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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. 

 

 

De strafschop 
 

 
Gemist 
Het EK (Europees kampioenschap voetbal) is 
momenteel in volle gang. Wanneer ik dit schrijf 
moet het EK nog beginnen en weet dus niet 
hoe Nederland het doet. 
Maar wat kan het spannend worden, zeker in 
de knock-out fase wanneer een gelijkspel in 
de reguliere speeltijd beslist moet worden met 
een serie strafschoppen. 
Wie gaat ze nemen en wie juist niet. Opperste 
focus en concentratie, de spanning is van de 
gezichten te lezen. En dan, het schot. 
Snoeihard, raak! Wat een ontlading, wat een 
blijdschap en gejuich. 
Dan de volgende. Opnieuw zie je de spanning 
zich opbouwen. Het schot. Oei, mis, naast het 
doel. Wat een deceptie en anti-climax, wat een 
frustratie en schaamte. Wat gedaan moest 
worden, ging gigantisch mis. De betreffende 
speler zou wel ter plekke in de grond willen 
zakken. 

 
De spelers in een wedstrijd zijn speciaal 
geselecteerd door de bondscoach. En de 
spitsen speciaal met het doel te scoren. 
Geselecteerd en getraind. Daarom zal er, 
naast dat de teleurstelling groot is bij de 
gemiste strafschop, ook boosheid zijn bij de 
bondscoach. Zoveel getraind, totaal toegerust. 
Als iemand het kon, moest hij het zijn. En nu, 
totaal verprutst. 
 
Weet u, in wezen zijn u en ik, ja wij allemaal 
zo’n speler. Een speler die doel mist. Een 
doelmisser (= zondaar). 
Hè, hoe dan? Zult u zich afvragen. Wat is dan 
ons doel? 
God heeft ons, als mensen, speciaal gemaakt 
om geheel gericht op God te leven, tot Zijn eer 
en glorie. Het pronkstuk van al het 
geschapene. 
 

 

 

Doel 

gemist 

 
 



 
Maar Adam, als eerste mens, overtrad Gods 
gebod. Hij miste het doel waartoe God hem 
geschapen had en waarvoor God hem ook het 
vermogen gegeven had. 
En wij volgen hem daarin, vol van onszelf en 
eigen belangen, levend volgens wat wij zelf 
willen en goed achten.  
Zou God dan niet boos zijn? Ja, zeker, de 
Bijbel noemt dat Gods toorn. Hij heeft ons zo 
goed, ja zelfs naar Zijn beeld, geschapen. En 
wij hebben het verprutst. 
 
Gewonnen 
Maar wat nu? De wedstrijd is nog niet beslist. 
De tegenpartij laat ook punten liggen. Er is nog 
een kans. Er komt nóg een penalty, een 
allerlaatst, allesbeslissend schot. Spanning, 
concentratie. De laatste speler trapt kalm, 
vastberaden en doelgericht midden in het 
doel. Goal! De tegenstander is verslagen. De 
wedstrijd is beslist en gewonnen. De eer van 
de ploeg en van de bondscoach is gered. 
 
En de speler die miste? Blijft die op het veld 
zitten treuren? Gaat hij zich verdedigen bij de 
bondscoach? 
Hij zal zich wel twee keer bedenken. Grote 
kans dat hij uit de selectie wordt gegooid.  
Nee, hij zal zijn fout nederig erkennen en de 
speler, die de winnende goal maakte, de eer 
geven en achter hem aangaan en feest vieren! 
De bondscoach ziet op de winnende goal en 
is tevreden. 

 
En weet u, ook ons lot is nog niet bezegeld. 
Want, met eerbied gesproken, is daar de 
laatste Speler, de laatste Adam wel genoemd. 
Het is Jezus, Gods Zoon. Hij heeft met Zijn 
leven en sterven God volmaakt de eer 
gegeven. Geheel en al voor God geleefd en 
met Zijn sterven voor onze schuld en zonden 
betaald. De Satan, de tegenstander is 
verslagen. Gods eer is hersteld. 
 
En wij? Blijven wij ons bij God verdedigen en 
verontschuldigen? Misschien wel Hem de 
schuld geven? Nee toch? 
Dan zullen wij Gods rechtvaardige straf en 
oordeel niet ontlopen. We worden dan uit de 
invloedsfeer van Zijn goedheid weggestuurd. 
De Bijbel noemt dat de ‘buitenste duisternis’. 
Nee, wij moeten onze zondigheid en 
verlorenheid erkennen. We mogen ons 
vertrouwen en vreugde stellen in wat Jezus 
voor ons deed. Zo mogen we delen in Zijn 
overwinning. En God zal zien op wat Jezus 
deed en tevreden zijn. Daardoor kan Hij ons 
genadig zijn. 
Weet u wat er dan zo treffend in de Bijbel 
staat: ‘En zij begonnen vrolijk te zijn’. 
 
Nu is het EK, hoe serieus ook, uiteindelijk 
maar een spel. En het resultaat tijdelijk. 
Maar uw leven is geen spel. Het leidt naar uw 
uiteindelijke bestemming, leven of dood.  
Niet tijdelijk maar voor eeuwig. 

Jesus won it 

for us 
 



Jezus Overwinnaar 
          voor de jeugd 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lied 

     
             Beluisteren:   

       
      Welk een Vriend is onze Jezus, 
      die in onze plaats wil staan! 
      Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
      altijd vrij tot God mag gaan. 
      Dikwijls derven wij veel vrede, 
      dikwijls drukt ons zonde neer. 
      juist omdat wij ’t al niet brengen 
      in ’t gebed tot onze Heer. 
 
      Leidt de weg soms door verzoeking, 
      dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
      gaan wij dan met al ons strijden, 
      tot Hem die verlossing geeft. 
      Kan een vriend ooit trouwer wezen 
      dan Hij, die ons lijden draagt? 
      Jezus biedt ons aan genezing; 
      Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 
      Zijn wij zwak, belast, beladen 
      en terneer gedrukt door zorg, 
      dierb’re Heiland, onze Toevlucht 
      Gij zijt onze Hulp en Borg. 
      Als soms vrienden ons verlaten, 
      gaan wij biddend tot de Heer; 
      In Zijn armen zijn wij veilig, 
      Hij verlaat ons nimmermeer. 
 
      In Zijn armen zijn wij veilig, 
      Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

  Johannes de Heer,  lied 150 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRfvcrn0l7g

