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Vraag prospectus en proefnummers van onze evangelisatie-

uitgaven. 

J -Rouw, Molenstraat 8, Kinderdijk   

Tel. 01859 - 2540 

 

Zij zagen niemand dan Jezus alleen 

 

Mattheus 17 : 8. 

 

Hoewel dit boekje al meer uitgegeven is, blijft het altijd nieuw.  Want 

het gaat over de levende Heiland, de Zoon van God.  Wie nog niet 

gered is, kan het lezen om behouden re worden.  Wie Christus al kent als zijn Verlosser, kan het lezen om 

het geheim te vinden van een gelukkig leven.  De woorden "Ziende op Jezus" zijn genomen uit Hebreeen 

12 vers 2; en wel uit de Statenvertaling.  In het oorspronkelijke, waarin de grondtekst van het nieuwe 

testament geschreven is, ligt meer dan deze drie woorden kunnen uitdrukken.  Daarom heeft de nieuwe 

vertaling van het Ned.  Bijbelgenootschap terecht vertaald: "Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op 

Jezus".  Maar juist omdat dit afzien van alle andere dingen en het alleen zien op de Here Jezus in heel het 

boekje zo duidelijk belicht wordt, hebben we de titel van de godvrezende franse schrijver letterlijk 

weergegeven. 

 

 

 

Ziende op Jezus 

Hebreeen 12 : 2. 

 

Het zijn maar drie woorden, maar in deze drie 

woorden ligt heel het geheim van het leven. 

Ziende op Jezus 

in de Heilige Schrift, om te leren wie Hij is, wat 

Hij gedaan heeft, wat Hij geeft, wat Hij vraagt; 

om in Zijn karakter en wandel ons voorbeeld te 

vinden, in Zijn leringen ons onderwijs, in Zijn 

geboden ons geluk, in Zijn beloften onze steun, 

in Zijn persoon en werk de volle bevrediging van 

alles wat we nodig hebben. 

Ziende op Jezus 

die gekruisigd is, om in Zijn vergoten bloed 

verzoening te vinden, vergeving van zonden en 

vrede met God. 

Ziende op Jezus 

die opgestaan is uit de dood, om door Hem 

gerechtigheid van God te ontvangen.  Door 

geloof in Zijn bloed alleen is het, dat we 

gerechtvaardigd worden en Hij ons het voorrecht 

geeft, al zijn we ook onwaardig, met vol 

vertrouwen te naderen tot Hem, die Zijn Vader 

en onze Vader is, Zijn God en onze God. 

Ziende,op Jezus 

die verheerlijkt is, om in Hem onze hemelse 

Voorspraak te vinden (zie 1 Johannes 2:1).  

Door Zijn voorspraak bij de Vader maakt Hij het 

werk van onze redding volkomen.  Hij leeft om 

voor ons te bidden, Hij is onze Hogepriester en 

komt ons te hulp bij onze verzoekingen.  

Hebreeèn 2 : 16, 17; 7 : 25. 

Ziende op Jezus 

die Zich aan ons openbaart door de Heilige 

Geest, opdat in Zijn gemeenschap onze duistere 

harten worden verlicht en onze opstandige wil 

wordt omgevormd.  Zo ontvangen we kracht om 

alle aanvallen van werelden zonde te 

overwinnen.  Jezus Christus is de kracht 

waardoor we hen kunnen weerstaan, Hij is de 

wijsheid waardoor we hun listen kunnen 

verijdelen.  We worden ondersteund door het 

medelijden van de Here Jezus aan Wie niet één 
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verzoeking bespaard werd toen Hij op aarde 

was, die zonder zonde  was en telkens de duivel 

heeft verslagen. 

Ziende op Jezus 

die het bèrouw in ons werkt, zodat Hij ons onze 

zonden leert kennen en betreuren.  Nadat we ze 

beleden hebben ontvangen we de vergeving der 

zonden, (Handelingen 5 : 31 en 1 Johannes 1 : 

9) en dan leert Hij ons ook nog, ze te laten. 

Ziende op Jezus 

om van Hem voor elke dag een taak te krijgen, 

met de genade die nodig is om deze te 

volbrengen, zodat we niet vragen “wat kan ik?” 

maar "wat kan Hij niet?" en geheel steunen op 

Zijn kracht, die zich openbaart in onze zwakheid. 

Ziende op Jezus 

om van zichzelf af te zien en zich te vergeten, 

opdat het donker in ons hart verdwijnt voor de 

glans van Zijn aangezicht; opdat onze vreugde 

geheiligd wordt en onze smart gezuiverd; opdat 

Hij ons vernedert maar ook opricht; opdat Hij ons 

bedroeft maar ook vertroost, opdat Hij ons iets 

afneemt maar veel meer teruggeeft; opdat Hij 

ons leert te bidden en ook antwoordt op onze 

gebeden; opdat Hij ons leert, afgezonderd en 

gescheiden te zijn van de wereld, terwijl ons 

leven met Hem verborgen is in God en de 

mensen aan ons gedrag kunnen zien dat we 

Hem toebehoren. 

Ziende op Jezus 

die teruggekeerd is in het huis van Zijn Vader, 

Joh. 14 : 2, waar Hij ons een plaats bereidt - wat 

een gelukkig vooruitzicht en blijde hoop 1 

Zouden we moeten sterven, dan zal het zijn in 

vrede; zouden we deze laatste vijand ontmoeten 

- Hij heeft de dood overwonnen en wij zullen 

overwinnaars zijn door Hem.  Want deze koning 

der verschrikking was vroeger -onze vijand maar 

is nu onze dienaar, die ons overbrengt naar het 

land van de eeuwige heerlijkheid. 

Ziende op Jezus 

die zeker zal wederkomen op de tijd, door de 

Vader vastgesteld.  Zijn komst is van eeuw tot 

eeuw de verwachting en hoop van de gemeente, 

die bestaat uit alle ware gelovigen.  Zij 

verwachten Hem en ontvangen kracht, moed, 

geduld en vreugde door de gedachte aan zijn 

spoedige wederkomst. 

Ziende op Jezus 

de Aanvoerder en Voleinder van het geloof.  Die 

het voorbeeld is en het einddoel, het voorwerp 

van ons geloof.  Van de eerste tot aan de laatste 

stap loopt Hij aan de spits van Zijn volgelingen.  

Zo ontvangen we van Hem bemoediging, 

ondersteuning en leiding totdat we zegevierend 

het doel bereiken. 

Ziende op Jezus 

en op niets anders, zoals de grondtekst het zegt 

met een woord dat niet met een enkel woord in 

onze taal weer te geven is (aphorontes).  De 

bedoeling is dat we onze blik terstond van al het 

andere afwenden en op Hem alléén richten. 

Op Jezus 

en niet op onszelf, onze gedachten, onze 

fantasie, onze smaak, onze verlangens, onze 

plannen. 

Op Jezus 

en niet op de wereld, haar begeerlijkheden, haar 

aantrekkelijkheid, haar schijnschoon en bedrog. 

Op Jezus 

en niet op satan, al probeert hij bang te maken 

door zijn dreigen of ons te verleiden door zijn 

lokmiddelen.  Wat zouden we ons dikwijls 

onnuttige kwesties kunnen besparen, angst en 

onrust, verloren tijd, gevaarlijke 

onderhandelingen met het kwade, ijdele dromen 

en bittere teleurstellingen, een smartelijke strijd, 

een beklagenswaardige val.  Deze dingen 

zouden te vermijden zijn wanneer we 

rechtstreeks op de Here Jezus zouden zien, 

Hem zouden volgen waar Hij ons leidt, alleen 

maar bezorgd om het voetspoor te gaan waarop 

Hij ons voorging en zodoende elk pad 

vermijdend waar Hij ons niet hebben wil. 
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op Jezus 

en niet op onze stelsels, hoe evangelisch ze ook 

mogen zijn.  Het geloof dat ons redt, heiligt en 

vertroost, is niet een verstandelijk instemmen 

met de leer van Gods Woord, maar de 

persoonlijke verbinding met de Verlosser.  Het is 

niet voldoende te weten wie Jezus Christus is, - 

men moet Hem bezitten Eigenlijk kan niemand 

echt de Here Jezus kennen voordat hij Hem 

bezit.  "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie 

de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet". 

1 Joh. 5 : 12. 

op Jezus 

en niet op ons Bijbellezen en gebed, op onze 

vrome gesprekken en opbouwende lektuur, onze 

druk bezochte plechtige samenkomsten.  Deze 

dingen mogen goed zijn, maar we moeten ze 

niet verwarren met de genade van Hem zelf.  

Het zijn dingen waardoor Hij zich aan ons 

openbaart, maar we mogen ons oog niet 

afwenden van Hem die aan dit alles zijn glans en 

waarde geeft. 

Op Jezus 

en niet op onze plaats in de gemeente van 

Christus, dat is de grote familie van Gods 

kinderen waartoe ieder behoort die 

wedergeboren is.  Niet op de opvoeding die we 

genoten, de leer die we belijden.  Niet op de 

achting die anderen voor ons hebben wegens 

onze godsvrucht of op de valse voorstelling die 

we van onszelf hebben. ,Sommigen die 

geprofeteerd hebben in de naam des Heren 

zullen Hem eens horen zeggen: "Ik heb u niet 

gekend", Matth. 7 : 22, 23.  Maar Hij zal voor Zijn 

Vader en Zijn engelen iedereen tot de geringste 

toe erkennen, die zag op Hem. 

Op Jezus 

en niet op onze broeders, zelfs niet op de beste 

en beminnelijkste onder hen.  Volgen we een 

mens, dan lopen we het risico dat we verdwalen.  

Volgen we de Here Jezus dan zijn we zeker dat 

we nooit zullen dwalen.  Bovendien, door een 

mens te plaatsen tussen de Heiland en ons zal 

het onwillekeurig gebeuren dat die mens groter 

wordt en de Here Jezus kleiner.  Kunnen we dan 

die persoon niet meer vinden of komt die ons te 

ontvallen dan zullen we ook de Meester niet 

meer kunnen vinden en raken we alles kwijt.  

Maar omgekeerd, wanneer de Here Jezus staat 

tussen ons en onze intiemste vriend, dan zal 

onze band met die persoon minder direkt zijn 

maar dieper, minder hartstochtelijk maar 

tederder, minder nodig maar nuttiger, een 

instrument van rijke zegen in Gods handen 

wanneer Hij zich daarvan wil bedienen.  Is zo 

iemand afwezig dan behoeft dit ons niet 

troosteloos te maken, maar kan ons een nieuwe 

zegen brengen.  Want behaagt het Hem, die 

mens weg te nemen dan verbindt Hij ons des te 

sterker aan de enige Vriend van wie noch dood 

noch leven ons kan scheiden.  Rom. 8 : 38, 39. 

Op Jezus 

en niet op Zijn vijanden of op de onze.  Wij willen 

hen niet haten, ook niet vrezen, maar hen 

winnen door liefde. 

Op Jezus 

en niet op de hindernissen die we op onze weg 

tegenkomen.  Staan we stil om ze te bezien, 

verwonderen we ons over het grote aantal 

moeilijkheden, dan grijnzen ze ons aan en we 

staan als geslagen.  We kunnen maar niet 

begrijpen waarom ze toegelaten werden en we 

kunnen ze nog minder overwinnen.  Zo lang 

Petrus op de Here Jezus zag, kon hij wandelen 

op de golven als op een rots.  Maar hij werd 

bang en begon te zinken zodra hij begon te zien 

naar de storm en de golven, Matth. 14 : 29, 30.  

Hoe moeilijker onze taak is, hoe ernstiger we op 

de proef gesteld worden, des te meer is het ' 

nodig dat we alléén zien op de Here Jezus. 

Op Jezus 

en niet op onze droefheid, om uit te rekenen hoe 

groot,-en hoe zwaar die is, zodat we ik weet niet 

welke vreemde voldoening zoeken om het bittere 

ervan weg te nemen.  Buiten de Here Jezus om 

kunnen we niet geheiligd worden door de 

verdrukkingen, ze zullen ons dan verharden of 

verpletteren.  Het gevolg is dan geeii geduld 

maar opstandigheid, geen medeleven maar 

zelfzucht, geen hoop maar wanhoop.  Rom. 5 : 3 

- 5. Alleen in de schaduw van Zijn kruis kunnen 

we de juiste maat bepalen van wat Hij ons 

oplegt, we kunnen het dagelijks aannemen uit 

Zijn hand, het dragen met liefde, met 

dankzegging, met vreugde; we kunnen er zo 
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voor onszelf en voor anderen een bron van 

zegen in vinden. 

Op Jezus 

en niet op onze schoonste aardse vreugden, 

want die kunnen ons zo in beslag nemen dat we 

Hem niet meer zien, die ze ons gaf.  Zien we 

allereerst op Hem, dan ontvangen we die 

weldaden uit Zijn hand.  Ze zijn dan duizendmaal 

meer waard, omdat we ze krijgen door Zijn 

mildheid, om ze aan Zijn hoede over te geven, 

om er van te genieten in Zijn gemeenschap en 

om ze te gebruiken tot Zijn eer. 

Op Jezus 

en niet op de mensen door wie Hij ons lief en 

leed toezendt.  Het gaat niet om de werktuigen, 

om de omstandigheden, om duizend bijzaken, 

die zijn van tweede rang.  Laten we hoger 

klimmen en de oorzaak van alles zoeken: Zijn 

wil; laten we opklimmen tot de bron van deze wil: 

Zijn liefde.  Onze dankbaarheid zal dan niet 

kleiner zijn jegens hen die ons goeddoen, maar 

zal ook niet bij hen blijven staan.  Is dit onze 

gewoonte, dan zullen we op een dag van 

beproeving, bij de meest onverwachte slag, die 

zo onverklaarbaar en onbegrijpelijk is, met 

de psalmist kunnen zeggen: "Ik ben verstomd, ik 

doe mijn mond niet open, want Gij zelf hebt 

hgt gedaan", Psalm 39 : 10.   

En in de stilte van onze stomme smart zal een 

zachte hemelse stem ons het antwoord geven: 

"Wat Ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het 

later verstaan", Joh. 13 : 7. 

Op Jezus 

en niet op de belangen van onze groep, onze 

partij, onze kerk - nog minder op onze eigen 

belangen.  Laat het enige doel van ons leven zijn 

de eer van God.  Maken we deze wil niet het 

verheven voorwerp van al ons streven, dan 

beroven we ons van Zijn hulp, want Zijn genade 

staat alleen maar in dienst van Zijn heerlijkheid.  

Zoeken we daarentegen vóór alles Zijn eer, dan 

kunnen we rekenen op Zijn gunst. 

Op Jezus 

en niet op de zuiverheid van onze bedoelingen, 

het flinke van onze besluiten.  Helaas! hoe 

dikwijle was het prachtigste plan alleen maar een 

aanloop tot de vernederendste nederlaag. 

Steunen we dus niet op onze voornemens maar 

op Zijn liefde, niet op ons verstand, maar op Zijn 

beloften. 

Op Jezus 

en niet op onze kracht.  Door onze kracht 

worden we zelf geëerd. Om God te verheerlijken 

hebben we de kracht van God nodig. 

Op Jezus 

en niet op onze zwakheid.  Wie is ooit sterker 

geworden door te klagen over zijn zwakheid ? 

Laten we op de Here Jezus zien en Zijn kracht 

zal in ons stromen.  Onze lippen zullen Hem dan 

prijzen. 

Op Jezus 

en niet op onze zonden, niet op de bron waar ze 

vandaan komen, Matth. 15 : 19, of op de straf 

die ze waard ziin.  Laten we alleen maar op 

onszelf zien om overtuigd te worden hoe véél 

behoefte we hebben om op Hem te zien.  Wie 

naar zichzelf ziet, ontdekt zonden, wie naar Hem 

ziet, ontdekt het offer dat verzoening bracht en 

genade die vergeving schenkt.  Een 

dienstknecht van God zei eens: "Laten we tegen 

elke keer dat we op ons zelf zien, tienmaal op de 

Here Jezus zien".  Het beschouwen van de 

zonde leidt naar de dood; het beschouwen van 

de Here Jezus geeft het leven.  Waardoor werd 

de Israëliet in de woestijn genezen?  Niet door 

naar de slangenbeten te kijken, maar door zijn 

ogen op te heffen naar de koperen slang, Num. 

21 : 9; Joh. 3 : 14, 15. 

Op Jezus 

en niet - moet het nog gezegd worden? - op 

onze ingebeelde goedheid.  De ziekste van alle 

zieken is wie meent dat hij gezond is, de blindste 

van alle blinden is wie meent helder te zien, Joh. 

9 : 41.  Het is gevaarlijk, te veel aandacht te 

geven aan onze ellende, maar nog gevaarlijker 

is het, zelfvoldaan te roemen op onze 

vermeende goedheid. 
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Op Jezus 

en niet op de wet.  De wet beveelt, maar geeft 

geen kracht om die bevelen te doen; de wet 

veroordeelt iedereen, ze vergeeft niemand; 

stellen we ons onder de wet, dan staan we 

buiten de genade.  Proberen we behouden te 

worden door doen, door gehoorzaamheid, dan 

verliezen we onze vrede, onze kracht, onze 

blijdschap, want Christus "is het einde der wet... 

voor een ieder die gelooft", Rom. 10 : 4. Geen 

mens kan voldoen aan de eisen van de wet en 

daardoor drijft deze ons naar Christus, de enige 

Redder.  En dan heeft Hij het recht, 

gehoorzaamheid te -vragen.  Deze 

gehoorzaamheid eist niet minder op dan heel 

ons hart en al onze gedachten, ook de 

geheimste, maar zij is niet meer een ijzeren juk 

of ondraaglijke last.  Want "Zijn juk is zacht en 

Zijn last is licht".  Matth. 11 : 30.  Dit is een 

gehoorzaamheid die een gevolg is van de liefde 

die we tot Hem hebben omdat Hij ons zo'n 

wonderlijke bevrijding schonk. 

Op Jezus 

en niet op hetgeen wij doen voor Hem.  Worden 

we teveel in beslag genomen door ons werk dan 

kunnen we onze Meester vergeten.  Het is 

mogelijk, volle handen te hebben maar een leeg 

hart.  Omgekeerd: is ons hart vol van de Meester 

dan kunnen we ons werk niet vergeten.  Hoe 

zouden onze handen werkeloos kunnen zijn 

wanneer ons hart vol is van Zijn liefde ? 

Op Jezus 

en niet op ons succes.  Zichtbare resultaten zijn 

nog niet het bewijs van ware zegen.  Trouwens, 

God gaf ons niet de opdracht te slagen, maar te 

werken.  Hij zal ons rekening en verantwoording 

vragen van onze arbeid en niet van ons succes.  

Wij zaaien het zaad, de Heer oogst de vrucht; is 

het niet vandaag, dan morgen.  Is het niet voor 

ons, dan voor anderen.  En al zouden we succes 

hebben, dan is het nog gevaarlijk daarop te zien, 

want dat is "wandelen door aanschouwen"; zien 

op de Here Jezus, Hem volgen en dienen, ook 

bij teleurstellingen, dat is "wandelen door geloof", 

2 Kor. 5 : 9. 

Op Jezus 

en niet op geestelijke gaven die we van Hem 

ontvingen.  De genade die we gisteren ontvingen 

was nodig voor het werk van gisteren, daar 

hoeven we niet bij stil te staan.  De genade voor 

het werk van vandaag wordt ons niet 

toevertrouwd om die te beschouwen, maar om 

ze te gebruiken, ziende op Jezus. 

Op Jezus 

en niet op de grootte van de smart waarmee we 

onze zonden voelen en de graad van 

nederigheid waartoe die zonden ons brengen.  

Als we maar nederig genoeg zijn om onszelf niet 

te beklagen, als we maar bedroefd genoeg zijn 

om op de Heer Jezus te zien, dat is alles wat Hij 

vraagt.  Hij zal ons bevrijden van elke last en dan 

zal een blik op Hem onze trots verbreken en 

onze. tranen doen stromen.  Het kan zijn dat we 

dan bitter wenen evenals Petrus, Luk. 22 : 62, 

maar dan zullen onze ogen door de tranen heen 

meer dan ooit gevestigd blijven op Hem.  Het 

gaat niet om ons berouw, om de tranen vanwege 

onze zonden.  Niets is voldoende dan alleen het 

bloed van het Lam van God. 

Op Jezus 

en niet op de maat van onze vreugde, op onze 

zekerheid of onze liefde.  Onze liefde kan 

verslappen, onze zekerheid kan wankelen.  

Onze vreugde kunnen we kwijtraken, hetzij door 

onze ontrouw, hetzij door beproeving van ons 

geloof.  Komt er een tijd van beproeving dan is 

er gevaar dat we onze innerlijke kracht verliezen, 

moedeloos en werkeloos worden, misschien wel 

gaan morren.  Vergeten we niet: al zou ons 

geestelijk genot afnemen - altijd blijft het geloof 

en Zijn kracht nog over waardoor we 

"overvloedig in het werk des Heren" kunnen zijn, 

1 Kor. 15 : 58.  Zie dus niet op uw onbestendig 

hart, maar zonder ophouden op de Here Jezus 

Christus, Die altijd dezelfde blijft. 

Op Jezus 

en niet op de graad van heiligheid die we bereikt 

h bben.  Wanneer niemand mocht geloven een 

kind van God te zijn zolang hij nog vlekken vindt 

in zijn hart en zolang het nog kan voorkomen dat 

hij valt, wie zou dan de vreugde van het heil 

kunnen genieten?  Maar de vreugde hangt 

daarvan niet af. De heiligheid is de vrucht van de 

verlossing, zij is er niet de wortel van.  Ons 
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geloof is onvolmaakt, het kan soms wankel zijn 

of weinig vruchtbaar, dit verandert niets aan de 

volheid van het volmaakte werk van de 

Verlosser, noch aan de zekerheid van Zijn 

onwankelbare belofte, die het eeuwige leven 

verzekert aan ieder die zich aan Hem 

toevertrouwt.  Het volle vertrouwen op onze 

Verlosser zal ons ook leiden tot gehoorzaamheid 

aan Hem.  En juist door de rust en vrede die we 

ontvangen door de vergeving der zonden zijn we 

sterk voor de strijd.  In de schrift wordt op twee 

manieren gesproken over heiliging.   

1e. De heiligheid die een gelovige bezit op grond 

van het volbrachte werk van Christus voor ons.  

In Hem bezitten wij heiliging, 1 Kor. 1 : 30. De 

gelovigen worden telkens heiligen genoemd, "gij 

zijt geheiligd", 1 Kor. 6 : 11. 

2e. Het werk van de Heilige Geest in ons, 

waardoor we in de praktijk kunnen wandelen 

volgens hetgeen we in Christus bezitten, zodat 

we steeds meer gaan gelijken op Hem.  "Weest 

heilig, want Ik ben heilig", 1 Petrus 1 : 16.  "Heilig 

hen door de waarheid, Uw Woord is de 

waarheid", Joh. 17: 17 - 19.  "Jaagt de heiligheid 

na", Hebr. 12 : 14.  Beiden zijn verenigd in 

Openb. 22 : 11: "Wie heilig is, heilige zich nog". 

Nu is het mogelijk dat iemand misbruik maakt 

van het heerlijk feit dat het verlossingswerk zo 

onomstotelijk vaststaat: men kan lichtvaardig 

toegeven aan geestelijke verslapping en in het 

praktische leven geen ernst maken met de 

heiligheid die we in Christus bezitten.  Voor zo 

iemand geldt de vermaning van Johannes: "Wie 

zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, 

is een leugenaar en 

in die is de waarheid niet", 1 Joh. 2 : 4, en het 

woord van de Here Jezus zelf: "Iedere boom, die 

geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

omgehouwen en in het vuur geworpen", 

Matth. 7: 19. 

Op Jezus 

en niet op ons geloof.  Wanneer de vijand niet 

kan maken dat we ergens anders heen kijken, is 

zijn laatste list, onze blik af te richten van onze 

Heiland op ons geloof.  Is dit zwak, dan worden 

we ontmoedigd, is het sterk dan worden we trots, 

in beide gevallen verzwakken we.  Want onze 

kracht zit niet in ons geloof, maar in onze 

Verlosser, door het geloof.  Het is niet: zien op 

de blik die we op de Here Jezus richten, maar 

zien op Hem zelf. 

Op Jezus 

en dan zal Hij ons laten zien hoe we zelf zijn, hoe 

de wèreld is, hoe onze ellende is, onze gevaren, 

onze hulpbronnen, onze overwinning.  Zo zullen 

we alles zien in het ware licht.  Hij laat ons alles 

zien en beoordelen op het ware gehalte.  Hoe 

vruchtbaar zal dit voor ons zijn!  Het schenkt ons 

wijsheid, ootmoed, dankbaarheid en moed, 

waakzaamheid en gébed.  De Heer zal ons 

onderwijs geven in alles wat nuttig en wenselijk 

is voor ons.  Alles wat Hij ons niet leert, kunnen 

we veel beter niet weten. 

Op Jezus 

zo lang we nog op aarde blijven - op Jezus van 

ogenblik tot ogenblik, zonder ons te laten 

afleiden door de herinneringen aan een verleden 

dat we achter ons moesten laten, noch door 

bezorgdheid over een toekomst waarvan we 

niets weten. 

Op Jezus 

wanneer we nog niet op Hem gezien hebben. 

Op Jezus opnieuw 

wanneer we er mee opgehouden zijn. 

Alleen op Jezus 

voortaan op Jezus 

altijd op Jezus 

 

met een rustige en vaste blik, meer en meer 

verzekerd, "naar hetzelfde beeld veranderd van 

heerlijkheid tot heerlijkheid", 2 Kor. 3 : 18, in 

afwachting van het uur waarin Hij ons zal 

oproepen om over te gaan van de aarde naar de 

hemel, van de tijd in de eeuwigheid, het uur dat 

Hij ons beloofde, het gelukkige uur,  waarin  

"wij Hem zullen gelijk zijn, want wij zullen Hem 

zien gelijk Hij is”. 

1 Joh. 3 : 2 

 

Onze ogen zijn op U.  

2 Kron. 20 : 12b 

 

Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde. 

Psalm 34 : 6 
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Zie, het lam Gods. 

Joh. 1 : 29 

 

Wij zien Jezus. 

Hebr. 2 : 9 

 

ALS IK U AANSCHOUW 

U loof ik, Heer, Gij hebt uw dierbaar leven  

voor arme zondaars in de dood gegeven.   

Slechts liefde zie ik, als ik U aanschouw.   

't Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw. 

 

U loof ik, Heer, Gij hebt uw bloed vergoten,  

't heeft voor mijn schuld op Golgotha gevloten;  

verzoening zie ik, als ik U aanschouw. 

't Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw. 

 

U loof ik, Heer, wel wandel 'k hier beneden,  

maar Gij, Gij gaat mij voor op al mijn schreden;  

verkwikking zie ik, als ik U aanschouw. 

't Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw.   

 

U loof ik, Heer, Gij hebt de strijd volstreden;  

weldra is ook voor mij het leed geleden.   

Slechts hope zie ik, als ik U aanschouw.   

't Is, Heer, uw lof, die ik ontvouw. 

 

U loof ik, Heer, dra stilt Gij ons verlangen,  

Dan zult Gij ons in 't vaderhuis ontvangen.  

Slechts vreugde zie ik., als ik u aanschouw.   

't Is, Heer, uw lof die ik ontvouw. 
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