
3e   jaargang, nummer 3actiefonline@gmail.comThuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk

Jezus-.

Oppepper

copyright 2011 Actiefonline - Alle rechten voorbehouden

Het houdt, mijn anker houdt; Ik kan er op vertrouwen.

Een zeekapitein zei eens: “Om de waarde van een anker te kunnen appreciëren, moeten we de storm in al 
haar hevigheid voelen. Zo is het ook in ons leven met al haar stormen en strijd en daar gaat de Oppepper 
deze week  over.

Ruim 400 jaar geleden werd Samuel Rutherford, de Schotse theoloog, voor zijn geloofsovertuiging in de 
gevangenis gegooid. Vanuit een donkere, vochtige cel bleef hij tot zijn gemeente schrijven. In een van zijn 
brieven stond het volgende: “Gisteravond stond Jezus voor me. Mijn onbehaaglijke cel veranderde in een 
paleis en elke steen aan de muur schitterde als een kostbaar juweel!” Zei Jezus niet: “Vergeet het niet: Ik ben 
altijd bij u, tot het einde van de tijd."

Wij leggen een schip niet vast als we het anker aan het schip zelf bevestigen. De verankering moet buiten het 
schip liggen. Ook de ziel rust niet op iets wat zij in zichzelf ziet, maar wat zij ziet in het karakter van God, de 
zekerheid van deze waarheid en de onmogelijkheid van zijn onwaarheid.
                                                                                                                                                      Thomas Chalmers (1780-1847)                                                                                                                

-Bewerking van een schrijven van Dr. T
Mijn leven is verankerd in Zijn kracht, Mijn Vader staat op wacht.

Stormen razen door het land, maar ik ben veilig in Zijn hand. 
Zo houd ik goede moed, tot aan het keren van de vloed.

Moedig kan ik door het duister gaan, mijn anker kan het leven aan. 

Het houdt, mijn anker houdt; Ik kan er op vertrouwen.
Het houdt, het houdt, want op Christus Jezus kan ik bouwen.

Raas maar, blaas maar storm met duizend golven
Kom maar op, al word ik onder vloed bedolven, 

Zijn genade zal mij dragen.
De furie van de nacht, zij wordt verslagen. 

Het houdt, mijn anker houdt; Ik kan er op vertrouwen
Het houdt, het houdt, want op Christus Jezus kan ik bouwen.

Gedicht vrij vertaald naar een gedicht van William Clark Martin (1864–1914)

Jezus Christus is het anker van je ziel. Maak je geen onnodige zorgen over kleine details in je leven. Jij bent 
van God en er is niets waardoor je op de rotsen kunt slaan. Jij bent veilig omdat Hij veilig is. Vertrouw op 
Christus in alle omstandigheden. Wees gerust, dit wetende: “In iedere storm die rond mij woedt, mijn Anker 
houdt het tegen elke vloed.”
                                                                                                                                                      Steve McVey (b.1954)


