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Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis…
George Bennard, (1873-1958) werd geboren in Youngstown, Ohio, kort na het einde van de
burgeroorlog in de USA. Zijn ouders verhuisden al snel naar Albia, Iowa, want zijn vader
werkte daar in de kolenmijnen. Daar was het dat George Jezus Christus als zijn persoonlijke
Heiland en Verlosser leerde kennen tijdens een evangelisatie-actie van het Leger des Heils.
Hij voelde zich erg aangetrokken om de Heer te dienen, maar zijn plannen werden doorkruist
door het overlijden van zijn vader. George was toen 16 jaar oud. In plaats van een
theologische opleiding moest hij hard werken om te voorzien in de dagelijkse behoeften van
het gezin.
Na verloop van tijd werden zijn verantwoordelijkheden voor het gezin minder en verhuisde
hij naar Chicago. Daar ontmoette hij een meisje met wie hij trouwde en hij voelde zich
geroepen om een dienst te doen bij het Leger des Heils. Later werd hij een reizende
evangelist. Op een gegeven moment, na een moeilijk seizoen met weinig vrucht voor de
Heer, realiseerde George zich dat hij maar weinig begreep van het wonder van het kruis van
Golgotha. Hij wilde graag meer gaan begrijpen van de kracht van het kruiswerk van Christus,
en bad of de Heer hem wijsheid wilde geven zodat hij meer ervan zou begrijpen. Hij las in de
Bijbel en overdacht tekstgedeeltes over het kruislijden van de Heer. Hij overdacht Johannes
3:16 maar in het bijzonder werd hij gegrepen door Galaten 6:14 waar staat:
´Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van Jezus Christus,
door Wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld´. Hij begreep dat het Kruis niet alleen
een symbool is van het christendom maar “het hart” ervan. Opnieuw getroffen door het
werk van de Heer Jezus zette hij zijn gedachten op papier en dit was het begin van het
bekende lied:

Het ruwhouten kruis
Op die heuvel daarginds
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
’k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
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dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.
O, dat ruwhouten kruis,
door de wereld gesmaad,
heeft een wond’re bekoring en macht.
Want Gods Zoon liet zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht.
Van dat ruwhouten kruis
met het bloed van Gods Zoon
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd;
vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die in Hem gelooft.
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