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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Voor en na 
 

Leven voor 
Wat is het leven ingrijpend veranderd. Wat tot 
voor kort normaal was, is nu allerminst vanzelf-
sprekend. We kunnen gerust spreken van een 
leven vóór en in de Coronacrises, met daarbij 
de vraag of er ooit een ‘na’ komt. In veel op-
zichten zal het leven, totdat er een vaccin is, 
niet meer worden zoals het was. Constant zul-
len we ons bewust moeten zijn van het gevaar 
dat op de loer ligt en toe kan slaan. 
Maar ook op een andere manier grijpt de crises 
in. Waar u voorheen wellicht voor leefde is voor 
een groot deel weggevallen. U heeft gespaard 
voor en uitgezien naar een mooie vakantie. Je 
ging graag elk weekend uit je dak op een feest. 
U zag de winst van uw bedrijf elk jaar toene-
men. De economische crises hadden we geluk-
kig achter ons gelaten. En nu? Geen vakantie, 
geen feesten en festivals, uw bedrijf op de rand 
van een faillissement, uw baan op de tocht. En 
misschien familie of vrienden verloren, geveld 
door Corona. Waar leven we dan nog voor? 

Na dit leven 
Lieve mensen, veel in uw leven loopt misschien 
wel tegen. Maar is dit leven dan alles wat we 
hebben? Is het niet meer dan dit en houdt het 
bij de dood op? Is het alleen dit kleine poosje 
dat we op aarde zijn? Zijn we hier alleen om 
een beetje plezier te hebben, een beetje geld 
te verdienen, een beetje te genieten van sport 
en spel, een beetje te baden in luxe en wel-
vaart? En daarnaast een beetje goed te zijn 
voor onze medemens? Dan kunnen wij in het 
rijke westen aan het eind van ons leven wel 
zeggen: ‘Ik heb een goed leven gehad’, maar 
hoe velen op deze wereld, zelfs ook hier in Ne-
derland, kunnen dat niet zeggen?  
Nee, God heeft ons niet geschapen voor een 
poosje vol zorgen, ziekten en moeiten op deze 
aarde. Nee, er is meer. Er is meer dan dit leven. 
Er is een leven na dit leven. Eeuwig leven! 
 
 

 

 

Makeover 

 
 



Er is meer dan dit leven. 

Er is een leven na dit leven. 

Er is eeuwig leven! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leven voor na dit leven 
God wil niets liever dan u en jou volmaakt ge-
lukkig zien. Hij wil een eeuwig en volmaakt le-
ven geven in een paradijselijke wereld vol 
vreugde, harmonie, geluk, vrede en voorspoed, 
zonder ziekte, moeite en dood. Dat is waarvoor 
Hij de mens, u en jou, gemaakt heeft. Te leven 
tot Zijn eer en daarmee tot echte menselijke 
ontplooiing. God heeft ons lief.  
Echter de zonde staat daarbij in de weg, onze 
afkerigheid van God en Zijn wil. Dat heeft dit 
leven gemaakt tot wat het nu is, een ‘tranendal’ 
en ‘doodsvallei’. God is God omdat Hij ook vol-
maakt rechtvaardig is en daarom de zonde 
moet straffen, zoals Hij duidelijk in Zijn Woord, 
De Bijbel, ons zegt.  
Daarom heeft er een kruis op Golgotha ge-
staan. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon, Je-
zus, gezonden om mens te worden, zodat Hij 
in onze plaats de straf kon dragen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat is nu nodig? Allereerst ons buigen in ge-
bed voor Hem, onze schuld, onvolmaaktheid 
en zondigheid belijden. Maar dan ook in geloof 
onze handen denkbeeldig uitstrekken naar Je-
zus en vertrouwen dat alleen door wat Hij heeft 
gedaan, God ons genadig kan, wil en zal zijn.  
Wanneer wij zo Gods genade, door het werk 
van Jezus, mogen ontvangen, zal ons leven 
nooit meer hetzelfde zijn. Er is als het ware een 
leven vóór en na het buigen voor God. Er komt 
diepe vrede, liefde en dankbaarheid jegens 
God en Jezus. Daardoor verbleekt een groot 
deel van waar we voorheen wellicht onze 
vreugde en plezier in vonden. Dan leven we in 
perspectief van het eeuwig leven dat God ons 
geeft en mogen we ons verblijden in Hem en 
wat Hij gedaan heeft, geeft en zal geven. 
De keerzijde is echter, wanneer u niet buigt, dat 
God Zijn liefde niet aan u kwijt kan. Ja, dan blijft  
Zijn toorn (= rechtvaardige straf) op u. Niet al-
leen in dit leven, maar ook voor eeuwig. Dat 
laat u toch niet gebeuren?!

What’s your destination ? 



 

Het dochtertje van Jaïrus 
voor de jeugd 

 

 
In de Bijbel staat een verhaal over 
een meisje. We weten niet hoe ze 
heet, maar we weten wel dat haar 
vader Jaïrus heette. Dit verhaal be-
gint heel verdrietig, maar uiteinde-
lijk maakt de Heere Jezus het 
goed. Misschien vindt jij deze tijd 
ook wel verdrietig. Misschien zou 
je wel graag naar je opa of oma wil-
len gaan, maar kan dat niet. Of 
misschien zou je wel gewoon weer 
de hele week naar school willen 
gaan, maar mag je maar een paar 
keer per week. Of misschien ken je 
wel iemand die ziek is of is overle-
den door het coronavirus. Dat zijn 
verdrietige dingen! De Heere Je-
zus kent jou ook, net als het doch-
tertje van Jaïrus. Bidt maar tot 
Hem, Hij wil voor jou zorgen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Lied 

 
Klik hier om dit lied te beluisteren. 

 
Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart. 

Ik kende geen schuld en 'k gevoelde geen smart. 

Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 

Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?" 

 

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 

van 't Lam, met de zonde der wereld belaân, 

ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 

'k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 

 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 

ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, 

maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 

Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

 

Maar toen mij Gods Geest aan mij zelf had ontdekt, 

toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 

Toen voeld' ik wat eisen Gods heiligheid deed. 

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 

 

Toen vlucht' ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 

Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 

Mijn heil en mijn vreugd' en mijn leven werd Hij. 

Ik boog m' en geloofd', en mijn God sprak mij vrij. 

 

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 

dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. 

Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 

 

Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis, 

naar 't erfgoed daarboven, naar 't Vaderlijk huis. 

Mijn Jezus geleidt mij door d' aardse woestijn. 

"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn.  

 
Robert McCheyne 

 

Vragen, opmerkingen?
       

           
 

Het kan zijn dat u naar aanleiding van wat u gelezen heeft, vragen of opmerkingen heeft. Of dat u 
met een heel andere vraag zit of over een bepaald onderwerp meer wilt weten. In dat geval kunt u 
een email sturen naar info@hervormd-goudswaard.nl. 
Wij proberen dan uw vraag te beantwoorden of in een volgende Meer dan Goud(s)waard te behan-
delen. Wij danken u bij voorbaat voor uw eventuele respons! 

https://www.youtube.com/watch?v=gaqsx99Ykm8
mailto:info@hervormd-goudswaard.nl

