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Voorwoord

Hymnen zijn geestelijke liederen. In 
het Engeland van de achttiende eeuw zijn 
vele hymnen ontstaan. William Gadsby 
(1773-1844) bracht in 1814 een liederen-
bundel uit waarin hij de tonen van vrije 
genade wilde laten doorklinken. Met dat 
doel verzamelde Gadsby hymnen van an-
deren en voegde hij een groot aantal liede-
ren van eigen hand toe. Later is de bundel 
verschillende keren uitgebreid, de laatste 
maal door J.C. Philpot. Veel van deze lie-
deren zijn in ons land onbekend gebleven. 
Uit deze bundel van Gadsby vindt u hier 
een keuze in berijmde vertaling. 
Sommige hymnes nodigen uit om te zingen. 
Op de website van de Stichting Vrienden 
van The Gospel Standard kunnen melodie-
en bij de berijmingen worden beluisterd.1  

1.  www.gospelstandardvrienden.nl 
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Ook zijn daar de oorspronkelijke teksten 
uit de bundel van Gadsby te vinden. 
Ik dank iedereen die heeft meegelezen bij 
het tot stand komen van deze berijmingen, 
in het bijzonder onze dochter Suzanne. 
Mijn hoop is dat de inhoud van de liede-
ren weerklank vindt. 

Vlaardingen, augustus 2021
ds. H. Brons
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9, Samuel Medley,  
Gods goedertierenheid 

Psalm 36:8 

Ontwaak mijn ziel, en zing verheugd, 
Vereer uw Jezus, Bron van vreugd’; 
Hij vraagt of ik Zijn lof verspreid, 
Hoe vrij Zijn goedertierenheid! 

Hij zag de puinhoop van mijn val, 
Toch weet ik dat Hij komen zal; 
Uit zonde heeft Hij mij bevrijd, 
Hoe groot Zijn goedertierenheid! 

De vijand lacht wel om mij heen, 
Met kwaad en wereld op de been – 
Hoe veilig heeft Hij mij geleid, 
Hoe sterk Zijn goedertierenheid! 
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Soms ben ik bang, zoals een kind, 
Als hagel dreigt, of vuur en wind; 
Hij heeft Zijn armen uitgebreid, 
Hoe mild Zijn goedertierenheid!

Hoe vaak heb ik het kwaad onthaald, 
Ben ik van Jezus afgedwaald; 
Waar ik Hem losliet, tot mijn spijt, 
Blijft vast Zijn goedertierenheid. 

De doodsvallei komt naderbij, 
Mijn kracht en moed ontglippen mij, 
O, toon na aardse levenstijd 
Voor eeuwig goedertierenheid! 

O, laat mij zweven naar Uw top, 
Daar houdt het daglicht nooit meer op; 
Ik zing, verwonderd en verblijd: 
Hoe hoog Zijn goedertierenheid! 

H
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14, Isaac Watts,  
Goddelijke trouw 

Numeri 23:19; Psalm 89:1-8 

Begin maar hemelse muziek, 
Mijn tong, en zing mijn wens; 
Vereer een machtig Vorst, uniek, 
Een Koning zonder grens. 

Vertel het wonder van Zijn trouw, 
Hij doet alleen maar goed; 
Zeg hoe ik Gods verbond aanschouw, 
En hoe Hij alles doet. 

Roep uit dat Hij verlossing zond, 
Voor wie de dood slechts past – 
En die belofte uit Zijn mond 
Legt Hij met pen rotsvast. 
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Als schrift gekerfd in koperwerk, 
Is ’t woord dat Hij belooft. 
Geen duisternis heerst ooit zo sterk 
Dat zij dit woord ontrooft. 

Gods macht zet sterren in de lucht, 
Of veegt de wereld uit. 
Hij spreekt, en enkel met een zucht, 
Volbrengt Hij Zijn besluit. 

Genadewoord heeft altijd kracht, 
Ze bracht dit alles voort; 
Zijn stem vervult in sterrennacht 
Zijn onverwrikbaar Woord. 

H


