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We bespreken een uitgave van Den Hertog te Houten: 
 
Evert Barten, Zicht op Jezus. Ambrosius’ Zien op Jezus uitgelegd 
Gebonden, 189 blz., € 19,90 
 
De schrijver is jongerenredacteur bij het RD. Het zien op Jezus (omvang van 1000 
pagina’s) is geschreven door Isaäc Ambrosisus. Hij was predikant in Engeland in de 17e 
eeuw. omdat hij het niet eens was met de grote invloed van de overheid in de kerk, zat hij drie 
keer in de gevangenis. Hij heeft meer boeken geschreven, b.v.: De eerste, middelste 
en laatste dingen – over wedegeboorte, heiligmaking en sterven. 
 
De schrijver heeft de ‘hertaling’ van het boek beperkt tot 200 pagina’s. Dat betekent dat er 
scherpe keuzes gemaakt zijn: wat wel, wat niet? Het geheel bestaat uit 5 boeken, waarvan 
boek 4 de basis van het boek is. Dat gaat over: geboorte, leven, lijden, sterven, opstaan en ten 
hemel varen van de Heere Jezus. De inhoud van de andere boeken is kort samengevat. Bij 
deze verkorte uitgave is de structuur van Het zien op Jezus gehandhaafd. Na elk onderwerp 
volgt een soort toepassing over: kennen, nadenken, hopen, geloven, liefhebben, verblijden, 
aanroepen en gelijk worden. 
 
Ds. P. den Butter, één van de meelezers, schrijft: ‘Hij (Evert Barten) is erin geslaagd om, met 
behoud van de kern en de intentie van het boek, Ambrosius’ Zien op Jezus helder weer te 
geven en toegankelijk te maken. (-) Dat deze uitgave vruchten mag dragen. Opdat Jezus 
waarlijk gezien wordt, met het oog des geloofs. Dan wordt zien ook nog hebben’ (12). 
 
We danken de schrijver voor deze verkorte hertaling van een diep geestelijk boek. Dat 
niet tijdgebonden is, omdat het geestelijk onderwijs over ‘Het zien op Jezus’ alle eeuwen 
hetzelfde blijft. Geschikt om te lezen in de stille tijd, voor het voorbereiden van een 
meditatie (bijvoorbeeld voor een kerkenraadsvergadering) en als onderwijs voor het pastorale 
gesprek, gegrond op Schrift en belijdenis. 
 
Overzicht inhoud 
EERSTE BOEK : Het zien op Jezus. (17/18). 
TWEEDE BOEK : Het zien op Jezus voor alle tijden tot de schepping. (18/ 24). 
DERDE BOEK: Het zien op Jezus, van de schepping tot Zijn eerste komst. (25/30). 
VIERDE BOEK: Het zien op Jezus, van Zijn eerste komst in het vlees tot Zijn wederkomst 
(31/182). 

deel 1 Het zien op Jezus in Zijn geboorte 
deel 2 Het zien op Jezus in Zijn leven 
deel 3 ... in Zijn dood 
deel 4 ... in Zijn opstanding 



deel 5 … in Zijn hemelvaart, zitten aan de rechterhand van God en het zenden van Zijn 
Geest 
deel 6 ... in Zijn voorbidding 

VIJFDE BOEK: Het zien op Jezus in Zijn tweede komst. 
 
Citaat 
Het kruis gedragen. Wie droeg het kruis? Allereerst Jezus Zelf. Voordat het Hem 
droeg, moest Hij het dragen. Denk je even in: op die kapotgeslagen schouders lag een 
zwaar, ruw houten kruis. Met nog amper bloed in Zijn aderen en krachten in Zijn lichaam, 
moest Hij dit werk nog doen. (119) 
 
Van harte aanbevolen! 
drs. I.A. Kole 


