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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 Grensovergang 
 

De grens 
Een denkbeeldige scheiding tussen bepaalde 
landen. 
Wat is het lang geleden dat we een stempel in 
ons paspoort kregen als we de grens over gin-
gen naar het buitenland (binnen Europa). Het 
werd bijna een verzamelobject. 
Maar wat lijkt het ook lang geleden dat we door 
Europa konden reizen zonder dat de grens een 
belemmering vormde. Sterker nog, we waren 
de grens over voor we er erg in hadden. Alleen 
de verlaten en veelal verwaarloosde grens-
wachtershuisjes herinnerde ons aan het ach-
terhaalde verleden. Van Goudswaard naar 
Rome reizen was net zo simpel als van Gouds-
waard naar Rotterdam, afgezien van de af-
stand. 
 
 
 
 
 

 
Maar nu… De afgelopen (vakantie)weken heeft 
u wellicht aan den lijve ondervonden dat dat 
makkelijke reizen voorbij is. In verband met Co-
rona gingen/zijn veel grenzen ‘dicht’. Hoe één  
Europa ook beweerde te zijn, alle landen trok-
ken hun eigen plan en stelden daarbij eigen be-
perkingen en voorwaarden, die van tijd tot tijd 
ook nog wisselden al naar gelang de besmet-
tingsontwikkeling in de diverse landen. Al met 
al resulteerde dit in een ingewikkelde uitzoeke-
rij om een geplande vakantie/reis te verwezen-
lijken. Het vereiste veel tijd en alertheid bij de 
voorbereidingen en tijdens de reis. QR-codes 
en/of actuele testuitslagen moesten op orde 
zijn om de landen die het betrof binnen te gaan 
en quarantaineplicht te voorkomen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

De Grens 
 

 



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 be-
handelen.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw eventuele respons! 

 

De Grens 
Een onzichtbare maar desondanks zeer realis-
tische grens is de scheiding tussen tijd en eeu-
wigheid, mens en God, leven en leven na dit 
leven. Die grens is de dood. 
Er is een tijd geweest dat deze grens geen 
grens was. Er was geen scheiding tussen God 
en mens. Er was geen scheiding tussen eeu-
wigheid en tijd. De mens was geschapen om 
voor altijd (eeuwig) te leven. Er was geen  
grens. Er was geen dood. 
De geestelijke Corona, de zonde, heeft dit ech-
ter veranderd. Waar geen grens was kwam een 
grens, een scheiding tussen God en mens, 
eeuwigheid en tijd: de dood. 
De mens leverde zichzelf en de aarde uit aan 
satan en werd geïnfecteerd met de zonde (af-
val en ongehoorzaamheid aan God). Daardoor 
werd God en het eeuwige leven voor de mens 
onbereikbaar. De zonde leidt tot de dood in al 
zijn lelijke facetten. Zien we het niet om ons 
heen in deze wereld. De wereld en de mens, 
zo mooi en volmaakt door God geschapen. Kijk 
nu eens wat een chaos. De schepping kreunt 
en steunt onder het wan(zonde)beleid van de 
mens, met natuurrampen tot gevolg. Mensen 
staan elkaar naar het leven, zowel letterlijk met 
daden als figuurlijk met woorden en gedachten. 
Uiteindelijk zijn mens en dier vroeger of later 
gedoemd te sterven, vaak na een moeitevol le-
ven. 
De ‘dichte’ grens is een feit. God kan geen 
zonde verdragen en geen zonde komt de eeu-
wigheid binnen. Toch, de mens is een eeuwig-
heidswezen en zal die doodsgrens eens over 
moeten. Hoe komen wij over die grens? Door 
ons streven zo goed mogelijk te leven en God 
bij de grens onze ‘negatieve zondetest’ te laten 
zien? Door te hopen dat we zonder klachten 
(erge zonden) wellicht doorgelaten worden? 
Nee! De aarde staat bij God op code rood. De 
grens zit potdicht. Wat nu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is een oplossing.  
God heeft in Zijn onmetelijke goedheid en 
liefde een mogelijkheid gegeven. Hij heeft in 
deze wereld de Ambassade van de eeuwig-
heid, het kruis van Golgotha, opgericht. Daar 
bij Ambassadeur Jezus is het geneesmiddel te-
gen de zonde verkrijgbaar. Ja, Jezus Zelf is het 
Geneesmiddel. Wat moet u daarvoor doen of 
meebrengen? U moet knielen bij het kruis en al 
uw zonden meebrengen en aan Jezus’ voeten 
neerleggen en Jezus vragen in uw hart en le-
ven te komen. Dan gebeurt het ongelofelijke. 
Jezus absorbeert al uw zonden. Hij heeft aan 
het kruis met Zijn lijden en sterven voor al uw 
zonden betaald. En Hij komt met Zijn Heilige 
Geest in uw hart wonen, waardoor u liefde krijgt 
tot God en droefheid/berouw over de zonde. 
Alleen met dit Visum van de Heilige Geest kunt 
u de doodsgrens over en de eeuwigheid bin-
nengaan. Wacht dan niet langer want u weet 
niet wanneer u bij de grens zult zijn. Jezus is 
nabij en wacht op u. 
Laat het dan niet gebeuren dat u zonder Visum 
bij de grens komt, want dan wacht u een eeu-
wigdurende quarantaine in de buitenste duis-
ternis. 
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Tabitha, sta op 
 

voor de jeugd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Lied 

                                                                                                                            Beluisteren :   
 

 

 

Ieder uur, ied're stap brengt ons nader 

Bij de grens van leven en dood 

Heeft de Heiland uw paspoort getekend 

Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot? 

 

Nog is het tijd 

De Heer heeft genâ 

De toegang is vrij door Golgotha 

Jezus ging voor 

Hij wacht aan de grens 

Is uw paspoort getekend, o mens? 

 

Gij kunt zelf de tol niet betalen 

Zilver en goud verliest daar zijn macht 

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 

Tot het land waar de Heiland u wacht 

 

Nog is het tijd 

De Heer heeft genâ 

De toegang is vrij door Golgotha 

Jezus ging voor 

Hij wacht aan de grens 

Is uw paspoort getekend, o mens? 

 

Het is nu het uur der beslissing 

Bij de grens begint het gericht 

O, geloof in de Heiland uw Redder 

En Hij voert U naar ’t eeuwige licht 

 

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang 

Tot het land waar de Heiland u wacht 

Tot het land waar de Heiland u wacht 

 

 
Johannes de Heer, lied 890 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bU92jbvFAKw

