
 

Van: Een dierbare vriend en broeder 
Verzonden: dinsdag 19 mei 2009 11:15 
Aan: Daan Kleen 
 
 
Vanmorgen met bidden, zei ik: ‘kom Heere Jezus’  en toen knapte er wat in me,  
toen was het welkom Heere Jezus, welkom schare in witte klederen, schare uit alle 
geslachten talen en tongen, land zonder zonde, eeuwige blijdschap, zalige engelen, 
eeuwige vreugde, rivieren van blijdschap, welkom Vader, Zoon en Heilige Geest.  
Welkom alle heiligen en zaligen, welkom dood die mij daar brengen moet, dag 
wereld, dag zon …maan en sterren, dag mensen, dag kinderen…… gras, bomen en 
bloemen. Dag zonde, dag dood, dag tranen, dag droefheid, dag lichaam der zonde 
en des doods, dag huizen …..landen, reizen, kopen en verkopen, dag alles wat niet 
verheugen kan, dag alles wat niet alles is, welkom alles wat wél  alles is. O lieve 
God. Wat ben ik gelukkig, en wat zal ik eeuwig gelukkig zijn als ik bij U ben… 
 
Ik schrijf dit want straks komt er een wolk voor de  Zon,  en dan zal ik alles 
vergeten zijn. Ja, ik voel het nu al komen, en ik zal verder leven alsof dit niet 
gebeurt is. Ik zal weer koud en hart zijn, ja dood, ja, of het niet waar is, maar alleen 
een waan idee. O Heere help me toch, en gun leven aan mijn ziel, dan zal ik U 
loven.  
 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Van je vriend 
 
NN 

 

 
 
 
Dit kreeg ik onlangs via de mail van een dierbare vriend. Ik moest wenen toen ik 
deze enkele woorden las, en moest denken aan Psalm 26 : vers 6-8 (berijmd) 
Misschien mogen deze enkele woorden nog tot stichting zijn voor een biddeloos 
mens, die bij tijden niet meer weet, wat en hoe te bidden. 
 
 
Ik was, aan U verpand, in onschuld mijne hand, 
Mijn hart springt in mij op, o HEER', wanneer ik, met Uw scharen, 
Verschijn voor Uw altaren, en U met offergaven eer. 
 
Daar wordt Uw lof verbreid, O Oppermajesteit, 
Door mij, die U bemin en acht. Daar zal mijn stem U prijzen, 
Voor al de gunstbewijzen, voor al de wond'ren Uwer macht. 
 
Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel, 
In 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw woning, 
De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht! 
 

 

 
DJK 


