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JA EN AMEN IN CHRISTUS! 

 

 

Preek uitgesproken in de “West Street” chapel, Croydon, door dhr. F. Covell op 4 februari 

1872. 

 

Tekst: Want de Zone Gods, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 

mij en Silvánus en Timótheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zovele 

beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door 

ons, 2 Korinthe 1:19, 20. 

 

 

Wat een genade dat het ja en amen is en niet ja en nee; geen onzekerheid of het zo is, of 

God u zal horen, of dat zulke en zulke dingen kunnen worden veranderd. Nee, niets daarvan, 

want dan zou ik geen hoop hebben voor iemand van u. Maar alles is besloten en vastgesteld, 

ziende het in de Christus Gods als het middelpunt samenkomen, Die de Gezalfd is tot het 

werk, en Hij is getrouw aan Hem, Die Hem dat heeft opgedragen aan.  

 

Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heer-

lijkheid door ons. Wat een onuitsprekelijk geluk is dit, dat zij zeker zullen worden vervuld! Er 

is geen vrees dat zij ooit zullen feilen. God vertrouwt de mensen niet meer, daarom worden 

zijn de beloften Gods aan Christus toevertrouwd, en Hij zal ze uitwerken en vervullen in de 

verlossing van Zijn volk, en zal ten slotte tot de Vader zeggen: Zie, Ik en de kinderen die Mij 

de HEERE gegeven heeft (Jes. 8:18).  

 

Nu, de eerste grote belofte, waaruit alle anderen voortkomen, is Christus Zelf. God beloofde 

Hem aan onze eerste ouders, en wij zullen bevinden, als we verder gaan, dat alle beloften in 

Hem ja, en in Hem amen zijn. De tijd gaat voort en honderden van jaren passeren, maar, ten 

slotte komt de vervulling van de belofte: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons ge-

geven. Maar hoe lang duurde het voordat de verwachte Christus kwam! Hoe donker zag het 

er alles uit! Hoe hopeloos en reddeloos, alsof niets zou verschijnen! Maar, nu is Hij eenmaal 

in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door Zijns Zelfs offe-

rande (Hebr. 9:26). En hoewel Zijn arme volk vaak bezet is met wolken van vrees, twijfel en 

wantrouwen, God heeft gesproken, in de rijkdom van Zijn genade, zulke grote en dierbare 

beloften dat er hier niemand is, hoe slecht hij zichzelf ook mag zien en gevoelen, wat ook zijn 

vrees en twijfels zijn, of er is iets in dat hem te pas komt. Er is juist iets geschikts in wat God 

heeft gesproken, voor zijn nood, , hetwelk vroeger of later gesproken zal worden tot zijn 

hart.  

 

Nu, wat een onuitsprekelijke genade is het, dat wat ook uw staat of toestand moge zijn, er 

zulk een belofte is in Zijn Zoon – Die ja en amen is – die geschikt is juist voor uw nood. Indien 

het op enigerlei wijze van uzelf afhing, dan zou ik geen hoop voor u hebben, maar het is aan 

u vermaakt in Christus alleen, en gelijk God getrouw is aan Hem en aan Zijn volk in Hem, is er 
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geen vrees dat u er iets van zult missen. Er kunnen enigen zijn voor Gods aangezicht gekweld 

met zonden, en wat zij wensen en begeren is Jezus Christus te kennen. Dit is de inhoud van 

hun gebed: gezegende Geest, 

 

Verzeker mijn consciëntie van haar aandeel 

In het bloed van de Verlosser; 

En breng Uw getuigenis tot mijn hart, 

Dat ik uit God geboren ben. 

 

Dit is het gevoelen van uw ziel, de samenstelling en inhoud van uw smeking, en u gevoelt in 

uw hart: o, wat een gelukkige man of vrouw zou ik zijn indien God het slechts zou willen 

schenken! U zou Hem in alles vertrouwen, zo gevoelt u het, als Hij deze grote zaak slechts 

buiten twijfel wilde stellen: Zeg tot mijn ziel, Ik ben uw Heil.  

 

Ach, arm schepsel! God wil iets tot u zeggen. Nu kijkt u naar binnen, en u ziet wat een zwarte 

ellendeling, wat een walgelijke zondaar u bent. Soms ziet en gevoelt u dat uw hart “een kooi 

is van onreine vogels”; u gevoelt u alsof u levend krioelde van vuile en duivelse zonden, en 

gereed bent te vragen: kan er iets gesproken zijn tot zulk een ellendige als ik ben? Is er enige 

belofte gedaan aan zulk een als ik? Ja, die is er, luister maar: Het bloed van Jezus Christus (...) 

reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7); Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven 

worden (Matth. 12:31). Ja, zij zullen worden vergeven! Nu, hier kunt u niet boven of onder 

komen: alle zonden. Luister nog eens! Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 

rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Joh. 

1:9). 

 

De belofte, zondaar, is ja en amen, geen ja en nee; en eerder zal de troon van God vallen en 

Christus Zijn werk vergeten, dan dat uw ziel verloren gaat. Wat zegt Hij? De hemel en de aar-

de zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan (Matth. 24:35). ‘Niet 

een tittel noch jota zal er vallen.’ Hij heeft het eeuwige leven beloofd. In de hope des eeuwi-

gen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen, maar 

geopenbaard heeft te zijner tijd; Namelijk Zijn Woord, door de prediking die mij toebetrouwd 

is, naar het bevel van God onzen Zaligmaker (Tit. 1:2, 3).  

 

Luister nog eens! David zegt: Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den 

HEERE. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde (Ps. 32:5). En in vs. 6: Hierom zal U 

een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van grote wateren zullen zij 

hem niet aanraken. In uw vrezen en bezwijken, in uw twijfelingen en bekommeringen in de-

ze grote wateren, het zal tot u niet genaken. Hoor hoe de Heilige Geest spreekt. Hoe ver-

schillend met de wijze der mensen! Wij zien de zondaar komen, zeggende: Vergeef mijn on-

gerechtigheid, want zij is groot. Hier is een schuldenaar! Bent u een zondaar? U, diep be-

schaamd, karmozijn gekleurd. Dan zegt de Heilige Geest tot u: Indien iemand gezondigd 

heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige (1 Joh. 

2:1).  

 

Welnu, arm schepsel! Hier is een belofte, en zo zeker als God leeft zal Hij het vervullen, en u 

zult op zekere dag zingen van liefde en bloed, en zult Zijn tegenwoordigheid voor eeuwig 

genieten. Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal (1 Thess. 5:24). Omdat de belofte 
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niet is vermaakt aan u, zal zij ook niet rusten op u; de belofte is in Christus vermaakt aan hen 

die er het onderwerp van worden, en zo ervaren wij wat Petrus zegt dat: Aan ons de groot-

ste en dierbare beloften geschonken zijn (2 Petr. 1:4). 

 

Verder, Gods arme volk weet wat het is om in beproevende omstandigheden te zijn ge-

bracht, in verbijsterende moeilijkheden op hun reis door deze wildernis. De dingen gaan mo-

gelijk tegengesteld aan hun wensen, en niettegenstaande al hun ijver en voorzichtigheid, 

bevinden zij steeds weer wat het is om in het nauw gedreven te worden, voortgedreven te 

worden, vrezende dat zij het brood dat vergaat nooit zullen verkrijgen. Nu, God weet in ge-

nade waar zij zich bevinden; Hij weet wat de wereld is; daarom komt Hij tot dit arm volk, die 

vrezen dat zij gebrek zullen lijden en vaak op het punt gekomen om het maar op te geven, 

en Hij zegt: De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die den HEERE zoeken, heb-

ben geen gebrek van enig goed (Ps. 34:11). En in Psalm 84:12: God de HEERE is een Zon en 

Schild; de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in 

oprechtheid wandelen. Daarom zegt Christus om hen te vertroosten: Vrees niet gij klein kud-

deke – u bent bevreesd hoe de zaken zullen gaan, hoe u bekwaam zult zijn om uw gezin eer-

lijk groot te brengen - Vrees niet, gij klein kuddeken; want het is uws Vaders welbehagen 

ulieden het Koninkrijk te geven (Luk. 12:32), en als Hij u dat geeft, dan zal Hij zeker voor u 

zorgen de gehele weg die daartoe leidt.  

 

Welnu, deze dingen zullen uw hart versterken omdat Hij zegt: Indien nu God het gras, dat 

heden op het veld is en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel te meer 

u, gij kleingelovigen! (vs. 28). U vreest dat, als deze jas afgedragen is, u nimmer een andere 

krijgt. Maar luister, worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van 

deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader en ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. 

Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven (Matth. 10:29-31); en: Uw Vader weet wat gij 

van node hebt (Matth. 6:8). Daarom zegt de apostel Paulus, gelijk hij onderwezen was door 

de Heilige Geest: Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijk-

heid door Christus Jezus (Filipp. 4:19).  

 

Dan zult u geen gebrek hebben aan iets dat nuttig is, en ik zeg u wat u zult zeggen als u er 

achter staat, hoewel u nu mismoedig hierover bent en gereed bent mij tegen te spreken en 

in uw gedachten zegt: Alle mensen zijn leugenaars; ik kan het niet geloven; ik denk niet dat 

het ooit zo zal zijn. U zult zeggen met de psalmist: Ik zeide in mijn haasten (Ps. 116:11); maar 

nee: Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik 

zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen (Ps. 23:6). Christus zeide tot Zijn disci-

pelen: Heeft u iets ontbroken? En zij antwoordden: Niets. En wat deed Hij toen! Let op Zijn 

woorden: Ik zend u als lammeren in het midden der wolven – alsof Hij wilde zeggen, zij zijn 

gereed op u aan te vallen en u op te eten - Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen, - 

niets voor uw reis. Wat? Zendt Gij ze weg langs zulk een weg? Als lammeren tussen de wol-

ven, zonder buidel, male of schoenen? Ja, en toen zij terugkeerden moesten zij verklaren 

nergens gebrek aan te hebben gehad.  

 

O, de Zoon van God weet de weg want de harten van alle mensen zijn in Zijn hand. ‘Het goud 

en het zilver is Zijne, en de beesten op duizend bergen,’ en ‘eerder zal de gehele natuur ver-

anderen, dan dat een van Zijn beloften zal feilen.’ Als dat zou gebeuren, zou het geen ja en 

amen zijn; nee, het zou zijn: wie weet, het kan wel of het kan niet vervuld worden. Maar er is 
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hier geen onzekerheid. De beloften zijn in Christus vermaakt en verzekerd aan Gods volk 

door Zijn onveranderlijk en eeuwig Woord. Wat een genade, arm schepsel; ja, dat is het in-

derdaad. Moge God in uw hart werken geloof om het te geloven, en uw ziel daarmee troos-

ten. 

 

Verder, Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus (Ef. 

1:3). Nu, het is zeer aannemelijk dat er hier enkelen zijn voor God die vrezen of zij het vol 

zullen houden. Zij hebben gezwoegd en strompelen voort tot op heden, maar zij vrezen dat 

zij het niet zullen volhouden tot het einde, ook zou ik geen enkele hoop voor u hebben in-

dien er geen belofte was. David zeide: Ik zal een der dagen omkomen door Sauls hand, en u 

zegt: Ik zal het nooit volhouden, en, indien het mij tot op zekere hoogte gelukte om vol te 

houden, dan nog zal de dood er een eind aan maken. Niet alzo, luister! De HEERE zal genade 

en eer geven. Die twee gaan samen. Daarom zegt de grote apostel, en hier is een van de be-

loften: Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindi-

gen zal tot op den dag van Jezus Christus (Filipp. 1:6). U ziet het: geen beletsel, geen twijfel 

daaromtrent; niets van dat alles.  

 

Luister, arm, bevend schepsel, gekrookt riet! God zegt dat Hij ‘het gekrookte riet nimmer zal 

verbreken’, en Hij meent het, het is ja en amen. Dit arme, kreupele, kruipende schepsel, dat 

elke dag niet zeggen kan: ‘Mijn hart is bereid’; Ik weet in Wien ik geloofd heb – Uw vraagt 

zich af: kan ik dat zelfs wel ooit verwachten? Zeker, ik zal nimmer deze grote en dierbare 

beloften verkrijgen. Ja, toch wel, want God zegt de rokende vlaswiek, die zal Ik niet uitblus-

sen; en als Hij dat niet wil, dan wil Hij dat niet, en de duivel zal het niet, noch zullen het uw 

zonden, ook zal het de wereld niet kunnen. Nee, nee, arme ziel. De beloften zijn gedaan aan 

arme zondaren als u, en zo zult u het bevinden tot uw eeuwige vreugde als u naar de hemel 

gaat. Hij zal de bedroefden om der bijeenkomst wil verzamelen.  

 

Daarom, het is alles ja en amen – wat dat betreft geen onzekerheid – niets daarvan. Het be-

rust niet op uw geloof of op uw aannemen daarvan. U zult gereed zijn om te zeggen: het is te 

goed om waar te zijn. Minder zou voor u niet geschikt zijn, is het wel? Indien deze dingen 

niet waar zijn, welke hoop heeft u dan? Indien zij niet allen ja en amen zijn, dan was het be-

ter voor u om nooit geboren te zijn geweest; maar zij zijn waar. Zij zijn ja en amen, tot de eer 

van God door ons, net zo wel als door die ze eerst predikten en verklaarden in de Naam van 

de Zoon van God. O, wat een onuitsprekelijke genade voor u en mij! 

 

Welnu, de apostel zegt: Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd 

overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Hee-

re (1 Kor. 15:58). Ga voort; verdedig de zaak; dring uw zaak aan bij God; pleit op de beloften, 

altijd overvloedig zijnde in dit werk. Of dan satan moge kwellen en u het werk moeilijk moge 

vinden; strijd in weer en wind; houdt aan en houdt vol, daar uw werk niet nutteloos is. U zult 

de belofte waarheid bevinden; u slaat de lucht niet. Aanschouw maar alleen – en u zult het 

zien, strijdend mens, biddend mens, bekommerd mens; vrezende dat het nimmer zo zal zijn 

en dat u het nimmer zult bereiken. Nu aanschouw maar alleen – de Zoon van God komt tot 

Petrus en beveelt hem om het net aan de rechterzijde van het schip uit te werpen. O, zegt 

Petrus: Meester, wij hebben den gehelen nacht over gearbeid en niets gevangen; doch op Uw 

woord zal ik het net uitwerpen (Luk. 5:5); alsof hij wilde zeggen: Wat is het nut? Wij hebben 

zo hard gewerkt, wij zijn uitgeput, maar niettemin, op Uw woord zal ik net uitwerpen. En als 
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zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen (vs. 6). O wat een vangst in één 

keer! En zij wenkten hun metgezellen om te komen helpen. Gelijk zij de gehele nacht hadden 

gewerkt en niets gevangen, zo heeft u gewerkt en gezwoegd en ten slotte hebt u niets ver-

kregen; tenminste niet wat u begeerde, hoewel er zo nu en dan een weinig mag komen, 

maar u wenst dat God komt en een belofte schenkt in uw hart met leven en kracht, om u in 

staat te stellen om te zeggen: Ik geloof! Ik geloof! Of, u wenst dat Hij komt en iets schenkt in 

uw beurs, u zulk een reeks van klanten st sturen om u te helpen in uw tijdelijke moeilijkhe-

den; of u wenst Hem met kracht tot uw ziel te zeggen: Ik ben uw Heil. U heeft gearbeid en 

heeft het niet gekregen. Zijt gij daarom standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in 

het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. Dan zult u, bij wijze 

van spreken, vis hebben.  

 

Ik zeg u, Hij kent uw strijden en zwoegen, en, wat ook uw staat of toestand moge zijn, breng 

Hem daarvan op de hoogte. U moet het bepleiten bij de hemelse rechtbank, en gelijk de 

vrome Mr. Herbert zegt:  

 

Zouden al de banken van Engeland springen, 

De Bank van Engeland failliet gaan, 

Breng in uw geld bij Sions bank; 

U bent er zeker van uw tegoed te krijgen. 

 

Ik weet dit, en u zult het zo bevinden. Waarom? Omdat het kind van God rijker is dan de 

grootste man die in zijn weelde baadt; ja, verreweg een rijker man, omdat hij zulke beloften 

heeft, en deze zijn effecten en nota’s, evenals in wereldse zaken. Laat iemand een tegoed 

hebben van duizend of tweeduizend pond in effecten en nota’s die betrouwbaar zijn, hij 

voelt dat hij veel rijker is dan de man die slechts honderd pond bezit, hoewel hij ze bezit in 

betaalbare munt. Ja, hij kan zeggen, ik heb meer in nota’s en effecten, daarom kan mijn 

buurman niet met mij wedijveren. Zo is het ten aanzien van Christus; de beloften zijn effec-

ten en nota’s vermaakt aan Christus voor ons, en zij zullen worden betaald. O ja, geen vrees 

daarover, hoewel wij twijfelen en ons afvragen of zij ooit zullen worden uitgekeerd, maar 

God is betrouwbaar; Hij kan Zichzelf niet verloochenen; Hij kan niet ontkennen dat het Zijn 

eigen beloften zijn – Zijn eigen, beide in spreken en in geschrift. 

 

Maar u weet  dat, in zakelijke gevallen, mensen een driedaagse bedenktijd nemen aleer de 

nota wordt geacht verschuldigd te zijn, en het is zelden dat de man die de nota werd gege-

ven deze betaalt voor de driedaagse termijn verstreken is; nee, hij laat die de volle tijd uitlo-

pen, en ondertussen behoudt men zijn krediet en eer. Nu, mijn vrienden, God, om zo te 

spreken, moge de nota laten uitlopen, zelfs tot de derde dag, maar Hij zal betalen. Ik heb 

niet meer twijfel aangaande Zijn betaling daarvan dan ik twijfel aan mijn eigen bestaan. Ik 

kan niet zeggen meer geloof te bezitten dan u, en soms denk ik: zou Hij het wel doen, maar 

Hij heeft tot heden toe altijd betaald, wanneer de termijn bereikt was, hoewel Hij de termijn 

heeft laten uitlopen tot de gehele lengte, en u zult het ook zo bevinden dat Hij het altijd be-

loont – Hij zal dat inderdaad doen. God vervult altijd Zijn beloften, hoewel Hij vaak de tijd 

uitstelt, en wij ze in aan andere weg verkrijgen dan wij hadden verwacht.  

 

Zie nu eens , en moge de gezegende Geest geloof in uw hart werken, zodat u kunt zeggen: Ik 

zal vertrouwen, en niet vrezen. God beloofde Abraham een zoon, zeggende: In Izak zal uw 
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zaad genoemd worden. Doch eer God de belofte vervulde stierf Abrahams lichaam, en ook 

dat van Sara. En toen zij beiden boven hun jaren gekomen waren, werd de beloofde zoon 

geboren. O, zij vroegen zich vaak af of God Zijn woord zou houden, of Hij doen zou zoals Hij 

had beloofd, maar Hij vervulde het, en zij beleefden het om God daarvoor te loven.  

God zeide in een droom tot Jozef dat Hij hem zou verhogen, doch voordat Hij dit volbracht, 

”kwam het ijzer tot in zijn ziel”. Dat was niet de weg die hij had verwacht; nee, nee. En toch 

God vervulde het, daaraan ontbrak niets.  

Verder, de scepter was geweken van Juda, het volk was diep gezonken; de verwachting 

scheen vergaan; de hoop, als het ware, gaf de geest. Dan komt Christus, en we zien de engel 

van God verschijnen, verkondigende de getrouwheid Gods, zeggende: Ere zij God in de hoog-

ste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen (Luk. 2:14). Namelijk dat u 

heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids (Luk. 2:11).  

 

De beloften zijn in Hem ja en amen. God zegt ons dat Hij ons menselijke lichaam zal doen 

verrijzen, maar voordat Hij dat doet, laat Hij het in de aarde verteren, dan wordt het een 

spijs voor de wormen voordat Hij het doet opstaan; en toch wie twijfelt aan de opstanding? 

Welnu, dat is niet de weg die wij zouden verwachten. Onze weg zou zijn dat God beide li-

chaam en ziel zou opnemen ten hemel zodra de dood komt; maar nee, het moet vergaan tot 

stof en as.  

Verder, God beloofde Paulus dat hij voor Caesar zou staan, maar hij had er weinig aan ge-

dacht dat het zou zijn door een weg van “levensgevaar op zee” door schipbreuk, maar hij en 

zijn medereigers kwamen aan land, sommigen op planken, en sommigen op enige stukken 

van het schip (Hand. 27:44). Zo kwamen zij allen behouden aan land, hoewel alle hoop verlo-

ren scheen. God zeide Mozes dat hij het beloofde land zou zien, en Hij voerde de kinderen 

Israëls uit Egypte, door een hoge hand en een uitgestrekte armen leidde hen voort, maar 

Mozes had weinig verwacht de oorlogen, beproevingen en zwarigheden die hij zou hebben 

in de woestijn, maar we zien al de beloften vervuld, ja tot in de kleinste bijzonderheden toe.  

 

Daarom, hoewel u moge vrezen en zeggen: o God zegent mij niet, Hij laat mij de bitterheid 

der zonden gevoelen; God, ziet u, werkt vaak door een weg van tegenstrijdigheden. Hij ver-

nedert ons opdat Hij ons verhoogt, doet ons schreeuwen en zuchten, vrezende dat alle din-

gen tegen ons zijn; maar daarna komt Hij tot onze hulp, maakt kromme dingen recht en ber-

gen tot een vlak veld. Dan: 

 

Gij vrezende heiligen, grijp frisse moed; 

De wolken die u zo zeer vreest 

Zijn gevuld met barmhartigheden, en zullen breken 

In zegeningen op uw hoofd. 

 

Dit is opgesloten in deze belofte: Alle dingen moeten medewerken ten goede - duisternis of 

licht, land of zee, ziekte of smart, aanvechtingen, vrezen en twijfelingen – alles zal medewer-

ken ten goede voor hen die God liefhebben en die de geroepenen zijn naar Zijn voornemen. 

Waarom? Omdat Hij alle dingen in Zijn hand houdt.  

 

Welnu, zie nog eens, en daarna zal ik besluiten. Verlossing! Hoe ontstaat die? Wanneer? Aan 

het uiterste einde van de verzoeking van satan. God bedoelde onze verlossing, en inderdaad 

met dit doel maakte Hij de wereld. De zonde kwam in, en God bracht de verlossing in na de 
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zonde, aldus ons tonend hoe Hij het goede uit het kwade kan doen voortkomen, en maakt 

dat alle dingen samen ten goede uitwerken, opdat wij mogen zingen: Hem Die op den troon 

zit, en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid 

(Openb. 5:13). Daarom, zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem 

amen, Gode tot heerlijkheid door ons. Gods heerlijkheid, mijn vrienden, is verbonden met 

hen. Gods heerlijkheid loopt en vloeit door hen, door ons, en om deze dingen te getuigen is 

de Heilige Geest neergezonden van de hemel in onze harten, en in de vervulling daarvan 

krijgt God de heerlijkheid en eer uit de harten van arme zondaren, en zij mogen inderdaad 

wel zingen: Hoe wonderlijk zijn de handelingen des Heeren. Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn 

oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! (Rom. 11:33). Zij worden er ten slotte toe gebracht 

om te erkennen, dat er van dezelve niet één enig woord gevallen is van al die goede woorden 

welke de HEERE uw God over u gesproken heeft; zij zijn u alle overkomen (Joz. 23:14).  

 

Want de Zone Gods, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en 

Silvánus en Timótheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zovele beloften 

Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. 

 

Amen.  

 

 

Noot 

Francis Covell (1808-1879) was een geliefd en zeer bemind prediker. Toen J.C. Philpot af-

scheid nam van zijn twee gemeenten, ging hij te Croydon wonen opdat hij zich mocht neer-

zetten onder de bediening van Covell. Het was ook Francis Covell die hem begroef.  

 

Deze preek verscheen in het Engels in The Gospel Standard van januari 2013. 


