
OPDRACHT GROEP 3 

 Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.  
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.  
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?  
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”  
 
 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân  
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,  
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,  
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.  
 
 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,  
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer,  
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.  
 
 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt,  
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.  
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.  
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.  
 
 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!  
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!  
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.  
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!  
 
 
 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,  
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.  
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 
 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis  
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.  
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.  
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 
 
R.M. Mc Cheyne 
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Het bovenstaande gedicht is van dominee R.M. Mc. Cheyne. Hij schrijft als 21-jarige in dit gedicht over 
blindheid en zien; Door de Heilige Geest leerde hij zien dat hij blind wàs, maar ook leerde hij zien wie 
de Heere Jezus voor hem is.  
Veel woorden uit het gedicht staan ook in de Bijbel. De bijbelteksten die hierboven staan hebben stuk 
voor stuk met het gedicht te maken. Bedenk welke tekst bij welke strofe van het gedicht deze past. 
(Een strofe is een ander woord voor “vers”) 
 
Knip de teksten uit en plak ze achter de bijpassende strofen.  

Hebreeën 11:16 Maar nu zijn zij 
begerig naar een beter, dat is naar 
het hemelse. Daarom schaamt Zich 
God hunner niet, om hun God 
genaamd te worden; want Hij had 
hun een stad (erfgoed) bereid. 

Jesaja 64:4a                              

Doch wij allen zijn als een onreine, 
en al onze gerechtigheden zijn als 
een wegwerpelijk kleed;  

Jeremia 23:6 In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden en Israël zeker wonen; en 

dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men 

Hem zal noemen: 
De HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 

1 Korinthe 15:55  

Dood, waar is uw prikkel?  

Hel, waar is uw overwinning? 

Galaten 3:13  

Christus heeft ons verlost van 
den vloek der wet, een vloek 
geworden zijnde voor ons; 

Openbaringen 3:17  Want gij zegt: 
Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en 
heb geens dings gebrek; en gij weet 
niet dat gij zijt ellendig en 
jammerlijk en arm en blind en 
naakt.  

Lukas 11:18 De farizeeër staande, 
bad dit bij zichzelven: O God, ik 
dank U dat ik niet ben gelijk de 
andere mensen: rovers, 
onrechtvaardigen, overspelers, of 
ook gelijk deze tollenaar; 

Lukas 23:28 En Jezus Zich tot haar 
kerende zeide: Gij dochteren van 
Jeruzalem, weent niet over Mij, 
maar weent over uzelven en over 
uw kinderen. 


