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My Saviour, Thee possessing,
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The glory for the saint.
� � �
� � Jane�Crewdson



13

Zielentroost

Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigen, 
verkwikken Uw vertroostingen mijn ziel – Psalm 94:19 
(Engelse vertaling)

Uw vertroostingen verkwikken mijn ziel. Gezegende�
Heere,�hoe�zoet� is�deze�tekst� in�mijn�mond!�De�smaak�
ervan�is�als�honing.�Het�is�voedsel�en�water�voor�mijn�
hart,�want�elk�woord�geeft�vreugde�en�verfrissing.�Het�
is�als�de�goede�wijn�uit�het�Hooglied,�‘doende�de�lippen�
van�de�slapenden�spreken’.�Uw vertroostingen�–�Uw�ver-
troostingen�verkwikken�mijn�ziel.�Lieve�Meester,�geef�mij�
genade�om,�zoals�Uw�geliefden�dat�mogen,�deze�morgen�
aan�Uw�tafel�te�zitten�en�overvloedig�te�eten�en�te�drinken�
van�de�goddelijke�lekkernijen�die�Uw�liefde�daar�heeft�
klaargezet.�Help�mij�om�er�nu�zo�over�te�spreken�dat�niet�
slechts�mijn�eigen�ziel,�maar�ook�de�zielen�van�anderen�
het�hemelse�manna�genieten�en�vervuld�worden�van�de�ge-
mengde�wijnen�van�gedenken�en�verwachten!�Als�mensen�
ons�troosten,�zijn�we�blij�met�hun�vriendelijkheid.�Maar�
geen�van�hen�kan�troosten�zoals�U,�want�U�bent�de�Vader�
der�barmhartigheden�en�de�God�aller�vertroosting.�Kom�
dan,�lieve�Heere,�help�ons�deze�rijke�maaltijd�uit�te�stallen�
en�zo�aantrekkelijk�mogelijk�op�te�dienen.�Dan�zien�we�
welke�redenen�wij�hebben�om�de�mensen�te�troosten�die�in�
allerlei�verdrukkingen�zijn,�met�de�vertroosting�waarmee�
wij�zelf�door�God�getroost�worden.
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Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigen. De�
eerste�gedachte�waarmee�Hij�ons�troost�is:�Hij redt ons.�
U,�genadige�God,�heeft�tegen�mijn�ziel�gezegd:�‘Ik�ben�Uw�
heil.’�Niet�om�enige�verdienste�in�ons�of�om�wat�wij�zelf�
gedaan�hebben,�maar�uit�vrije�genade�verkoos�Hij�ons�en�
goddelijke�ontferming�verloste�ons.�En�toen�wij�ver�weg�
waren,�riep�oneindig�medelijden�ons�terug�en�bracht�ons�
nabij�door�het�kostbare�bloed�van�Christus.�Deze�eeuwige�
vertroosting�en�goede�hoop�in�genade�mag�onze�harten�
wel�troosten,�want�die�komt�rechtstreeks�van�‘onze�Heere�
Jezus�Christus�Zelf,�en�onze�God�en�Vader,�Die�ons�heeft�
liefgehad.’�Een�geredde,�vergeven�zondaar�kan�werkelijk�
zeggen:�‘Uw�vertroostingen�verkwikken�mijn�ziel.’

De�volgende�gedachte�die�zich�in�mij�vermenigvuldigt�is�
dat�Hij ons ook bewaart,�nadat�Hij�ons�gered�heeft.�Wij�
worden�‘in�de�kracht�Gods�bewaard�door�het�geloof�tot�
de�zaligheid’.�Relatief�weinig�christenen�stellen�Gods�be-
warende�kracht�werkelijk�op�de�proef.�Onze�levens�zou-
den�veel�heiliger�en�gelukkiger�zijn�als�wij�Hem�evenveel�
zouden�vertrouwen�voor�onze�bewaring�als�dat�we�Hem�
vertrouwen�voor�onze�verlossing.�‘Ik,�de�Heere,�behoede�
dien;�alle�ogenblik�zal�Ik�hem�bevochtigen.’�Die�bewaring�
is�een�van�de�grootse,�onbegrensde�beloften�waarvoor�de�
meesten�van�ons�bang�zijn.�En�omdat�we�er�niet�in�durven�
geloven,�plaatsen�we�zulke�beloften�op�de�achtergrond.�We�
durven�ze�niet�in�het�licht�van�ons�dagelijks�leven�te�zien.�
O,�dwaze�en�ongelovige�harten,�hoeveel�zielsverkwik-
kende�troost�missen�we�op�deze�manier!

Een�derde�gedachte�die�ons�troost:�Hij zorgt voor ons.�
Lieve�vrienden,�als�u�Zijn�eigendom�bent,�kent�u�die�alles�
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te�boven�gaande�troost�om�al�uw�bekommernis�op�Hem�
te�werpen�en�er�heel�zeker�van�te�zijn�dat�Hij�voor�u�zorgt.�
Zijn�wij�niet�vaak�vermoeid�en�belast�tot�Hem�gekomen�
met�een�niet�te�dragen�last�van�bezorgdheid�en�angst�en�
mochten�wij�niet�de�hele�zwaarte�daarvan�op�Hem�wente-
len,�het�allemaal�aan�Zijn�voeten�achterlaten�en�naar�ons�
werk�terugkeren�met�een�licht�en�rustig�hart?�Sommigen�
van�ons�hebben�lasten�en�zorgen�te�dragen�gehad�die�het�
leven�volledig�uit�ons�zouden�hebben�geperst�als�wij�niet�
omhoog�hadden�mogen�zien�en�zeggen:�‘U,�Heere,�heeft�
mij�geholpen�en�mij�getroost.’�Ja,�werkelijk,�Gods�zorg�
over�ons�is�een�van�de�zoetste�vertroostingen�voor�ons�
sterfelijke�leven.

De�volgende�gedachte�is�hier�nauw�aan�verbonden:�Hij 
weet alles van ons.�Onze�vijanden�begrijpen�ons�verkeerd�
en�belasteren�ons.�En�soms�doen�zelfs�onze�vrienden�dat.�
Ze�verdraaien�onze�woorden�en�daden�en�ze�dichten�ons�
motieven�toe�die�ons�nooit�gedreven�hebben.�Maar�onze�
God�kent�de�gedachten�en�overleggingen�van�ons�hart�en�
Hij�vergist�Zich�nooit�in�het�oordeel�dat�Hij�Zich�over�ons�
vormt.�De�troost�van�het�feit�dat�de�Heere�alles�weet�is�on-
uitsprekelijk�waardevol�voor�hen�die�ten�onrechte�lijden.�
Zij�kunnen�hun�hoofd�met�vreugde�opheffen�en�zeggen:�
‘De�Heere�is�goed�en�Hij�kent�hen�die�op�Hem�betrou-
wen.’�Ik�heb�ervaren�dat�deze�troost�de�ziel�zo�verkwikt�
dat�moeite�en�verleidingen�geen�kracht�meer�hadden�om�
haar�te�hinderen�of�te�kwellen,�want�zij�was�verborgen�‘in�
een�hut�voor�de�twist�der�tongen’.

Er�zijn�nog�vele,�vele�vertroostingen,�maar�ik�noem�er�ten�
slotte�nog�een�uit�de�vermenigvuldiging�van�mijn�gedach-
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ten�die�boven�de�andere�uitspringt�als�een�troost�die�de�
ziel�verkwikt:�Hij heeft ons lief. Deze�waarheid�stroomde�
als�een�zilveren�beekje�door�de�velden�van�de�voorgaande�
gedachten.�Als�ik�bij�machte�was�om�te�spreken�over�haar�
hoogte�en�diepte�en�lengte�en�breedte�en�als�ik�de�liefde�van�
Christus�die�alle�verstand�te�boven�gaat�kon�uitspreken,�
dan�werd�ze�hier�diep�en�breed�als�de�onafzienbare�oceaan.
Maar�hier�faalt�mijn�pen�ten�enenmale.�Ik�voel�wat�John�
Berridge�moet�hebben�gevoeld�toen�hij�schreef:�‘We�moe-
ten�eerst�sterven�om�over�Christus�te�kunnen�spreken.’�U�
die�Hem�liefhebt�en�weet�dat�Hij�u�liefheeft,�ieder�van�u�
moet�maar�aan�zichzelf�vertellen�wat�die�troost�van�Zijn�
liefde�voor�uw�eigen�hart�is.�Dat�is�een�betere�uitleg�dan�
ik�zou�kunnen�geven.�En�als�een�arme,�beladen�ziel�treurt�
over�het�verlies�van�de�zoete�troost�die�alleen�Christus’�
liefde�kan�geven,�laat�zij�zich�dan�de�zachte,�dierbare�be-
lofte�in�herinnering�roepen�die�de�Heere�op�de�lippen�van�
de�profeet�Jesaja�legde:�‘Ik�zie�hun�wegen,�en�Ik�zal�hen�
genezen;�en�Ik�zal�hen�geleiden,�en�hun�vertroostingen�
wedergeven.’


