen broer Peter met een groep, die op weg was naar 
het Nieuwe Jeruzalem, in het Oldeklooster, een klein uur gaans van zijn 
woonplaats, belegerd, gevangengenomen en terechtgesteld wordt, weet hij, 
dat dit Doperdom niet in overeenstemming kan zijn met de strekking van het 
evangelie. Hij stelt vast, dat de Munsterse leiders zich dienaren betonen 
van de satan, die het onkruid tussen de tarwe hadden gestrooid (bij vs 21). 
Hij moet erkennen, dat de Munsterse Dopersen zich indertijd 66k 'onder 
het juk en kruis van Christus hadden begeven', dat ze ontkomen waren aan 
'Sodom, Egypte en Babylon' (de roomse en de twee reformatorische 'secten'), 
maar acht hen nu deerlijk door valse profeten verleid, 'net alsof ze Gods 
Woord nooit hadden leren kennen' (bij vs 5). De duivel had de geestelijke 
betekenis van de Schrift door verkeerd uitleggende leiders in een aardse zin 
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veranderd, zodat men zwaard en wapens had gegrepen, echtbrekerij 
vergoelijkt en een zichtbaar rijk met een aardse koning geproclameerd had 
(bij vs 13). 

Toen in de zomer van 1535 de illusie van de stichting van het koninkrijk 
Gods op aarde en door menselijke inspanning in bloed was gesmoord, begon 
hij openlijk het volk op de doop en avondmaal naar de bedoeling en het 
beginsel van Christus te wijzen 'voor zover hij daartoe van God genade had 
gekregen', zegt hij in de 'Uitgang'. Maar hij kon dat niet heel lang ongestraft 
doen en hij aanvaardde de consequentie van zijn veranderde instelling: op 
zondag 30 januari 1536 verliet hij zijn parochie en zal zich naar Leeuwarden 
begeven hebben, waar de Oudste Obbe Philips hem door de doop in de 
gemeente opnam. Hij kan daarin zijn nieuw ontdekte waarheden hebben 
gepredikt. God wil niet, zo zegt hij bij vs 14, dat iemand zou verloren gaan, 
integendeel, dat alle mensen zalig zouden worden en tot de kennis der waarheid 
komen. Dat doel van zijn verkondiging omschrijft hij nader als: dat zij door 
de Geest Gods het verbond, dat -God uit vaderlijke liefde hun aangeboden en 
met hen gesloten had, zouden aanvaarden. Opmerkelijk hierbij is, dat Menno 
meer klemtoon lijkt te leggen op dat verbond (dat God van ons en wij Van 
Hem zouden zijn) dan op het teken ervan, de doop. Pas tegen het eind van 
de Meditatie noemt hij dat teken, maar nog zonder de betekenis ervan ook 
maar enigszins te omschrijven. 

Er bestaat verschil van inzicht omtrent het tijdstip, waarop Menno de 
leiding van het losse verband der verspreide gemeenten op zich genomen heeft; 
niet omtrent de lange duur van zijn aarzeling gehoor te geven aan de 
roepstem van die zes, zeven of acht mannen, die hem gevraagd hebben zich 
te ontfermen 'over de bitter grote nood van de arme, bedrukte zielen der 
godvruchtigen, die voor zover mensen oordelen kunnen, in geloof en leven 
onbestraffelijk waren', zoals hij zich in de 'Uitgang' uitdrukt. Het heeft 
inderdaad enige tijd geduurd v66r hij tot een beslissing kwam. Hij wist zich 
eigenlijk wel verplicht de zorg op zich te nemen van degenen, aan wie hij, 
als 'evangelisch' prediker, zoals hij geroemd werd, de gruwelen van de 
papistische kerk voor een deel had bloot gelegd. Maar hij wist ook, dat wie 
naar de ware waarheid vroegen, noodzakelijkerwijs het kruis moesten dragen, 
en omtrent zichzelf verklaart hij, dat hij volstrekt niet zeker was van eigen 
kracht. Wanneer het er werkelijk op aan zou komen, zou hij dan het onderste 
uit de beker van Christus' lijden kunnen drinken? Hij bidt, dat God hem niet 
los moge laten als het zover is (bij vs 20). Hij besefte heel goed, dat de weg 
des kruises de kortste verbinding was naar het eeuwige leven (bij vs 13), maar 
mocht de Heer hem toch vooral niet boven zijn krachten beproeven. 

Het kan hem niet verweten worden, dat hij er tegen opzag de zware en 
gevaarlijke taak te aanvaarden, en dat hij de voorwaarde stelde, dat de 
afgevaardigden met hem samen een tijdlang vurig zouden bidden. Zij zouden• 
God vragen duidelijk te laten blijken of het hem welgevallig was, dat Menno 
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hem op die plaats zou gaan dienen. Zo vertelt hij in de 'Uitgang' en in de 
overdenking van vers 5 mogen wij beluisteren wat hij persoonlijk vroeg: 
'Gedenk toch uw bedrukte dienaar. Gij weet, dat ik niets anders zoek en 
verlang dan uw wil te doen. Rust mij dan toe voor uw waarheid'. Tenslotte 
(bij vs 22) bidt hij voor zijn broeders, dat God goede bouwmeesters moge 
zenden, die hun een vast fundament leggen zouden, opdat het Huis Gods weer 
heerlijk kon worden en alle volken er heen zouden gaan. 

Met het uitspreken van dit verlangen formuleert de toekomstige Oudste 
eigenlijk wat hij zich voorstelt te bereiken met de gemeenten, die hij zal gaan 
dienen: ze, voor zover dat door menselijke arbeid tot stand gebracht kan 
worden, te laten functioneren als de woonplaats Gods, opdat zo veel mogelijk 
mensen daar samen met de gemeenteleden het echte geluk kunnen vinden 
van de verborgen omgang met hun Heer. Hij preciseert verder: 'opdat wij U 
alle dagen van ons leven kunnen dienen onder een christelijke overheid en met 
goede leraars van de evangelische doop, de godzalige levenswandel, het 
ware avondmaal en de juiste afsnijding van zondaars'. Reeds in het heel 
vroege geschrift, dat de Meditatie is, wordt de toediening van de ban (de 
uitstoting uit de gemeente) met enige nadruk genoemd; ze moet dienen om het 
Huis Gods te vrijwaren tegen vlek of rimpel. 

Door deze slotregels, ook al zijn ze evenzeer als het andere op de manier 
van een gebed geschreven, wordt de Meditatie tot een beknot programma 
van de doperse beweging, zoals Menno die een kwart eeuw lang heeft geleid. 
Toen hij drie jaar zijn 'hoge en zware dienst', zoals hij het noemt, had vervuld, 
wilde hij de beweegredenen voor zijn keuze in de openbaarheid brengen, 
opdat ook anderen - overheidspersonen, Christenen van andere signatuur, 
maar ook eigen geestverwanten, - er het onderscheid in geaardheid tussen 
ware en gehuichelde volgelingen van Christus uit zouden leren kennen. Hij 
gaf daartoe zijn oorspronkelijk geschrift in druk, voorzien van een voorrede 
en een (latijnse) epiloog, in dezelfde tijd als zijn eerste Fundamentboek (1539). 

In de voorrede verklaart hij zich bereid zich te laten beleren door wie hem 
Gods Woord beter zou doen verstaan dan hij deed. Blijkt hij het daarbij 
mis gehad te hebben, dan wil hij zich onderwerpen aan de tyrannie (dat is 
wreedheid), die de oude romeinse keizers ten opzichte van de christenen 
hebben betracht. Als hij deze geweldenarijen zijn lezers in herinnering gebracht 
heeft zegt hij er zich niet bij te kunnen neerleggen, dat de doodstraf door 
mensen, die menen christenen te zijn, mag worden opgelegd aan geloofsge-
noten, die door bepaalde inzichten van hen afwijken. In het vroegste 
Christendom was de ban in plaats van de doding toegepast. Zo behoorde men 
zijns inziens onder Christenen nog steeds te handelen. Daarom vraagt hij te 
mogen disputeren, maar dan schriftelijk, want het gebruikelijke snauwen der 
inquisiteurs en het folteren door de beulen noemt hij waardeloos als men 
het meet aan de maatstaf van het goddelijk Woord. 

In het naschrift waarschuwt Menno zijn lezers voor de aantijgingen die tegen 
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hem worden ingebracht; het zijn net zulke kwaadwillige verzonnen lasteringen 
als die tegen Athanasius waren uitgesproken, maar die in 339 door toedoen 
van zekere Timotheus op een Concilie werden ontzenuwd. Hij vraagt nu om 
het getuigenis van ieder, die werkelijk een Christen is, om te oordelen of hij 
niet geheel en al in overeenstemming leert en handelt met de bijbelse 
richtlijnen. Hij is zo overtuigd van zijn gelijk, dat hij zich in de rij durft 
scharen van hen, die terwille van een goede zaak iets bijna ongelooflljks 
hadden verricht: Socrates door de gifbeker te drinken, Marcus Curtius door 
in wapenrusting te paard de kloof in te springen, Gajus Mucius Scaevola 
(Menno noemt hem abusievelijk Marcus) door zijn rechterhand te laten 
verbranden. Toch zegt hij opnieuw bereid te zijn zich door iemand met 
doorslaggevende bijbelse argumenten te laten overtuigen, zoals Origenes de 
dwalingen aan Beryllus ontnomen had (224), maar dan moge dat twistgesprek 
wel gesteld worden onder het licht van de verwachting van Christus' weder-
komst. Dit slotwoord heeft Menno niet meer opgenomen in de tweede druk 
(1558); naar alle waarschijnlijkheid zag hij na heel veel bittere ervaringen toen 
geen enkel heil meer in enig dispuut. 

De vijfentwintigste psalm zou het lied van het 'en toch' genoemd kunnen 
worden. De dichter belijdt ondanks zijn zwakte en zonde toch Gods ge-
meenschap te hebben mogen ervaren en hij zingt zijn dankbaarheid daarvoor 
uit in verbondenheid met zijn volk. Zo gebruikt ook Menno de veelzeggende 
woordjes enige malen, het opvallendst bij de verzen 8 en 16. Hij overdenkt 
eigen krachteloosheid en tekortkomingen samen met de zes, zeven of acht, die 
hem uit naam van de Dopersen tot zijn ambt waren komen roepen. Wanneer 
hij daarbij dan erkent tevoren niet God, maar de duivel te hebben gediend, 
meent hij toch samen met de afgevaardigden, dat hij niet hoeft te wanhopen. 
'Nochtans', zo geloven zij en hijzelf, zal God met hen zijn. 

Menno kende de psalm. De kerk, die hij verlaten had, bediende zich in haar 
misliturgie van 12 van de 22 verzen. De vijfde en vierde zondag voor pasen 
ofwel de tweede en derde van de vastentijd werden en worden aangeduid 
met de beginwoorden van respectievelijk de verzen 6 en 1-5. (Reminiscere 'en - 
Oculi, dat is 'Wees gedachtig' en 'Mijn ogen'). In de bijbel, zoals die in 
Menno's dagen in de roomskatholieke kerk gebruikt werd, de zogenaamde 
Vulgata, waren de psalmen 9 en 10 als een geheel samengevoegd en dus week 
de telling der daaropvolgende af van die van het oorspronkelijke hebreeuwse 
psalmboek. Daarom noemt Menno de vijfentwintigste wat in het missale de 
vierentwintigste psalm heet. 

In de hierna volgende vertaling is gepoogd zo dicht mogelijk te naderen tot 
Menno's eigen taalgebruik. Het is nog steeds niet volkomen duidelijk of hij 
een bepaalde vroeg-nederlandse uitgave heeft gebruikt dan wel of hij het hem 
overbekende latijn weergegeven heeft in het oosters dialect, waarin hij schreef 
en dat gesproken werd in wat thans onze drie noordelijke provincies en de 
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aangrenzende streken van Noordwest-Duitsland zijn. Er zijn evenwel redenen 
om aan te nemen, dat hem, toen hij de eerste druk van de Meditatie voor de 
pers gereed maakte, de in 1526 te Antwerpen verschenen zogenaamde 
Liesveidt-bijbel bekend, wellicht zelfs vertrouwd was. Deze heeft bijvoorbeeld 
de typerende zegswijze 'slecht en recht' (in vers 21), die Menno tweemaal 
in zijn overdenkingen (bij vss 12 en 13) gebruikt, maar dan als 'recht en 
slecht'. Er is verondersteld, dat dit een dusgenaamd friesisme zou zijn, maar 
Jacob van Liesveldt heeft zijn zuid-nederlands alleen maar aangepast aan het 
'schlecht und recht', dat Luther al in 1524 had laten drukken. 

De verwijzingen naar de plaats in de bijbel, waar de texten, die Menno 
citeert, te vinden zijn, staan in de door hemzelf verzorgde uitgaven in de 
marge; in onze vertaling zijn ze in de tekst ingevoegd, opdat de lezer ze 
gemakkelijker terug zal kunnen vinden. Het loont de moeite ze in de bijbel 
op te slaan, niet zozeer om de schakering in woordklank en -schikking te 
kunnen opmerken, als wel om de wijze waarop Menno zijn bijbel gebruikte, 
te leren kennen. Enkele texten zullen de moderne gebruiker ongewoon voor-
komen; daarbij valt te denken aan de merkwaardige uitdrukking 'de voeten 
van zijn geweten' (bij vss 13 en 20). 

Menno heeft zichzelf herkend in de bijbelse gestalten en eigen omstandigheden 
in die van de gewijde geschiedenis. Zijn angsten, maar ook zijn vertrouwen 
weet hij naar het leven getekend te zijn in de aartsvaders, koningen en 
profeten van het oude testament (bij vs 2b, 3a) en met feitelijk te felle 
kleuren schildert hij eigen verkeerde gedachten in de reële zonden van een 
vijftiental figuren (bij vs 11). Hoewel hij in de Meditatie zeker geen 
dogmatisch systeem bedoelde te geven, kan men er toch bepaalde geloofs-
overtuigingen min of meer methodisch in behandeld vinden. Om maar heel 
enkele daarvan te noemen: over de erfzonde zegt hij het zijne bij vers 7, de 
genade bezingt hij bij vers 11 en aan de voldoening door Christus' zoenbloed 
wijdt hij vele gedachten bij vers 18. Ook in dit geschrift blijkt hij waarde te 
hechten aan de zogenaamde apocriefe boeken. Hij citeert onder meer nog al 
eens het Boek der wijsheid en de Spreuken van Jezus Sirach; bij vers 4 
sprekend over de brede en de smalle weg, die in het algemeen aan de Bergrede 
ontleend gedacht worden, vult hij de bekende omschrijving aan met de woorden 
uit Ezra 7 : 6-8. Uit dat boek gebruikt hij 8 : 3 om aan de text 'daar zijn wel vele 
schapen, maar slechts weinigen worden behouden', zijn afwijzing van de prae-
destinatieleer vast te koppelen. 

Moge het bovenstaande volstaan om het meest persoonlijke en ook levens-
warmste vertoog van de 'regenerator van het nederlandse anabaptisme' voor 
zijn hedendaagse nazaten begrijpelijk te maken en vooral om hun harten 
erdoor te laten treffen. 
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Vele goede en christelijke lessen getrokken uit 
de vijfentwintigste psalm 

bij wijze van gebed geschreven door Menno Simons 

Een ander fundament dan dat gelegd is, dat is 
Jezus Christus, kan niemand leggen 

1 Cor. 3 11 

ANNO 1539 

Voorrede 

Lieve heren, vrienden en broeders, 
om het schandalige onrecht, de laster en de leugen, waarmee ik alle 
dagen, niet zozeer als ik erbij ben, maar vooral tijdens mijn afwezigheid, 
overladen word, te ontzenuwen, heb ik deze overdenking van de psalm, die 
volgens de latijnse telling de 24e en naar de hebreeuwse de 25e genoemd 
wordt, opgeschreven. Ik heb dat niet gedaan op de redeneertrant van de 
menselijke wijsheid, niet dialectisch van manier of op rhetorische wijze, 
maar simpelweg omdat ik alleen door eenvoudige bewogenheid van geest 
gedrongen werd hierin de geaardheid van een ware en van een valse 
christen aan te wijzen met het oog op mijn eigen doen en laten, om 
hierdoor te onthullen wat van mijn geloven en hopen de grondslag is, die 
ik in Christus Jezus heb gevonden, om ermee duidelijk te maken wat wij 
belijden over Jezus Christus, de doop en het avondmaal, om eruit te laten 
blijken hoe ik niet alleen ten opzichte van heren en vorsten, maar ook 
jegens ieder, die nog in het donkere land der duisternis (Jes. 9: 1) verblijft 
en het licht der genade nog niet ontvangen heeft, gezind ben en zodoende 
te bewijzen, dat ik niets anders zoek dan het ware zaligmakende Woord 
(Jac. 1: 21) van het evangelie van Jezus Christus volgens de waarheid 
der Schrift. Wanneer ik dat niet mocht bereiken, dan vraag ik, om mijn 
ziel niet te laten sterven, dat men mij om Godswil schriftelijk zal 
terechtwijzen en broederlijk onderrichten. Blijkt dan, dat ik het op 
sommige plaatsen mis heb, onverbeterlijk blijf en het schriftelijk vermaan 
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niet aanvaarden wil - ik zeg schriftelijk, omdat het snauwen der 
geleerden en het folteren van de overheid geen waarschuwen en ook geen 
beleren mag heten; dat alles heeft ook naar de maatstaf van Gods Woord 
geen enkele waarde - dan zal ik mij ermee tevreden stellen, dat alle 
tyrannie van Nero, Diocletianus, Maximinus en Maxentius over mij als 
over een verblinde, godloze, opstandige ketter wordt uitgestort. Die 
manier van doen werd ook vele eeuwen lang in de oude christelijke kerk 
nooit gebruikt, zoals de oude schrijvers ons vertellen, en wij zouden hun 
practijk dan ook eigenlijk bewaard moeten hebben en geen voet geven 
aan die onmenselijke tyrannie. De oudste christenen hebben immers geen 
dwalende ooit ter dood gebracht, maar hem, nadat zij hem eerst hadden 
gewaarschuwd en wanneer hij zich niet bekeerde, in overeenstemming 
met het voorschrift van Ouds Woord, uit de gemeente gebannen 
(Titus 3 : 10, 11). Wat later, in de dagen van Anus, hebben zij zo 
iemand naar een of andere uithoek verbannen, maar die gruwelijke 
tyrannie, die het geloof, de liefde en de zuiverheid van de eerste kerk niet 
verdragen wil - die zuiverheid, die wij van heler harte zoeken en 
verlangen - heeft het daarvan tegenwoordig overal gewonnen. 

Mij wordt door velen, die mij nooit gehoord of zelfs maar gezien 
hebben, de slechte naam gegeven van een doemwaardige ketter te zijn. 
Nu, dat alles moet ik dan maar ondergaan en ik zou ook wel bereid zijn 
dat met mijn dood te moeten bekopen, wanneer de toeleg van mijn leren 
maar in de hele wereld bekend werd. Ik verlang, dat weet de Heer, 
mijn God, niet anders dan met het levende Woord te onderwijzen, en te 
disputeren om te overtuigen of overtuigd te worden. Het is niet nood-
zakelijk het zwaard tegen mij te gebruiken, want als Ik de waarheid 
omtrent Jezus Christus niet bezit, wil ik er graag in onderwezen worden, 
maar als ik die wel heb, waarom moet ik dan elke dag weer leed ondergaan 
van de kant van hen, die er zich mèt mij op beroemen de naam van 
christen te dragen? Ik zeg nog eens, dat ik met het zwaard van het 
goddelijk Woord verlang te overwinnen of overwonnen te worden. Ik 
roep het de hele wereld toe, dat ik daarmee wil verhandelen, leren, 
disputeren met ieder, die dat verlangt. Dat mag echter blijkbaar niet 
gebeuren, want alle waarheid moet tot vandaag toe onderdrukt en de 
leugen met het zwaard verdedigd worden. Zo is immers de aard van de 
Antichrist en zijn hoogste troost is, dat hij Schriftplaatsen weet aan te 
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voeren om zijn recht te bewijzen, dat hij mag gevangen nemen, pijnigen 
en ter dood brengen. Maar God ziet dat wel en Hij zal er rekenschap 
van eisen (2 Kron. 24: 22). 

Daarom vraag ik alle lieve heren, vrienden en broeders, die met ernst 
naar het Rijk Gods streven: wil deze psalmoverdenking vlijtig van vers 
tot vers met een deemoedig hart onderzoeken, dan zult ge door de heilige 
Geest gemakkelijk het beeld van een gelovige van dat van een ongelovige 
leren onderscheiden. God, de Vader van onze geliefde Heer Jezus 
Christus, geve u een vurige liefde uit het ware geloof in alle geestelijke 
wijsheid door Jezus Christus, onze Heer, aan wie de eer en de roem, het 
Rijk, de majesteit en de heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid 
toekomen, amen. 
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PSALM 25 

1, 2a Heer, ik heb mijn ziel tot U opgeheven; ik vertrouw op U, daarom 
zal ik niet beschaamd worden 
o Heer van hemel en aarde, ik noem U Heer, hoewel ik niet 
waard ben uw knecht te heten (Matth. 12: 18-20), want tot nu toe 
heb ik niet U, maar uw tegenpartijder met ijver gediend. Toch 
wanhoop ik niet, want ik ervaar door het Woord van uw genade, 
dat Gij een rijk Heer zijt voor allen, die U aanroepen (Joël 2: 32; 
Rom. 10: 13). Daarom roep ik tot U, Heer; ik heb in vol 
vertrouwen en met verzekerde moed niet mijn hoofd en niet mijn 
handen opgeheven, zoals de huichelaars in de synagogen doen 
(Matth. 6 : 5), maar mijn ziel. Ik heb haar opgeheven, zeg ik, niet 

Aanroeping tot Abraham, die heeft nooit iets van ons geweten, niet tot Israël, 
van heiligen die heeft ons nooit gekend, maar tot U alleen. Gij zijt onze Heer, 

af- 
gewezen onze Vader (Jes. 63: 16), Gij alleen zijt onze Verlosser; uw naam 

is van eeuwigheid (Jes. 43: 11). Hierom vertrouw ik op U 
(Psalm 9: 11), omdat ik weet, dat Gij, als ik in duisternis neerzit, 
mijn licht, als ik verlaten ben, mijn troost, als ik in de dood ben, 
mijn leven zijt. Wanneer men mij vervloekt, zult Gij zegenen; als 
men mij bedroefd maakt, zult Gij vertroosten; als zij mij doden, 
zult Gij mij opwekken. Al ging ik in het midden van de schaduw 
des doods, toch zult Gij altijd bij mij zijn (Psalm 23 : 4). Het is 
met recht, o Heer, dat ik mijn ziel tot U omhoog hef, dat ik op 
U vertrouw en mij uwer niet schaam. 

2b, 3a Laat mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwachten 
zullen niet beschaamd worden 
0 heer der heerscharen, mijn lichaam is zwak en beangst, maar 
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toch vrees ik de eigendunkelijke spot van mijn lichaam niet. Maar 
dit vrees ik steeds erger, dat ik uw naam zou verloochenen en 
dat zij zich zouden verblijden over mijn zondige zwakte en konden 
zeggen: waar is nu zijn Christus? En dat zodoende uw goddelijke 

Vele zijn de eer verkleind zou worden. 0 Heer, mijn vijanden zijn machtig 
vijanden van en talrijk; mijn lichaam vindt nooit rust (Rom. 7: 15-19). De duivel 
wie de Heer 

vreest gaat rondom mij als een grimmige leeuw (1 Petr. 5 : 8). De 
verblinde wereld verdrinkt, verbrandt, vermoordt allen, die uw 
naam belijden. Ik weet niet waarheen ik mij wenden kan, toch 
zeg ik met koning Josafat: wanneer wij niet weten waarheen te 
gaan, dan hebben wij toch nog onze ogen op U te richten 
(2 Kron. 20: 12). Daarom verlaat ik mij alleen op uw genade, 
net zoals Abraham in Gerar (Gen. 20: 17), Jakob in Mesopotainië 
(Gen. 28: 20, 21), Jozef in Egypte (Gen. 37: 23, 24), Mozes in 
Midian (Exod. 2: 15), Israël in de woestijn (Exod. 15 : 22; 
17: 1-4), David in het gebergte (1 Sam. 26: 11), Hizkia in 
Jeruzalem (Jes. 36: 1), de jongelingen in de oven (Dan. 3: 15), 
Daniël in Babylon (Dan. 6: 11). Ja, alle oprechte vaderen hebben 
op U gehoopt, wel indachtig, dat ieder, die op U vertrouwt, niet 
beschaamd zal worden (Psalm 22: 5, 6). 

3b Al degenen, die zonder reden onrecht doen, moeten beschaamd 
worden 
0 Heer der heerscharen, zo goeJ als uw genade zich uitstrekt over 
allen, clie op U vertrouwen, evenzo gaat uw toorn over hen, die 
geen acht geven op U en die volgens hun eigen lust leven, met de 
dwazen in hun hart zeggende: er is geen God..(Psalm 13: 1); wij 
hebben een pakt gesloten met de dood en een verdrag met de hel 
(Jes. 28: 15); God heeft geen weet van ons doen en laten, zijn 
wolk verhindert het Hem; Hij let niet op de daden der mensen 
(Job. 22: 13, 14). Daarom willen wij eten en drinken, want 
morgen sterven wij (1 Cor. 15 : 32). Ons leven is maar kort en 

De aardsge- vol verdriet en er bestaat ook geen vergoeding wanneer een mens 
zinden evoe- aan zijn eind komt, laat ons dus het goede genieten in de dagen len spreken 
en leven naar die ons nog vergund zijn. Laat ons het geschapene ten eigen bate 

eigen lust aanwenden, de arme verdrukken en de rechtvaardige bedriegen. 
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Laat ons hem tot de allerschandelijkste dood veroordelen 
(Wijsheid 2: 1, 6, 10, 20). 

0 Heer, zo is immers het hele doen en laten van deze wereld, 
niets anders dan begeerte des vleses, begeerte der ogen en 

Het gewone hovaardij van leven (1 Joh. 2: 16), louter ongeloof, verblinding 
leven der en geweldenarij. mensen 

Wie is er nog, die uw naam looft? Ik weet wel, lieve Heer, 
aardsgezind zijn is de dood. Wat verder? Het vonnis is al geveld: 
leeft gij naar het vlees, dan zult ge moeten sterven (Rom. 8 : 6, 17, 
13). Waiineer ze zich niet bekeren, is er niets zekerder voor hen 

Men moet dan uw gestrenge toom (2 Tim. 2 : 25). En toch, lieve Heer, 
voor de zon- 

rsic 	spaar zulken, trek en onderwijs hen, dat ze nog eens berouw 
dat ze weer krijgen en uw waarheid gaan inzien. 
tot hun ver- 	Zij zijn het werk uwer handen, gevormd naar uw beeld (Gen, 
stand komen 1: 27; 2 : 7), duur gekocht. Laat hen toch met tot schande komen 

zoals Kam (Gen. 4: 13) en Farao (Exod. 14 : 27), Antiochus 
(2 Macc. 9: 12), Herodes (Hand. 12 : 23) en alle anderen, die 
zonder reden onrecht deden. 

4 Heer, wijs mij uw wegen en leer mij  uw paden 
0 Heer der heerscharen, ik heb door het Woord van uw genade 
leren inzien, dat er niet meer is dan één weg, die naar het 
eeuwige leven leidt (Matth. 7: 13, 14) en dat die voor de mens 
smal is en nauw, niet breder dan één voet, afgezet met gruwelijke 
doornenhagen en door gevaren omringd (4 Ezra 7 : 8, 12), zodat 
ze maar door weinig mensen gevonden en nog minder betreden 

Weinigen wordt. Ze is als een schat, die in een akker verborgen werd; 
zullen behou- 

den niemand kan haar vinden, wanneer ze hem niet door de heilige 
Geest gewezen wordt (Matth. 13 : 44). Er is geen weg dan Gijzelf 
alleen (Job. 14: 6). U te kennen en Hem, die Gij gezonden hebt, 
is het eeuwige leven (Joh. 17 : 3). Er is nog wel een andere weg, 
die mij wel goed voorkomt (Spr. 14: 12), die voor de mens licht is, 
ruim en breed, beplant met rozen, aantrekkelijk in mijn ogen, 
maar baar einde leidt helaas naar het eeuwige verderf (Spr. 16 : 25). 
0 Heer, deze weg wordt bewandeld, betreden en gezocht door de 
hele wereld. Zij hebben het kromme in plaats van het rechte, de 
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dood in plaats van het leven, de duisternis in plaats van het licht 
gekozen. Zij wandelen rampzalig zware wegen; zij vermoeien zich 
op de weg der boosheid, och, de weg des Heren kennen zij niet 
(Wijsheid 5 : 7). Het is maar al te waar, de weg der dwazen schijnt 
recht in hun ogen, toch bespeur ik door uw Woord, dat ze niets 

De weg des anders is dan de zekere weg des doods. Daarom bid ik, lieve Heer, 
Heren isd: wijs mij uw wegen en leer mij uw paden, want die zijn niet anders rechte 

dan ware genade, liefde, godzaligheid, soberheid, ootmoedigheid, 
kuisheid en vrede. 

5 Rust mij toe voor uw waarheid en leer mij die, want Gij zijt mijn 
God, mijn Zaligmaker; dagelijks heb ik naar U uitgezien 
0 Heer, mijn tranen dienen mij tot brood 's nachts en overdag 
(Psalm 42 : 4), mijn hart is week in mij geworden, mijn kracht 

De tijden heeft mij verlaten en ik beschik nauwelijks over het licht mijner 
zijn aller- ogen (Psalm 38: 11) wegens de ontelbare gevaren en verborgen 

gevaarlijkst hinderlagen van deze tijd. Steeds moet ik erop bedacht zijn, dat 
ik door eigen menselijke onnozelheid of door anderer satanische 
schurkerij van uw waarheid zou gaan afwijken. Het menselijk 
verstand is wel kloek en wijs, maar de satan kundig en subtiel 
(2 Cor. 11: 14; Job 42 : 24), zodat velen het kwade als ware 
het het goede en de leugen als zou die de waarheid zijn, hebben 
aangenomen (Jes. 5 : 20). Sommigen onderwijzen niets anders dan 
de nutteloze leerstukken en geboden van mensen, die alleen maar 
holle, verdorde en onvruchtbare bomen zijn (Matth. 7: 17-19; 
12 : 33) en anderen roepen niets anders dan: genade, Geest en 
Christus (2 Petr. 2: 18, 19), nochtans vertrappen ze de genade 
iedere dag (Jud. 1: 4), bedroeven zij de heilige Geest en 
kruisigen zodoende jammerlijk de Zoon Gods (Hebr. 6 : 4-6) door 
hun zelfzuchtig leven. 

En dan zijn er onder diegenen, die zojuist recht toe recht aan uit 
Sodom, Egypte en Babylon waren ontkomen, zich onder het juk 
en kruis van Christus hadden begeven (Hebr. 10: 26, 27), die 
toch opnieuw door de op klaarlichte dag werkende duivel 
(Psalm 91: 6) verslonden en deerlijk door de valse profeten verleid 
zijn, net alsof zij uw Woord nooit hadden leren kennen. Ja, zeven 
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boze geesten hebben zich van hen meester gemaakt en hun laatste 
dwaling is duizendmaal erger geworden (Luc. 11: 26). Toch 
verschuilt zich iedereen achter uw Woord, gelovende, dat het zo 
uw gezegende wil is, maar dat hebt Gij nooit bedoeld. 

0 Heer, daarom zucht en sidder ik vol klachten over het bittere 
leed, omdat ik wel besef, dat uw Woord niets anders is dan de 
gerechte waarheid (Joh. 17: 17), die uw goddelijke mond zelf 
heeft betuigd (Joh. 18: 37). Allen, die uit de waarheid zijn, 
luisteren naar uw stem als naar de stem van de Goede Herder, 
maar zeontwijken de stem van de vreemdeling, omdat ze bang zijn, 
dat ze daardoor bedrogen zouden worden (Joh. 10:4, 5). 0 Heer, 
gedenk uw bedrukte dienaar; Gij zijt een kenner en doorgronder 
van alle harten (Rom. 8 : 27; Jer. 17: 10). Gij weet, dat ik niets 
anders zoek en verlang dan uw wil te doen. Rust mij dan toe 
voor uw waarheid (Jes. 43 : 9; Jes. 25: 1); Gij zijt mijn Zaligmaker 
en behalve U erken ik geen ander (Psalm 31 : 6). Gij alleen zijt 
mijn hoop, troost en toeverlaat; de hele dag heb ik naar U uitgezien. 

6 Heer, wees gedachtig aan uw goedertierenheid en grote 
barmhartigheid, die sinds het begin der wereld in U zijn geweest 
0 Heer der heerscharen, wanneer ik drijf op de wateren van uw 
genade (Psalm 144: 7), dan bespeur ik wel, dat ik ze niet peilen 
noch bevanien kan, want uw barmhartigheid gaat al uw werken 
te boven. Wie bestaat er, Heer, die U gezocht, maar niet gevonden 
heeft, die tot U is gegaan, maar die Gij niet ontvangen hebt? Wie 
heeft tot U geroepen, die Gij niet verhoord hebt? Ja, Heer, Gij zijt 
dikwijls gekomen tot hen, die daar zelfs niet naar verlangden! 

Volgens zijn Adam, die van U was geweken, de raad van de slang had 
erbarmen gevolgd, die van U weggevlucht was, is een kind des doods en der 

maakt Hij ons
hel geworden, maar uw goedheid heeft hem gezocht, geroepen, zalig 
bekleed, bestraft en mild vertroost met de belofte van zijn 
nakomelingschap (Gen. 3: 21). 

Toen Paulus, uw uitverkoren vat, zich als een brullende leeuw, 
een jagende wolf en een verscheurende beer op uw heilige berg 
gedroeg, heeft uw genade hem geslagen, geroepen en hem 
toegerust om een getrouwe dienaar van uw huis te zijn (Hand. 
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9 : 6). 0 Heer, ik die de allerminste onder alle heiligen ben en de 
zondigste boven alle zondaars, die niet waard ben uw kind 
genoemd te worden, omdat ik gezondigd heb tegen de hemel en 

Aan deze voor U (Luc. 15 : 18, 19) - hoe verschrikkelijk heb ik immers 
ziekte lijden uw gezegende Woord en wil weerstreefd door met ziende ogen en velen omdat 
zij meer de wetend hart te onderwijzen, te disputeren en door in mijn 

dood van het vervloekte leven eerder eigen roem te zoeken dan de eer van 
lichaam " God - ben ik toch door uw goedheid ertoe geleid de vrijwillige zen dan die 

van de ziel strijd tegen wereld, duivel, vlees en bloed (Psalm 144: 1) en alle 
gemakzucht, heerlijkheid en eigen lust te verwerpen en mij te 

Niet de we- begeven onder het kruis van mijn Heer Jezus Christus. Daarom 
reldgehjkvor- zeg ik nog eens: uw goedheid gaat al uw werken te boven. Daarom, mige, maar de 
geestelijk ge- o Heer, vertroost mij, arme zondaar; ik lig in doodsnood temeer 
zinde wordt en de dreigingen van de hel omringen mij. Ik bid, o Heer, wees 

door verzoe- 
kingen op de uw grote ontferming en barmhartigheid indachtig, die van het 
proef gesteld begin van de wereld af bestaan hebben. 

7 En gedenk de zonden van mijn jeugd niet, noch mijn overtreding, 
maar gedenk mij naar uw ontferming  om der wille van uw goedheid 
0 Heer der heerscharen, in zonden ben ik geboren, in zenden 
heeft mij mijn moeder ontvangen (Psalm 51: 7). Ik ben ontsproten 
aan een vuil vlees; het kwade zaad is door de eerste Adam in mijn 
hart gezaaid, waaruit immers alle blinde dwalingen en bedroevens- 

Een mens waarde jammer is voortgekomen (4 Ezra 3 : 7, 8), zodat ik, 
zonder de rampzalige zondaar, de zonde niet eerder heb leren beseffen dan 

ware 	 St 
 toen uw heilige Geest mij die heeft leren kennen. Ik meende, dat begrijpt d, 

Schrift niet ik een geestelijke en oprechte christen was, maar toen ik mezelf 
leerde kennen, bespeurde ik dat ik totaal eigen-ikkig, aards en 
duivels was (Jac. 3 : 14). Mijn recht was krom, mijn goed was 
kwaad (Jes. 5 : 20), mijn licht was duisternis, mijn gerechtigheid 
was zonde, mijn leven was de zekere dood. 0 Heer, ik had mijzelf 
niet leren kennen voor ik mij in uw Woord gespiegeld had 
(Jes. 54: 13). Toen heb ik gezien, dat er in mij verbinding, 
naaktheid, ziekte en niets gezonds was (Jac. 1: 19-21). Het zat 
allemaal vol zweren en etterbuilen van mijn voeten tot mijn hoofd 
(Jes. 1: 5, 6). Mijn goud was schuim, mijn tarwe kaf, al mijn 

24 



doen en laten was enkel afgoderij en leugen, afgezien van wat ik 
nog door mijn egoïsme bedreef. 

Waarlijk, 	Al mijn gedachten waren nutteloos, mijn woorden zinneloos, 
slechts die mijn werken goddeloos. Mijn waken en slapen was onrein, mijn mens is op 

aarde recht- gebed huichelarij. Niets, helemaal niets deed ik zonder zonde 
vaardig, die (Pred. 7 : 20). 

het goede 	 .. 
doet en niet 0 Heer, gedenk mijn jeugdzonden, die ik bewust en onbewust 

zondigt voor uw aangezicht bedreven heb (Ezech. 16 : 43), toch niet 
noch de vele overtredingen, die nog dagelijks door mij begaan 
worden (Wijsheid 16: 12), maar gedenk mijzelf, lieve Heer. 

Lees ook: Wanneer ik verblind ben, verlicht mij dan; wanneer ik naakt ben, 
Rom. 7: 18, 

19; Gen. 3: bekleed mij dan; wanneer ik dood ben, wek mij dan op. Ik heb 
1-24; Rom. 5: geen ander licht, kleedsel, medicijn (Matth. 9: 13) of leven dan U 
12-14; 	alleen (Joh. 11: 25). Gedenk mij dan naar uw grote ontferming 

34-36 om uwer goedheids wille. 

8 De Heer is goed en rechtvaardig, daarom zal Hij  de zondaars 
op hun weg onderwijzen 
o Heer der heerscharen, hoe ongerechtigd ik ook altijd voor U 
gewandeld heb, niet waardig, dat Ik mijn ogen ook maar naar de 
hemel opheffen zal, toch vertrouw ik op uw grote genade, want 
Gij zijt goedertieren én rechtvaardig. Gij wilt de dood van de 
zondaar niet, maar dat hij zich bekere en het leven verkrijge 
(Ezech. 18 : 23). Daarom hebt Gij Mozes en Aaron, uw 
beminde knechten, uitgezonden, die dank zij de dienst van de 
engelen ons de wet hebben overgebracht (Gal. 3: 19). 
Daarna uw boden, de profeten, die voor ons het brood des levens 
moesten breken; zij hebben met vlijt de zenden bestraft, uw 
genade in de wijde omtrek uitgeroepen, ons de rechte weg gebaand 
en geleerd (Sirach 48 : 10). Het Woord was in hun monden als 
een tweesnijdend zwaard (Hebr. 4: 12); zij waren als bloeiende 
olijfbomen, als de geur van de kostelijke zalf van een apotheker, 

De wreedheid als de bergen, die met rozen en leliën beplant zijn (Sirach 50: 8). 
van de Toch heeft de wereld hen niet gewild, maar hen weerstreefd, 

wereld tegen 
uitgescholden en zo jammerlijk vermoord (4 Ezra 1: 32). de dienaren 

Gods Nochtans is de bron van uw goedheid niet opgedroogd. Gij hebt 
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uw geliefde Zoon, het hoogste pand van uw genade, gezonden 
(Joh. 3: 16); uw Woord heeft Hij ons overgebracht (Joh. 7 : 28, 
29), uw wil volvoerd (Joh. 4: 25), mijn zonden schoongewassen 
(1 Joh. 1: 7), uw toorn verzoend (Openb. 1 : 5), de duivel 
overwonnen (Joh. 12 : 31), genade, barmhartigheid, gunst en 
vrede verworven voor allen, die in hem geloven. Zijn geboden 
zijn het eeuwige leven (Psalm 19: 8, 9). 

Daarna heeft Hij zijn zendboden, de apostelen, gezonden 
(Matth. 10: 5; 28: 19; Luc. 10: 3; Marc. 16: 15), die het over 
de hele wereld hebben uitgeroepen (Coil. 1: 23), die als brandende 
fakkels en grote lichten temidden van dit boze geslacht hebben 
gestraald (Phil. 2: 15; Psalm 134: 1), opdat zij mij, verdoolde 
zondaar, op de rechte weg zouden brengen. 0 Heer, niet aan 
mijzelf, maar aan U komt lof en eer toe; hun woord aanvaard ik, 
uw Zoon Jezus Christus geloof ik, uw goddelijke liefde belijd ik 

Alle vlees en dat niet uit mijn eigen kracht, maar door U, lieve Heer, want 
is blind Gij alleen zijt goed, ik kwaad, Gij rechtaardig, ik ongerechtig. 

en kwaad 
Onderwijs mij, lieve Heer. Lieve Heer, leer mij de rechte weg, 
want ik ben bedroefd en rampzalig. 

9 Hij brengt de ellendigen terecht en leert de rampzaligen zijn wegen 
0 Heer der heerscharen, uw Woord heeft mij geleerd, uw Geest 
heeft mij geleid, zodat ik de stoel der spotters (Psalm 1: 1) verlaten 
heb, de raad der goddelozen (Psalm 26: 5), de ceremoniën van 
hen, die ten onrechte christenen geroemd worden, losgelaten heb. 

Wij dwalen Ik ben een kind der deugdeloosheid geweest en heb de banier der 
allen als 
schapen ongerechtigheid vele jaren gedragen. Ik was een matador in 

zotteklap, in drankzucht, in onreinheid en zo meer. Mij stond 
geen godsvrucht voor ogen (Rom. 3: 18). Bovendien was ik een 
vorst en prins in Babel geworden. Wie was er, die mij niet mocht? 

De wereld In alle huizen stond de beste stoel voor mij gereed; men liet mij 
heeft onder 

alle omstan- voor alle mensen voorgaan, zelfs voor grijsaards van vele jaren. 
digheden lief Wanneer ik maar wenkte, kwam men, wanneer ik iets gebood, 
wat het hare deed men het, wanneer ik mensen wegzond, gingen zij. Mijn woord 

(Joh. 15: 19'; triomfeerde in alles, iedereen eerbiedigde mij, de hoogste plaats 
17: 14) bij de gastmalen en in de synagogen was voor mij opengelaten 
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(Matth. 23 : 6; Luc. 20: 46). Iedere wens van mijn hart werd mij 
vergund (Pred. 1: 14). 

Maar omdat ik dat alles met de wijze Salomo voor zinneloosheid, 
ja voor modder en drek heb leren houden (Pred. 2: 10), U en uw 

Het is Rijk, dat eeuwig duren zal, gezocht heb, moest ik in alles het 
moeilijk te tegendeel ondergaan (Pred. 12: 8). Tevoren werd ik geëerd, nu 
waarderen 

wat tegen ons veracht, toen ondervond ik lief, nu leed, toen werd ik voor een 
werken strijdt vriend, nu voor een vijand, toen voor wijs, nu voor dwaas gehouden. 

Toen heette ik goed, nu slecht, toen een christen, nu een ketter, 
toen le'ijend, nu dood, -ja ik was voor iedereen een zet of een 
misdadiger geworden. 0 Heer, zie toch hoe arm en rampzalig ik 
ben; de hele wereld bespot mij, heren en vorsten vervolgen mij, 
de geleerden vervloeken mij, mijn vrienden laten mij in de steek 
en die dicht bij mij waren, gaan nu ver af staan. Wie heeft er nog 
medelijden met mij (Jer. 13: 14)? Rampzalig ben ik, lieve Heer, 
er is niemand, die ik nog vertrouwen kan dan U alleen. Daarom, 
breng mij terecht, zodat ik mijn voeten niet op duistere bergen 
stoot. Ik zie, dat alle mensen slecht en vals zijn (Psalm 53 : 3, 4; 
Rom. 3 : 10, 11). Er zijn vele wonderlijke secten; ieder beweert 
het zijne, net alsof hij op een vaste rots gebouwd heeft en toch 
bezit hij uw waarheid niet. Leer mij daarom uw wegen naar de 
rechtvaardigheid. Lieve Heer, verwerp mij toch niet, want ik ben 
rampzalig, verdwaald in de eenzame woestijn van deze wereld. 
Ik verlang op uw wegen te gaan, omdat ik wel weet, dat die niet 
anders zijn dan zekere waarheid en trouw. 

10 Al de paden des Heren zijn goedheid en trouw voor wie zijn 
verbond en zijn getuigenis bewaren 

Velen 0 Heer, ieder mens beroemt zich op uw genade en goedheid, 
gebruiken hoewel hij uit al zijn vruchten een kind der hel bevonden wordt. 

het geloof m 
de genade en Hij liegt, bedriegt, drinkt, hoereert en dat moet allemaal door uw 

barmhartig- genade en bloed verontschuldigd worden. Zo spreekt menigeen: 
heiddGkod:als  de barmhartigheid des Heren is groot, Christus is voor ons 

mantel 
voor allerlei gestorven, al onze werken zijn toch niets anders dan dood en 

boosheid zonde. Dat is waar, lieve Heer, maar toch weet ik uit uw Woord, 
dat zulken het Rijk Gods niet kunnen beërven, want hun hopen 
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is vergeefs, hun arbeiden vruchteloos, hun werken nutteloos. 
Ja, de hoop der godlozen is als de dorre bloem van een distel, 
die op de wind wegstuift. Ach, zij zien niet in, dat uw genade van 
eeuwigheid tot euwigheid is over wie U vrezen (Psalm 103: 17). 
Uw goedheid gaat uit tot uw geheiligden (Luc. 1: 50) en uw 
aandacht tot uw uitverkorenen (Wijsheid 4: 15), uw ogen letten 
op de gerechtigen en uw oren luisteren naar hun gebeden (Psalm 
34: 16), maar uw aangezicht keert zich tegen degenen, die kwaad 
doen (1 Petr. 3 : 12) om hun gedachtenis uit het land uit te 
roeien. Uw vriend ben ik dan, wanneer ik doe wat Gij mij bevolen 
hebt (Joh. 15: 14). Christus is gekomen om mij tot boetedoening 
te roepen (Matth. 9 : 13); Hij is voor mij gestorven (Rom. 5 : 8), 
maar niet opdat ik dus zou leven voor mijn eigen lust, zin en 
zonde, doch voor uw genade, wil en geboden (Psalm 19 : 8, 9). 
Ik weet, dat Gij even rechtvaardig als goed zijt; Gij haat de kwade, 
maar bemint de goede. Voor de goede betoont Gij u goed, maar 
op de kwade zult Gij als een wrede rechter toornig worden. Wat 
heeft het reine bloed van het eeuwige offer aan Kam (Gen. 4: 16) 
en aan Judas (Matth. 27 : 5) gebaat, omdat zij zich door hun 
bloedige, verraderlijke doodslag buiten uw genade gesloten hebben? 
Wat heeft het aan Pilatus, Herodes (Luc. 23: 12), Annas en 
Kajafas (Job. 18 : 13, 24) gebaat, dat zij Christus Jezus, de bron 
van alle genade, met hun ogen gezien (1 Cor. 2 : 9) en met hun 
handen aangeraakt (Deut. 21: 7) hebben? Alleen voor degenen, 
die in uw verbond wandelen en uw getuigenis bewaren, zoals 
Abel, Henoch en Noach, Abraham, Izaäk en Jakob, Mozes, 
Anron en Jozua, samen met alle godvrezendeii; die sinds de 
beginne geleefd hebben, zijn uw paden enkel goedheid, berm-
hartigheid, eenheid, zekerheid, vastheid, sterkte, hoop en vreugde. 

11 Heer, wees terwille van uw naam genadig voor mijn misdaad, 
want die is zeer groot 
O Heer der heerscharen, ik bid met David de profeet: straf mij niet 
in uw toom (Psalm 38 : 2). Ik weet wel, dat mijn wonden stinken, 
onrein en vuil zijn. Mijn zonden drukken mij als een zware last, er 
is geen vrede in mijn gebeente. Tot U biecht ik uit de grond van 
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mijn hart met David, de beminde man: o lieve Heer, gij grote 
en verschrikkelijke God, ik heb gezondigd, onrecht gedaan, ik 
ben godloos geweest, ben van uw geboden afgeweken en ik heb 
niet rechtvaardig gewandeld (Dan. 9 : 4, 5). Uw genade heb ik 
veracht, uw Woord vertreden, uw Zoon gekruisigd, uw Geest 
bedroefd, ik heb kwalijk gehandeld in al mijn doen en laten. Het 
aantal van mijn zonden beangstigt mij. Ik weet geen kwaad te 
bedenken, dat ik niet in mijn hart bedreven heb. Ik was afgunstig 
als Kam (Gen. 4 : 5), afschuwelijk als Sodom (Gen. 18 : 20), 
wreed als Farao (Exod. 1: 22), rebels als Korach (Num. 16: 1-4), 
overspelig als Zimri, zoon van Salu (Num. 25 : 6-8, 14), 
ongehoorzaam als Saul (1 Sam. 15 : 9), afgodisch als Jerobeam 
(1 Kon. 12 : 28, 29), huichelachtig als Joab (2 Sam. 3 : 27), 
hovaardig als Nebukadnezar (Dan. 4 : 22), begerig als Bileam 
(Num. 22: 18; 24: 13), dronken als Nabal (1 Sam 25 : 36), 
laatdunkend als Sanherib (Jes. 37: 17), godslasterlijk als Rabsake 
(Jes. 36: 11-13), bloeddorstig als Herodes (Matth. 2: 16), 
leugenachtig als Ananias (Hand. 5: 1-5). Ik zeg met koning 
Manasse: mijn zonden zijn talrijker dan het zand der zee en de 
sterren aan de hemel (Manasse 1: 9). Mijn zonden kwellen mij 
's nachts en overdag. In mij, dat is in mijn vlees, is immers niets 
goeds; het brengt ook helemaal niets anders voort dan 
ongerechtigheid en zonde, want ik doe niet datgene, wat ik wil, 
maar dat wat ik niet wil (Rom. 7: 15-19). 

Ik weet niet waarheen ik mij wenden moet. Onderzoek ik 
mijzelf, dan vind ik niets dan melaatsheid,, ongezondheid en ziekte 
van ziel. Ga ik tot mijn naaste, dan heeft hij niets van wat mij 
helpen kan, want hier helpt geen geld, noch kruid, noch zalf, maar 
alleen uw Woord, dat alle dingen geneest. Het loon der zonde is 
de dood, maar uw genade is het eeuwige leven (Rom. 6 : 21, 23). 
Die genade zoek ik, naar die genade verlang ik, want die alleen is 
de zalf, die mij helpen kan (Luc. 10: 34). Die gebruikte Magdalena 
om haar ziekte te genezen (Luc. 7 : 37, 48), die gebruikte de 
zwaargewonde David, toen hij bezweken was (2 Sam. 12: 13). 
Hij was zwak, daarom zei hij: ik heb tegen de Heer gezondigd. 
Medicijn verlangde hij, toen hij zei: God wees mij naar uw grote 
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goedheid genadig, was mij rein van mijn zonden en zuiver mij van 
mijn boosheid (Psalm 51: 3). Toen heeft hij terstond het woord 
der genade gehoord: uw zonden zijn van u weggenomen. Uw naam 
heeft hij dan ook geprezen, uw lof verkondigd en uw genade 
grootgemaakt boven al uw werken. 

De barmhar- 	Och, lieve Heer, ik rampzalige zondaar voel een soortgelijke 
tigheid Gods ziekte, ik verlang naar dezelfde medicijn. Sluit mij dan niet 
is mijn enige 	 .. 

troost buiten de apotheek van uw goddelijke goedheid. Ik vind mijn 
troost in U alleen. 0 Heer, wees genadig voor mijn misdaad, 
want die is zeer groot, terwille van uw naam, opdat ik die kan 
loven, prijzen en danken. 

12 Wie is het, die de Heer waarlijk vreest? Hem zal Hij de weg 
wijzen, die hij kiezen moet 
0 Heer, uw weg is de weg des vredes. Wel hem, die hem vindt, want 
hij is niets dan enkel liefde, barmhartigheid, ootmoedigheid, 

Welzalig is lijdzaamheid, geduld, vrijwillig dragen van het kruis; hij is het 
hij die totaal van alle goeds. Zulk een mens bekleedt de naakten, spijzigt 

opdeweg  
des Heren de hongerigen, laaft de dorstigen, herbergt de berooiden; hij is 

wandelt alles voor allen geworden, eerbaar, sober en kuis. Die weg is recht 
en slecht, niemand stoot er zich op, noch wordt iemand moede; zijn 
einde leidt naar het eeuwige leven. Maar wie is er, die hem vinden 
kan? Ik vrees, dat er onder duizenden nauwelijks tien zijn, die 
hem vinden, ternauwernood vijf, die hem begaan. Het blijft precies 

De zoals het sinds het begin is geweest, toen er maar vier mensen op 
gerechtn aarde waren (Gen. 3: 1-24); twee ervan waren gehoorzaam, waren sinds 
de beginne de derde vermoordde zijn broeder (Gen. 4: 1-16). Er waren nog 

een klein maar acht rechtvaardigen, toen de hele wereld in het water 
aantal verdronk; één van hen spotte met zijn vader (Gen. 7: 1-24; 

8: 1-22; 9 : 1-29). In Sodom en Gomorra en de omliggende 
plaatsen waren maar vier gerechtigen; één ervan weerstreefde 
de stem des Heren (Gen. 18: 16-33; 19: 1-29). Er gingen 
zesmaal honderdduizend uit Egypte, maar er zijn er niet meer dan 
twee het beloofde land ingegaan (Num. 26: 65). Ik weet wel, Heer, 
dat zij, die onderweg gestorven zijn, niet allemaal verdoemd waren, 
maar de uiterlijke belofte, die aan iedereen gegeven was, hebben 
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zij wegens hun ongeloof niet:verkregen (Hebr. 3: 16-19; 4: 6, 7), 
Ook thans, lieve Heer, is ons allen het eeuwige leven toegezegd, 
tenminste als wij de weg gaan, clie Gij gekozen hebt, maar wij 
wandelen allemaal de kromme weg, ) die tot de dood leidt 
(Spr. 12 : 28). Daarom zullen, zoals anderen het tijdelijke, wij 
het eeuwige leven ook niet verwerven. Ik mag wel zuchten en 
zeggen: wie is er eigenlijk nog die de Heer vreest? Er is immers 
niemand, die zijn verstand gebruikt, niemand, die naar God 

Er worden vraagt; allen zijn zij afgeweken en onnut geworden, er is niemand 

	

ee7t 	
meer dis goed doet. Hun keel is als een open graf, hun tongen 

gevonden, die gebruiken zij om te bedriegen, het slangegif is onder hun lippen, 
de Heer hun voeten zijn snel om onschuldig bloed te vergieten, onzaligheid 

vrezen en verderf is er op hun wegen, de weg des vredes kennen zij niet, 
Gods vreze staat hun niet voor ogen (Rom. 3: 18). Men vindt 
geen geloof, geen liefde, waarheid, noch trouw bij hen. De 

Overal gerechtigheid wordt gedwarsboomd in alle landen; ze wordt 
wordt 

het recht bespot, gevangengenomen, verbannen en jammerlijk vermoord. 

verdrukt Toch spreekt en zingt men veel over uw heilig Woord en beroemt 
men zich op uw naam, hoewel er niet één enkele rijpe druif aan 

Het Rijk hun wijnstok of volgroeide vrucht aan hun bomen gevonden wordt. 

	

Gods
ieet 	Maar wie werkelijk ontzag voor U heeft, wijkt van alle kwaad, n in 

prediking, want uw vreze is het begin van de wijsheid (Spr. 9: 10). Uw ogen 
maar in letten op degene, die U dient (Jes. 66: 2), uw Geest leidt hem, 

	

zai 	uw hand behoudt hem; hij zal niet verschrikken, noch angstig 
worden (Sirach 34: 16), want Gij zijt zijn hoop, zijn beschermer, 
zijn sterkte, zijn schuilplaats en onderkomen tegen de hitte van de 
middag. Gij zijt de vergiffenis van zijn schuld, de hulp bij zijn val; 
Gij heft zijn ziel op, Gij verlicht zijn ogen, Gij geeft hem 
gezondheid, leven en zegen. Wie ontzag voor U heeft, verkrijgt uw 
onderricht en wie om uwentwille waakt ontvangt Uzelf (Sirach 
32: 18), want Gij wijst hen de weg, die Gij gekozen hebt. 

13 Zijn ziel zal in het goede wonen en zijn  nakroost zal het land 
bezitten 

Aller 0 Heer, dit is het loon voor hem, die U belijdt, dat zijn ziel in het 
overvloedigst goede zal wonen, in het paradijs van zijn God, op de berg Sion, 
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zijn de in het hemelse Jeruzalem (4 Ezra 2 : 10), in de gemeente van de 
beloften aan levende God, in de vergadering van de gerechtigen, wier namen 

de christenen 
m de hemel zijn opgeschreven (Hebr. 12 : 22, 23). Hij is bevrijd 
van al zijn vijanden: hel, dood, zonde en duivel (Rom. 8 : 21); hij 
dient de Heer in blijdschap alle dagen van zijn leven. Hij slaapt 
zonder enige angst, want Gij zijt zijn bewaarder en beschermer 
(Levit. 26 : 6). Hij rust in de schaduw van uw vleugelen (Psalm 
91: 1). Hij huivert niet, want hij wordt verwarmd met het vuur van 
uw liefde. Hij heeft geen honger, want hij wordt gevoed met het 
brood der levens (Joh. 6 : 35), hij lijdt geen dorst, want hij wordt 
gelaafd met de wateren van uw genade (Joh. 4: 14; 7 : 38). Hij 
kent geen gebrek, want Gij zijt zijn rijkdom (Coli. 1: 27); hij zit 
in de glorie van de rust in de tabernakel van het vertrouwen en in 
een overvloedige vrede (Jes. 32 : 17, 18). Hij heeft lust in uw wet 
(Psalm 1: 2); 's nachts en overdag spreekt hij over uw Woord 
temidden van alle volken (Wijsheid 7: 15); hij baadt de voeten van 
zijn geweten in de klare, glinsterende stroom van de almachtige 
God. Hij bekijkt zichzelf op de juiste manier in de spiegel van uw 
wijsheid (Jac. 1: 23-25). Zijn gedachten zijn recht en slecht, zijn 
woorden bescheidenheid, zijn werken enkel waarheid en liefde. 

De blijdschap Het licht van zijn gerechtigheid straalt in alle plaatsen (Matth. 
en de vrede 5: 15, 16). Hij vindt wat hij zoekt en krijgt wat hij verlangt; zijn 
van de chris- 

tenen zijn ziel woont in alle goeds. De dauw van uw genade heeft hem 
niet uiterlijk, bedropen, de akker van zijn geweten draagt boven mate wijn, 

maar van olie en most. Hoewel zijn lichaam intussen jammer, druk en 
binnen 

ellende moet verduren, weet hij heel goed, dat de weg des kruises 
de kortste verbinding is met het eeuwige leven (Hand. 14: 22). 
Hij heeft geen afschuw van de weg, het kruis en het wapen van zijn 
Heer; hij strijdt als een dapper ridder (2 Tim. 2 : 3-5), totdat hij 
de kroon heeft verworven. Hij loopt lijdzaam met Christus de hem 
opgelegde baan (Hebr. 12: 1) tot hij de prijs heeft gewonnen 
(Phil. 3: 14). Niets is er, dat hem hinderen of deren kan, omdat 
hij U heeft gesmaakt en uw kracht geproefd; hij wankelt noch 
bezwijkt. Zijn huis is hecht gebouwd (Matth. 7 : 24, 25), hij is 
als een vaste zuil in de tempel Gods (Openb. 3: 12), want hij heeft 
van uw verborgen brood gegeten (Openb. 4: 11). Uw vrede blijft 
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hem steeds voor ogen. Op uw wegen wandelt hij. Daarom zal, 
lieve Heer, zijn ziel wonen in het goede en zal zijn nakroost, dat 
hij met uw levende Woord heeft geteeld, het land der levenden 
(Psalm 142 : 6), dat van U is, bezitten. Daar zullen Gij en uw 
uitverkorenen heersen tot in eeuwigheid. 

14 De verborgenheid des Heren is temidden van de'eneir, die Hem 
vrezen en Hij zal hen zijn!verlxmd laten kennen 

Tegen 0 Heer, de overdenkingen van mijn hart brengen mij in verwarring, 
degenen, die omdat ik ontdek, dat er zovelen, zonder dat ze daar nut van 

zeggen dat 
wij voorbe- hebben, geboren worden (4 Ezra 8:3). Moet ik dan, net als 

stemd zijn tot bepaalde anderen, zeggen, dat Gij de kwaden tot het kwaad hebt 
alle kwaad voorbeschikt? Dat zij verre van mij. ik weet, dat Gij het hoogste 

goed zijt en dat'aan (lcd niets dan goeds ~eend kan worden. 
Ik ben het werk uwer handen, geschapen tot goede wetten om 
die te doen (Efez. 2 : 1O). Water en vuur, levenen dood zijn mij 
in de handen gelegd (Sirach 15:17). Gij wilt immers mijn dood 
niet, maar dat Ik .  mij zou bekeren en het eeuwige leven hebben 
(Ezech. 18:23). Gij zijt het licht, daarom haat Gij 1e duisternis 
in mij (1 Job. 1: 5). Gij wilt niet, dat iemand verloren zou gaan, 
Gij wilt, dat alle mensen zalig worden, dat zij boete doen en tot 
de kennis van uw waarheid zouden komen (2Petr.3:9;1 Tim. 
2 : 4). 0 Heer, hoe velen zijn er, die uw natmulijke goedheid, uw 
eeuwige barmhartigheid, uw almachtige majesteit te dezen 
opzichte jammerlijk hebben beledigd, die u, oGod van alle genade 
en schepper van alle dingen tot een wrede duivel hebben gemaakt, 
net alsof Gij de oorzaak van alle kwaad zoudt zijn, ~JI Gij 
toch een Vader van de dag en het licht genoemd wxdt. Ik weet 

Iedereen wel, lieve Heer, dat uit goed geen kwaad, uit licht geen duister, 
breiWt 

voort 	uit leven geen dood, uit God geen duivel kan voortkomen (Jac. 
zijn eigen 1: 13, 14), toch moeten en zullen ze hun van U ~eerde hart 

aard en godioze leven aan uw gezegende WR toeschrijven. Waar komt 
deze bedroevenswaarde dwaling anders uit voort, dan alleen 
daaruit, dat zij uw vaderlijke goedheid en hun eigen aangeboren 
boosheid niet weten te onderscheiden. 0 Heer, Gij hebt ons lief-
gehad met een eeuwige liefde (Jet 31: 3), Gij hebt ons uitverkoren 
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voordat de grond der wereld werd gelegd, opdat wij heilig en on-
bestraffelijk in liefde voor U zouden wezen (Efez. 1: 4), ondanks 
alles wat Paulus over Esau, over Farao, over de vaten ter ere en 
ter onere en over Israël geleerd heeft (Rom. 9: 17-23). Het is 
alles om mijn bestwil geschreven, opdat ik niet aan mijzelf, maar 
aan uw naam de eer zou geven (Psalm 115: 1). Waarop kan ik 
mij feitelijk beroemen, wat heb ik, dat ik niet ontvangen heb 
(1 Cor. 4: 7)? Ja, ik ellendige zondaar heb het alles uit uw volheid 
ontvangen (Joh. 1: 16). Dit danken ook allen, die uw naam 
belijden -wel aan U, want uw verborgenheid wordt zeker niet aan 
rijken, aan farizeeërs, aan geleerden, maar aan de armen, dwazen 
en kleine kinderen gegeven. Ja Vader, zo zegt Christus Jezus, zo 
is uw gezegende wil (Matth. 11: 25, 26; Luc. 10 : 21). Jesaja 
zegt, dat uw ogen zullen letten en uw Geest rusten op de oot-
moedigen, zachtmoedigen en op hen, die een heilig ontzag hebben 
voor uw woorden (Jes. 66: 2); Deze Geest leidt ons in alle 
waarheid; hij leert ons uw geheimenis, dat verborgen is voor de 

God neemt hele wereld (Joh. 16: 13). Wjdoet ons uw verbond kennen, 
ons door namelijk, dat Gij van ons zijt en wij van U, lieve Heer, het verbond, 

Jezus Christus 
om niet aan dat Gij zonder enig tevoren gedaan verdienstelijk werk of 

tot zijn verrichte daad der gerechtigheid onzerzijds (Tit. 3 : 5), uit vaderlijke 
kinderen gunst en liefde, mededogen en barmhartigheid aan ons aangeboden 

en met ons gesloten hebt in Christus Jezus. 

15 Mijn ogen zien voortdurend op, naar de Heer, want Hij zal mijn 
voet uit het net trekken 
o Heer der heerscharen, ik zeg met de profeet David: wanneer 
Gij op de misdaden letten wilt, kan niemand bestaan (Psalm 
130: 3), want ik arme zondaar heb mijn ogen met alle begeerte 
en boze lust gericht op goud en zilver, op pracht en praal, op een 
lichaam, dat van U vreemd en voor mij verboden is (Ezech. 
16: 32). Ik heb ze gericht op de afgoden van het huis Israëls en 
zodoende door mijn kijken menig jaar op de hoge bergen onder 
alle dikke bomen verdaan. Mijn goden bestonden naar het getal der 
dagen. Ik heb mijn knieën gebogen voor een gesneden of gegoten 
beeld en daartegen gezegd: verlos mij, gij zijt mijn God (Jes. 
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44: 17). Ik verlangde van de blinden het gezicht, van de doden 
het leven, van degenen, die zichzelf niet eens tegen stof, roest, 
dieven en roofvogels kunnen behoeden (Baruch 6: 11-22) hulp 
te ontvangen. 

Let op de 	Ik heb tot een zwak, vergankelijk maaksel, dat uit de aarde is 
dwaasheid 

van 	 gesproten, in de molen verpulverd, in het vuur gebakken, dat ik met 
die God niet mijn tanden vermalen en in mijn maag verteerd heb, net als Israël 

kent tegen het gouden kalf, gezegd: gij zijt het, diei mij uit Egypteland 
hebt uitgeleid (Exod. 32: 4, 8). Zo heb ik met de babylonische 
slet alle dagen van mijn leven ontucht gepleegd in de mening, dat 
zij een onbesproken, eerbare en kuise vrouw was, een koningin 
der gerechtigheid, die heerlijk en welgevallig was voor uw ogen, 
omdat ze gekleed was in purper en zijde, gesierd met goud en 

Ik zag een edelstenen, met een gouden drinkvat in haar hand (Openb. 17: 4), 
vrouw, die 

dronken was 
machtiger dan alle koningen der aarde (Openb. 18: 3). Zodoende 

van het bloed heb ik niet beseft, dat zij pokdalig en vol zweren was, dat haar 
der drank afschuwelijk, zij zelf een ontuchtige, onbeschaamde hoer 

heiligen en en een moorddadig wijf was, dat alle leden van Christus martelt 
van het bloed

;r en alle onschuldige bloed vergiet, maar nu heb ik haar schande 
martelaren met eigen ogen gezien en met mijn hart erkend en ben ik 'eer 

van Christus verschrikt (Openb. 17 : 18), dat ik zo lang aan u, o levende bron, 
ben voorbijgegaan en mij getroost heb met de put, die geen water 
kan leveren (Jer. 2: 13), dat ik uw eer, o almachtige God, heb 
gegeven aan de beelden en het geschapene en de maaksels veel 
meer geëerd dan de Schepper, die gezegend zij tot in eeuwigheid 
(Rom. 1: 25). Dat alles is wel deels door mijn ogen gekomen, 
want ik was in mijn hart zeer begoocheld door de uiterlijke schijn 
van het zojuist aangeduide wijf, maar nu, lieve Heer, zien mijn 
ogen gedurig naar U op, dat ik door U verhoord mag worden. Zij 
zien voortdurend in vast vertrouwen naar de troon van alle genade 
om barmhartigheid en ontferming te verkrijgen (Hebr. 4: 16), 
want Gij zijt het alleen, die troosten en helpen kan en die mijn 
in het godloze net van twijfel, verblinding en dwaling verstrikte 
voeten daaruit trekt. 
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16 Keer.  U tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en 
rampzalig 
0 Heer, ik verberg mijn schuld niet, maar ik belijd volmondig 
voor U en uw heilige engelen, hoe ik mijn afgelopen levensjaren 
naar de lust der heidenen heb doorgebracht en lii overmoed, 

Wie zou niet gretigheid, wijndrinken, slemperij, dronkenschap en afschuwelijke 
verclrinkeain afgoderij (1 Petr. 4: 3) heb geleefd. Ik deed al wat mijzelf aan- 
de barmhar- 

tigheid GOdS.' genaain was; ik was een kind des toorns net als alle anderen 
(Efez. 2: 3). Uw naam was voor mij een voorwerp van spot, uw 
Woord een fabeL Op uw genade bedreef ik alle kwaad, ik was 
als de hoge witgepleisterde grafmonumenten van buiten heerlijk, 
zuiver, sober, kuis, mild, heilig in de ogen van het volk. Niemand 
was er die mijn levenswandel kon bestraffen, maar van binnen was 
ik vol dode beenderen, stinkend vlees en verterende wormen 
(Matth. 23 : 27). Wat er heimelijk door mij gebeurde is schandelijk 
om te vertellen: al mijn gedachten waren onzuiver, opgeblazen, 
eergierigen goddeloos; (Efez. 5: 3, 4). Ik had afgunst, haat, nijd, 
wraakzucht en vijandschap in mijn hart (Tit. 3: 3), mijn verlangen 
ging mateloos zonodig uit naar alle kwaad. Ik vreesde noch God, 
noch duivel, geen leven of dood, de wet evenmin als het evangelie. 
Er was niets, dat mij in bedwang kon houden. Ik gaf geen acht 
op U en niet op uw heilige Woord. Ik zocht niets dan de genegen-
heid en vriendschap van deze wereld. Daarom heb ik ook geen 

Wie aards- uitgespmken verkeerde dingen in het openbaar en kenbaar voor 
5eZInd ZL1fl. de wereld gedaan, zoals hoererij, echtbreuk en dergelijke, maar be- 

kommerd om niet uit ontzag voor U, doch om niemands vriendschap of mijn 
het aardse eigen goede naam te verspelen. Bovendien hield ik mijn zinneloze 

zotteklap en dronkenschap voor christelijke vreugde, mijn schande-
lijk plezier voor broederliefde, mijn hovaardij voor eerbaarheid, 
mijn afgoderij voor ware godsdienstigheid. Op deze manier ver- 

Het vlees goelijkten mijn deelgenoten in de zonde mijn boze ik. Maar dit 
verontschul-  

digt de aards- alles en wat ik heimelijk bedreef, bleef met verborgen voor uw 
gezindheid ogen Zo heb ik mijn hele vorige leven geleid en U, o God van alle 

genade niet als mijn Schepper en Verlosser beleden voordat uw 
heilige Geest mij uw Woord voor een deel onderwezen, uw Rijk 
laten kennen en uw wil getoond had. Nu erkenik, rampzalige 
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zondaar, hoe schandelijk ik alle dagen van mijn leven voor U heb 
geleefd,. U in het aangezicht gespuwd, aan de haren getrokken, 
met vuisten geslagen, met voeten getrapt en als een arme, onwijze 
dwaas bespot heb (Jes. 53: 1-12). 

0 Heer, ik ben eenzaam en rampzalig, mijn geweten is bezwaard 
door wroeging, mijn gedachten zijn beangst, mijn hart schreit en 
siddert omdat ik zo jammerlijk tegen U heb gezondigd. Mijn 
zenden hebben een scheiding tussen U en mij gemaakt, uw aan-
gezicht voor mij verduisterd en uw toom verdiend (Hoz. 14 : 5). 
Ja, door 'mijn eigen toedoen ben ik de hel tot prooi en voedsel 

Al wat wij be- geworden (1 Cor. 15: 54, 5.5). En toch, hoe dieper ik bedroefd 
zitten, hebben ben, des te sterker word ik door uw Woord vertroost, want dat 

wij door 
Christus 	leert mij uw genade, gunst, barmhartigheid, kwijtschelding van 

kregen zenden,. vrede en het eeuwige leven kennen door Christus Jezus, 
uw geliefde Zoon, hoewel ik U tevoren noch gekend, noch 
geëerbiedigd heb. Deze belofte vertroost mij, deze belofte verblijdt 
mij, deze belofte brengt mij, samen met het zondige wouwt, aan 
uw gezegende voeten (Luc. 7 : 47) met een vast vertrouwen en 
een verzekerd geloof (Luc. 10: 42), als waarheid beseffende, dat 
Gij uw terugkerende zoon niet verstoot, hoewel hij uw goed op 
zo'n oneerbare manier in het verse, vreemde land met hoeren en 
boeven had verteerd (Luc. 15: 11-24). Wend nuuwvaderlijk 
Maat van vrede naar mij toe, leg nu de hand van uw rijke genade 
op mij. Wees mij genadig, lieve Heer, want ik beu eenzaam en 
rampzalig. 

17 De angst van mijn hart is groot, voer mij  weg tâ mijn noden 

0 Heer, mijn hart weent en klaagt, mijn geweten siddert en beeft, 
mijn ziel is als een bedroefde moeder, die van haar eniggeborene 

Een ongelovig beroofd is en die niet getroost kan worden, omdat ik, onverstandige 
'over- 
treft door 

oproerige zondaar, uw goddelijke goedheid; uw vaderlijke liefde zo 

ontrouw en lange tijd nooit goed gezocht, nooit eelt erkend, nooit werkelijk 
kwaadwillig- liefgehad, nooit oprecht geëerbiedigd heb. Ik ben veel gemener 

heid verre de geweest dan de redeloze creaturen, die of ze-nu eten en drinken 
wezens 

zonder ver- of iets anders doen, toch alleen maar volgens hun natuurlijke 
stand aandrift en geaardheid handelen en daarom de ingeschapen 

37 



natuurwet niet overtreden. Maar ik heb zonder vrees, zonder geest, 
zonder enige wet, veel erger, beestachtiger in alle soorten van 
ongerechtigheid geleefd dan mijn godloze ik wel wilde. Spoedig 
daarna heb ik evenwel ingezien, dat de begeerte van mijn ik de 
dood zou betekenen (Rom. 8: 5-8). Uw Geest waarschuwde mij 
dikwijls tegen alle kwaad, toch werd die door mijn eigen-ikkigheid 
overstemd. ik was geheel en al een lijfeigene, een onder ede 
verplichte dienaar der zonde geworden (Joh. 8 : 34). Ik dronk de 
ongerechtigheid als water, ik verlustigde mij in iedere dwaasheid 
(Rom. 6': 19; 2 Petr. 2: 13, 14). De uitgestoken hand van uw 
genade merkte ik niet op. Uw waarschuwende wijsheid weigerde 
ik aan te nemen; kortom ik haatte ieder weet hebben van U en ik 
verwierp alle ontzag voor U (Job 15 : 20-25; Spr. 1: 28-30). En 
dit was nog niet alles, lieve Heer, wat ik in mijn verblinding zo 
schandelijk gedaan heb, maar ik erken bovendien in waarheid, dat 
mijn gerechtigheid niet meer geweest is dan een vuil besmeurd 
laken (Jes. 64: 4). Wanneer ik meen te gaan, val ik, als ik geloof 
te staan, lig ik, als ik denk iets te zijn, ben ik niets. 0 Heer, de 

Mijn zonde is angst van mijn hart is wel overmatig groot, ja, groter dan ik 
steeds 	uitspreken of omschrijven kan. Ik ben soms als een vrouw in mij 	

barensnood, mijn gezicht is bleek uit vrees voor U (Jes. 30: 6), 
mijn handen leg ik in de schoot om mijn harteleed, de dreigingen 
der hel overvallen mij, mijn benen kunnen mij niet meer dragen, 
want het gaat nu niet om geld of goed, vlees of bloed, maar alleen 
om mijn edele ziel. Daarom bid ik, lieve Heer, laat mij toch nooit 
los, open de ogen van uw goedertierenheid en zie meedogend op 
mijn zware last en angst en help mij uit al mijn nood. 

18 Let op mijn jammer en ellende en neem al 'mijn  zonde weg 
0 Heer der heerscharen, wanneer de gerechtigen U aanroepen, 
verhoort Gij hen, Gij helpt hen uit alle bittere nood, Gij zijt nabij 
degenen, die gebroken zijn van hart, Gij vertroost de verslagenen 
van gemoed (Psalm 34: 19). Uw offeranden zijn een verbroken 
geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult Gij nooit versmaden 
(Psalm 51: 19). Daarom hebt Gij uw gezegende Zoon gezonden, 
Hem gezalfd met heilige Geest om aan de armen het evangelie 
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te verkondigen, om de verdrukten van hart te genezen, om de 
gevangenen bevrijding aan te zeggen en de blinden het gezicht, 
om de gewonden vrij te maken door verlossing en het aangename 
jaar des Heren te prediken (Jes. 61: 1, 2; Luc. 4: 18, 19). 
Deze belooft verkwikking aan hen, die belast en beladen zijn 
(Matth. 11: 28), Hij nodigt alle dorstigen naar de wateren des 
levens (Joh. 7 : 37). Al mijn schuld en zonde heeft Hij met zijn 

Het bloed dood en bloed betaald (1 Joh. 1: 7; Openb. 1: 5). Dat was al van 
van tevoren in zinnebeelden en voorafschaduwingen door Mozes aan- 

Christus is 
mijn geduid en geprofeteerd, want het onreine Israël kon niet gereinigd 

verlossing worden dan alleen door het bloed van ossen en bokken en door de 
bestrooiing met de as van een jonge rode koe (Num. 19 : 2-10). 
Precies zo werd het verbondsboek door het bloed geheiligd, zo 
ook de tabernakel en de tempelvaten (Exod. 24: 4-8), ja, bijna 
alles onder de Wet werd door bloed gereinigd en er was geen 
vergiffenis zonder het vergieten van bloed en water. Wanneer nu 
het figuurlijke bloed al een zo grote kracht en geaardheid had, 
dat het heilig maakte tot een reinheid van het lichaam, hoeveel 
meer zal dan het reine bloed van Jezus Christus, die zichzelf op 
aansporing van de eeuwige Geest vlekkeloos aan God offerde, 

Er is niets onze gewetens rein maken van de dode werken, zodat wij U, o 
dat de zonden levende God, kunnen dienen (Hebr. 9 : 13, 14). Hebben wij niet 

wegnemen 
kan dan door zijn bloed de kwijtschelding van de zonden ontvangen naar 

alleen het de rijkdom van zijn genade (Efez. 2: 13)? Ja, door het bloed van 

bloChris
ed zijn kruis heeft Hij allen, die op aarde en in hemel zijn (Colt. 

1: 19, 20), de vrede gebracht. 
Allerliefste Heer, ik heb dus geen beter middel tegen mijn 

lelijke zonden boven alle andere, geen werken, geen verdiensten, 
geen doop, geen avondmaal, hoewel ik heel goed weet, dat 

De sacramen- waarachtige christenen deze tekenen in gehoorzaamheid aan het 
ten zijn 

	

tekenen 	goddelijke Woord gebruiken, want anders moest de verdienste 
de gehoor- van Christus aan de elementen en schepselen toegeschreven en 
zaamheid, gegeven worden. Ik bezit alleen deze kostelijke schat, te weten het 

waarin ons 
geloof ge- edele, kostbare bloed van het reine, onbevlekte offerlammetje

oefend wordt Jezus Christus (1 Petr. 1: 19), dat mij van uwentwege is geschon-
ken, dat mij louter uit genade en liefde bevrijd heeft van het 
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zinneloze doen en laten van mijn vroegere vriendenkring (flt. 
2: 11-14). Hierom, o God der waarheid, bij wie geen leugen of 
bedrog ooit gevonden werd, wees uw eigen belofte indachtig, die 
Gij zelf gedaan hebt. Wil in het uur, waarin de zondaar bekeerd 
wordt en geen ongerechtigheid meer gaat doen, maar de gerechtig-
heid betracht, niet meer denken aan al zijn zonden (Ezech. 

Meichizedek 18 : 21, 22). Herinner U de rechtvaardige en ware Meichizedek, 
is het 

ei7 	
de Hogepriester Gods, de koning der gerechtigheid en vrede, die 

Christus uit een onbekende vader, onbekende moeder, onbekend geslacht 
was gesproten, die geen begin der dagen en geen eind van leven 

Met Aron is gehad heeft en priester blijft in eeuwigheid (Hebr. 7: 1-3), die voor 
zichzelf nooit eer heeft aangenomen, maar door U geroepen en 

bedoeld 
geordend werd als Ailron, die in de dagen van zijn leven onder luid 
geroep U met tranen gebeden heeft en die gehoorzaam geweest is 
tot de dood des kruises (Hebr. 5:3-7). Gedenk om zijnentwil uw 
bedroefde dienaar, mij, die immers geen troost heeft in hemel of 
op aarde dan U alleen. Aanschouw mijn jammer en ellende. Mijn 
zouden beangstigen mij steeds meer, daarnaast ben ik om der wille 
van uw Woord voorde hele wereld tot een dwaasheid, tot een stuk 
vuil en een bezienswaardigheid geworden (1 Cor. 4 : 9). Noch van 
buiten, noch van binnen heb ik ook maar enigermate rust. Ik zeg 
nog eens: mijn zenden beangstigen mij, mijn ziel is in grote rouw en 
smart en daarom verlang ik van U, lieve Heer, geen goud of zilver, 
die kunnen mij immers niet baten in het oordeel Gods (Ezech. 
7 : 2-27; Zef. t : 14-I8); ik verlang ook geen lang leven op aarde, 
maar veel meer om ontbonden te zijn en met Christus te leven 
(Phil. 1: 23). En dit is mijn verlangen uit d& diepe nood van mijn 
hart, dat (hij met de ogen van uw genade alleen op mijn jammer 
en ellende acht wilt geven en mij niet terwille van mijn werken, 
want die zijn toch helemaal niets anders dan onvolkomenheid en 
onzuiverheid, maar uit uw grote goedheid al mijn schuld, onge-
rechtigheid en zonde wilt vergeven. 

19 Wil er acht op geven, dat mijn vijanden zo talrijk zijn  en dat zij 
mij met een ongerechtvaardigde haat haten 
0 Heer, toen ik nog in alle dingen gelijkvormig aan de wereld was, 
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sprak ik en deed ik als de wereld en dus haatte de wereld mij niet 
(Joh. 15: 19), maar toen ik mij het voorgehouden boek tot mij 

Er zijn  er, die genomen had, is dat, hoewel het mij zoet in de mond smaakte, toch 
deze plaats uit heel bitter in de maag geworden, want het stond vol met gezucht, 

de Openba- 
ring anders gekerm en weegeroep (Ezech. 2: 9, 10; 3: 1-3; Openb. 10: 9). 

uitleggen Toen ik de wereld diende, heeft ze mij daarvoor beloond; ze 
hebben mij ook allemaal geprezen, net zoals onze voorvaderen de 
valse profeten gedaan hebben, maar nu ik door uw milde genade 
en uw heilige Woord tot op zekere hoogte een onwaardige dienst-
knecht van de wereld geworden ben door haar te leren, aan te 
sporen, te waarschuwen, in rechtvaardigheid te bestraffen, nu is ze 

In mijzelf mij tot een zwaar kruis en bittere gal geworden en heeft ze mij 
teken ik wat zozeer gehaat (Luc. 6: 22), dat niet alleen ikzelf, maar ook wie 
ge omtrent de tonen mij lief te hebben, aan gevangenneming en doodsdreiging christenen 
van deze tijd ten prooi moeten vallen (1 Tim. 3 : 8). Word ik niet erger geacht 

kunt waar- dan een dief en een moordenaar? Sta ik net eenzaam in de wilde 
nemen woestenij van deze verblinde wereld als een rampzalig schaap, dat 

van alle kanten ijverig door alle verslindende wolven wordt belaagd 
tot ze het kunnen doden (Jer. 23 : 2, 4)? Ben ik niet als een hope-
loos schip op de diepte van de zee, dat zonder mast, zonder zeil, 
zonder roer door alle sterke winden en wrede wateren voortge-
dreven wordt? Bijna had ik gezegd, dat ik bedrogen was, omdat ik 
alle dagen waarneem, dat het ongerechtige, ongehoorzame volk, 
alsof het wijs, rijk, sterk, heerlijk en gelukkig was, in rust en vrede 
leeft (Psalm 35: 11-16) en dat de rechtvaardigen zoveel honger, 
dorst, naaktheid en slaag moeten lijden. Hun woningen zijn wankel, 
zij zwoegen met hun handen, zij worden vervloekt, vervolgd, door 
alle mensen beschimpt en als iets dwaas, stinkends, gruwelijks, 
afgrijzenwekkends beschouwd (1 Cor. 4: 10-13). 0 Heer, mijn 
vijanden zijn machtig en talrijk; overal zetten ze hun mond tegen 
mij op, hun hart raast als een brullende leeuw. Nu eens moet ik 
een echtbreker zijn, dan weer een jood, die wet en besnijdenis 
leert, soms een oproerling, anders iemand, die terugverlangt naar 
wat hij willens en wetens uit vrije verkiezing en weldoordacht 
verlaten heeft. Door enkelen word ik een valse verleider, door de 
overigen een doemwaardige ketter gescholden, hoewel te eeuwigen 
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dage niet één van al deze dingen in mij gevonden zal worden. 
Kortom, ik ben hun doodsvijand, omdat ik hun uw waarheid en 

Want leer overbreng (Gal. 4: 16). Maar ik schaam mij niet over mijn 
ik schaarn mij leer, niet voor u, niet voor uw heilige engelen en nog veel minder 
het evangelie 	 .. 

van Christus voor deze boze wereld, want die leer kan mij niet bedriegen of in 
niet de steek laten; ze is immers uw gezegende Woord en wil (Rom. 

1: 16). Ik heb dan ook niets anders gepredikt dan ware boete en 
Belijdenis berouw, afsterving van eigen ik en een nieuwe levenswandel; ik 

van mijn leer heb niets anders verkondigd dan een echt geloof in U en in uw 
geliefde Zoon, dat levend moet zijn, sterk, krachtig en door de liefde 
werkzaam (Gal. 5 : 6). Ik heb niets anders geleerd dan Christus 
Jezus en dat Hij gekruisigd is (1 Cor. 1: 23, 24; 2: 1, 2), waar-
achtig God en mens, dat Hij voor alle tijden, van eeuwigheid her, 
uit U geboren werd en dat Hij uw Woord (Joh. 1: 1), uw wijsheid, 
de afgians van uw heerlijkheid, de uitgedrukte beeltenis van uw 
wezen (Hebr. 1: 3) is, dat Hij in de volheid der tijden door de 
kracht van de heilige Geest in Maria (Gal. 4 : 4), de reine jonk-
vrouw (Luc. 1: 26-35), waarachtig vlees en bloed (Matth. 2: 11), 
een zichtbaar, tastbaar, tot lijden voorbestemd sterfelijk mens 
(Joh. 1: 14) werd, ons in alle dingen gelijk behalve in de zonde 
(Hebr. 4: 15), dat Hij op die manier uit het geslacht of zaad van 
Abraham en David stamt, dat Hij geboren (Matth. 1: 1-17), 
gestorven, verrezen (Rom. 1: 3, 4), ten hemel gevaren (Rom. 
10 : 6, 7) en zodoende onze enige Verlosser (1 Cor. 1: 30), 
Middelaar (1 Tim. 2 : 5) en voorspraak bij U (1 Joh. 2: 1) ge-
worden is. Als dat niet alle profeten, evangelisten en apostelen sinds 
het begin duidelijk geleerd en verkondigd hebben, dan wil ik graag 
beschaamd gemaakt worden. Ik heb immers geen andere doop 
geleerd, geen ander avondmaal, dan die de eerlijke mond van mijn 
Heer Jezus Christus en de practijk van zijn beminde discipelen 
aantonen en vermelden, om nog te zwijgen van de blijken in de 
geschiedenis en de argumenten van de geleerden, zowel van de 
vroegste als van de tegenwoordige kerk. Wanneer ik mijn zaak met 

Het Woord het duidelijk dwingende Woord Gods en met het onbevlekte 
Gods blijft n evangelie van Jezus Christus verdedigen kan, wie zou mij dan eeuwigheid 

terecht kunnen bestraffen over mijn handelen? Weten wij dan niet 
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allen, dat Christus de waarheid is en blijven zal? En is dan de 
apostolische kerk niet de ware kerk? Wie weet niet, dat de anti-
christ de leer van Christus Jezus overal bedorven heeft? Wie weet 
niet, dat alle menselijke leer schuimen kaf is? Waarom haat men 
mij dan, omdat ik de ordening van Christus en van zijn apostelen 

De antichrist als waar en juist verdedig (Jer. 33 : 14)? Wie toch haat de bestrj- 
vervolgt de ders van de antichrist anders dan degenen, die zijn leden willen 

Christus onaf- 
gebroken met zijn? Wanneer ik de woorden van Jezus Christus niet heb, o mijn 

zijn haat geliefde Vader, dan verlang ik van harte erin onderwezen te 
worden, want daarnaar- zoek ik met groot vrezen en beven. Hierin 
kan ik nooit bedrogen worden. Ik heb uw Woord geloofd en het 
door uw heilige Geest aanvaard als het zekere Woord van de 
waarheid; het kan mij ook niet bedriegen (Efez. 1: 13). Laat ze 
maar schrijven, verdraaien en disputeren, laat ze maar dreigen en 
pochen en blazen, laat ze maar uitroeien, doden en martelen, toch 
zal uw Woord nooit teniet gedaan worden; het Lam zal hen wel 
overwinnen (Openb. 17: 14). Ik weet vast en zeker, dat ik met 
deze mijn leer, die Gods Woord,  is, in de dag van het ware Oordeel 
niet alleen heren en vorsten, niet slechts deze wereld, maar ook de 
engelen zal vonnissen en richten (1 Cor. 6: 3). Al moest het ook 
zo komen, dat ik samen met mijn lieve broeders vertrapt en totaal 
vernietigd word, toch zal uw Woord eeuwig blijven vaststaan (Jes. 
40: 8; Luc. 21: 33; 1 Petr. 1: 25). Wij zijn niet beter dan al uw 

Ik weet, dat beminde kinderen, die sinds het begin geweest zijn, maar toch 
men hieruit 

leren k 	zullen wij eenmaal uw hand opheffen en te gelegener tijd laten zien 

hoe dodelijke in wie de anderen zo jammerlijk gestoken hebben (Openb. 1: 7). 
haat men mij 0 Heer, met welk een onrechtmatigheid haten zij mij! Wie heb ik 

vervolgt ook maar met één woord beledigd, wie heb ik ook maar één 
Terwille van penning tekort gedaan? Wiens goud of zilver, wiens koe of kalf, 

het Woord  
heb ik zelfs wiens os of ezel heb ik opgeëist? Ik heb hen liefgehad tot de dood 

onder hen, die toe, ik heb hun uw Woord en wil geleerd, hun de weg der zalig- 
het Woord heid met grote vlijt door uw milde genade aangewezen (Hand. 
enigermate 

20: 32-35). Daarom en niet om iets anders zijn mijn vijanden toegewijd 
schijnen te zeer vele geworden en haten zij mij met een ongerechtvaardigde 

zijn, vele haat. 
vijanden 
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20 Behoed mijn ziel en verlos mij en laat mij niet beschaamd worden, 
want ik vertrouw op U 
0 Heer, uw Woord beangstigt mij, omdat ik geschreven vind: die 
staat zie goed toe, dat hij niet valle (1 Cor. 10: 12), dus: wie 
meent, dat hij iets is en het toch niet is, die bedriegt zichzelf 
(Gal. 6: 3), want iedereen, die door uw Geest verlaten is, is in 
het geheel niets anders dan verblinding, onverstand in goddelijke 
zaken, valsheid, ongerechtigheid, zonde en dood, iets dat ik in 

Zie wat een David en Petrus wel heb opgemerkt. Toen uw Geest niet meer op 
mens uit zich- David rustte, waar was, hoewel hij een uitverkoren profeet en 

zelf is en 
vermag als hij koning, een man naar uw hart, getrouw op al zijn wegen geweest 

de Geest was (Hand. 13:36,37; 1 Kon.3 : 6;2 Sam. 3 : 18; 24: 10, 14), 
Gods niet toen zijn kuisheid, liefde, deemoed en godsvrucht gebleven? Een heeft

overspelige, een moordenaar, iemand, die zich op zijn heerlijkheid 
beroemt, was hij geworden totdat hem uw Geest opnieuw door uw 
Woord gegeven werd. Toen zag hij wel in hoe jammerlijk hij 
gestruikeld had en hoe zwak hij geweest was (2 Sam. 12: 13). Zo 
ook Petrus, uw getrouwe zendbode, die uw geliefde Zoon niet door 
vlees en bloed, niet uit eigen verstand en wijsheid, maar dank zij 
uw genade beleden had, die dan ook de naam van Rotsman had 
gekregen (Matth. 16: 13-18), meende, dat hij door geen enkele 
noodzaak van zijn Christus belijden kon worden weggerukt, ja, hij 
wilde wel met Christus de gevangenis en de dood ingaan (Matth. 
26: 35), maar toen de verzoeking gekomen was, uw Geest hem 
verlaten had, heeft hij zelfs het ene enkele woord van een zwak 
meisje niet kunnen verdragen, maar boog en bezwoer hij, dat hij 
Christus niet kende (Luc. 22 : 54-62; Joh. 13: 36-38). Alleen 
toen uw Geest weer op hem kwam, werd hij zijn valsheid indachtig, 
weende hij bitterlijk en ging onder alle volken Christus' naam 
uitroepen (Hand. 2 : 14-3 6). Ofschoon hem dat op straffe van 
gevangenschap, met geseling en dreigementen werd verboden heeft 
hij ridderlijk geantwoord meer naar God te willen luisteren dan naar 
mensen (Hand. 5 : 29). 

Daarom bid ik, lieve Heer, behoed toch mijn edele ziel, die 
zo duur gekocht is (1 Cor. 6 : 20; 7 : 23; 2 Petr. 2: 1), zodat ik 
niet van uw Woord af ga wijken. Hoewel ik nu uit een oprecht 
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hart met Paulus zeg: wat zal mij kunnen scheiden van de liefde 
Gods, zij het verdrukking of angst of vervolging of honger of 
naaktheid of gevaar of zwaard (Rom. 8 : 35) en het mij voorkomt, 
dat ik dus wel vast geloof, dat noch leven, noch dood, noch 
engelen, noch vorstendommen, noch machthebbers, noch dingen 
van nu, noch die van straks, noch hoogte, noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons uit uw liefde, die daar is in Jezus Christus, zal 
kunnen wegtrekken, toch ben ik niet volstrekt zeker van mijzelf; 
al mijn, vertrouwen rust op U. Hoewel ik al een beetje uit de beker 

De christen van uw lijden heb gedronken (Matth. 20 : 22, 23), het onderste 
moet door heb ik nog niet geproefd (Rom. 5 : 3-5; Jac. 1: 2-4; 1 Petr. 

verzoekingen 1: 6, 7) en pas wanneer er kerker en ketenen moet worden onder- beproefd 
worden gaan, wanneer ons het leven of de dood door water, vuur of zwaard 

wordt voorgehouden, dan pas zal het goud heel duidelijk van het 
hout, het zilver van het stro, de paarlen van de stoppels onder-
scheiden worden (1 Cor. 3 : 12, 13). Laat mij dan niet los, lieve 
Heer, want ik heb het wel gemerkt, dat diepgewortelde bomen door 
onstuimige stormen en windvlâgen uit de aarde zijn losgerukt, dat 
hoge en vaste bergen door zware aardbevingen van elkaar zijn. 
gespleten. Hebben Job (Job 1: 13-22) en Jeremia (Jer. 20: 7-9), 
die twee dierbare en ware voorbeelden van lijdzaamheid, niet bijna 
door de zwaarte van hun kruis met de voeten van hun geweten 
op uw weg gestruikeld? Daarom bid ik, lieve Heer, omdat Gij 
getrouw en goedertieren zijt, laat mij toch niet boven mijn krachten 
beproefd worden (1 Cor. 10: 13), opdat ik in mijn ziel niet voor 
eeuwig beschaamd worde. Ik bid niet voor mijn lichaam, want ik 
weet wel, dat dat eenmaal zal moeten lijden en sterven (Rom. 

Alle vlees 5: 14; Hebr. 9 : 27), maar laat mij in mijn strijd alleen maar niet 
keert tot zijn in de steek en geef mij uitkomst uit mijn verzoeking; verlos mij uit 

oorsprong al mijn nood, want ik vertrouw op U. 

21 Bewaar mij slecht en recht, want ik verwacht U 
0 Heer der heerscharen, toen de vader van het huisgezin goed zaad 
in zijn akker gezaaid had, heeft zijn vijand, terwijl de vader sliep, 
daar veel onkruid overheen gezaaid (Matth. 13 : 24-30), want 
toen de kinderen Gods voor de Heer traden, kwam ook de satan 
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in het midden van hen (Job. 1: 6; 2: 1). Waar Christus komt, 
daar zal ook spoedig na hem de duivel worden aangetroffen, zoals 
ik kort geleden onder veel andere dingen wel bespeurd heb. Uw 
gezegende Woord, uw heilig evangelie, waarmee Gij onze ziel 
alleen zalig maakt, dat zo ontelbaar vele jaren als een zinneloze, 
nutteloze leugen door de antichrist was vertrapt, wordt door uw 
rijke genade nu opnieuw als waar beleden, geloofd en aanvaard. 
Daarom gaat de duivel rond als een grimmige leeuw (1 Petr. 5 : 8), 
zoekend wie hij kan verslinden. Hij houdt geen vrije tijd, noch 
rustpos, want hij ziet wel in, dat daardoor zijn rijk en heerschappij 
een verzwakking en nederlaag zou moeten ondergaan. Hij wendt 
al zijn kunst en talenten aan, hij verandert zich in een engel des 
lichts (2 Cor. 11 14)  om degenen, die hij door uw Woord verloren 

De heeft, opnieuw door een verkeerde uitleg daarvan in zijn strik en 

heid van de net te lokken. Hij verandert de geestelijke betekenis van de Schrift 
predikers is door valse en verkeerd interpreterende leraars in een egocentrische 
de verwoes- zin, zodat zij zwaard en wapens gereed maken en daardoor harten, 

ting van het die wraakgierig staan tegenover de hele wereld. Daarnaast heeft volk 
hij een schandelijke echtbrekerij, die tegen iedere schriftuurlijke 
waarheid strijdt, vergoelijkt en zelfs met de voorbeelden van de 
joodse patriarchen verontschuldigd. Zo heeft hij ook een zichtbaar 
rijk en een menselijke koning met nog meer andere goddeloze 
stukken, waar een van nature oprecht christen voor terugdeinst, 
geproclameerd en wij zien het voor ogen, dat al wat Gij niet 
geplant hebt te schande moet komen (Matth. 15: 13). 

0 Heer, bewaar mij recht en slecht in uw heilig Woord, zodat ik 
toch niets anders geloof en leer dan wat aan uw gezegende wil 
welgevallig is: een levend geloof en echte liefde, een ware doop en 
juist avondmaal, een waarachtige levenswandel en een gerecht-
vaardigde afsnijding van hen, die zich ten onrechte op uw naam 
beroemen. Bewaar mij, lieve Heer, voor alle ketterij en dwaling, 

De overheden zoals Gij tot nu toe gedaan hebt; laat mij en alle ware christenen 
moeten ge- U van harte eerbiedigen, de uiterlijke overheid in alle aardse dingen 
hoorzaamd gehoorzamen, tenminste voor zover zij ons niet dwingt iets te 
wcen 

doen, dat strijdig is met uw Woord, want dat is U welgevallig en 
dingen goed inuw ogen (Rom.13:1-7;l Tim- 2:1,2;lPetr.2:13, 
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14). Bewaar ons voor het bedrog van de duivel, die een andere 
koning naar de geest wil leren dan Christus Jezus, uw geliefde 

In geestelijke Zoon, die alleen de koning der gerechtigheid en des vredes is 
dingen moet (Hebr. 7 : 2), die regeert op zijn heilige berg (Psalm 2 : 6) met alle 
men alleen 

aan Christus kracht en macht van zijn ijzeren scepter, die gezeten is aan uw 
gehoorzamen rechterhand in de hemel, die regeert over alle vorstendommen en 

machtsgebieden, krachten en heerlijkheden en alle namen, die maar 
genoemd kunnen worden, niet slechts in deze wereld alleen, maar 
ook in de toekomstige (Efez. 1: 21), onder wiens voeten alles is 
gesteld; die alle macht heeft in hemel en op aarde (Matth. 28: 19), 
voor wie iedere knie zich moet buigen en omtrent wie alle tongen 
moeten belijden, dat Christus Jezus de Heer is tot verheerlijking 
van de Vader (Phil. 2: 10, 11). 

Met het hart 	0 Heer, zeg ik, bewaar mij recht en slecht in de tijd van mijn 
wordt geloofd nood onder uw kruis, zodat ik niet van U en van uw heilige Woord 
tot rechvaar- 
diging, maar afwijke en ik dat niet onder huichelarij, leugen en twijfelachtige 
met de mond woorden verberg, opdat ik bij de komst van mijn Heer Jezus 
heeft de be- 
lijdenis plaats 

Christus het mij toegezegde loon mag ontvangen, het erfdeel en 
tot zaligheid Rijk, waarop wij zonder enige twijfel met vertrouwend hart en 

gezond inzicht volgens uw belofte hopen en dat wij verwachten 
mogen. 

22 0 God, verlos Israël uit al zijn nood 
O Heer der heerscharen, nu ik U mijn zenden heb gebiecht en om 
schuldvergiffenis heb gebeden, uw genade geprezen en die 
gevraagd heb, moet ik ook met David voor mijn geliefde broeders 
bidden, want ik zie, dat Israël verstrooid is, dwalende als schapen 
zonder herders (1 Kron. 18: 16; Marc. 6: 34) en dat de lieflijke 
wijngaard des Heren verworden is tot een woestenij, door alle 
mensen vertrapt (Jes. 5 : 1-7; Jer. 12: 10, 11), en dat het uitver-
koren nakroost van Abraham, het huis Jakobs, opnieuw lijfeigen 
onder de bittere slavernij van Farao in Egypte is geworden (Exod. 
1: 13, 14) en dat het heerlijke geslacht van Juda met alle heilige 
vaten is weggevoerd naar Babylonië en jammerlijk door Belsazar 
met zijn trawanten naar hun ergerlijke wil mishandeld en misbruikt 
wordt (Dan. 5: 1-4). Jeruzalem, het aanminnige visioen van 
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vrede, dat met een duif vergeleken kon worden, is in een onmense-
lijke verzwelgster van alle rechtvaardig bloed, in een wrede ver-
scheurende leeuwin veranderd (Zef. 3 : 3) en zij, die een vorstin 
over de heidenen, een stad van de Grote Koning was, is geheel 
en al zonder koning, zonder burgers, zonder muur tot een eenzame 
woeste wildernis geworden (Klaagi. 1: 1-3; Micha 3: 12). Ik zie, 
dat de tempel des Heren, het huis des gebeds, waarin niets anders 
moest gebeuren dan het ware offer, bevonden wordt een openbare 
moordkuil te zijn, een spelonk van leeuwen, beren, wolven, 
basifisken, draken en slangen, een plaats voor alle valse afgoderij 
(Jes. 56 : 7; Jer. 7: 11; Matth. 21: 13); ja, een hoerenbed voor de 
overspelige Izebel, dat de geliefde bruid, de heerlijke vrouw, die 
ter ere van de koning getooid was met velerlei sieraad van 
verschillende gaven (Openb. 3 : 5, 18; Psalm 45 : 12; Ezech. 
16: 8-15), heel en al in een schandelijke slet is veranderd, dat de 
ark des Heren, de heerlijkheid van Israël door de Filistijnen is 
gestolen en naar de tempel van Dagon gebracht (1 Sam. 5: 1, 2). 
Wat zal ik er nog meer over zeggen? Juda is Babylon, Kanaân 
Egypte, Palestina Sodom geworden en de koning van alle heerlijk- 

Christus en heid, de gezegende Christus Jezus, wordt iedere dag bespot als 
de apostelen een arme dwaas met een zotskap en narrenkleed (1 Cor. 1: 23-29). 

worden aller- Zijn heilige apostelen, de dierbare getuigen van de echte waarheid, 
afschuwe- 

lijkst bespot, moeten door alle mensen als leugenaars weggestuurd worden. Zijn 
omdat de gebreide tabbaard, die de Schrift niet gescheurd wilde hebben, is 
goddelijke in vier of vijf stukken geknipt en verdeeld (Psalm 22: 19). De 

dingen 
achtergesteld antichrist heerst op alle plaatsen; door leugenpreken en met geweld 

worden bij wordt uw Woord verdrongen. Ik mag oost- of westwaarts reizen, 
de menselijke zuid- of noordwaarts, ik vind niets anders dan wreedheid, ver- 

Hier ziet ge 
blinding, begeerte, hovaardij, beestachtig vreten en zuipen, haat 

de goddeloze en nijd, goddeloosheid op alle plaatsen. Ik vind, zeg ik, gewelde- 
leer en de narij en valse leer, die strijdig is met uw Woord, en een verkeerd 

tyrannie 
O 	gebruik van uw heilige sacramenten. Ik vind de tyrannie bruut en 

aarde gewelddadig in de hele wereld, zegepralend aan de hoven van 
alle vorsten (Openb. 13: 16, 17). Ik vind de geleerden, die spreken 
als het beest, eergierig, egocentrisch, begerig naar bezit, maagstre-
Iingzoekend, aardsgezind, lerende zoals de mensen dat verwachten. 
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Wie vroom in Er is bijna niemand, die naar de ware waarheid vraagt en als er 
Christus Jezus al eens zo iemand is, dan moet hij uw kruis dragen. Daarom zijn willen leven 

moeten ver- mijn wangen betraand 's nachts en overdag en kan mijn ziel niet 
volging lijden getroost worden; daarom neem ik ook geen verleidelijke spijs of 

drank tot mij (1 Tim. 3 : 3). Ik zou wel met de profeet Micha 
naakt en bloot rond kunnen lopen en schreeuwen als de draken en 
treuren als de jonge struisvogels (Micha 1: 8, 9), want er is geen 
raad tegen de plagen over Israël. Ik mag wel met de profeet Ezra 
klagen pn zeggen: ons heiligdom is verwoest, ons altaar vernield, 
onze tempel ontwijd, de toon onzer psalmen is verlaagd, de 
lofzang opgehouden, onze blijdschap vergaan, het licht op onze 
kandelaar gedoofd, de ark van ons verbond gestolen. Onze 
heilige voorwerpen zijn besmeurd, de naam, die over ons is uit-
geroepen, is vrijwel ontheiligd, onze kinderen hebben smaad 

De ellende ondergaan, onze priesters zijn verbrand, onze levieten in gevan-
genschap gebracht, onze meisjes geschonden, onze vrouwen 
verkracht, onze rechtvaardigen weggeroofd, onze kleine kinderen 
verdelgd, onze jonge mannen tot slavendienst gedwongen, onze 
sterken zijn onmachtig geworden en het grootzegel van Sion is van 
zijn luister beroofd, want zij is overgeleverd in de handen van hen, 
die ons haten (4 Ezra 10 : 21-23). 0 God, o God, verlos Israël uit 
al zijn nood. Zie naar onze verdrukking en ellende met de ogen 
van uw goddelijke ontferming. Verlos ons uit de ijzeren oven van 
Egypte, leid ons uit het land der Chaldeeën, laat de heilige stad 
herbouwen op haar oude plaats, met muren en poorten (Jer. 
30: 18), laat de vervallen tempel herstellen, waarvan de stenen 
weggeschopt liggen op de hoeken van alle straten (Klaagi. 4: 1). 
Verzamel uw verdwaalde schapen, neem uw teruggekeerde vrouw, 
die zo heel kwalijk gehandeld heeft met de vreemde minnaars, 
weer tot U. 0 God Israëls, schep in ons een rein hart (Psalm 
51: 12), dat verlangt naar uw gezegende Woord en wil, zend ware 
maaiers in uw oogst (Joh. 4: 35-38), die het rijpe op de juiste 
tijd afsnijden. Zend de goede bouwmeesters, die ons een hecht 
fundament leggen, opdat daardoor het Huis Gods in het laatst 
der dagen weer heerlijk kan worden en boven alle bergen stralend 
zal uitsteken, zodat alle volken erheen kunnen lopen en zeggen: 
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Ik weet, dat komt, laat ons naar de Berg des Heren gaan, naar het Huis van 
de profeten Jakobs God, waar Hij ons zijn wegen leren moge, zodat wij op 

dit zeggen 
over de hele zijn paden kunnen wandelen (Jes. 2 : 2, 3; Micha 4: 1, 2), zodat wij 
tijd van het U in vrede en gewetensvrijheid kunnen dienen alle dagen van ons 

neuwe testa- leven (Luc. 1: 74, 75) onder een christelijke overheid en goede 
ment 

leraars van de evangelische doop, de godzalige levenswandel, het 
Hier hebt ge ware avondmaal en de juiste afsnijding der zondaars en Gij onder 

wat ik bedoel, 
dat, waarom 

ons als uw oprechte kinderen beleden, beleefd en geprezen kunt 
ik lijden moet, worden door Jezus Christus, uw beminde Zoon, onze geliefde Heer, 
God is mijn aan wie IÔf, eer en prijs toekomen van nu aan tot in eeuwigheid, 

getuige dat 
ik niets amen. 

anders wil en 
weet 

Naschrift 
Wat ik schrijf, waarde broeders, zie, bij God, dat lieg ik niet, 
maar omdat ik mij onverdiend bezwadderd weet met vele leugens, 
zoals dat onder zulke omstandigheden gewoonlijk gebeurt, 

Lees het leven namelijk, dat ik met Athanasius een vrouw verleid en Arsenius een 

Athanasius arm heb afgehouwen om zo mijn toverkunsten in practijk te 
en ge zult het brengen, weet ik niet of er wel te gelegener tijd een Timotheus 

gemakkelijk opstaan zal, die in plaats van mij, die tot nu toe gezwegen heb, zal 
begrijpen antwoorden. Om die reden heb ik deze overdenking van de psalm 

opgeschreven, waarin de gedaante en de bedoeling van mijn ziel 
allerduidelijkst naar voren komen. Hier hebt ge dus mijn leer en 
geesteshouding; hieruit kan men zien wat ik leer en hoe ik leef. Of 
dat evangelisch, geestelijk en zaligmakend is, moge wie een 
christen is beoordelen. Als dat zo is, waarom zou ik er dan niet 
mee voortgaan en het verdedigen door ervoor te sterven? Wanneer 
een Socrates terwille van een leerstelling van zijn godsdienst, 
wanneer Marcus Curtius, wanneer Gajus Mucius Scaevola terwille 
van het heil van de stad Rome en de staat, wanneer jood en turk 
terwille van de voorvaderlijke wetten, ook al gaven die niet veel 
nut, niet voor de gifbeker, de sprong in de kloof, de vuurvlani en 
andere manieren om dood te gaan, teruggeschrokken zijn, zou ik 
dan niet veel er mijn leven geven terwille van de hemelse 
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wijsbegeerte, terwille van mijn broeders (1 Joh. 3: 16) en de 
inzettingen van Jezus Christus? Maar als het niet zo is, dan moge 
de een of andere Origenes gerust op mij afkomen en deze Beryllus 
als niet goed bij zijn verstand zo snel en gemakkelijk mogelijk 
genezen. 

Weest gegroet, de Heer leide uw harten naar de liefde Gods en 
de verwachting van de wederkomst van Christus (2 Thess. 3 : 5), 
nogmaals gegroet. 

Wanneer gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult 
ge de waarheid belijden en de waarheid zal u vrijmaken. 

Johannes 8 : 31, 32 

Wie op Hem vertrouwen zullen de waarheid begrijpen en de in liefde 
gelovenden zullen Hem gehoorzaam zijn, want zijn uitverkorenen hebben 
een gave vrede. 

Wijsheid 3 : 9 

Wie de Heer vreest zal niet beven noch terugschrikken, want Hij is 
zijn hoop; de ziel van hem, die de Heer vreest, is zalig. 

Sirach 34: 16, 17 

Heer, leid mij in uw gerechtigheid om der wille van mijn vijanden; baan 
uw weg voor mij uit, want in hun mond is niets oprechts, hun uiterlijk 
is zinneloosheid, hun keel is een open graf; met hun tongen lasteren zij. 

Psalm 5 : 9, 10 

Deze vertaling in modern Nederlands is gebaseerd op de tekst op de eerste 
druk uit 1539. 
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J. P. JACOBS ZOON 

Handleiding voor gesprek 

Gedacht is aan overdenking op bijbelcursus, gebedskring, huissamenkomst e.d. 
Daarin gaat dé psalm voorop. -Wij volgen, en vallen niet telkens in de rede. 
Het lied brengt zichzelf ter sprake; daarbij luisteren wij naar Menno's 
woorden om te pogen zelf houvast te vinden. 

Zonder een systeem te willen geven leek enige rangschikking voor eventuele 
gespreksstof niet overbodig. Zo kan men per keer afronden, onderverdelen 
- bij C moet dat zeker -, uitbreiden of weglaten, kortom: doen wat ter zake 
is om zo zuiver mogelijk te verstaan wat Schrift en traditie ons te zeggen 
hebben. 

A De tekst in de bijbel 

1 Men leest, ieder voor zich, in eigen bijbel de psalm zorgvuldig, bij 
herhaling, door. 
2 Opmerkingen, vragen e.d. worden onder het lezen genoteerd. 
3 Mogelijk brengen andere vertalingen (misschien ook buitenlandse) reeds 
verhelderingen. 
4 Inventarisatie van vragen en opmerkingen door een of meer notulisten. 
5 Gebed - in stilte; misschien verheft zich een stem, of: iemand wordt 
(van te voren) gevraagd. 

B De Inleiding van H. W. Meihuizen 

1 Deze wordt gezamenlijk, alinea na alinea, doorgenomen en besproken. 
Nieuwe notulist(en) aan het werk. 
2 Psalm biddenderwijze - zo zegt Menno Simons het aan het begin - 
opzeggen. Dat kan: 
-- bij toerbeurt, 
- in dialoog, 
- allemaal samen, 
al naar gelang men kiest of (van te voren) afspreekt. 
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Aanvankelijke schroom maakt plaats voor verwondering en dankbaarheid 
voor deze, door de psalm zelf geboden mogelijkheid. 

C Menno's Meditatie 

1 De psalm lezen aan de hand van Menno's meditatieve opmerkingen. 
Daarmee zullen zeker enige bijeenkomsten ruim gevuld zijn. 
2 Wie zeer nauwkeurig werkt zal de bijbelteksten willen opzoeken. Huis-
werk is dan wel geboden. 
3 Ook ditmaal weer puntsgewijze samenvattingen door verschillende 
iotu1isten. 
4 Wij spreken van godsdienstoefening. Menno gebruikt voor deze psalm 
de woorden 'godtsalige oeffeninge'; kunnen deze samenkomsten beëindigd 
worden met gebedsmogelijkheden als onder B genoemd? 

D Vragen en opmerkingen 

1 Bespreking van alle door de notulisten samengevatte stof. 
2 Heeft Menno ons iets te zeggen gehad? 
3 Kunnen wij onszelf in dit Davidslied terugvinden; zou de geméénte dat 
met Israël kunnen doen? 
4 Zingen van de volledige psalm. 

E Rekenschap geven 

Wellicht is schriftelijke weergave van wat door de kring gezamenlijk is 
gevonden, terzake. Het zou volstrekt in doperse lijn zijn wanneer mensen 
hoofd voor hoofd, van hun verstaan getuigden. 
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