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DE TABERNAKEL EN ZIJN GEREEDSCHAPPEN
ACHTENTWINTIG LEERREDENEN
gehouden in de jaren 1857-1859
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.

DE GORDIJNEN VAN DE TABERNAKEL, Leerrede over Exodus 26: 1-14
DE BERDEREN VAN DE TABERNAKEL, Leerrede over Exodus 26: 15-18
Leerrede over Exodus 26: 19-25 (vervolg)
DE RICHELS AAN DE BERDEREN, Leerrede over Exodus 26: 26-29
DE VOORHANG VOOR HET HEILIGE DER HEILIGEN, Leerrede over Exodus 26: 3134
6. Leerrede over Exodus 26: 31-34 (vervolg)
7. DE VOORHOF, Leerrede over Exodus 27: 9-19
8. DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede over Exodus 25: 10-16
9. HET GOUDEN VERZOENDEKSEL VAN DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede
over Exodus 25: 17-22
10. Leerrede over Exodus 25: 17 (vervolg)
11. DE CHERUBIM BOVEN DE ARK VAN HET VERBOND, Leerrede over Exodus 25:
18-20
12. Leerrede over Exodus 25: 20-22 (vervolg)
13. DE TAFEL VAN DE TOONBRODEN, Leerrede over Exodus 25: 23-30
14. Leerrede over Exodus 25: 26-30 (vervolg)
15. DE GOUDEN KANDELAAR, Leerrede over Exodus 25: 31-40
16. Leerrede over Exodus 25: 31-40 (vervolg)
17. HET BRANDOFFERALTAAR, Leerrede over Exodus 27: 1-8
18. Leerrede over Exodus 27: 1-8 (vervolg)
19. Leerrede over Exodus 27: 1 (vervolg)
20. Leerrede over Exodus 27: 2a (vervolg)
21. Leerrede over Exodus 27: 2a (vervolg)
22. Leerrede over Exodus 27: 2b (vervolg)
23. Leerrede over Exodus 27: 2b (vervolg)
24. DE GEREEDSCHAPPEN VAN HET ALTAAR, Leerrede over Exodus 27: 3
25. Leerrede over Exodus 27: 3-8 (vervolg)
26. HET WASVAT, Leerrede over Exodus 30: 17-21
27. Leerrede over Exodus 30: 17-21 (vervolg)
28. Leerrede over Exodus 30: 17-21 (vervolg)
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DE LOFZANGEN ISRAËLS
VERHANDELINGEN EN PREKEN OVER DE PSALMEN
DEEL I
INHOUD
1. Psalm 1
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg
der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; enz.
2. Psalm 8. Geboortepsalm van Christus
Een Psalm van David, voor de opperzangmeester, op de Gittith.
O HEERE, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw Majesteit
gesteld hebt boven de hemelen. Enz.
3. Preken Psalm 13; een Psalm over vijfderlei kruis
Een Psalm van David, voor de opperzangmeester. Hoe lang, HEERE, zult Gij mij steeds
vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen?
Eerste preek, vers 1-3
Tweede preek, vers 4
Derde preek, vers 5 en 6
4. Psalm 16. EEN PSALM VAN CHRISTUS’ LIJDEN EN OPSTANDING
Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God! want ik betrouw op U. O mijn ziel! gij
hebt tot de HEERE gezegd: Gij zijt de HEERE, mijn goedheid raakt niet tot U; maar tot de
heiligen, die op de aarde zijn, en de heerlijken, in dewelke al mijn lust is.
4. Psalm 23; vier leerredenen: De Heere is mijn Herder
Een Psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
Eerste preek, vers 1-3
Tweede preek, vers 4
Derde preek, vers 5
Vierde preek, vers 6
5. Psalm 24. EEN PSALM OVER DE VERHOGING VAN CHRISTUS
Een Psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die
daarin wonen.
6. Psalm 25, 6 preken
Eerste preek, vers 1-3
Tweede preek, vers 8, 9
Derde preek, vers 12, 13
Vierde preek, vers 15 -17
Vijfde preek, vers 18
Zesde preek, vers 20
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DE LOFZANGEN ISRAËLS
DEEL II
1. Psalm 32. EEN PSALM VAN TROOSTRIJKE ONDERWIJZING
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde
bedekt is.
2. Vier verhandelingen over Psalm 45
Een onderwijzing, een lied van de liefde, voor de opperzangmeester, onder de kinderen van
Korach, op Schoschannim. Mijn hart geeft een goede rede op; ik zegge mijn gedichten Hit van
een Koning, mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers: Gij zijt veel schoner dan de
mensenkinderem genade is uitgestort in uw lippen; enz.
3. Zeven preken. Psalm 51
Een Psalm van David, voor de Opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was
gekomen, nadat hij tot Bathséba was ingegaan. Wees mij genadig, o God! naar uw
goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uwer barmhartigheden.
4. Psalm 77 vers 1-14
Een Psalm van Asaf, voor de opperzangmeester, over Jeduthun. Mijn stem is tot God, en ik
roep; mijn stem is tot God, en Hij zal het oor tot mij neigen. Enz.
5. Psalm 90: 1- 12. Oudejaarspreek; de vergankelijkheid van het mensenleven
"Een gebed van Mozes, de man Gods, Heere, Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht
tot geslacht. Enz.
6. Psalm 92. De blijde zondagsviering
"Een Psalmlied op de sabbatdag.” Dat is een kostelijke zaak, de Heere te danken en Uw
Naam lof te zingen, o Allerhoogste; enz.
7. Psalm 93.
De Heere is Koning; Hij is schitterend in Zijn majesteit;
8. Psalm 94: 15-20. Troost, ondanks de stoel der schadelijkheden
Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn
ziel verkwikt. Zou zich de stoel van de schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite
verdicht bij inzetting?
9. Psalm 110:4
‘De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester voor eeuwig, op
de wijze van Melchizédek’.
10. PSALM 117
“Looft de Heere, alle heidenen; prijst Hem alle natiën! Want zijn goedertierenheid is
geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Hallelujah.”
11. Psalm 119 vers 33-40
HEERE, leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.
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ZEVEN PREKEN OVER
DE PROFEET JONA
INHOUD
WOORD VOORAF

EERSTE PREEK over Hoofdstuk 1
De Profeet Jona, zondaar en schuldig ten aanzien van God en de mensen, laat zich over boord
werpen.
TWEEDE PREEK over Hoofdstuk 2: 16.
Jona’s gebed uit de diepte tot de God zijns levens.
DERDE PREEK over Hoofdstuk 2: 79.
De verzekerdheid omtrent genade en behoudenis, die te midden van ververschrikkelijke
aanvechting door de Heilige Geest in de ziel gewerkt wordt.
VIERDE PREEK over Hoofdstuk 2: 10.
Hoe de profeet Jona als een uitbraaksel van de hel aan land is gekomen.
VIJFDE PREEK over Hoofdstuk 3
Jona’s tocht naar Ninevé, zijn prediking en de vrucht van de prediking.
ZESDE PREEK over Hoofdstuk 4
Het onverstand van de Profeet en hoe hij door de HEERE terecht werd gewezen.
ZEVENDE PREEK TEN BESLUIT over Matthéüs 12: 40
Van de enige en eeuwige grond van ons bevrijding uit dood, zonde en nood, en van al geweld
van de hel.
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DE PROFEET ZACHARIA
ZEVEN LEERREDENEN
HET DERDE HOOFDSTUK VAN ZACHARIA

INHOUD
Eerste Leerrede over vers 1, 2. De aanklacht van de Satan voor de rechterstoel van Christus
1. Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel
des Heeren; en de satan stond aan zijn rechterhand, om hem te wederstaan.
2. Doch de Heere zeide tot den satan: de Heere schelde u, gij satan! ja, de Heere schelde u,
Die Jeruzalem verkiest: is deze niet een vuurbrand uit de vuur gerukt?
Tweede Leerrede over vers 3, 4. De vrijspraak van de zondaar
3. Josua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht des Engels stond.
4. Toen antwoordde Hij, en sprak tot degenen die voor Zijn aangezicht stonden, zeggende:
Doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak Hij tot hem, Zie, ik heb uw
ongerechtigheid van u weggenomen.
Derde Leerrede over vers 4, 5. De bekleding van het heil
4. . . . en Ik zal u wisselklederen aandoen.
5. Dies zeg Ik: Laat ze een reinen hoed op zijn hoofd zetten: en zij zetten die reinen hoed op
zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan.
Vierde Leerrede over vers 5-7. De genade van de volharding
5. . . . en de Engel des Heeren stond daarbij.
6. Toen betuigde de Engel des HEEREN Josua, zeggende:
7. Zo zegt de HEERE der heirscharen: Indien gij in Mijn wegen zult wandelen, en indien gij
Mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook Mijn huis richten, en ook Mijn voorhoven
bewaren; en Ik zal u wandelingen geven onder dezen, die hier staan.
Vijfde Leerrede over vers 8. De zekerheid van de overwinning te midden van al het
onderliggen.
8. Hoor nu toe, Josua gij Hogepriester! gij en uw vrienden; die voor uw aangezicht zitten,
want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht de SPRUITE doen komen.
Zesde Leerrede over vers 9. De enige hoofd- en grondsteen: Jezus Christus
9. Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua op
dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de
HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.
Zevende Leerrede over vers 10. De gemeenschap van de gelovigen
10. Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste
nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.
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Waartoe God Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.
ACHT LEERREDENEN
over het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3: 1-21,
én slotrede over Romeinen 8: 32.
INHOUD
1. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 1-6
1. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der
Joden; enz.
2. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 7-11
7. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden.
3. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 12 en 13.
12. Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven,
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen?
4. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 14 en 15
14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen
verhoogd worden;
5. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 16.
16 „Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”
6. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 17
17. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
7. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 18a.
18a. „Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.”
8. PREEK OVER JOHANNES 3 vers 18-21
18b. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet geloofd heeft in de naam
van de eniggeboren Zoon van God.
9. SLOTREDE OVER ROMEINEN 8 vers 32
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven
hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
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BETRACHTING VAN CHRISTUS’ DOOD AAN HET KRUIS
EN WAT DAARAAN VOORAFGING

LIJDENSPREKEN
GEHOUDEN IN DE JAREN 1847, 1848 EN 1849,

INHOUD
Voorbericht
1. JEZUS DOOR MARIA GEZALFD.
Leerrede over Matthéüs 26 : 1-13.
Gehouden 21 februari 1847.
2. DE VOETWASSING.
Johannes 13 : 1-17.
Gehouden 18 februari 1849
3. HET LAATSTE AVONDMAAL.
Leerrede over Matthéüs 26 : 17-20 en 26-29, vergeleken met Lukas 22 : 7-20.
Gehouden 28 februari 1847.
4. GETHSÉMANÉ.
Leerrede over Johannes 18: 1 en Matthéüs 26: 36-47, vergeleken met Markus 14: 32-42 en
Lukas 22: 39-47.
Gehouden maart 1848, 's avonds.
5. JUDAS ISKARIOT.
Leerrede over Matthéüs 26:14 vv. en Hoofdstuk 27:3-5,
vergeleken met Markus 14, Lukas 22, Johannes 13 en 18 en Handelingen 1.
Gehouden in maart 1848, 's avonds.
6. DE GEVANGENNEMING VAN CHRISTUS.
Leerrede over Matthéüs 26 : 47-57, vergeleken met Markus 14: 43-52, Lukas 22 : 47-54 en
Johannes 18 : 3-12.
Gehouden 7 maart 1847.
7. CHRISTUS VOOR HET SANHEDRIN.
Leerrede over Johannes 18 : 13, 24 en 24 en Matthéüs 26: 59-68, vergeleken met Markus 14 :
53-65 en Lukas 22 : 63-71.
Gehouden in maart 1848, 's avonds.
8. DE VERLOOCHENING VAN PETRUS.
Leerrede over Matthéüs 26:58 en 69-75, vergeleken met Lukas 22 : 54 vv.,
Johannes 18 : 15 vv. en Markus 14 : 54 en 66 vv.
Gehouden 14 maart 1847.
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9. ONZE HEERE VOOR PILATUS.
Leerrede over Matthéüs 27:11-31, vergeleken met Lukas 22: 66-71 en Hoofdstuk 23 : 1-25;
Markus 15 : 1-20 en Johannes 18 : 28-40 en Hoofdstuk 19 : 1-16.
Gehouden 2 april 1848, 's avonds.
10. DE HEILAND, DRAGENDE ZIJN KRUIS.
Leerrede over Johannes 19 : 16b en 17.
Gehouden 21 maart 1847.
11. GOLGOTHA
Leerrede over Matthéüs 27 : 31-37, vergeleken met Markus 15 : 20-26, Lukas 23 : 26-34 en
Johannes 19 : 16-27.
Gehouden 9 april 1848
12. „VROUW, ZIE, UW ZOON!" — „ZIE, UW MOEDER!"
Leerrede over Johannes 19 : 25-27.
Gehouden 4 maart 1849, 's voormiddags.
13. „VOORWAAR ZEG IK U: HEDEN ZULT GIJ MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN.”
Leerrede over Lukas 23 : 39-43.
Gehouden 28 maart 1847.
14 „ELI; ELI, LAMA SABACHTANI?"
DAT IS: „MIJN GOD, MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN?"
Leerrede over Matthéüs 27 : 45 en 46.
Gehouden 16 april 1848, ’s avonds.
15. „MIJ DORST!"
Leerrede over Johannes 19 : 28,
Gehouden 25 maart 1849, 's voormiddags.
16. ”HET IS VOLBRACHT"!
Leerrede over Johannes 19 : 30a.
Gehouden 1 april 1849, 's voormiddags.
17. “VADER, IN UW HANDEN BEVEEL IK MIJN GEEST!"
Leerrede over Lukas 23 : 46 en Johannes 19 : 30b,
Gehouden op Goede Vrijdag, 6 april 1849.
18. CHRISTUS' DOOD EN BEGRAFENIS.
Leerrede over Johannes 19:28-42, vergeleken met Matthéüs 27 : 47-61 en Lukas 23:47-54.
Gehouden op Goede Vrijdag 2 april 1847.
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HANDELINGEN DER APOSTELEN
VIJF EN TWINTIG LEERREDENEN
Uitgesproken in 1873 door
INHOUD
1. Leerrede over Handelingen der Apostelen, Hoofdstuk 2 (De Pinkstergeschiedenis)
2. Leerrede over Handelingen der Apostelen 2: 33, 18 en 21 (De Pinkster-geschiedenis.
Vervolg)
3. Leerrede over Handelingen der Apostelen 3: 1-19 (De genezing van de kreupele)
4. Leerrede over Handelingen der Apostelen 4: 1-22 (Petrus en Johannes voor de grote raad)
5. Leerrede over Handelingen der Apostelen 5: 12-33 (De Apostelen gevangen-genomen en
uitgeleid)
6. Leerrede over Handelingen der Apostelen 6: 8-15 en Hoofdstuk 7 (Stefanus)
7. Leerrede over Handelingen der Apostelen 2: 42, 4: 32 en 9: 31 (De eerste Christelijke
Gemeente)
8. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 1-8 (De vervolging van de Gemeente)
9. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 4-17 (Filippus te Samaria)
10. Leerrede over Psalm 84: 8 in verband met Handelingen 8 (Filippus te Samaria. Vervolg)
11. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 26-28 (Filippus en de kamerling)
12. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 29-35 (Filippus en de kamerling. Vervolg)
13. Leerrede over Handelingen der Apostelen 8: 36-39 (Filippus en de kamerling. Vervolg)
14. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 1-6 (De geschiedenis van Saulus’ bekering)
15. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 7-12 (De geschiedenis van Saulus’ bekering.
Vervolg)
16. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 31 (De wasdom van de Gemeente)
17. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 10-19 (De geschiedenis van Saulus’
bekering. Vervolg)
18. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 18b-25 (Saulus, gedoopt zijnde, predikt
Christus)
19. Leerrede over Handelingen der Apostelen 9: 26-42 (Saulus te Jeruzalem. Eneas. Dorkas)
20. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 1-6 (De verschijning aan Cornelius)
21. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 7-16 (Cornelius ontbiedt Petrus. Het
gezicht, dat Petrus ontvangt)
22. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 17-23 (De boden van Cornelius door Petrus
ontvangen)
23. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 23-33 (Petrus gaat naar Caesarea. Zijn
ontmoeting met Cornelius)
24. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 25-35 (Petrus’ prediking)
25. Leerrede over Handelingen der Apostelen 10: 36-48 (Petrus’ prediking. Vervolg)
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19 LEERREDENEN

Over de Eerste Algemene Zendbrief van Petrus
Het eerste en tweede hoofdstuk
INHOUD
1ste leerrede, 1 PETRUS 1 vers 1 en 2a
Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus,
Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië.
(Aan) den uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des
Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.
2e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 2b - 4
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
Vers 3: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote
barmhartigheid, ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van
Jezus Christus uit de doden; tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke
erfenis, die in de hemelen bewaard is.
3e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 5 en 6
Voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is,
om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds
(zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen.
4e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 7 - 9
Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer, heerlijkheid, in de
openbaring van Jezus Christus;
Denwelken gij niet gezien hebt nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
5e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 10 - 12
Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd
hebben van de genade, aan u geschied; onderzoekende, op welke of hoedanige tijd Geest
van Christus, Enz.
6e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 13 en 14a
Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomen op de
genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus als gehoorzame
kinderen.
7e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 14b - 16
Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren;
maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uwen
wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
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8e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 17 – 19
En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons
oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning; wetende dat gij
niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van
de vaderen overgeleverd is; maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een
onbestraffelijk en onbevlekt Lam.
9e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 20 en 21
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in
deze laatste tijden om uwentwil, die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft
uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.
10e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 22
Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de Geest, tot
ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart.
11e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 23 - 25a
Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het
levende en eeuwig blijvende Woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid
des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;
maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.
12e leerrede, 1 PETRUS 1 vers 25b
En dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.
13e leerrede, 1 PETRUS Hoofdstuk 2 vers 1 - 3
Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle
achterklappingen; en, als nieuw geborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke
onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; indien gij anders gesmaakt hebt,
dat de Heere goedertieren is.
14e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 4 en 5
Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij
God uitverkoren en dierbaar; zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een
geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode
aangenaam zijn door Jezus Christus.
15e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 6 en 7a
Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan, die
gelooft, is Hij dierbaar.
16e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 7b en 8
Maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben,
Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks; en een steen des aanstoots, en een rots der
ergernis; dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe
zij ook gezet zijn.
17e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 9 en 10
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Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods
volk zijt; die (eertijds) niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
18e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 11 -17
Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke
begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel; en houdt uw wandel eerlijk onder de
heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de
goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Enz.
19e leerrede, 1 PETRUS 2 vers 18 - 25
Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en
bescheidenen, maar ook den harden. Want dat is genade, indien iemand, om het geweten
voor God, zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij
verdraagt als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij
weldoet, en daarover lijdt, dat is genade hij God. Enz.

16 LEERREDENEN

Over de Eerste Algemene Zendbrief van Petrus
Het derde en vierde hoofdstuk
INHOUD
leerrede, 1 PETRUS 3 vers 1 – 7
Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig opdat ook, zo enigen den
Woorde ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder Woord mogen
gewonnen worden; enz.
Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het
zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens (met haar) zijt;
opdat uw gebeden niet verhinderd worden.
20e

21e leerrede, 1 PETRUS 3 vers 8 – 16
En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke
barmhartigheid bewogen, vriendelijk; vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor
schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij
zegening zoudt beërven. Enz.
22e leerrede, 1 PETRUS 3 vers 17 - 22
Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan
kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor
de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; enz.
23e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 1
Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelve
gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde.
24e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 2
Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd,
die overig is in het vlees, te leven.
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25e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 3
Want het is ons genoeg, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht
hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen,
brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen.
26e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 4
Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der
overdadigheid en u lasteren.
27e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 5 en 6
Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en
de doden. Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel
zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de
geest.
28e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 7
En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren en waakt in de gebeden.
29e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 8
Maar vooral hebt vurige liefde tot elkaar. Want de liefde zal menigte van zonde bedekken.
30e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 9
Zijt herbergzaam jegens elkaar, zonder murmureren.
31e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 10 en 11
Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als
goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreke als de
woorden Gods; enz.
32e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 12
Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot
verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame.
33e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 13
Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij
ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
34e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 14 - 16
Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij zalig. Want de Geest der
heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd,
maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een
doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als één, die zich met eens anders doen bemoeit;
maar indien iemand lijdt als een christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in
dezen dele.
35e leerrede, 1 PETRUS 4 vers 17 - 19
Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons
begint, wat zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?
Enz.
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HET AMBT DER OUDERLINGEN
Het ambt der Presbyters, Ouderlingen, Opzieners, Bisschoppen,
VIJF OVERDENKINGEN NAAR AANLEIDING VAN 1 PETRUS 5: 1 – 4

VERMANING EN VERTROOSTING
Acht preken over 1 Petrus 5:5-11
INHOUD
1. Met ootmoed bekleed.
„Desgelijks gij jongeren, zijt de ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt
met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hovaardigen, maar de nederigen
geeft Hij genade.” 1 Petrus 5 : 5
2. Vernedert u!
„Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd,” 1
Petrus 5 : 6
3. Bekommernis.
„Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” 1 Petrus 5 : 7
4. Vermaning om nuchter te zijn.
„Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wie hij zou mogen verslinden,” dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof,
wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. " 1
Petrus 5 : 8 en 9
5. Verhoring in nood
„De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus
Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige en
fundere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid." 1 Petrus 5: 10 en
11:
6. Aanvechting van de duivel
„Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw,
zoekende, wie hij zou mogen verslinden; dewelke wederstaat vast zijnde in het geloof,
wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt." 1
Petrus 5 : 8 en 9
7. Versterking in God
„De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus
Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige,
versterke en fundere ulieden." 1 Petrus 5 : 10
8. God de eer
„Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen." 1 Petrus 5 : 11
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GETROUW TOT DE DOOD
EERSTE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
VRIJE STOFFEN

INHOUD
1. GOD EREN
Die Mij eren, zal Ik eren. 1 Samuël 2 : 30b
2. JABEZ
Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder noemde hem Jabez, want zij
sprak: Ik heb hem met kommer gebaard. En Jabez riep de God Israëls aan, enz.
1 Kronieken 4: 9, 10.
3. MANASSE
En toen hij in de angst was, smeekte hij voor den Heere, zijn God, en hij verootmoedigde
zich zeer voor den God zijner vaderen. Enz. 2 Kronieken 33:12, 13
4. CHRISTUS’ BRUID
Mijn zuster, lieve bruid, gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.
Enz. Hooglied 4:12-16.
5. VERNIEUWDE BEKERING
HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagliederen van Jeremia 5: 21a.
6. DE GOUDEN KANDELAAR
En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van
zijn slaap opgewekt wordt. En Hij zeide tot mij: wat ziet gij? En ik zeide: ik zie en ziet, een
geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen
daarop; enz. Zacharia 4
7. JEZUS EN DE ZONDARES
En één der Farizeeën nodigde Hem bij zich ten eten. En Hij ging het huis van de Farizeeër
binnen en zette Zich aan tafel. Lucas 7 : 36
8. GENEZING VAN EEN SAMARITAAN
En het geschiedde, toen Hij reisde naar Jeruzalem, dat Hij midden door Samaria en
Galiléa trok. Lucas 17 : 11
9. ENKELE AANTEKENINGEN VOOR HET VERSTAAN VAN HET EVANGELIE VAN
JOHANNES, HOOFDSTUK 1, VERS 1-18
„In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Dit was
in den beginne bij God. Enz.
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10. DE HEERE, FILIPPUS EN NATHANAËL
Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galiléa en vond Filippus, en zeide tot hem:
Volg Mij. Joannes 1:43
11. HET GESPREK VAN JEZUS MET DE SAMARITAANSE VROUW
Toen nu de Heere gewaar werd, dat liet de Farizeeën ter ore gekomen was, dat Jezus méér
discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus Zelf niet doopte, maar Zijn discipelen), verliet Hij het land Judea en trok weer naar Galiléa. En Hij moest door Samaria
reizen. Enz. Johannes 4: 1-6
12. JEZUS DE RECHTER
En Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te getuigen, dat Hij door God is
aangesteld tot een rechter van levenden en doden. Aangaande deze (Jezus) leggen alle
profeten getuigenis af, dat door Zijn Naam allen die in Hem geloven, vergeving van zonden
zullen ontvangen. Handelingen 10: 42 en 43.
13. BEKERING TOT GOD
… en betuigd heb, beiden de Joden en Grieken, de boete (bekering) tot God en het geloof in
onzen Heere Jezus Christus. Handelingen 20: 21

14. GODS EED
Daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd. Altijd dwalen zij met
hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend, zodat Ik gezworen heb in Mijn toorn:
Nooit zullen zij tot Mijn rust ingaan. Hebreeën 3: 10-11
15. De verhouding van man en vrouw in het huwelijk
Desgelijks behoren de vrouwen haar mannen onderdanig te zijn, opdat ook diegenen, die
aan het Woord geen geloof hechten, door de wandel der vrouwen zonder woord gewonnen
worden, wanneer zij haar kuise wandel in de vrees aanschouwen. (…) Desgelijks gij
mannen, woont bij haar met verstand, en geeft aan het vrouwelijke vat als het zwakste, zijn
eer, als aan mede-erfgenamen van de genade des levens, opdat uw gebed niet verhinderd
worde. I Petrus 3: 1-7
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GOD IS GETROUW
TWEEDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
VRIJE STOFFEN
INHOUD 2e 15-tal

1. SCHEPPING VAN ADAM IN GODS BEELD
En God schiep den mens naar Zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en
vrouw schiep Hij hen. Genesis 1: 27.
2. GENESIS 3 VOOR DE GEMEENTE UITGELEGD
3. DE OFFERDIENST UITGELGD en
DE VERBORGENHEID VAN DE GROTE VERZOENDAG, Leviticus 16
4. BLIKKEN IN HET EERSTE HOOFDSTUK VAN HET 1 SAMUEL
5. DE OPPERSTE WIJSHEID
Toen Hij de grondvesten van de aarde stelde: toen was Ik een Voedsterling bij Hem, en Ik
was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; spelende in de
wereld Zijns aardrijks, Spreuken 8: 29-34.
6. VREES GOD I
Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden. Want
dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat
verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. Prediker 12: 13, 14.
7. VREES GOD II
Van alles, wat gehoord is, enz. Prediker 12: 13, 14.
8. BEKERING
HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagl. van Jeremia 5:21
9. GODS LIEFDE VOOR EFRAÏM
Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Enz. Hoséa 11: 8, 9

10. Vier ADVENTSPREKEN; De Beloofde Christus I.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal
u de kop vermorzelen en gij zult Het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15:
11. IN UW ZAAD GEZEGEND II
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En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde.
12. DE PROFEET III
Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE,
uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Enz. Deuteronomium 18:15-19
13. EEN HUIS IV
Deze zal Mijn Naam een huis bouwen. 2 Samuël 7:13

14. GELIJKENIS VAN DE ZAAIER. Middelburg, 13 September 1857.
Als nu een grote schaar bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide
Hij door gelijkenis:
Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd
vertreden, en de vogelen van de hemel aten dat op.
En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde, is het verdord, omdat het geen
vochtigheid had.
En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende, verstikten
hetzelve.
En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige
vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore. Lukas 8:4-15
15. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat
een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij
goed, hetzij kwaad. 2 Korinthe 5: 10

Meditatie:
Een Kind ons geboren, een Zoon ons gegeven
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Jesaja 9 : 5
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LEVEN IN CHRISTUS
DERDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
VRIJE STOFFEN
INHOUD
1. TROOST MIJN VOLK
Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en
roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, enz. Jesaja
40: 1, 2.
2. IK BEN DE HEERE UW GOD
Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees
niet, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijne. Enz. Jesaja
hoofdstuk 43 vers 1-3:
3. DORSTIGEN, KOMT TOT DE WATEREN
O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Jesaja 55: 1a
4. HET LAM GODS
Ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt! Johannes 1:29
5. DE OPGANG UIT DE HOOGTE
… Om Zijn wegen te bereiden; om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven, in vergeving
hunner zonden, door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid onzes Gods, met
welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte; Lukas 1: 76b-79.
6. JEZUS DROEG ONZE ZIEKTEN
Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. Mattheüs 8:17b.
7. DE GENEZING VAN DE ZIEKE VROUW DOOR DE HEERE JEZUS
En een zekere vrouw, die twaalf jaren de vloed van de bloeds gehad had, en veel geleden
had van veel medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat
gevonden had, enz. MARKUS 5: 25-34.
8. DE GENEZING VAN DE BLINDEN DOOR DE HEERE JEZUS.
En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. En ziet, twee blinden,
zittende aan de weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij
Zone Davids! ontferm U onzer. Matthéus 20: 29-34.
9. HOE DE HEERE JEZUS ONS HET VADERHART ONTSLUIT, IN DE GELIJKENIS
VAN DE VERLOREN ZOON. LUKAS 15: 1, 2 en 11-24.
10. BARABBAS OF JEZUS CHRISTUS
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LEERREDE OVER MATTHEUS 27: 15-23. Vergeleken met MARCUS 15: 6-15 en LUKAS
23: 17-25 en JOHANNES 18: 39, 40.
11. AAN DE WET GESTORVEN; 1 ste preek
“Ik ben door de Wet der Wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus
gekruisigd!” Galaten 2: 19 en 20a
12. LEVEND IN CHRISTUS; 2e preek
“En ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij
overgegeven heeft.” Galaten 2:20.
TWEE LEERREDENEN OVER HET DERDE HOOFDSTUK VAN de Brief aan de
Filippenzen
13. Preek 1 … Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja,
gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van
Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die
drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, en in Hem gevonden worde, …
14. Preek 2. … Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel
wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest ook mijnen navolgers, broeders! en merkt op
degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt….
15. TIJDENS DE CHOLERA
“Die macht heeft over deze plagen.” Openbaring van Johannes 16:9
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DE TROUWE CHRISTUS EREN
VIERDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
VRIJE STOFFEN
INHOUD 4e 15tal

VIJFTAL LEERREDENEN
1. Een opgehangene is Gode een vloek. Deuteronomium 21: 23
2. Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de
macht van de satan tot God; opdat zij vergeving van zonden ontvangen, en een erfdeel
onder de geheiligden, door het geloof in Mij. Handelingen 26: 18.
3. Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te
Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedida, een dochter van Adája, van Bozkath. En
bij deed dat recht was in de ogen des Heeren; en hij wandelde in al de weg van zijn vader
David, en week niet af ter rechter- noch ter linkerhand. Koningen 22 en 23: 13.
4. Trek mij, wij zullen U nalopen. Hooglied 1:4
5. Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook,
en met allerlei poeder van de kruideniers? Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig
helden rondom van de helden van Israël; die allemaal zwaarden houden, geleerd ten
oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik van de nacht. Enz. …
Ontwaak, Noordenwind, en kom, gij Zuidenwind; doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen
uitvloeien! O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten” Hooglied 3:
6-11 en 4: 16.

ZES PREKEN OVER JEZUS BIJ DE ZEE VAN TIBERIAS JOHANNES 21
Daarna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de Zee van Tiberias. En Hij
openbaarde Zich aldus: Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, die Tweeling genoemd
wordt, en Nathanaël van Kana in Galiléa en de zonen van Zebedeüs en nog twee van Zijn
discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik wil gaan vissen. Zij zeiden tot hem: Dan willen
wij met u meegaan. Zij gingen uit en traden terstond in het schip; en in die nacht vingen zij
niets. Toen het nu reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. Johannes 21: 1-4a.
1. Johannes 21:1-4a
Jezus - de Hulp van God voor alle hulpelozen. Het getuigenis aangaande het eeuwige Woord,
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- de bron van het geloof. Jezus woont slechts onder zondaars. Het Woord is de macht, die
gemeenschap vormt. De Christus-belijdenis de rotsgrond der Kerk. Romeinen 7 geldt u en
mij. Niet zelfstandigheid, maar Christus-standigheid. Discipelschap ontheft niet van de
vervulling van aardse beroepsplicht. Al duurt het tot in de nacht en wederom tot aan de
morgen... Waar Jezus staat daar worden de golven gebroken. Alles heeft de Vader onder de
voeten van de Zoon gelegd,
2. Johannes 21 : 4b -8
Jezus is ons zeer nabij juist dan, wanneer wij het niet denken. „Ik word gevonden door hen,
die Mij niet zochten.” Een merkwaardige vraag. Jezus is machtiger dan alle tegenstand. Op 's
Heeren bevel - regelrecht tegen alle verstand in. „Door 's Heeren Woord zijn Zijn werken
geworden.” Een mens niets - Jezus alles. Herhaalde openbaring. Tweeërlei naakt-zijn. Groter
dan onze grootste liefde is Jezus liefde. “Mijn volk zal van Mijn gaven volop hebben.”
3. Johannes 21 :9-11a
Van onszelf weg en tot Jezus heen! Jezus' lijden heeft verzoenende kracht. Sympathie (medelijden) - de weg tot gemeenschap met Jezus. Door Jezus vernedering zijn wij verhoogd. „Dat
wij bekwaam zijn, is uit God.” Kracht wordt in zwakheid volbracht. ,,Gij zijt volmaakt in
Hem.” Heilige voorzienigheid en liefderijke zorgt Het getal 153. De gouden keten des heils.
4. Johannes 21 : 11-14
Hoewel - nochtans! 's Heeren Woord wankelt niet. De duivel - een wezen vol leedvermaak.
Duizend ‘ja-maar's” van het vlees; duizend ‘Eben-Haëzer's”. „Gods barmhartigheid gaat de
gehele wereld te boven.” De Heere - een volkomen Zaligmaker. Het leven der gelovigen - een
altijddurend sterven. Wonderen op wonderen. Getrooste wanhoop. De openbaring van Jezus
macht is telkens een komen. Jezus lijden en sterven heeft blijvende waarde en kracht. De
hongerigen vervult Hij met goederen.” Openbaring tot driemaal toe. De Heere der
heerlijkheid openbaart Zich in Galiléa, niet te Judea.
5. Johannes 21 : 15.-19
Goed is de Heere alleen. Goddelijke middelen en wegen tot onze verlossing. Wie de Heere
wil oprichten, die werpt Hij eerst ter aarde. De Heere doodt ons, opdat wij Hem niet sterven.
Een drievoudig vragen. Hebt gij Mij méér lief dan dezen? Hebt gij Mij lief? Houdt gij van
Mij? Beproefd in de oven der ellende. De Heere behoudt recht in al Zijn woorden. “Volg Mij
na!” een woord, dat in bescherming neemt en moed geeft.
6. Johannes 21 :20-25
De Heere onze Gerechtigheid en sterkte. „Zo hebt nu acht op uzelf!” De Heere is soeverein.
„De liefde is lankmoedig en vriendelijk.” De kinderen, die Hij liefheeft, tuchtigt de Heere het
meest. „Zie, Ik ben bij u alle dagen tot aan het einde der wereld.”

4 LEERREDENEN OVER EFEZE 6:10-18
1. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner
macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, enz. Efeze 6: 10-12
2. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in
den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord
hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;
Eféze 10-12
3. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Eféze 13-15
4. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de
vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Enz. Eféze 6:16-18
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KERST - LIJDENSTOFFEN
VIJFDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
INHOUD 5e 15tal
KERSTPREKEN
1.“En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus,
dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als
Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen, om beschreven te worden, een
iegelijk naar zijn eigen stad.” Enz. Lukas 2 vers 1-5.
2. “En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou
de. En zij baarde haar eerstgeborenen Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder
in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.” Lukas 2 vers 6, 7.
3. “En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de
nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel van de Heere stond bij hen, en de
heerlijkheid van de Heere verscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide
tot hen: Vreest niet! want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Enz. Lukas 2 vers 8-12.
4. “En van stonden aan was er met de engel een menigte van de hemelsen heirlegers,
prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de
mensen een welbehagen! Enz. Lukas 2 vers 13-20.
5. En toen de engelen van hen ten hemel voeren, spraken de herders onder elkander: laten
wij nu gaan naar Bethlehem, en zien de geschiedenis, die daar geschied is, dewelke de
Heere ons verkondigd heeft.”1 Lucas 2: 15, 16
6. Ziet, de maagd is zwanger en heeft een Zoon gebaard; Diens Naam hebt gij (o maagd)
geheten Immanuël. Jesaja 7:14
7. En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd zijn
Naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen
was. Nieuwjaarspreek, Lukas 2:21
8. Toen is vervuld wat gezegd is door de profeet Jeremia: Op het gebergte heeft men
geschreeuw gehoord, veel geklaag, geween en gejammer; Rachel weende over haar
kinderen en wilde zich niet laten troosten, want het was met hen gedaan. Matthéüs 2:17, 18

1

Kohlbrugge houdt zich dikwijls aan de vertaling van Luther.
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LIJDENSPREKEN2
ONZE HEERE VOOR KAJAFAS EN VOOR PILATUS 4 PREKEN:
9. EERSTE LEERREDE Johannes 18:12-14 en vers 19-23
De bende dan en de Overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus
gezamenlijk, en bonden Hem, en leidden hem heen. Enz.
10. TWEEDE LEERREDE over Johannes 18: 28-38
Zij dan leidden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg; en zij
gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het
Pascha eten mochten. Enz.
11. DERDE LEERREDE over Joannes 18: 39, 40 en hfd. 19: 1-5
Ik vind geen schuld in Hem. Doch u hebt de gewoonte dat ik u op het Pascha één loslate,
wilt gij dan dat ik u de Koning van de Joden loslate? Enz.
12. VIERDE LEERREDE over Johannes 19: 6 - 16
Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: “Kruis Hem, kruis
Hem! Enz.

13. ONZE HEERE JEZUS CHRISTUS VAN ALLES BEROOFD 3
Pilatus nu schreef een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus van
Nazareth, de koning der Joden. Dit opschrift lazen vele Joden; want de plaats waar Jezus
gekruisigd werd was nabij de stad. Enz. Johannes 19 : 19-27
14. STERVEN VAN JEZUS
En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de hele aarde, tot de negende
ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als
Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. Als nu de hoofdman over honderd zag, wat er geschied
was verheerlijkte hij God, en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig. Lukas,
hoofdstuk 23: 44-56

15. GOEDE VRIJDAG
KORTE STICHTELIJKE GEDACHTEN OVER HET LEZEN VAN HET
EVANGELIE AANGAANDE HET LIJDEN EN STERVEN VAN ONZE HEERE EN
ZALIGMAKER JEZUS CHRISTUS
2

De lijdenspreken in deze digitale bundel komen niet voor in de bundel Feeststoffen.

3 Vertaald door Ds. D. van Heyst.
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PASEN – HEMELVAART - PINKSTEREN
ZESDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN

INHOUD 6e 15tal
PAASPREKEN
1. “En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam
Maria Magdalena en de andere Maria, om het graf te bezien.” Enz. Mattheüs 28 vers 1
2. “En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was,
naar het graf. Enz. Johannes 20 vers 1-18.
3. “En ziet, twee van hen gingen op dezelveden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van
Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. Enz. Lukas 24 vers 13-25.
4. “En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de
Profeten gesproken hebben! Enz. Lukas 24 vers 25-36.
5. “De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.” Lukas 24 vers 34
6. “Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten
waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vreeze der Joden, kwam Jezus en stond
in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun
Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.”
Johannes 20 : 19, 20.
7. “Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus
gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; wetende dat Christus,
opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. Enz. Romeinen 6: 7-12.
8. Ik ben dood geweest, en ziet, Ik ben levend in alle eeuwigheid! Amen. En Ik heb de
sleutels van de hel en van de dood.” Openbaring 1: 18.

HEMELVAARTSPREKEN
9. “Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië; en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in
de hemel.” Lukas 24 vers 50, 51.
10. LEERREDE OVER HET GELOOFSARTIKEL:
“OPGEVAREN TEN HEMEL.”
11. LEERREDE OVER HET GELOOPSARTIKEL:
“ZITTENDE TER RECHTERHAND GODS DES ALMACHTIGEN VADERS.”
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PINKSTERPREKEN
12. “En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen.
En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, zoals als van een geweldigen,
gedrevenen wind, en vervulde het hele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen, als van vuur, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de
Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken. Enz. Handelingen der Apostelen 2 vers 1-42.
13. “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u
blijve in van de eeuwigheid; namelijk de Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan
ontvangen. Want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet. Maar gij kent Hem. Want Hij blijft bij
ulieden, en zal in U zijn. Johannes 14 vers 16, 17.
14. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u
alles leren; en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Johannes 14 vers 26.
15. Leerrede over de leer van de Heilige Geest.
“Wat gelooft gij van de Heilige Geest?” Zondag 20 en
“Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus”? Zondag 19
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CHRISTUS BLINKEND DOOR DE TRALIËN VAN HET OUDE TESTAMENT
ZEVENDE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
VRIJE STOFFEN
INHOUD
INHOUD 7e 15-tal
1 e leerrede. Aärons eerste offer. I
En het geschiedde ten achtsten dage, dat Mozes riep Aäron, en zijn zonen, en de oudsten Israëls. En
hij zeide tot Aäron: Neemt u een kalf, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, die
volkomen zijn; en brengt ze voor het aangezicht des Heeren. Daarna spreekt tot de kinderen Israëls,
zeggende: Neemt een geitenbok ten zondoller, en een kalf, en een lam, eenjarige, volkomen ten
brandoffer. Leviticus 9:1 -14
2 e leerrede. Aärons eerste offer. II
LEVITICUS 9: 15, 24.
Vers 15. “Daarna deed hij de offerande van het volk toebrengen; en nam de bok des zondoffers, die
voor het volk was; en slachtte hem, en bereidde hem ten zondoffer gelijk het eerste. 16. Verder deed
hij het brandoffer toebrengen, en maakte dat toe naar het recht. ... 23. Toen ging Mozes met Aäron
in de tent van de samenkomst; daarna kwamen zij uit en zegenden het volk; en de heerlijkheid des
Heeren verscheen al den volke. Enz. Leviticus 9:15-24
3 e leerrede. De reiniging van de melaatse. I
Vers 1. Daarna sprak de Heere tot Mozes zeggende: Dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dage van
zijn reiniging. Dat hij tot de priester zal gebracht worden; 3. En de priester zal buiten het leger
gaan; als de priester merken zal, dat, ziet, de plaag van de melaatsheid van de melaatse genezen is.
Enz. Leviticus 14:1 - 8
4 e leerrede. De reiniging van de melaatse. II
Vers 9. “En het zal ten zevenden dage geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en
zijn baard, en de wenkbrauwen van zijn ogen; ja al zijn haar zal hij afscheren, en zal zijn klederen
wassen, en zijn vlees met water baden; zo zal hij rein zijn. Enz. Leviticus 14:9 - 11
5 e leerrede. De reiniging van de melaatse. III
En op de achtsten dag zal hij twee volkomen lammeren en een jarig volkomen schaap nemen, mits gaders twee tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, en een log olie. De priester nu, die
de reiniging doet, zal de man, die te reinigen is, en die dingen stellen voor het aangezicht des
Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. Enz. Leviticus 14: 10-20.
6 e leerrede. Pinksteren
Het Hooglied, hetwelk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen Zijns monds. Want Uw
uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie, die uitgestort
wordt; daarom hebben U de maagden lief. Trek mij, wij zullen U nalopen! Hooglied 1 vers 15
7 e. leerrede over Zacharia 4
„Dit is het Woord des Heeren tot Zerubbábel, zeggende: Niet door kracht, noch door geweld, maar
door mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen. Zacharia 4 vers 6-9
Vers 2. Ik heb gezien, en zie, een geheel gouden kandelaar, en zijn olievat boven deszelfs hoofd, en
zijn zeven lampen daarop, en elke lamp had zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren.
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Vers 14. Toen sprak Hij: Deze zijn de twee zonen (takken) van de olijfboom, die voor de Heere der
gehele wereld staan.

8. De Lofzang van Zacharias
„Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing teweeggebracht Zijn
volke; enz. Lukas 1: 68-75
9. Kerstpreek over geboorte van Jezus
“En de engel sprak tot hen: vreest niet: ziet ik verkondig u grote vreugde, die allen volke g eschieden
zal. Want u heden geboren is de Heiland, welke is de Christus de Heere, in de stad van David. Gij
hebt dit tot een teken: gij zult het Kind vinden in windselen gewonden, en in een krib be liggen. En
terstond was bij de engel de menigte der hemelse heirscharen, die loofden God en spraken: Ere zij
God in de hoogte, en vrede op aarde, en de mensen een welbehagen.” Lukas 2: 10-14
10. Vervolg Kerstpreek over de herders
“En toen de engelen van hen ten hemel voeren, spraken de herders onder elkander: l aten wij nu
gaan naar Bethlehem, en zien de geschiedenis, die daar geschied is, dewelke de Heere ons bekend
gemaakt heeft.” Lucas 2: 15 en 16
11. Kerstpreek over de vlucht naar Egypte
“Toen zij nu weggereisd waren, ziet, toen verscheen de Engel des Heeren Jozef in een droom, en
sprak: sta op, en neem dat Kindje en Zijn moeder, en vlucht naar Egypte; en blijf aldaar, totdat Ik
het u zeg: want het is ophanden, dat Herodes het Kindje zal zoeken, om Hetzelve te verdoen. En hij
stond op, en nam het Kindje en Zijn moeder tot zich, in de nacht, en ontweek in Egypte. Enz.
Mattheüs 2: 13-23.
12. Lijdensstof
En de overpriesters, en de ouderlingen, en de gehele grote Raad zochten valse getuigenis tegen
Jezus, opdat zij Hem doden mochten; en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen
waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen, en zeiden: Deze heeft
gezegd: Ik kan den tempel Gods afbreken, en in drie dagen denzelven bouwen. Enz. Mattheüs 26:
59-66
13. Over de uitstorting van de Heilige Geest
Er geschiedde snel een geruis van de hemel als van een geweldige wind en vervulde het hele huis,
waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk
van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest en begonnen te spreken me t andere
talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Handelingen der Apostelen 2:2-4
14 e leerrede. HET ONDERWIJS EN DE TROOST VAN DE HEILIGE GEEST
15 e leerrede over Christus als Rechter
“En heeft ons geboden de volken te prediken, en te betuigen, dat Hij is degene, die van God
verordineerd is, tot een Rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat
een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.”
HANDELINGEN 10:42-44
Overdenking van Openbaring van Johannes 1: 5b, 6.
Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons
gemaakt heeft tot koningen en priesters, Gode en Zijn Vader; Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de
kracht in alle eeuwigheid. Amen.”
Openbaring van Johannes 1: 5b
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CHRISTUS VERHEERLIJKT ZIJN VADER
EN BETAALD DE LOSPRIJS
ACHTSTE BUNDEL
VIJFTIEN PREKEN
Over
LIJDENS- en PAASSTOFFEN
INHOUD 8e bundel 15-tal
Deze Leerredenen zijn geïmproviseerd en eerst gedurende het spreken opgetekend, hetgeen de
lezer bij hun beoordeling in gedachte gelieve te houden. Dr. Kohlbrugge.

1. Preek JOHANNES 14:13, 14
En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
2. Preek JOHANNES 14: 18
“Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.”
3. Preek JOHANNES 17 : 1
Dit heeft Jezus gesproken en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel en zeide: Vader de ure
is gekomen, verheerlijk Uw Zoon opdat ook Uw Zoon U verheerlijke. JOHANNES 17: 1.
4. Preek JOHANNES 17 : 2, 3
Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven
hebt, Hij hun het eeuwige leven geve. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enigen, waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt.
5. Preek JOHANNES 17 : 4 - 6
Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om
te doen; en nu verheerlijk mij, Gij Vader bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer
de wereld was. Ik heb Uw Naam geopenbaard de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven
hebt. Zij waren Uwe en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw Woord bewaard.
Nu hebben, zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.”
6. Preek JOHANNES 17 : 6
Zij waren de Uwe, en Gij hebt Mij dezelve gegeven.
7. Preek. JOHANNES 17: 7, 8
Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt van U is. Want de woorden, die
Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hen gegeven en zij hebben ze ontvangen en zij hebben
waarlijk bekend, dat ik van U uitgegaan ben; en hebben geloofd dat Gij Mij gezonden hebt.
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8. Preek. JOHANNES 18: 28-38a. I.
Zij dan leidden Jezus van Kájafas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg; en zij
gingen niet in het rechthuis opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het
Pascha mochten eten. Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: wat beschuldiging brengt gij
tegen deze Mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener ware,
zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben. Enz.
9. Preek. JOHANNES 18: 28-38a. II, vervolg.
… “Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan
zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus
vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou. Pilatus
dan ging wederom in het rechthuis, en riep Jezus, en zeide tot Hem: Zijt Gij de Koning van
de Joden? Jezus antwoordde hem: Zegt u dit van uzelf, of hebben anderen het u van Mij
gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan
mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan?
10. PREEK JOHANNES 19: 19- 27
Pilatus nu schreef een opschrift, en zette dat op het kruis; en er was geschreven: Jezus van
Nazareth, de koning der Joden. Dit opschrift lazen vele Joden; want de plaats waar Jezus
gekruisigd werd was nabij de stad. En het was geschreven in de Hebreeuwse, Griekse en
Latijnse taal. Toen zeiden de overpriesters der Joden tot Pilatus: Schrijf niet: De koning
der Joden, maar dat Hij gezegd heeft: Ik ben de Koning der Joden. Pilatus antwoordde:
Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
11. PREEK JOHANNES 19: 28 – 30
Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift vervuld zou worden,
zeide: Mij dorst. Daar stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik, en
omleiden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen
had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.
12. PREEK JOHANNES 20: 9
Want zij wisten nog de schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
13. PREEK JOHANNES 20: 1-17.
En op de eersten dag van de week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was
naar het graf; en zag de steen van het graf weggenomen. Enz. Jezus zeide tot haar: Maria.
Zij, zich omkerende zeide tot Hem: Rabboni, hetwelk is gezegd: Meester. Jezus zeide tot
haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot
Mijn broederen, en zeg tot hen: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God, en
uw God.
14. PREEK JOHANNES 20: 24-31.
“En Thomas, een van de twaalf, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken van de nagelen, en mijn vinger niet steke in
het teken van de nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
15. MEDITATIE OVER JOHANNES 20: 24-31.
„Mijn Heere, en mijn God.” Johannes 20: 28

