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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. 

 

 

 God is Liefde  
 

Rechtvaardig 
We kennen allemaal de beelden en verhalen 
van nabestaanden, vaak jaren, wanhopig op 
zoek naar gerechtigheid. Hun geliefde kind 
door een gruwelijk misdrijf om het leven ge-
bracht. En nu is daar een verdachte, mogelijk 
dader. Alles wijst op zijn betrokkenheid. Wat 
een frustratie als de persoon in kwestie blijft 
zwijgen en niet bekent, laat staan de hoe en 
waarom vragen beantwoordt. Hoe vaak door 
menigeen al veroordeeld en door de nabe-
staanden het liefst in de hoogste boom gehan-
gen, gelukkig hebben wij hier in Nederland een 
systeem van rechtspraak en advocatuur. De 
rechtbank zal alles meewegen en, na verhoor, 
een weloverwogen uitspraak doen op grond 
van zoveel mogelijk feitelijk bewijs en aan de 
hand van ons wetboek. Zo wordt de strafmaat 
bepaald, al dan niet tot tevredenheid van de 
nabestaanden en publieke opinie. 
 
 

 
Wij, mensen, zijn niet alleen verdachte. Nee, 
wij zijn dader! Mensen, schepselen, door God 
geschapen om tot Zijn eer te leven. De mens 
(Adam) kende God, deelde in Zijn heerlijkheid, 
kennis en wijsheid. Maar hij heeft zichzelf en 
zijn nakomelingen met heel de schepping uit-
geleverd aan de satan, Gods tegenstander. 
Daarmee zijn wij vijanden van God geworden, 
is ons hart totaal verdorven en zijn wij niet meer 
in staat te leven tot Gods eer. In wezen hebben 
wij ons bestaansrecht verloren. We zijn als een 
waterleiding vol met smeer. Ongeschikt om zui-
ver water voort te brengen. Waardeloos en ge-
schikt voor de sloop. Zijn wij mensen daarom 
wellicht zo voortdurend op zoek naar zingeving 
in het leven? God, als volmaakt rechtvaardige 
Rechter, kan niet anders dan ons veroordelen 
tot de eeuwige dood. Niet op grond van een 
menselijk wetboek, maar op grond van Gods 
volmaakte wet.  
 

 

Pasen 

 



 
Dat is ook de vooraf door Hem aangekondigde 
straf. We lezen: ‘ten dage als gij daarvan (een 
bepaalde boom) eet, zult gij de dood sterven.’ 
Geen verzachtende omstandigheden. De 
mens was gewaarschuwd en heeft willens en 
wetens gekozen vóór de satan en tegen God 
en daarmee zichzelf en heel Gods schepping 
ten gronde gericht. 
 
Liefde 
Maar God is geen afstandelijke Rechter, die 
onbewogen een kille uitspraak doet en daar-
mee klaar. We lezen ook: ‘God is Liefde.’ Laat 
het duidelijk zijn: God haat de zonde en zal 
deze moeten straffen. Maar God heeft ons 
mensen, Zijn schepselen, ook lief. Dat is onbe-
grijpelijk. Kan er liefde zijn bij de nabestaanden 
voor een mogelijk dader van het misdrijf waar-
door hun kind om het leven kwam? Wij, die elke 
dag God beledigen en negeren door een leven 
zonder en buiten Hem, naar onze maatstaf in 
plaats van tot Zijn eer? Toch, ondanks onze 
zonden die God krenken, kijkt God met liefde 
op ons neer en is met ons bewogen. Ja, zo 
zeer, dat Hij ons van de verdiende straf wil vrij-
spreken en ons van de eeuwige dood en on-
dergang wil verlossen. Maar hoe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ultieme combinatie van Gods rechtvaardig-
heid en liefde, zien we nergens helderder schit-
teren, dan bij het kruis op Golgotha, Gods on-
doorgrondelijke verlossings- en reddingsplan. 
Jezus, Gods eigen Zoon, nam daar als God en 
Mens de straf op Zich, die wij hebben verdiend. 
Jezus werd een echt Mens, zoals u en ik, om 
zo als Mens voor ons te kunnen lijden en ster-
ven en de angsten van de hel te doorstaan. 
God legt daar, in een drie uur durende duister-
nis, alle zonden van de mensheid op Zijn eigen 
Zoon aan het kruis. Zien we daar niet Gods 
liefde? Daarmee heeft Hij voor ons een weg te-
rug naar Hem geopend. De weg via het kruis, 
waar wij onze zonden bij Hem mogen brengen 
en belijden. Zo mogen we zien op Jezus, en 
beseffen en erkennen dat we buiten Hem ver-
loren zijn, maar alleen door wat Hij deed be-
houden mogen worden. Zo mogen we ons ver-
trouwen op Hem alleen stellen en op niets en 
niemand anders dan Hem. Zo mogen we, ge-
lovend wat Hij voor ons gedaan heeft, Zijn ge-
nade, vergeving, vrede en eeuwig leven ont-
vangen. Wat doet u? Neemt u Zijn uitgestoken 
Hand naar u aan? Eenvoudig door te buigen en 
te aanbidden bij het kruis en amen te zeggen 
op Gods rechtvaardige oordeel over uw leven, 
maar ook op Gods vrijspraak voor u op grond 
van wat Jezus deed. Of….. moet God straks 
het doodvonnis over u uitspreken, niet omdat 
er voor u geen genade was, maar omdat u 
geen genade wilde…? Weet, de hel bestaat. 
Dat bewijst het lijden en sterven van Jezus aan 
het kruis. Vlucht dan tot Jezus en laat u redden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kerkdiensten van de 
Hervormde gemeente Goudswaard 

zijn online te volgen op 
www.hervormd-goudswaard.nl 



Op weg naar Pasen 

    Voor de jeugd 
 
Ben jij wel eens op reis geweest? Dan bedenk je 
van te voren welke route je moet nemen om op je 
bestemming aan te komen. Nu het bijna Pasen is, 
volgen we de ‘route’ die de Heere Jezus ging in de 
laatste dagen van Zijn leven. Deze route kun je ook 
terugvinden in de bijbel. Daarin staat alles opge-
schreven over het leven van Jezus op de aarde.  
 
Jezus was op de aarde om mensen te redden van de zonde. God wil dat wij Hem en ook de mensen 
om ons heen liefhebben. Maar wij doen vaak liever wat we zelf belangrijk vinden. Dat heet zonde. 
In plaats van liefde, blijdschap en vrede, komt er pijn, verdriet en onrust in ons leven. Dat is de straf 
die hoort bij de zonde die we doen. maar God heeft de mensen teveel lief om dat te laten gebeuren. 
Daarom beloofde Hij al helemaal aan het begin van de Bijbel dat Hij Zijn Zoon zou sturen. Die gestraft 
zou worden voor de zonden van de mensen.  
 
De weg die Jezus op aarde ging was geen gemakkelijke weg. Hij ging op weg naar Golgotha om te 
sterven aan een kruis. Dit was vroeger de zwaarste straf die je kon krijgen. Hij kreeg deze straf, 
terwijl hij helemaal niets verkeerd had gedaan! Toch noemen we de dag dat de Heere Jezus aan 
het kruis stierf een goede dag: Goede Vrijdag. Weet je waarom? Jezus droeg de straf voor de zon-
den aan het kruis. Hij kan en wil ook jouw zonden vergeven. Hij wil jou een leven met de Heere God 
geven. Dan is je leven gered! 
 
Nadat de Heere Jezus gestorven is, halen Zijn vrienden hem voorzichtig van het kruis af, wikkelen 
Zijn lichaam in doeken en leggen Hem in een graf. Dit was een soort kamer, die uitgehakt was in 
een rots. Soldaten rollen een zware steen voor de opening in het graf en gaan er bij op wacht staan. 
Niemand kan er meer in of uit. Na twee dagen gaan een aantal vrouwen op weg naar het graf om 
het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Ze hielden veel van Jezus en zijn heel verdrietig, 
omdat hun Heere niet meer leeft. Bij het graf aangekomen zien ze dat de zware steen weggerold is. 
Het graf is leeg! Een engel staat bij het graf. Hij vertelt de vrouwen dat ze niet bang hoeven te zijn, 
want Jezus leeft! Hij is opgestaan! 

 
Het allergrootste wonder ooit is hier gebeurd. 
Jezus was dood, maar is weer levend gewor-
den! Hij is sterker dan de dood. Dat Hij is op-
gestaan, betekent ook dat Hij je het geloof in 
Hem kan geven. Geloven betekent dat je ver-
driet hebt over je zonden, dat je vertrouwt op 
Zijn vergeving alleen en leeft naar Zijn wil.  
 
Een paar weken nadat Hij opstond uit het graf 
is Jezus naar Zijn Vader in de hemel gegaan. 
Nu leeft Hij daar voor altijd. Hij wil dat jij in 
Hem gelooft en bij Hem hoort. Hij wil ook jouw 
Redder zijn! Hij wil ook jou liefde tot God ge-
ven. Vertel Hem maar wat jou bezig houdt en 
vraag Hem of hij de zonden in jouw leven wil 
vergeven, zodat je voor altijd mag leven met 
Hem!



Lied 

                                                                                                                        Lied beluisteren:  

    

Zie, de dag breekt aan, vol van duisternis, 
Christus op weg naar Golgotha. 

Zondaars grepen Hem, en bespotten Hem, 
sloegen Hem aan een kruis. 

 
Ref 1: 

Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Christus droeg onze straf; 

werd veracht, maar Hij bracht vergeving, 
stervend aan het kruis. 

 
O, te zien hoe pijn, Uw gelaat vervormt, 

als al die zonde op U drukt. 
Bitterheid, verraad, elke slechte daad 

kroont Uw bebloed gezicht. 
 

(Ref:) 
 

Nu dooft al het licht, en de aarde beeft, 
want Hij, haar Maker, buigt Zijn hoofd. 

Zie de voorhang scheurt, doden leven weer. 
Dank God, het is volbracht! 

 
(Ref:) 

 
Ik zie ook mijn naam, in Uw wonden staan, 

want door Uw lijden ben ik vrij. 
Dood is weggevaagd, en nu leef ik weer, 

doordat Uw liefde won. 
 

Ref: 2 
Zie het kruis, voel zijn kracht: 
Lam van God werd geslacht; 

maar Hij leeft, en Hij geeft vergeving, 
want het is volbracht! 

 
Opwekking, lied 657 

 
 

 

 
       
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=MvZni5GCFRY
https://www.youtube.com/watch?v=MvZni5GCFRY
https://www.youtube.com/watch?v=MvZni5GCFRY
mailto:info@hervormd-goudswaard.nl
https://www.youtube.com/watch?v=hH7JQJwn4Hc

