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Herinnering aan een rechtvaardige 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 

Het themanummer van Daniël gaat over Petrus Immens. Petrus 
Immens was een rechtvaardige. Het was in zijn leven recht 
gemaakt tussen God en hem, door het werk van Jezus. De Heere 
Jezus was alles voor hem geworden. Hij maakte het volgende 
gedicht. Lees het als een herinnering aan hem voor jou: 
 
“‘k Mis alles als ik Jezus mis; 
Hij is mijn Licht in duisternis. 
O mocht mijn zangtoon hoger rijzen! 
Zijn kruis, Zijn lijden en Zijn dood 
doen mij Zijn eeuw’ge liefde prijzen, 
en juichend zingen: God is groot!” 
 
Zo doe Hij ook aan mij. Over deze dingen kun je ook lezen in het 
Bijbelrooster. Woorden van rechtvaardigen die ze achtergelaten 
hebben als een geur van Christus. Volg hun spoor en adem de 
geur in. 
 
“Wie Jezus op Zijn herdersstem, 
wil volgen door ’t geloof in Hem, 
zal veilig ’t hemelpad bewand’len. 
Hij leidt getrouw; in ’t bang verdriet 
begeeft Hij toch Zijn volgers niet”  
(Petrus Immens) 
 

10 oktober Herinnering tot zegen 
Lezen:  Spreuken 10:1-10 
Zingen: Psalm 37:9 

➢ Met welke woorden staat er in Spreuken 10 vers 7 dat de herinnering aan 
rechtvaardigen tot zegen zal zijn? 

➢ Weet je een ander woord voor rechtvaardigen? 
 
11 oktober Volg het spoor 
Lezen:  Psalm 17 
Zingen: Psalm 17:3 

➢ Het spoor dat rechtvaardigen achterlaten kan ook tot zegen zijn. Waarom? 
➢ Welk spoor heeft Petrus Immens achtergelaten? 
➢ Ken je een belangrijk boek van hem? 
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12 oktober Gelukzalig 
Lezen:  Psalm 112 
Zingen: Psalm 112:1 

➢ Welke mensen zijn er gelukzalig? 
➢ Wat staat er in deze psalm over hen geschreven? 
➢ Ken je ook namen uit de kerkgeschiedenis van gelukzalige of rechtvaardige mensen? 
➢ Welk vers uit Psalm 112 past er precies bij? 

 
13 oktober Adem de geur in 
Lezen:  Jesaja 40:21-31 
Zingen: Psalm 66:7 

➢ Het Woord van God was voor Petrus Immens als reukwerk dat geur verspreidt. En voor 
jou? 

➢ Welke tekstverzen uit dit Bijbelgedeelte zou hij dan vast onderstreept hebben? En jij? 
 
14 oktober Heil voor rechtvaardigen 
Lezen:  1 Petrus 1:1-13 
Zingen: Psalm 31:15 

➢ Waarom is herinnering aan rechtvaardigen en hun einde zo belangrijk (vers 9)? 
➢ Wat is de betekenis voor jou? 
➢ Wat wil de Heere tot jou zegen met Zijn woorden uit Johannes 3 vers 16? 

 
15 oktober Gebed 
Lezen:  Filippenzen 1:1-11 
Zingen: Psalm 34:2 

➢ Welke belangrijke plaats heeft het gebed in jouw leven als je denkt aan rechtvaardige 
of oprechte voorgangers? 

➢ Hoe deed Paulus zijn gebed als hij aan anderen dacht? 
➢ Hoe kan dat tot zegen zijn? 

 
16 oktober Zo doe Hij ook aan mij 
Lezen:  Psalm 97 
Zingen: Psalm 97:7 

➢ Wat staat er in vers 11 van Psalm 97 over rechtvaardigen geschreven? Leg de woorden 
die boven de vragen staan ernaast. 

➢ Zit er een boodschap in voor jou? 
➢ Welke woorden neem je mee in je gebed? 

 
17 oktober Leren van voorgangers 
Lezen:  Hebreeën 13:1-9 
Zingen: Psalm 22:12 

➢ Wat kunnen de gelovigen leren van hun voorgangers (vers 7)? 
➢ Lees jij ook weleens een boek van een overleden predikant, zoals Petrus Immens? Was 

het jou tot zegen? 
 
18 oktober Een groot verschil 
Lezen:  Psalm 146 
Zingen: Psalm 146:3 

➢ Wat is het grote verschil tussen de mensen uit vers 3 en 4 en de mensen uit vers 5? 
➢ Wie laten een goede herinnering na? Heb jij zulke mensen gekend? 
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19 oktober Ogen van de Heere 
Lezen:  Psalm 34:13-23 
Zingen: Psalm 34:11 

➢ In Psalm 34 wordt het grote geluk van godvrezenden genoemd. Wat lees je er van in 
vers 16? 

➢ Ben jij ook zo’n roeper? 
 
20 oktober Het leven van een rechtvaardige 
Lezen:  Psalm 37:16-26 
Zingen: Psalm 37:19 

➢ Wat constateert David (als hij zijn leven terugziet) over het leven van een rechtvaardige 
(vers 23-26)? 

➢ Zeg vers 26 in eigen woorden. 
 
21 oktober Liefdegeur 
Lezen:  Psalm 133 
Zingen: Psalm 133:1 

➢ Wat lees je van liefdegeur in deze psalm? Noem dingen. 
➢ Wie geeft de liefdegeur? 
➢ Bid jij om die liefdegeur in jouw kerkelijke gemeente? 

 
22 oktober Bewaard voor godvrezenden 
Lezen:  Psalm 31:15-25 
Zingen: Psalm 31:15 

➢ Wat betekent het grote Goed wat God bewaart voor godvrezenden? 
➢ Wie is hun grootste Schat? 
➢ Waar wordt die bewaard? 

 
23 oktober De geur van Christus 
Lezen:  2 Korinthe 2:12-17 
Zingen: Psalm 15:5 

➢ Wat is de geur van Christus? (vers 15) 
➢ Lees vers 17: Mag je eraan verdienen als je Gods Woord brengt? 
➢ Maar nu andersom: Mag het jou wat kosten (moeite of geld) om de Heere aan te 

prijzen? 
 


