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Laat het Evangelie zoals het is. 

Ik zag jaren geleden in Parijs een verkoper, het was een vreemd personage en kwakzalver. Hij 

kwam het marktplein oprijden met een mooie wagen getrokken door paarden die sierlijk 

gekleed waren, terwijl een bazuin voor hem klonk. Deze genezer van alle ziekten verscheen in 

een mantel van evenveel kleuren als die van Jozef en op zijn hoofd was een helm versierd met 

bonte pluimen. Hij introduceerde zich met een taalgebruik wat leek op Frans, maar het zou ook 

Latijn of misschien wel onzin kunnen zijn, want niemand in de menigte kon het begrijpen. De 

mensen kochten zijn medicijnen, overtuigd dat een zo groot en wijs man hen zeker zou kunnen 

genezen. Werkelijk, dit is één reden waarom men in de roomse kerk gebruik gemaakt van de 

Latijnse taal en waarom er in veel andere kerken een gewoonte is van een theologisch 

taalgebruik dat niemand kan begrijpen en dat voor hen geen enkel nut zou hebben als zij het 

begrepen, het geheel is ontworpen om de menigte te misleiden. Welk doel hebben mooie 

toespraken in de bediening van het Evangelie? Ziekten worden niet genezen door deftig 

spreken. Het was een slechte dag toen de welsprekendheid de kerk van God binnensloop en 

mensen het Evangelie een onderwerp maakten van de rederskunst. Het Evangelie heeft geen 

dure en mooie woorden nodig om het aan te bevelen. Het staat het meest veilig als er geen 

steunpilaar is. Net als schoonheid is zij het meest versierd als zij het meest onopgemaakt is. 

De natuurlijke charmes van het Evangelie zijn voldoende om het aan te bevelen aan hen die 

geestelijke ogen hebben. En degenen die blind zijn zullen het niet bewonderen, al proberen we 

het nog zo te versieren. 

 

 

Hij is uw God. 

En Ik zal hun tot een God zijn. Jeremia 31: 33 

Mag ik erop aandringen dat u God gebruikt in het gebed? Ga vaak naar Hem toe, want Hij is 

uw God. Als Hij de God van iemand anders was, zou Hij vermoeid kunnen raken van u, maar 

Hij is uw God. U hebt daarom het recht Hem te benaderen. Hij heeft Zichzelf aan u 

overgemaakt, om het maar eens zo te zeggen. Hij is het bruikbare bezit geworden van al Zijn 

kinderen, zodat alles wat Hij is, van hen is. Laat u deze schat niet werkloos. Nee, ga er naar 

toe en maak er gebruik van door het gebed. Vlucht naar Hem in al uw noden. Maak gebruik 

van Hem in het geloof, te allen tijde. Als een duister lot over u gekomen is, gebruik uw God als 

een zon, want Hij is een zon. Als een sterke vijand tegen u ten strijde trekt, mag u uw God als 

schild gebruiken, want Hij is een schild. Als u in de doolhof van het leven de weg kwijt bent, 

gebruik Hem als gids, want de Heere wil u leiden. God kan de stormen van het leven voor u stil 

maken. Als u snel van uw stuk gebracht bent, gebruik Hem als herder. Hij zal u leiden en 

beschermen. Vergeet in uw moeilijkheden niet dat er een God is en roep tot Hem. 
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Een jaloers God. 

Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des Heeren Naam is IJveraar! een 

ijverig God is Hij! Exodus 34: 14 Hoe voorzichtig moeten we zijn als we iets voor Hem doen. 

God wil onze daden aannemen als we onszelf daar niet voor eren. De dienaar van God moet 

alle vodden van lof uittrekken. “U hebt goed gepreekt,” zei een vriend op een morgen tegen 

John Bunyan. “U bent te laat,” zei de eerlijke John, “de duivel vertelde mij dat al direct toen ik 

klaar was.” De duivel vertelt vaak veel dingen aan de dienaren van God waar ze eigenlijk 

helemaal niet blij mee moeten zijn. Als u nog maar een beetje nuttig bent voor de 

zondagsschool zal hij tegen u zeggen, “Kijk hoe goed u dat gedaan hebt!” U kunt maar net een 

verleiding weerstaan of u geeft het goede voorbeeld en hij fluistert in uw oor, “Wat moet u 

goed zijn!”  

Het is misschien wel de zwaarste strijd in het Christelijke leven om deze zin te leren, “Niet ons, 

o Heere! niet ons, maar Uw Naam geef eer.” Psalm 115: 1 SV God is wat dit betreft zo jaloers 

dat, terwijl Hij Zijn eigen dienaren duizend dingen vergeeft, dit een overtreding is waarvoor Hij 

ze zeker bestraft. Als een gelovige zegt, “Ik ben” zal God Hem snel laten zeggen “Ik ben niet.” 

Als een gelovige zegt “Ik kan alles,” zonder dat hij er aan toevoegt, “door Christus, die mij 

kracht geeft,” dan zal het niet lang duren voor hij klagend zucht, “Ik kan het niet.” Veel zonden 

van echte Christenen zijn zonder twijfel het gevolg van de verheerlijking van zichzelf. God 

heeft veel mensen toegestaan hun nobele karakter te bevlekken en hun bewonderenswaardige 

reputatie te verwoesten. Hij doet dit omdat het karakter en de reputatie hem te eigen zijn 

geworden. Ze moesten eigenlijk aan de voeten van Christus worden gelegd zoals we al onze 

kronen daar neer moeten leggen. U kunt een stad bouwen, maar als u met Nebukadnezar zegt, 

“Kijk, dit is het grote Babylon wat ik gebouwd heb!” dan zult u tegen de aarde geslagen 

worden. De wormen die Herodes opaten toen Hij God de eer niet gaf zijn klaar voor een ander 

maal. Pas op voor lege roem! 

 

 

Gods opdracht ons bevel. 

Wellington¹ stuurde op een avond een boodschap naar zijn troepen: “Ciudad Rodrigo moet 

vannacht worden ingenomen.” En wat denk je dat het antwoord was van de Britse soldaten die 

waren aangesteld voor de aanval? Ze zeiden allemaal, “we zullen het doen.” Dus wanneer onze 

grote Kapitein ons het bevel zendt: “Gaat heen in de gehele wereld predikt het Evangelie aan 

alle creaturen," Markus 16: 15 zouden we, als we allemaal goede soldaten van het kruis 

waren, meteen moeten zeggen, “Wij zullen het doen.” Hoe zwaar de taak ook is, God Zelf is bij 

ons om onze Aanvoerder te zijn en Jezus de Priester van de Allerhoogste is bij ons om de 

bazuin te laten klinken, we zullen het doen in Jehova’s Naam. Moge zo’n onverschrokken 

resolutie, mijn broeders en zusters, u ijverig maken voor de Heere, zodat u vanaf vandaag 

“goede soldaten van Jezus Christus” mogen zijn. 

¹ Hertog van Wellington, is een Britse erfelijke adellijke titel die op 11 mei 1814 werd 

toegekend aan Arthur Wellesley, markies van Wellington. Hij werd ook wel de IJzeren Hertog 

genoemd en was een Brits militair leider, die behoorde tot de protestantse elite in Ierland. 
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Volgt Mij na. 

En Hij (Jezus) zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Mattheüs 4: 

19 

Ik denk dat ik wel tegen een ieder van u kan zeggen: ‘Als u zelf gered bent, is het werk nog 

maar half klaar, zolang u nog niet een middel bent om anderen tot Christus te brengen.’ U 

draagt dan nog maar voor een deel het beeld van God. Wanneer u nog niet begonnen bent op 

de een of andere zwakke manier anderen over de genade van God te vertellen, heeft u nog 

niet de volledige ontplooiing van het leven in Christus verkregen. Ik ben er zeker van, dat u 

geen rust vindt, totdat u gebruikt zult worden, om velen tot die gezegende Zaligmaker te 

leiden, in Wie al uw hoop en vertrouwen is. Zijn Woord is: ‘Volgt Mij’. Niet alleen opdat u gered 

of geheiligd wordt, maar: ‘Volgt Mij na,en Ik zal u vissers der mensen maken.’ Volg Christus 

met die intentie en dat doel. Vrees er voor, dat u Hem nog niet volkomen volgt, als Hij nog niet 

in een bepaalde mate gebruik van u maakt door u vissers van mensen te maken. Iedereen van 

ons moet een mensenvanger worden. Wanneer Christus ons gevangen heeft, moeten wij 

anderen vangen. Als Hij ons gevangen genomen heeft, moeten wij zijn politieagenten zijn, om 

rebellen voor Hem gevangen te nemen. Laten we Hem om genade smeken om te mogen 

vissen en om onze netten zo uit te werpen opdat we een menigte van vissen vangen. O, dat de 

Heilige Geest uit ons sommigen als de beste vissers maakt, die met hun schepen vele zeeën 

zullen bevaren en een grote menigte vissen zullen bijeenbrengen! 

 

 

De volheid van Christus. 

Ik was zo’n drie weken geleden op een hete en stoffige dag in Windermere¹ en ik zag een 

kleine stromende rivier van water. Vlakbij het water lag een pollepel aan een ketting om de 

bezoeker te laten drinken. Ik wilde graag drinken en dus ging ik ernaartoe. Maar helaas, in de 

pollepel zat een groot gat en het was erg roestig en zou geen druppel water kunnen scheppen. 

Maar al zou de lepel goed zijn geweest, dan zou het water evenmin geschikt zijn geweest om 

te drinken. Er zijn sommigen verlossing methoden die door mensen verzonnen zijn die even 

bedrieglijk zijn, ze misleiden de reiziger. Maar oh! Mijn Heere en Meester, Jezus Christus is een 

rivier van genade, diep en breed. U hoeft slechts te bukken en te drinken en u mag zoveel 

drinken als u wilt, niemand zal nee tegen u zeggen. Bent u er niet van overtuigd? Overdenk 

dan deze dag de volgende woorden “En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des 

levens om niet."   

Openbaringen 22: 17 

¹ Windermere, is het grootste natuurlijke meer in Engeland, en bevindt zich geheel binnen het 

Lake District National Park. Het is een van de populairste vakantie- en zomerhuisjes locaties 

van het land sinds 1847. 
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Christus is uw enige hoop. 

Hoewel mijn geweten mij veroordeelt, overmeestert mijn geloof mijn geweten en geloof ik dat 

“Hij machtig is om tot het einde te redden degenen die door Hem tot God komen.” Om als een 

heilige tot Christus te komen, is heel makkelijk. Om te geloven dat uw dokter u beter kan 

maken wanneer u al voelt dat u beter wordt, is heel makkelijk, maar om uw dokter te 

vertrouwen wanneer u het doodsoordeel al in uw lichaam voelt? Om te verduren wanneer de 

ziekte steeds erger wordt, om dan nog steeds in de werking van de medicijnen te geloven.. 

.dat is geloof. En dus, als de zonde u te sterk wordt, als u voelt dat de wet u veroordeelt, om 

dan, zelfs dan, als een zondaar, te vertrouwen op Christus, dat is het grootste waagstuk van 

de hele wereld. Het geloof dat de muren van Jericho deed vallen, het geloof dat de doden liet 

opstaan, het geloof dat de monden van de leeuwen sloot, dat geloof was niet groter dan dat 

van een arme zondaar, als hij in de greep van al zijn zonden op het bloed en de gerechtigheid 

van Jezus durft te vertrouwen. Doe dit, ziel, dan bent u gered, wie u ook mag wezen. Het 

onderwerp van geloof is dus Christus als de Plaatsvervanger van zondaren. God in Christus, 

maar niet God los van Christus, noch enig werk van de Geest, maar het werk van Jezus alleen 

moet gezien worden als de fundering van uw hoop. 

 

 

Niet vergeten. 

Toen sprak de overste der schenkers tot Farao, zeggende: Ik gedenk heden aan mijn zonden. 

Genesis 41: 9 

Kwaad onthouden we beter dan goed. Dit zien we duidelijk in onze kinderen. Als je ze iets 

goeds bij wil brengen moet je dat vaak en duidelijk zeggen voordat ze het onthouden. Maar als 

ze op straat zomaar een slecht woord horen, zal het niet lang duren voor ze het herhalen. Ons 

geheugen is hetzelfde, maar als het zich meer ontwikkeld heeft is deze eigenaardigheid 

duidelijker zichtbaar. We hebben een handig warenhuis waar we het kwaad op kunnen slaan. 

Maar de kostbare juwelen van goedheid worden snel uit hun kistje gestolen. We hebben een 

brandwerende kluis voor waardeloze zaken en bewaren de meest zeldzame edelstenen in 

kartonnen dozen. Ons geheugen laat vaak, zoals een zeef, de goede wijn door terwijl het 

bezinksel achterblijft. Het houdt het kwaad in een ijzeren greep en het speelt met het goede 

tot het uit onze vingers glipt. Ons geheugen heeft, net als ons, de dingen gedaan die het niet 

zou moeten doen en het heeft nagelaten te doen wat het zou moeten doen. Maar het is niet 

altijd makkelijk om onder andere onze zonden te herinneren. We hebben een speciale en 

bijzondere reden om er niet vaak aan herinnerd te willen worden. Er zijn maar weinig mensen 

die hun zonden op het zicht willen hebben. Onder de grond, in de diepste kelder als dat 

mogelijk is, met de deur op slot en de sleutel verloren, daar willen we onze zonden voor 

onszelf verbergen. Maar als de genade van God in iemands leven komt, zal hij bidden dat hij 

zijn zonden zal herinneren. Hij zal om genade vragen om een paar goede dingen te vergeten 

zodat hij zijn fouten, zijn zonden, zijn gebreken, zijn zwakheden en zijn overtredingen niet 

vergeet. Hij wil ze voortdurend zien zodat hij er door vernederd wordt, vergeving zoekt en hulp 

zoekt om ze te overwinnen. 
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Vertel uw dankbaarheid door aan anderen. 

Er was eens een oude arme man die bedelaar was, maar een vriendelijke vriend had voor hem 

gezorgd. De oude man was nooit meer tevreden dan wanneer hij zijn dankbaarheid kon 

vertellen aan passerende vreemden. “Meneer, ziet u dat witte huis daar? Daar woont een lieve 

man. Ziet u deze kleren? Hij heeft mij dit alles gegeven. Ik hoef geen oude vodden meer aan 

en ik heb een leuk huisje daar beneden en, weet je, hij gaf het aan mij en vertelde me dat ik 

daar gratis zou kunnen wonen, ik mag door zijn tuin wandelen en hij vertelde me dat ik 

welkom ben voor alles wat ik verlang.” Het was de vreugde van de oude man om te vertellen 

van de buitengewone goedheid van zijn weldoener. Ik wou dat we hem allemaal nadeden. Ziet 

u iets dat gelukkig en vredig in mij is? Het kwam allemaal van Jezus. Ik ben een arme worm 

met helemaal niets in mezelf waar ik over kan opscheppen, ik wil u daarom het Evangelie 

aanbevelen, want alles wat ik heb, ontving ik allemaal van mijn lieve Heere en Meester, die 

meer voor me heeft gedaan dan een tong ooit zou kunnen vertellen. 

 

 

Bekering is Gods werk. 

U voelt dat u uzelf niet kunt bekeren, maar kan Jezus u niet door Zijn Geest doen bekeren? 

Aarzelt u over die vraag? Kijk eens hoe de wereld een paar maanden geleden was, de grond 

was hard door de vorst, maar merk op hoe de narcis, de krokus en het sneeuwklokje, boven 

die eenmaal bevroren grond zijn opgekomen, hoe sneeuw en ijs verdwenen zijn en de heerlijke 

zon schijnt! God doet het moeiteloos, met de zachte adem van de zuidenwind en de 

vriendelijke zonnestralen en Hij kan hetzelfde doen in de geestelijke wereld voor u. Geloof dat 

Hij het kan en vraag Hem nu om het te doen en u zult merken dat de ijsberg zal ontdooien, die 

enorme, verschrikkelijke, duivelse ijsberg van een hart van u zal beginnen te druppelen met 

regens van kristallen van boetvaardigheid, die God zal aannemen door Zijn geliefde Zoon. 

 

 

Het verbond. 

Hebt u geloof? Hij heeft het u gegeven en Hij die het u schonk, kent Zijn eigen gave en zal 

haar in ere houden. Nog nooit is Hij ontrouw geweest, zelfs niet aan het zwakste geloof. En als 

uw geloof groot is, dan zult u bemerken dat Hij groter is, zelfs wanneer uw geloof op het 

grootst is. Heb dan goede moed. Het feit dat u gelooft, zou u de moed moeten geven om te 

zeggen: ’’Heere, ik ben ertoe gekomen om te betrouwen op u, kunt U mij dan nu loslaten? Ik, 

die slechts een arme worm ben, ken geen ander vertrouwen dan op Uw dierbare Naam. Zult U 

mij dan nu verlaten? Geen schuilplaats ken ik dan in Uw wonden. Jezus, ik heb geen hoop ik 

dan in Uw verzoenend sterven, geen licht dan Uw licht. Kunt U mij dan nu uitwerpen?” Het is 

onmogelijk dat de Heere iemand uitwerpt die op Hem betrouwt. Kan ook een vrouw haar 

zuigeling vergeten, dat zij zich niet zou ontfermen over haar eigen zoon? Kan iemand van ons 

zijn kinderen vergeten, als zij op ons vertrouwen in hun zwakheid? Nee, de Heere is geen 

monster, Hij is teder en vol medelijden, waarachtig en getrouw, en Jezus is een Vriend die 

meer aan ons verbonden is dan een broeder. Juist het feit dat Hij ons geloof heeft geschonken 

in Zijn verbond, zou ons moeten helpen om te pleiten: ’’Aanschouw het verbond.” 
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Wat heeft u gedaan? 

Wat heb ik gedaan? Jeremia 8: 6 

Christenen, ware, oprechte christenen, ik heb u vanmorgen niet zo veel te zeggen. Ik hoef hier 

niet zoveel woorden aan toe te voegen, maar ik leg slechts deze vraag voor aan uw geweten: 

wat hebt u gedaan? Ik hoor u antwoorden: “Ik heb niets gedaan om mijzelf te redden, want 

dat was allemaal al voor mij gedaan in het eeuwige verbond, al voor de grondlegging van de 

wereld. Ik heb niets gedaan om rechtvaardig te zijn, want Christus zei: “Het is volbracht.” 

Niets heb ik gedaan om de hemel te verdienen, want dat alles heeft Jezus voor mij gedaan, al 

voor ik geboren werd.” Maar broeder, zeg nu eens, wat hebt u gedaan voor Hem, die 

gestorven is om uw verloren ziel te redden? Wat hebt u gedaan voor Zijn kerk?  

Wat hebt u gedaan voor de redding van deze wereld? Wat hebt u gedaan aan uw eigen 

geestelijke groei in genade? Misschien komt dit wel heel hard aan bij sommigen van u, die 

ware christenen bent, maar u laat ik aan uw God over. God kastijdt Zijn eigen kinderen. Toch 

wil ik een scherpe vraag stellen. Weet u, christenen, van iemand voor wie u dit jaar het middel 

bent geweest dat zij bekeerd werden? Och kom, denk eens na. Hebt u enige reden om te 

geloven dat u, direct of indirect, gebruikt bent, zodat iemand zalig werd? 

 

 

Volledige overgave. 

Als er spijt zou bestaan in het rijk der gelukzaligheid, zou het dan niet de spijt zijn dat u 

Christus niet beter hebt gediend, niet meer van Hem gehouden hebt, niet vaker over Hem 

gesproken hebt, niet guller aan Zijn zaak gegeven hebt, niet meer toegewijd was aan Hem? Ik 

ben bang dat dit de vorm van spijt in het Paradijs zou zijn, wanneer iemand zich binnen deze 

poorten zou kunnen opdringen. Kom, laten we in dit leven waarlijk leven! Laten we tot het 

uiterste van ons kunnen gaan. Laten we de Heere vragen onze zenuwen te ondersteunen, onze 

pezen te spannen zodat we ware kruisvaarders mogen zijn, ridders van het bloed rode kruis, 

toegewijde mannen en vrouwen, die uit liefde het vaandel van Christus dragen. We zullen 

arbeid zien als een lust, lijden zal een vreugde zijn, smaad zal eer zijn en verlies wordt winst! 

Als u uzelf nog nooit volledig aan Christus hebt overgegeven als Zijn discipelen, kijk dan naar 

het kruis, waar we Zijn wonden zien bloeden, waar Hij voor ons rilt van de pijn. Laten we 

onszelf dan aan Hem verbinden, door onszelf geheel aan Hem te geven zonder voorbehoud. 

 

 

De naaste. 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mattheüs 19: 19 

U bent gehouden uw naaste lief te hebben; verwaarloos hem dan niet. Misschien is hij ziek; hij 

woont misschien vlak bij u en hij stuurt niemand om u eens te vragen om langs te komen, 

want hij zegt: ”Ik wil niet lastig zijn.” Bedenk dat het op uw weg ligt om navraag naar hem te 

doen. De meest eerzame armoede vraagt niet om medelijden. Kijk eens waar uw naasten 

behoeftig zijn; wacht niet tot het u gezegd wordt, maar ontdek het zelf en help dan. Loop hen 

niet achteloos voorbij; en wanneer u gaat helpen, doe dat dan niet met die trotse 

hooghartigheid waarmee liefdadigheid vaak vergezeld gaat; niet als een hoger wezen dat een 

weldaad gaat bewijzen, maar ga naar uw broeder als om hem een schuld te betalen welke 

betaling hem toekomt omdat hij arm is; ga naast hem zitten en praat met hem; en als hij trots 

is bewijs hem die liefdadigheid niet als liefdadigheid. 
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Doe het anders opdat u zijn hoofd niet breekt met de fles zalf waarmee u hem had willen 

zalven. Betracht grote behoedzaamheid als u met hem spreekt; breek zijn geest niet. Laat uw 

liefdadigheid achter u en hij zal het vergeten, maar hij zal wel onthouden hoe vriendelijk u 

hem toesprak. Liefde tot de naasten schakelt elke zonde uit die verwant is aan begeerte en 

nijd en geeft ons te allen tijde de bereidheid om hem te dienen, om zonodig hun voetbank te 

zijn zodat wij blijken kinderen van Christus te zijn. 

 

 

Eeuwige vertroosting. 

Een mens gaat aan het werk om zijn geld te verdienen en nadat men er hard voor heeft 

gewerkt heeft, krijgt men het loon, het is als een troost, maar het is geen “eeuwigdurende 

troost”, want hij kan het uitgeven of al zijn geld verliezen, hij kan het in een of ander bedrijf 

investeren en het als sneeuw voor de zon zien verdwijnen, of hij kan door de dood worden 

gedwongen het achter te laten, het kan op zijn best niet meer zijn dan een tijdelijke troost. 

Een mens studeert hard om kennis te verkrijgen, hij verwerft het en wordt uitmuntend, zijn 

naam is overal bekend. Dit is een troost voor al zijn inspanningen, maar het zal niet lang 

duren, want wanneer hij hoofdpijn of verdriet begint te voelen, kunnen zijn titels en zijn roem 

hem niet opbeuren, of wanneer zijn ziel ten prooi valt aan moedeloosheid, kan hij veel van zijn 

geleerde boeken raadplegen zonder een middel tegen zijn depressie te vinden.  

Zijn troost is slechts zwak en wispelturig, het zal alleen maar dienen om hem op afwisselende 

seizoenen op te vrolijken, het is geen “eeuwige vertroosting.” Maar ik durf te beweren dat de 

troost die God aan Zijn kinderen geeft, onovertroffen is vanwege hun uithoudingsvermogen. Ze 

kunnen alle tests doorstaan - de schrik van de beproeving, het uitbarsten van hartstochten, 

het verstrijken van jaren, ja, ze kunnen zelfs de overgang naar de eeuwigheid doorstaan, want 

God heeft Zijn volk “eeuwige vertroosting gegeven.”  2 Thessalonicenzen 2: 16 

 

 

Gods liefde tot zondaren. 

‘Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de buit met de machtigen delen, 

omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij 

veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.’ Jesaja 53: 12 (Eng. vert.) 

Hoe zullen we begrijpen dat de eeuwige Godheid hier de gedaante van een mens aannam en 

dat Hij hier in de plaats van de zondaren leed, ‘de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, 

opdat Hij ons tot God zou brengen?’ Alle engelenogen kijken in deze richting. Deze 

verborgenheid is hun te groot. Ze kunnen de volledige betekenis ervan niet bevatten, maar ze 

zijn begerig om erin te zien. We weten er niet van dat ergens in heel de enorme schepping der 

wereld ooit iets vertoond is dat aan deze onovertroffen, nooit geëvenaarde daad van genade 

gelijkstaat; dat de Zoon van God, in machtige liefde, naar de aarde kwam en in contact kwam 

met de menselijke zonde, opdat Hij haar zou wegdragen. Niemand koestert de gedachte dat 

onze Heere vaak geleden heeft. Nee, Hij is één keer mens geworden en heeft maar één keer 

geleden. ‘Eenmaal in de voleinding der eeuwen is Hij geopenbaard, om de zonde teniet te 

doen, door Zijn Zelfs offerande.’ En dat voor schuldige mensen! Dit overweldigt me. Ik zou het 

liefst in stilte neerzitten en ruimte geven aan aanbiddende verwondering. 
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Gods liefde. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 

een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Johannes 3: 16 

Iemand die veel liefheeft, geeft ook veel. Doorgaans kan liefde afgemeten worden aan iemands 

zelfverloochening en aan de offers die hij brengt. Liefde die niets spaart, maar zichzelf geheel 

geeft voor de ander, mag werkelijk liefde heten. Weinig liefde vergeet water voor de voeten te 

brengen, maar grote liefde breekt de albasten fles om haar kostelijke olie uit te gieten. Bedenk 

nu eens welke gave God gaf. Ik moet zoeken naar woorden om die onschatbare liefde ten volle 

te beschrijven. En dat zal me niet eens lukken, want dan streef ik naar het onmogelijke. Ik 

nodig u enkel uit om te denken aan die heilige Persoon Die de grote Vader gaf om de mensen 

Zijn liefde te tonen. Het was Zijn eniggeboren, Zijn geliefde Zoon, in Wie Hij Zijn welbehagen 

had. Niemand van ons had ooit zo’n zoon om weg te schenken. Wij hebben mensenzonen; dit 

was de Zoon van God. De Vader gaf een deel van Zichzelf, Iemand die één met Hem was. Toen 

Hij Zijn Zoon gaf, gaf Hij God Zelf, want in Zijn eeuwige natuur is de Zoon niemand anders dan 

God Zelf. Toen God zo God aan ons gaf, gaf Hij Zichzelf. Wat zou Hij nog meer kunnen geven? 

God gaf alles: Hij gaf Zichzelf. Wie kan Zijn liefde op waarde schatten? 

 

 

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde. 

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand 

meer. Jesaja. 45: 22 

Dit is een belofte van beloften. Zij ligt ten grondslag aan ons geestelijk leven. Behoud komt tot 

stand door een blik op Hem, die “een rechtvaardig God en een Zaligmaker” is. Hoe eenvoudig 

is deze aanwijzing! “Wendt u tot Mij.” Hoe verstandig is de eis! Ongetwijfeld moet het schepsel 

zich wenden tot de Schepper. Wij hebben ons lang genoeg ergens anders heen gewend; het 

wordt tijd, dat wij ons alleen wenden tot Hem, die onze verwachting wekt, en ons zijn 

behoudenis belooft te geven. Alleen maar een blik! Zullen wij niet terstond op Hem zien? Wij 

kunnen in onszelf niets opbrengen, dan uit en op te zien tot onze Heere op Zijn troon, waar Hij 

vanaf het kruis is heengegaan. Een blik vraagt geen voorbereiding, geen sterke inspanning: er 

is noch vernuft noch wijsheid, rijkdom noch kracht voor nodig. Alles wat wij nodig hebben is in 

de Heere onze God, en als wij voor alles op Hem zien, zal alles het onze zijn en wij zullen 

behouden worden. Kom, gij, die van verre staat, zie hierheen! Gij einden der aarde, wend uw 

ogen in deze richting! Zoals de mensen vanuit de verste streken de zon kunnen zien en haar 

licht genieten, zo kunt gij, die binnen de grenzen van de dood, zelfs bij de poorten van de hel 

ligt, het licht van God ontvangen, het hemelse leven, de behoudenis van de Heere Jezus 

Christus, die God is en daarom bij machte om te behouden. 

 

 

De hemelse deur op een kier. 

Wij hebben niet de kennis die we straks zullen hebben. We weten slechts gedeeltelijk en dat 

deel kennis is kostbaar. De poorten staan soms op een kier, zodat mensen er een tijdje in 

mochten zien om zich te verwonderen. Drie keer hebben menselijke ogen iets van die 

heerlijkheid mogen zien. Het gezicht van Mozes, toen hij naar beneden kwam van de berg, 

scheen zo helder dat degenen die om hem heen verzameld waren hem niet konden 

aanschouwen, zodat hij zichzelf moest bedekken met een sluier.  
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In dat glanzende gezicht van de man die veertig dagen in de hoge gemeenschap met God 

vertoefde, zien we een glimp van de helderheid van de veredelde menselijke natuur. Onze 

Heere gaf een nog duidelijker manifestatie van het verheerlijkte lichaam, toen Hij werd 

veranderd in aanwezigheid van de drie discipelen. Zijn kleed werd glanzend als licht en Zijn 

gezicht straalde als de zon, Zijn discipelen zagen het en verwonderde zich. Het gezicht van 

Stefanus is als het ware een derde venster, waardoor we kunnen kijken naar de glorie die 

wordt geopenbaard, want zelfs zijn vijanden zagen in de belijdenis van deze martelaar zijn 

gezicht als was het een gezicht van een engel. Deze drie tijdelijke glimpen van het ochtendlicht 

kunnen ons helpen om een vaag beeld te vormen van wat het lichaam en de heerlijkheid van 

Christus en de glorie van ons eigen lichaam zal zijn. 

 

 

Hemelse vreugde. 

Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Hooglied 1: 13 

De Christen vindt vreugde, net als andere mensen, in de gewone zegeningen van het leven. Er 

is voor hem betovering in muziek, uitnemendheid in schilderkunst en schoonheid in de 

beeldhouwkunst. Voor hem preken de heuvels majesteit, zijn de rotsen lofzangen van 

verhevenheid en zijn de valleien lessen van liefde. Hij kan alles om zich heen zien met een oog 

wat even helder en vreugdevol is als elk ander mens. Hij wordt blij van zowel Gods gaven als 

Zijn werk. Hij is niet dood voor het geluk van zijn gezin. Rond zijn hart vind hij geluk, en 

zonder dat geluk zou zijn leven inderdaad akelig zijn. Zijn kinderen vullen zijn huis met 

vrolijkheid, zijn vrouw is zijn vreugde en troost en zijn vrienden zijn zijn steun en verfrissing. 

Hij aanvaardt de vreugde waar hij zijn ziel en lichaam aan over kan geven, voor zover God het 

verstandig vindt het hem te geven. Maar hij zal je vertellen dat hij in deze vreugde of in al 

deze vreugden samen, niet die vreugde vindt die hij in de Persoon Jezus Christus vindt. 

Broeders, er is wijn die geen wijngaard op aarde je ooit heeft kunnen geven. Er is brood wat 

zelfs de korenvelden van Egypte niet zouden kunnen voortbrengen. Toen we zagen dat 

anderen hun god in aardse vreugde vonden, zeiden jij en ik, “Je kunt roemen in goud, zilver en 

in kleding, maar ik zal mij verheugen in de God van mijn verlossing!”  

We zien dat de vreugde van de wereld maar een klein beetje is beter dan de schillen voor de 

zwijnen, in vergelijking met Jezus, het hemelse manna. Ik heb liever een hap van Christus 

liefde en een slok van Zijn gemeenschap, dan een wereld vol vleselijke vreugde. Wat is het 

stro tegenover het koren? Wat is glinsterend plastic tegenover een echte diamant? Wat is een 

droom tegenover de heerlijke werkelijkheid? 

 

 

Bidden als een bedelaar. 

“Heere! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner 

benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.” Psalm 86: 6, 7 

In een gebed psalm als deze is geen sprake van bestudeerd taalgebruik: hier wordt een hart 

uitgestort dat overloopt, hier worden verlangens uitgesproken zoals ze opkomen uit de diepte 

van de ziel, zonder zich ook maar te bekommeren om de uiterlijke vorm. Laat dit een 

aanwijzing zijn voor uw gebed. Maak er geen studie van hoe u uw woorden zult ordenen 

wanneer u tot de Heere nadert. Laat de uiterlijke vorm maar afhangen van het moment: “Het 

zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.” Wanneer uw hart is als een 

kokende geiser, laat het dan stoom afblazen in wolken van gebed.  

 



9 

Het laten overlopen van de ziel is de allerbeste manier van bidden. Verwarde, onwelluidende, 

gebroken gebeden die bestaan uit zuchten en roepen, die nat zijn van de tranen – dat zijn de 

gebeden die de hemel veroveren. Gebeden die u niet kunt bidden, smeekbeden die te diep zijn 

voor woorden, gebeden die doen struikelen over woorden of waarbij woorden en zinnen over 

elkaar tuimelen – het zijn de beste gebeden die God ooit te horen krijgt. Dus, beste vrienden, 

u zegt dat u niet bidden kunt; u hebt het zo moeilijk dat u niet eens kunt spreken. Nu dan, doe 

dan net als de bedelaars op straat. Ze mogen niet bedelen, want de wet verbiedt dat. Maar 

daar zit een man, lijkwit, en hij heeft op zijn spade geschreven: “Ik sterf van honger.” Wat een 

toonbeeld van ellende! Hij bedelt niet, nee. Maar zijn oude hoed vult zich langzamerhand met 

geld. Dus, als u niet kunt bidden, dan geloof ik dat de stille vertoning van uw onmacht het 

beste gebed is. De zegen komt, wanneer wij neerknielen voor de Heere, en Hem in louter 

wanhoop onze geestelijke nood voorleggen. 

 

 

Geloof vervult het Goddelijke doel. 

De heer Richard Knill¹, was een ernstige werker voor Christus. Hij voelde zich genoodzaakt, ik 

weet niet waarom, om mij in het huis van mijn grootvader op zijn knie te nemen en woorden 

als deze uit te spreken, die door de familie en vooral door mijzelf, werden gekoesterd: “Dit 

kind,” zei hij, “zal het Evangelie prediken en hij zal het prediken aan de grootste gemeenten 

van onze tijd.” Ik geloofde zijn voorspelling. En de reden dat ik predikant ben, wordt voor een 

deel veroorzaakt door een dergelijk geloof. Ik werd niet lui in het studeren omdat ik geloofde 

dat ik toch al voorbestemd was om het Evangelie te prediken tot grote gemeenten, helemaal 

niet, de voorspelling hielp juist haar eigen vervulling te bevorderen en ik bad en zocht en 

streefde er altijd naar om deze ster van Bethlehem voor mij te hebben totdat de dag zou 

komen dat ik het Evangelie zou prediken. Zo belet ook het geloof een ware christen niet, 

hoewel hij weet dat hij op een dag volmaakt zal zijn, om ijverig te zijn in het goede, maar het 

is voor hem het hoogste doel om te strijden tegen de verdorvenheden van het vlees, terwijl hij 

uitziet naar Gods belofte. 

¹ Richard Knill, (14 april 1787 – 2 januari 1857) was een Engelse missionaris. 

 

 

Beproeving van de eenzame Christen. 

Soms verdraagt het kind van God eenzaamheid als gevolg van de afwezigheid van een 

christelijke samenleving. Het kan zijn dat hij zich in de vroege dagen veel onder genadige 

personen mengde, in staat was om veel van hun samenkomsten bij te wonen en van mens tot 

mens te spreken, maar nu is zijn lot geworden als een mus die zich alleen op het dak bevindt. 

Geen anderen in de familie denken zoals hij, hij geniet geen vertrouwde gesprekken meer over 

zijn Heere en heeft niemand die hem raad geeft of troost. Hij wenst vaak dat hij vrienden kon 

vinden aan wie hij zijn ziel kon openen.  

Hij zou zich verheugen als hij een christelijke predikant of een gevorderde gelovige zou zien, 

maar, zoals Jozef in Egypte, is hij een vreemdeling in een vreemd land. Dit is een zeer grote 

beproeving voor de christen, een beproeving van het meest ernstige karakter, zelfs de sterke 

kan het vrezen en de zwakken worden er erg door geschokt. Aan zulke eenzame worden de 

woorden van onze Heere verkondigd, “en nochtans ben Ik niet alleen, want de Vader is met 

Mij." Johannes 16: 32 Als u treurt over uw eenzaamheid, bestrijd het dan door hemels 

gezelschap te zoeken. Als u hier beneden geen metgezellen hebt die heilig zijn, zoek des te 

meer om te communiceren met de dingen die in de hemel zijn, waar Christus zit, aan de 

rechterhand van God. 
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Rust voor de rusteloze. 

Gelovigen in Jezus dragen een schitterende parel in hun boezem. Jezus neemt de rusteloze 

geest weg en geeft ons rust. Jezus is de deur die in het hart past en wanneer Hij dicht bij ons 

is, sluit Hij de kou en de hitte van de wereld af en geeft Hij ons een zoete tevredenheid. O 

ijverig en eerzuchtig mens, u die het hardst op zoek bent naar iets, u kunt niet vertellen wat 

het is dat uw onsterfelijke geest kan bevredigen, is het niet? Als u ware rust wilt moet u uzelf 

onmiddellijk tot het kruis wenden, want aan de voet ervan ontstaat een heilige bron van 

bevrediging voor uw ziel. En als u zich zult buigen en drinken, zal uw eerzucht voorbij zijn en u 

zult niet meer door de wereldse dingen verzadigd willen worden. Er is in de bron die uit de 

wonden van Jezus voortkomt voldoening voor de diepste verlangens van het hart, het hoofd en 

het geweten. Geloof is de zilveren beker. Doop het in de overvolle stroom en drink. 

 

 

Geloof maakt de afstand klein. 

Als u op de toppen van enkele bergen in de Alpen staat, dan kunt u ver en wijd zien. Onder u 

voeten ziet u de meren zich verspreiden en ver weg is er een gebied van zwarte bergen en 

heuvels bekleed met sneeuw, u weet dat ze mijlen verderop zijn, maar u ziet ze in een 

oogwenk. Ons gezichtsvermogen gaat zo snel, dat we de maan of de zon bereiken zonder dat 

er enige tijd in beslag wordt genomen door onze ogen die daar naartoe reizen. De afgelegen 

sterren die door astronomen zijn ontdekt, staan zo ver weg dat men nauwelijks hun afstand 

kan berekenen. Maar toch, wanneer ik naar hen kijk bereikt mijn oog het sterrenrijke 

firmament in een seconde van tijd, zo snel reist mijn zicht. En even snel is de daad van het 

geloof. Broeders en zusters, we weten niet waar de plaats die “hemel” wordt genoemd, is, 

maar als we zien door het geloof dan brengt het ons daar in een enkele seconde. We kunnen 

niet zeggen wanneer de Heere zal komen, het zal misschien geen eeuwen meer duren, maar 

het geloof stapt in een oogwenk over de grote afstand van de tijd en ziet Hem komen in de 

wolken van de hemel en hoort de bazuin van de opstanding. 

 

 

Getroost door het vaderschap van God. 

Er klinkt muziek in het woord vader, maar niet voor een vaderloos kind, voor hem of haar is 

het vol treurige herinneringen. Degenen die nog nooit een vader hebben verloren, beseffen 

nauwelijks hoe waardevol een relatie met een vader is. Een vader die echt een vader is, is heel 

dierbaar! Weten we niet meer hoe we op zijn knie klommen? Herinneren we ons niet de kussen 

die we op zijn wangen hebben gedrukt? Denken we niet met dankbaarheid terug aan zijn 

wijsheid en de vriendelijke bemoedigingen van zijn genegenheid? Wie kan zeggen hoeveel we 

onze vaders verschuldigd zijn, wanneer ze van ons worden weggenomen betreuren we hun 

verlies en voelen dat er een grote kloof is gemaakt in onze familiekring. Maar, luister eens naar 

deze woorden: “Onze Vader, die in de hemel is.” Wat een genade van de Heere om met ons 

een relatie aan te gaan en ons de natuur en de geest van kinderen te geven, zodat we zeggen: 

“Abba, Vader.”  

Hebt u ooit in bed gelegen met pijnlijke ledematen en geroepen: “Vader, heb medelijden met 

Uw kind?” Hebt u ooit in het aangezicht van de dood gekeken en toen u dacht dat u op het 

punt stond te vertrekken, geroepen: “Mijn Vader, help mij; steun mij met Uw genadige hand 

en draag mij door de stroom des doods.” Op zulke momenten realiseren we ons de glorie van 

het Vaderschap van God en leren we in onze zwakheid vast te klemmen aan de Goddelijke 

kracht om de Goddelijke liefde te ontvangen. 
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Vijanden van God in het leger van de Heere. 

Het was tijdens de vervolging die woedde tegen de heiligen in Jeruzalem dat de kerk een van 

de grootste pilaren kreeg die ooit haar structuur heeft versterkt en versierd – ik bedoel de 

apostel Paulus. Al blazend met dreigingen tegen het volk van God, was hij op weg naar 

Damascus, maar een gloed van hemels vuur verblindt hem, treft hem op de grond en hij wordt 

een uitverkoren vat om als een opgeheven fakkel, dat vuur te dragen dat de naties van de 

aarde verlicht. Broeders, ik zie soldaten voor de waarheid van God tussen de rijen van onze 

vijanden. Wanhoop nooit, de helderste prediker van Christus kan nog worden gevormd uit het 

ellendige ruwe materiaal van rooms-katholieke en anglicaanse priesters. We mogen 

verwachten dat er prachtige verlichtingen worden gezien. Een monnik¹ hervormde Duitsland, 

een pastoor² werd de morgenster der reformatie in Engeland. De Heere kan Zijn bevel 

uitreiken om een leider in de banden van de duivel te arresteren en hem te zeggen: “Gij zult 

niet meer tegen Mij zijn, u bent de Mijne, neem dienst onder Mijn banier en wees vanaf 

vandaag een strijder voor de waarheid die u veracht hebt.” Laat ons nooit vrezen, het vuur van 

God dat Christus onder ons heeft uitgestort zal zijn weg vinden, al probeert de mens er alles 

aan te doen om het te blussen. 

¹ Maarten Luther  ²John Wyclif 

 

 

Vertrouwen in het duister. 

Wie is er onder ulieden, die de HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in 

de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en 

steune op zijn God. Jesaja 50: 10 

Wat is er om op te vertrouwen als je in zo’n gesteldheid bent? Waarop kun je dan vertrouwen? 

Welnu, zegt de tekst, “dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God,” of 

zoals er eigenlijk staat: “op de naam van Jehovah.” Wat is er in de Naam van Jehova waarop 

men kan vertrouwen? Het is het “IK BEN” dat Zijn eigen bestaan aanduidt. Dit is een goede 

grond voor vertrouwen. Uw vriend is dood, maar Jehova is altijd levend als de “IK BEN.” Zij, 

die u hadden kunnen ondersteunen, hebben u verlaten, maar Hij zegt: “Ik ben met u.” Geloof 

in Hem, want Hij is en zal altijd zijn. Hij zegt tot u: “Laat af en weet dat lk God ben.” Psalm 46: 

11 SV De naam van God draagt onveranderlijkheid in zich. De HEERE noemt Zichzelf: “IK ZAL 

ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL,”Exodus 3: 14 SV; de onveranderlijke God! Herinner u hoe Hij heeft 

gezegd: “Ik, de HEERE, word niet veranderd; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet 

verteerd.” Maleachi 3: 6 SV Als u geen centimeter voor u uit kunt kijken, vertrouw dan op 

Hem, Die is en Die was en Die komen zal. Hij is onze Woning in alle geslachten. Hij is “gisteren 

en heden Dezelfde, in der eeuwigheid.” Hebreeën 13: 8 SV en daarom mag ons vertrouwen in 

Hem niet afnemen. Hier is een rots onder uw voeten. Als u vertrouwt op een onveranderlijke 

God, Wiens liefde, trouw en kracht niet verminderd kunnen worden, hoe donker uw weg ook 

moge zijn, dan zult u een voor uw geloof heerlijk voorwerp hebben om in te rusten! 
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Het bedroeven van de Geest. 

En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 

verlossing. Efeze 4: 30 

Het bedroeven van de Heilige Geest heeft een betreurenswaardig resultaat. Voor een kind van 

God zal het niet leiden tot zijn volkomen verwoesting, want een erfgenaam van de hemel kan 

niet vergaan. Ook zal de Heilige Geest niet helemaal van hem weggenomen worden want de 

Geest van God is ons gegeven om eeuwig bij ons te blijven. Toch zijn de slechte gevolgen 

meest verschrikkelijk. Mijn lieve vrienden, u zult de aanwezigheid van de Heilige Geest niet 

meer voelen. Hij zal verborgen voor je zijn. Geen stralen van troost, woorden van vrede en 

gedachten van liefde. Er zal een pijnlijke leegte zijn die de wereld niet kan vullen, zoals Cowper 

het noemt. Bedroeft de Heilige Geest en u zult al uw Christelijke vreugde verliezen. Het licht 

zal u ontnomen worden en u zult in de duisternis struikelen. De middelen van genade die ooit 

zo’n genot waren, zullen u nu niet meer als muziek in de oren klinken. U ziel zal niet langer als 

een besproeide tuin zijn maar als een huilende wildernis. Bedroeft de Heilige Geest en u zult al 

uw kracht verliezen. Als u bidt, zal het erg zwak zijn, u zult niet met God overwinnen. Als u de 

Bijbel leest, zult u niet in staat zijn de deur te openen om binnenin de innerlijke mysteries van 

waarheid te dringen. Wanneer u naar Gods huis gaat zal er geen goddelijke opwinding zijn. U 

zult niet rennen zonder moe te worden en lopen zonder uitgeput te raken. U zult uzelf voelen 

als Simson toen hij zijn haar verloren had. Zwak, gevangen en blind. Laat de Heilige Geest 

gaan en je zekerheid is weg, twijfels volgen, vragen en wantrouwen wordt gewekt. Bedroeft de 

Heilige Geest en u zult niet meer nuttig zijn. Uw bediening zal geen vruchten dragen, het werk 

op de zondagsschool zal onvruchtbaar zijn en uw spreken en werken voor anderen zal zijn als 

het zaaien van wind. 

 

 

Kijk eens in de spiegel. 

U kunt grote en grove fouten in anderen zien, maar, mijn lieve lezer, zorg ervoor dat u elke 

morgen in het spiegelglas kijkt en u zult nog meer fouten zien. Als u deze fouten niet ziet dan 

zijn uw ogen zwak. En als dat spiegelglas u uw eigen hart zou tonen, zou u nooit meer durven 

kijken, ik vrees dat u zelfs het glas zou breken. De oude John Berridge¹, zo vreemd als hij 

was, had een aantal afbeeldingen van verschillende predikers rond zijn kamer hangen. Maar hij 

had ook een spiegel, waarvan de lijst, precies hetzelfde was als alle andere lijsten van de 

afbeeldingen. Hij nam zijn vriend mee naar de kamer en zei: “Dat is Calvijn, dat is John 

Bunyan,” en toen hij hem meenam naar de spiegel, voegde hij eraan toe: “en dat is de duivel.” 

“Waarom,” vroeg de vriend hem, “ik ben het!” “Ach”, zei hij, “er is een duivel in ons allemaal.” 

Omdat we zo onvolmaakt zijn, zouden we niet moeten oordelen over anderen. 

¹ John Berridge, (1 maart 1716 – 22 januari 1793) was een anglicaanse evangelische revivalist en 

hymnist. 
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Zegen door volharding. 

Beproeving kan heel moeilijk te verdragen zijn, maar omdat in de volharding de zegen ligt, is 

het bittere zoet en is het medicijn als voedsel. Wees moedig, broeders en zusters want u zult 

vrienden ontmoeten tussen hier en de paarlen poort. En, als u een vijand ontmoet, zal hij 

overwonnen zijn, hij zal hurken aan uw voeten en u zult uw voet op zijn nek zetten. U zult een 

nog grotere overwinning en een nog zwaardere kroon ontvangen vanwege de confrontatie, 

zodat de vijand uw eer zal laten toenemen. Houdt moed broeders en zusters, de winden die de 

golven van de Atlantische Oceaan over uw leven werpen, worden allen in toom gehouden om 

uw scheepje veilig in de gewenste haven te laten drijven. Elke wind die opkomt, zacht of fel, is 

een Goddelijke moesson, die u naar dezelfde richting brengt als waar de verlangens van uw 

ziel naar streven. God leidt en regeert de storm, de Oppermachtige regeert in de oproer van de 

elementen of mensen. De Goddelijke hand dwingt de meest opstandige wezens om zonder 

mislukken het Goddelijke Woord te gehoorzamen. 

 

 

Volharding door Christus. 

De allerminste van Gods volk is veilig, omdat de liefde van Christus evenzeer voor de kleinste 

als voor de grootste is, Jezus heeft hen net zo goed met Zijn bloed gekocht als de grootste. 

Christus is net zo goed de Borg van de zwakke als van de sterke heiligen. Het kleinste kind in 

het gezin is de hemelse Vader even dierbaar als de oudere zonen. De afwezigheid van de 

zwakste heilige zou net zo’n leegte in de hemel maken als het verlies van de grootste. Als 

Jezus een van Zijn kinderen zou laten omkomen, zou Hij net zo goed Zijn belofte verbreken 

door de minste te verliezen, als dat Hij de grootste verliest. Het zou voor Christus een schande 

zijn als Hij zou toelaten dat de zwakste verloren zou gaan, want Satan zou zeggen: “Hij behield 

de sterken, maar kon de zwakken niet behouden.” Omdat de liefde van Christus zowel de 

lammetjes omvat als de schapen, is de eeuwige genade van hun zaligheid net zo zeker als die 

van apostelen en martelaren. God zal niet worden gedwarsboomd en Christus zal niet worden 

beroofd, de Heilige Geest zal niet verslagen worden, het verbond zal niet verbroken worden, de 

eed zal niet op de grond vallen, het bloed zal niet tevergeefs gestort zijn, de voorbede zal niet 

afgewezen worden voor een van deze kleintjes, ze moeten, ja, ze zullen bewaard worden. 

Wees er zeker van dat niet een van hen verloren zal gaan. 

 

 

Toegewijd. 

Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar 

een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. Gij, die niet weet, wat 

morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig 

tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. Jakobus 4: 13 - 14 

Wat is het leven van een man die zwoegt in het bedrijfsleven, geld verdient, rijk wordt en 

sterft? Het eindigt met een paragraaf in de krant, waarin wordt verklaard dat hij zoveel geld 

had toen hij stierf: de ellendige was zelf niets waard; zijn nalatenschap had waarde; hij had er 

geen. Als hij iets waard was geweest, zou hij zijn geld aan het goede in de wereld hebben 

gegeven, maar als een waardeloze rentmeester legde hij zijn meesters voorraden op een hoop 

om te rotten. Het leven van massa’s mensen is zelfzuchtig. Maar een leven dat voor Jezus 

wordt geleefd, ook al gaat het om het dragen van een kruis, is nobel, heldhaftig en verheven.  
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Een leven dat geheel gewijd is aan Christus en Zijn kruis, dat is het echte leven; het is verwant 

aan het leven van de engelen; ja, hoger nog, het is het leven van God in de zielen van de 

mensen. O, u die een vonk van ware adel hebt, probeert een leven te leiden dat het waard is 

om te leven, het waard is om te herinneren. Sommigen van u zouden nu het kruis op uw 

schouders moeten voelen komen als u denkt aan de noden van degenen onder wie u leeft. Zij 

sterven door gebrek aan kennis, zijn rijk of arm, onwetend van Christus, velen van hen 

geloven in hun zelf rechtvaardigheid. Ze gaan ten onder, hebt u geen medelijden met hen? Is 

uw hart in staal gekeerd? Ik weet zeker dat u niet kunt ontkennen dat er van u verlangd wordt 

dat u een serieus en krachtig leven leidt. 

 

 

Wonen in de rots. 

U die beweert in de Heere te blijven, ik hoop dat u diep in Christus mag wonen. Wanneer u op 

de rots van Jezus Christus staat, bent u veilig, maar wanneer u de rots binnengaat, bent u 

gelukkig. Een mens op de rots zal te maken hebben met de wind en de regen, met de vochtige 

dauw en de hitte van de zon. Maar, wanneer een mens in de rots is, maakt het hem niet uit 

wat voor weer het is, of het nu waait of dat de zon schijnt, hij is beschut. Oh, om volledig in 

Christus te zijn, dat we toch een diepe ervaring van onze vereniging met Hem mogen hebben 

en een plechtige overtuiging, die uitmondt in een volledige verzekering, van onze verhoging in 

Hem! Geliefde, dit is als het wonen in het Gosen¹ van het Christendom. Dit is als het drinken 

van de beste wijnen van het koninkrijk. Hoe dichter bij Jezus hoe groter onze vrede. De 

binnenste plaats van het heiligdom is het meest goddelijke. 

¹ Gosen, een vruchtbare landstreek in het noordoosten van Egypte, welke door Jozef aan zijn 

bloedverwanten tot woonplaats aangewezen en ook door hun nakomelingen gedurende 430 

jaren bewoond werd. 

 

 

Hij geneest het gebroken hart. 

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden. Psalm 147: 3 (Eng. vert.) 

Arme zondaar, zend uw wens naar Hem op, laat uw zucht tot Hem komen, want ‘Hij geneest 

de gebrokenen van hart.’ Daar ligt u gewond op de vlakte. ‘Is er geen Geneesheer?’ roept u, ‘is 

er niemand?’ Om u heen liggen degenen die net als u lijden, maar zij zijn even hulpeloos als 

uzelf. Uw droevige schreeuw keert zonder antwoord terug en alleen de ruimte hoort uw 

gekerm. Maar het slagveld van de zonde heeft een vriendelijke Bezoeker. Het wordt niet aan 

de roofdieren van de gewetenswroeging en wanhoop overgelaten. Ik hoor voetstappen 

naderen, dat zijn de zachtmoedige voetstappen van Jehova. Met een hart vol van genade haast 

Hij Zich naar Zijn kind dat berouw heeft. In Zijn handen zijn geen donderslagen, in Zijn ogen is 

geen toorn, op Zijn lippen ligt geen bedreiging. Zie hoe Hij Zichzelf over het gehavende hart 

heen buigt. Hoor wat Hij spreekt: Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de 

HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood 

als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ Jesaja 1: 18 Als de patiënt bang is om de 

machtige Persoon Die hem aanspreekt aan te kijken, dan fluistert dezelfde liefhebbende mond: 

‘Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf.’ Jesaja  43: 25  
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Zalig sterven. 

Och, wat zal het heerlijk zijn om te sterven met een belofte op de lippen en om dit in het hart 

te voelen! Het kan een heel eenzaam huisje zijn, de sterren kunnen door de gaten in de 

dakpannen zichtbaar zijn en de lakens van het bed kunnen erg haveloos zijn, de hele 

omgeving kan armoedig zijn, maar hij die daar zal liggen en kan zeggen: “Want ik weet: mijn 

Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijn huid dit 

doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen." Job 19: 25, 26 Hij die zich 

kan verheugen in de belofte van de opstanding en van het leven dat komt, sterft groots, zijn 

bed wordt veranderd in een troon, zijn kleine kamer, ondanks zijn armoede, wordt een 

paleiskamer. Het kind van God, dat zo arm leek, wordt gezien als een gelijke van de hemelse 

adel, die binnenkort bezit zal nemen van zijn erfgoed, als uitverkorene van vóór de 

grondlegging der wereld. 

 

 

De getuigenis van de stervende gelovige. 

Spreid uw vleugels voor de laatste plechtige vlucht. Laat geloof als een koerier de weg banen 

die u zal volgen. Schijnheiligheid op het bed van een stervende is schokkend. Ik heb daarom 

nog nooit de vaak geciteerde woorden op het sterfbed van Addison¹ kunnen waarderen, die 

zei: “Kom en zie hoe een christen sterft.” Het lijkt mij ook opschepperij voor een ziel om zo’n 

uitspraak te doen wanneer men nederig aan de voet van het kruis rust en uitkijkt over de 

zwarte wateren die langs de eeuwige kust grenzen. Een passende toespraak van een stervende 

christen is een nederige en gracieuze getuigenis tot hen die rondom hem zijn, hij zal zeggen, 

dat hoewel hij zondaar is, hij vrede met God heeft gevonden door het kostbare bloed van 

Jezus. En hij zal zeggen dat anderen dezelfde Heiland ook moeten vertrouwen. Wees bereid om 

zo’n getuigenis af te leggen. Houdt in gedachten dat u van alle aardse dingen afscheid zal 

moeten nemen. Denk veel aan de laatste slag, de opwaartse opmars, het opstijgen naar die 

onbekende streek, de aanblik van de oordeels troon, het eeuwige gelukzalige zicht. Zo zal u 

dagelijks sterven. 

¹ Joseph Addison, (Milston (Wiltshire), 1 mei 1672 – Kensington, (Londen) 17 juni 1719) was een Britse 

politicus en schrijver. 

 

 

Het offer. 

Indien de priester, die gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot schuld des volks, zo zal hij voor 

zijn zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den Heere ten 

zondoffer. Leviticus 4: 3 

Zij die Christus willen preken, maar niet de gekruisigde Christus, missen de ziel en de essentie 

van ons heilig geloof. “Laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven” roepen de 

unitariërs. Alles behalve een gekruisigde God. Maar daar ligt nu net het geheim van het 

mysterie en het hart en de kern van ons vertrouwen. Een Verlosser die regeert, daar verheug 

ik mij in. De gedachte aan de heerlijkheid die komt laat onze ogen stralen. Maar toch is de 

bloedende Verlosser de hoop van de zondaar. De zondaar kijkt naar het kruis, het centrum van 

ellende, voor troost. Niet naar de sterren van Bethlehem of de brandende zon van het 

duizendjarige Koninkrijk. Iemand die zich aansloot bij onze kerk zei: “Meneer, ik geloofde in 

een verheerlijkte Christus maar dat gaf me nooit troost. Nu ik geloof in een gekruisigde 

Christus heb ik vrede.”  
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Op Golgotha is troost en daar alleen. Dat Jezus leeft, is vreugdevol. Maar de grond voor die 

vreugde is, dat Hij Die leeft eens geslacht was. Dat Hij eeuwig regeert is een hele kostbare 

waarheid. Maar dat de hand die de zilveren scepter vast heeft eens doorboord was, is het grote 

geheim van onze vreugde. O geliefden, kom niet op plaatsen waar uw ogen het kruis van 

Christus niet kunnen zien. Geef het bestuderen van het kruis nooit op voor het overdenken van 

de leer van het Evangelie, het overdenken van de voorschriften in Gods Woord of het 

bestuderen van de profetieën in de Schrift. Het kruis is de plaats van uw geestelijke geboorte. 

Het moet de plek zijn van de vernieuwing van je gezondheid want het is het verpleeghuis van 

elke zonde zieke ziel. Het bloed is de echte zalf van Gilead. Het bloed is het enige 

geneesmiddel wat elke geestelijke ziekte geneest. 

 

 

Aardse dingen ijdelheid in zicht van de dood. 

Hebt u nog nooit gezien hoe de grijze gelovige op zijn kussen lag en profeteerde als een ziener 

over de dingen van deze wereld en van de toekomende wereld? Hebt u hem nooit zinnen horen 

uitspreken die zo belangrijk zijn als het oordeel van een rechter? “Wat,” zegt hij, “wat 

betekenen al deze aardse dingen nu voor mij nu ik ze moet verlaten? Het is allemaal lucht en 

leegte.” Salomo kon in zijn leven niet met zoveel kracht spreken als heilige mensen doen 

wanneer zij sterven. En dan, terwijl ze de vinger wijzen naar de eeuwigheid en vertellen over 

de toekomstige werelden en over de noodzaak om voorbereid te zijn op de geweldige dag van 

het grote oordeel, lijkt het alsof ze een repetitie uitvoeren van het laatste vreesachtige 

oordeel. Veel mensen die niets gaven om de stem van de prediking, zelfs niet om de getuigenis 

van Gods geschreven Woord, hebben wel kracht ervaren uit de toespraken van mensen aan de 

grenzen der eeuwigheid. 

 

 

Een christelijk en onchristelijk huwelijk. 

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk 

met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 Kor. 6: 14 

Een leven van ellende is gewoonlijk het lot van hen die in het huwelijk, of op een andere door 

henzelf gekozen wijze, verenigd zijn met wereldse mensen. Het is een bron van verderf, als 

een jonge man of een jonge vrouw uit de kerk, een goddeloze levenspartner kiest. Ze kunnen 

nooit Gods zegen verwachten. Soms vertellen zij u dat zij hopen dat zij het middel zullen zijn 

tot de bekering van hun metgezel. Echter, zij mogen hun hoop hier niet op vestigen; want dit 

gebeurt sporadisch. Deze wanordelijke verbintenis tussen gelovigen en ongelovigen beroven 

onze kerken van meer leden dan menig ander kwaad dat ik ken. Zelden – ik zou bijna zeggen 

nooit – ontmoet ik een godvruchtige vrouw, die haar wereldse man verlaat nadat zij een 

verbintenis met hem is aangegaan. Ze houdt op Jezus te volgen, en we horen niets meer van 

haar. Opgeslorpt door de bezigheden, de hartstochten en de genoegens van het leven dat nu 

is, wordt zij in de stroom en in de draaikolk meegezogen. In haar verliefdheid zei ze: “Ik zal 

hem voor mij winnen”, maar in de realiteit van hun echtelijke banden kon hij zeggen: “Ik heb 

jou gewonnen.”  

Als je je geluk voor altijd wilt verliezen, hoef je alleen maar met een ongelovige getrouwd te 

zijn. Ik heb christenvrouwen gekend, die Gods voorschriften zijn vergeten omdat zij met 

goddeloze mannen waren getrouwd. Het is mijn ervaring, want ik heb het zeer vaak gezien, 

dat wanneer godvruchtige mannen met goddeloze vrouwen trouwde, er niets goeds uit 

voortkwam.  
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Het kan nooit bijdragen tot de troost van een christelijke man of vrouw om getrouwd te zijn 

met een ongelovige. Je kunt veel beter in de kou van je vrijgezellenleven blijven dan je handen 

warmen aan het vuur van een onchristelijk huwelijk. Je geeft Christus op als je een goddeloze 

man tot echtgenoot neemt, en jij, jongeman, als je die goddeloze vrouw zoekt; dan verloochen 

jij je Heere en Meester en geef je Hem op omwille van aardse genoegens. 

Notitie: Spurgeon waarschuwt ons hier om geen huwelijksverbond aan te gaan met een 

ongelovige zoals beschreven in bovenstaande Bijbeltekst. Echter, de situatie die beschreven 

wordt in 1 Korinthe 7 is anders. Hier schrijft de apostel Paulus over een verbintenis waarbij één 

echtgenoot wedergeboren is na de verbintenis van het huwelijk. De gelovige echtgenoot, mag 

in dit geval het feit dat de ander de Heere niet volgt, niet gebruiken als excuus voor een 

echtscheiding. 

 

 

Een krachtig middel tegen de zonden. 

Wanneer iemand ernstig over de striemen van Jezus nadenkt, remmen zij de geestelijke 

wanorde. Deze mens ziet zijn Heere lijdend voor ogen en een stem zegt tot zijn opkomende 

lusten: “Tot hiertoe zult gij komen en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den 

hoogmoed uwer golven.” Job 38: 11 Zijn voeten waren bijna uitgegleden, ware het niet dat het 

kruis van zijn Meester voor hem stond, als een meest effectieve barrière om hem in toom te 

houden. Menigeen is er haastig langs gegaan, ongecontroleerd door welke macht dan ook, 

totdat een visioen van de gekruisigde Jezus voor zijn ogen verscheen en hij tot een gezegende 

halte is gebracht. Ik moet denken aan de merkwaardige gebeurtenis van kolonel Gardiner, 

want wat hem overkwam is letterlijk geestelijk gebeurd met tienduizenden, ze waren in dienst 

getreden om te zondigen, verkocht aan satan, maar een blik op de Redder die gedood werd 

voor zondaren heeft hen doen stoppen en ze durfden niet langer te spotten. Welnu, het is 

geweldig voor een arts om een geneesmiddel te vinden die de ziekte binnen de grenzen houdt, 

zodat deze niet het uiterste stadium van kwaadaardigheid bereikt. En dit doet het kruis van 

Christus, het bindt de boeien van woede en onheilige passie in. Wat een wonderlijke kracht 

hebben de smarten van Jezus op de gelovige! Hoewel het kwaad nog steeds in ons is, kan het 

toch geen heerschappij over ons hebben, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder 

genade. 

¹ Kolonel James Gardiner, (11 Januari 1688 – 21 September 1745) was een Schotse soldaat die vocht in 

het Britse leger en krachtdadig werd stilgezet door een visioen van de lijdende Verlosser.  

 

 

Lofprijzing. 

O mijn God, Gij Koning! ik zal U verhogen, en ik zal Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos. 

Te allen dage zal ik U loven, en ik zal Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.  

Psalm 145: 1 - 2 

De lofprijzing is zeker niet zo algemeen bij de huisgodsdienst als andere vormen van 

aanbidding. We kunnen niet allemaal God in het gezin loven door het lied mee te zingen, 

omdat we niet allemaal een melodie kunnen laten horen. Het zou echter goed zijn, als we het 

wel konden. Ik ben het met Matthew Henry eens, als hij zegt: ”Zij die in het gezin bidden, 

doen goed; zij die bidden en de Heilige Schrift lezen, doen beter; maar zij die bidden en lezen 

en zingen, doen het het best van allemaal.”  
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Er zit een volledigheid in dat soort huisgodsdienst, die zeer te wensen is. Hetzij in het gezin of 

niet, laten we er toch persoonlijk en in afzondering naar streven de hele dag met de lof aan 

God en met Zijn eer vervuld te zijn. Moge dit ons voornemen zijn: ”O mijn God, Gij Koning! ik 

zal U loven, en ik zal Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dage zal ik U loven, en 

ik zal Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.” Broeders, de lofprijzing mag geen 

tweederangs aangelegenheid zijn, want het is duidelijk dat we die God verschuldigd zijn, en 

nog wel in zeer sterke mate. Een gevoel van rechtvaardigheid moet ons de Heere doen loven.  

Het is het minste wat we kunnen doen en in bepaalde opzichten is het het meeste wat we 

kunnen doen, als antwoord op de menigvuldige weldaden die Hij ons verleent. Wat? Geen 

oogst van lofprijzing voor Hem, Die het zonlicht van Zijn liefde en de regen van Zijn genade 

over ons heeft gezonden? 

 

 

Een gewond hart. 

De geest eens mans zal zijn krankheid (Engels: zwakheid) ondersteunen; maar een verslagen 

geest, wie zal die opheffen? Spreuken 18: 14 

Ik wil nog iets zeggen tegen degene, die een gewond hart heeft. Denk eraan dat Christus 

medelijden met u heeft. U, die heen en weer geslingerd wordt in de storm zonder getroost te 

worden: het schip van uw Heere is bij u in de storm! Ja, Hij is bij u in het schip. Er is geen pijn 

die het hart verscheurt of Hij heeft het eerst gevoeld. Hij drinkt uit dezelfde beker als u. Is het 

erg bitter? Hij heeft voor elke druppel die u proeft een hele beker te drinken gehad. Dit zou u 

moeten troosten. Ik weet geen beter geneesmiddel voor de zorgen van het hart van een 

christen dan het besef: “mijn Meester Zelf heeft geen beter deel voor Zich genomen dan dat 

wat Hij mij geeft.” Laat mij ook als een uitstekend geneesmiddel voor een verslagen geest 

mogen aanbevelen: een ruimer zicht op de liefde van God. Het is mijn wens dat sommigen van 

u die een verslagen geest hebben van God zouden vertrouwen dat Hij even vriendelijk is als u 

zelf bent. U zou niet van uw kind vergen dat het onnodig pijn zou lijden als u die zou kunnen 

wegnemen. Net zo min plaagt of bedroefd God de mensenkinderen van harte. Klaagliederen 3: 

33 Hij zou u niet toestaan om terneergeslagen te zijn, maar u opvrolijken en troosten als dat 

goed voor u was. Het is Zijn behagen dat u gelukkig en vreugdevol zoudt zijn. Denk niet dat u 

de troost, die Hij u voorhoudt in Zijn Woord, niet mag aannemen. Hij heeft dat met het oog op 

u daar laten neerschrijven. Durf het te nemen en denk goed van God, en het zal goed met uw 

ziel gaan. 

 

 

Komt, koopt en eet. 

Gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Jesaja 55: 1 

Dit is de mens die geroepen wordt hemelse wijn en melk te kopen. Wenst u een meer 

uitgewerkt portret van hem? Slaat dan het eenentwintigste vers van het veertiende hoofdstuk 

van Lucas’ Evangelie op, waar wij lezen dat iemand die een groot avondmaal voor genodigden 

bereid had, tot zijn dienstknecht zegt: ‘Ga haastelijk uit in de straten en wijken van de stad, en 

breng de armen, verminkten, kreupelen en blinden hierin.’ Deze mens is zo arm dat hij geen 

brood kan kopen, zo verminkt dat hij het niet kan gaan halen, zo kreupel dat hij niet staan kan 

om het aan te nemen, zo blind dat hij het niet zien kan, en juist dezulken werden aan de 

koninklijke genade dis gebracht. Indien u een andere fotografie wilt zien, sla dan Openbaringen 

drie vers, zeventien en achttien op: ‘Gij weet niet dat u bent ellendig en jammerlijk, en arm, 

en blind, naakt.’  
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Dit portret is door Johannes genomen, die het oog van een arend had en diep in de innerlijke 

ellende van het hart zag. Tot die ellendigen en armen en blinden en naakten zegt de Heere: ‘Ik 

raad u dat u van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat u rijk mag worden, en 

witte klederen, opdat u mag bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard 

worde, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zien mag.’ 

 

 

De hemel geopend door Christus. 

Hoe wonderbaarlijk voorspelde David de adembenemende opening van de poorten, toen hij de 

binnenkomst van de glorieuze Held bezong! Jezus voer op in het bijzijn van engelen, niet in 

een gestalte van een geest, maar in een echt lichaam en toen Hij de hemelse portalen 

naderde, zongen heilige engelen: “Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige 

deuren, opdat de Koning der ere inga." Psalm 24: 9 De parelwitte poorten draaide op hun 

diamanten scharnieren open en Jezus ging binnen, toen werd voor eens en voor altijd de deur 

in de hemel geopend, waardoor het uitverkoren volk allemaal in vreugde van hun Heere zal 

binnenkomen.  

Op ditzelfde uur, alsof Hij ons wil laten zien dat Hij opent en niemand sluit, zien we de deur 

zeer zeker open en omdat Hij heeft beloofd om weer te komen, kan de deur niet worden 

gesloten, want Hij komt snel. Zijn belofte luidt in onze oren: “Zie, Ik kom als een dief! Zalig is 

hij die waakt en zijn klederen bewaart." Openbaring 16: 15 Ja,” zalig zijn zij die geroepen zijn 

tot het avondmaal van de bruiloft des Lams." Openbaring 19: 9 Nogmaals zegt Hij: “En zie, Ik 

kom haastelijk; en Mijn loon is met Mij." Openbaring 22: 12 Verwacht Hem, en terwijl u Hem 

verwacht, weet dan dat er nog steeds een geopende deur in de hemel is. 

 

 

Wat reist gij veel uit? 

“Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg?” Jeremia 2: 36 

Wat maken we toch snel afgoden! Afgoden maken was niet alleen de handel van Efeze, maar 

deze handel is wereldwijd. In het maken van tempels voor onszelf zijn wij allen op de een of 

andere manier zeer bedreven. We hebben ons beeltenissen van naijver gemaakt, en het zijn 

troosteloze gruwelen geworden. We kunnen zelfs iets goeds tot een afgod maken. Ons werk 

voor de Meester kan zo zelfs Zijn plaats gaan innemen. Evenals met Martha het geval was, 

kunnen wij ’’zeer bezig zijn met veel dienens,” en ons drukker maken om het dienen dan om 

Hem Die gediend moet worden. Het probleem is dat het ons meer te doen is om onszelf in ons 

dienen, dan om Hem, en hoe Hij door onze dienst de eer zal ontvangen. Het is voor ons bezige 

ik veel gemakkelijker om ”uit te reizen,” dan om aan de voeten van de Meester te zitten. Nu, 

christen, als u zo druk bent geweest met allerlei zaken van tweederangs belang; als uw geest 

zich teveel heeft ingelaten met allerlei wereldse zaken, of met enige aardse liefde, dan zegt de 

Meester tot u: ’’Mijn bruid. Mijn geliefde, wat reist gij veel uit?” 
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In één enkel ogenblik. 

En Ik zal u een nieuw hart geven, en Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u; 

en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en Ik zal u een vlesen hart geven.  

Ezechiël 36: 26 

De mens verzet zich echter uit alle macht, maar alle macht van de mens, hoe overweldigend 

ze door de zonde ook mag zijn, is niet bestand tegen de majesteitelijke kracht van de 

Allerhoogste, wanneer Hij in Zijn wagen van redding voort rijdt. Hij behoudt op 

onweerstaanbare wijze en overwint het hart van een mens op zegevierende wijze. Verder vindt 

deze verandering ogenblikkelijk plaats. Een mens heilig maken is iets wat een heel leven lang 

duurt, maar een mens een nieuw hart geven is iets wat slechts een moment duurt. In één 

enkel ogenblik, sneller dan een bliksemflits, kan God een nieuw hart bij een mens inplanten en 

hem tot een nieuwe schepping in Christus Jezus maken. U kunt als vijand van God zitten waar 

u vandaag zit, met van binnen een goddeloos hart, zo hard als steen, dood en koud. Maar als 

het de Heere behaagt, zal er een vonk des levens in uw ziel vallen en op dat ogenblik zult u 

beginnen te beven, beginnen te voelen. U zult uw zonden belijden en tot Christus om genade 

vluchten. Andere delen van de zaligmaking vinden geleidelijk aan plaats. De wedergeboorte is 

echter de onverwijlde daad van Gods soevereine, doeltreffende en onwederstandelijke genade. 

 

 

God vergeeft vrijmoedig. 

Lichthartige, losbandige man, er is een arm meisje wiens lichaam en ziel in het verleden door u 

is geruïneerd en er is niets wat u kunt doen om dat onheil ongedaan te maken. Al zouden uw 

tranen voor altijd stromen, u kunt nooit het verleden uitwissen of het verkeerde herstellen. Al 

zou u die ronddwalende ziel door Goddelijke genade terugbrengen, zelfs dan kon het bittere 

verleden niet ongeschreven zijn, want ook zij heeft het gif verspreidt. Al de zonden van het 

vervloekte verleden zal voortleven. God vergeeft zonde, maar er zijn veel gevolgen van de 

zonde die God niet afwendt. Als u het vuur aansteekt, brandt het door naar de laagste delen 

van de hel. God kan u deze brandstichting vergeven, maar het vuur zelf gaat nog steeds door. 

U sprak verkeerde woorden over de Heere Jezus in de oren van een jonge vriend, dat hem van 

het rechte pad af bracht. U kunt het niet ongedaan maken, de ontrouw en het ongeloof van die 

jongeling kunt u niet uitroeien. Het eeuwige onheil dat u anderen hebt aangedaan, kan een 

goede reden zijn voor de Allerhoogste waarom Hij u niet zou vergeven; maar, wonder van 

genade, toch zegt Hij: ” Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten.” Jesaja 55: 8 Met dit alles 

voor Hem, met alle gevolgen van uw zonde voor Hem, vergeeft Hij u vrijmoedig als u op Jezus 

rust. 

 

 

Onze zorgen onder het vergrootglas. 

Omdat we ooit eens omringd werden door een dichte mist op de Sty Head Pass in het Engelse 

merengebied, voelden we onszelf getransporteerd worden naar een mysterieuze wereld, omdat 

alles ineens groter en vreselijker leek dan gebruikelijk is op deze nuchtere planeet. Een klein 

bergmeertje groeide uit tot een groot meer, waarvan de verre kusten als streepjes waren die 

buiten het bereik van ons slechte zicht lagen. Terwijl we afdaalden in de vallei van Wastwater, 

rezen de rotsen aan de ene kant op als kantelen van de hemel en de afdaling aan de andere 

kant leek op de vreselijke lippen van een gapende afgrond. Maar, als iemand in het heldere 

licht van de morgen terugkijkt, is er niets gevaarlijks op het pad, of schrikaanjagend aan de 

rotsen.  
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De weg was een steile maar veilige afdaling, er was niets gevaarlijks voor gewone 

bergbeklimmers. Door de mist lijkt de herder gigantisch en zijn schapen zijn als volgroeide 

leeuwen. Zulke gevallen komen we ook tegen in onze pelgrimstocht: een beetje moeite in de 

verte wordt, door onze mistigheid, vergroot tot een verpletterende tegenslag. We zien een 

leeuw op de weg, hoewel er geschreven staat “geen verscheurend gedierte zal daarop komen.” 

Een nietige vijand is uitgegroeid tot een Goliath en de rivier des doods verwijdt zich in een 

grenzeloze zee. Kom, hemelse wind en blaas de mist weg, dan zal de vijand worden veracht en 

de heldere kusten aan de andere kant van de rivier zullen duidelijk opvallen in het licht van het 

geloof! 

 

 

Het mysterie van de vrije wil en de genade. 

De Heere laat ons vrij en tegelijkertijd laat Hij ons toch Zijn wil doen, daarin ligt de schoonheid 

van het Evangelie. Veronderstel dat de wil van de mens een kamer is, als u en ik het willen 

openen, dan breken we het slot, we begrijpen de ware handelwijze niet. Maar de Heere heeft 

de sleutel en weet hoe Hij de deur moet openen zonder iets stuk te maken. Zonder de meest 

fijngevoelige veer in het horloge te schenden, weet de Maker hoe Hij het moet reguleren. 

Genade trekt, maar het is met mensenzelen¹, het regeert, maar het is met een scepter van 

liefde. Feit is dat het grote geschil tussen Calvinisten en Arminianen is ontstaan door elkaar 

niet te begrijpen, de ene broeder zegt: “Wat ik bezit is de waarheid” en de andere die zegt: 

“Wat ik bezit is de waarheid en niks anders.” Deze mensen hebben iemand nodig om hun 

hoofden samen te brengen en hun overtuigingen samen te smelten. Ze hebben één ruim brein 

nodig om de waarheden te bevatten die hun twee kleine hoofden bevatten, want Gods Woord 

is niet alles aan de ene kant, noch helemaal aan de andere, het gaat boven alle systemen en 

tart alle formules. Het legt de volledige verantwoordelijkheid van zijn ondergang bij de mens, 

maar alle macht en glorie van genade wordt aan God toegeschreven en het is wijs van ons om 

hetzelfde te doen. 

¹ Mensenzelen, lieflijke en zachte zelen, om hen niet te kwetsen of te bezeren. Vergelijk de manier van 

spreken met 2 Samuël 7: 14. Jesaja 8: 1. Deze woorden drukken de lieflijkheid, vriendelijkheid en 

lankmoedigheid Gods in het leiden van Zijn volk zeer levendig uit. 

 

 

Verzoeking en verleiding. 

Wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Jakobus 4: 7 

Satan vindt het een goede tijd voor verzoeking wanneer wij verleid zijn geweest en niet 

gezondigd hebben, wanneer wij sterk hebben gestaan en overwonnen hebben. Dan komt hij en 

zegt: “nou, dat hebt u goed gedaan, u bent een geweldige christen.” En hij die denkt dat hij 

een geweldig christen is, is bijna een schaamteloze zondaar, reken maar, en satan wint algauw 

terrein bij hem. Wanneer u succesvol bent in zaken of succesvol in kerkelijk werk, dan zal 

satan u verzoeken.  

Wanneer u geen succes hebt en een moeilijke tijd achter de rug hebt, dan zal satan u 

verzoeken. Wanneer u een zware last moet dragen, dan zal hij u verzoeken. Wanneer die 

zware last van u afgenomen is, dan zal hij u verzoeken en nog veel erger dan ooit tevoren. Hij 

zal u verleiden wanneer u de één of andere zegening gekregen hebt, waar u heel blij mee bent.  
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Net als in de woestijn, toen het volk riep om vlees; God vervulde hun hartenwens, maar gaf 

magerheid in hun zielen. Juist wanneer u verkregen hebt wat u zo graag wilde hebben, dan 

komt er een verleiding. Ik heb maar een ding tegen u te zeggen: waakt! “En hetgeen ik u zeg, 

dat zeg ik allen,” zei Christus: “Waakt. Waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt.” Ga de 

strijd dapper in, zeker van de overwinning van onze Meester en verwacht om te overwinnen in 

geloof net als Hij dat deed. 

 

 

Volharding. 

En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het 

einde, die zal zalig worden. Mattheüs 10: 22 

Je ziet in de Schrift niet veel jonge mensen verdwalen. Je ziet gelovigen zondigen maar dat zijn 

meestal oudere mensen. Daar is Noach, geen jonge man. Daar is Lot, toen hij dronken was, 

was geen kind meer. Daar is David met Bathseba, geen jonge man vol hartstocht. Daar is 

Petrus, hij was geen jongen toen hij zijn Meester verloochende. Dit waren mannen met 

ervaring, kennis en wijsheid. “Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” 1 

Korinthe 10: 12 Met verdriet denken we aan iemand die we jaren geleden nog zoet hoorden 

bidden, we achtten hem hoog en vertrouwden hem. Ik herinner me een lieve broeder die erg 

vriendelijk maar niet wijs zei, “als hij geen kind van God is, ben ik het ook niet.” Maar lieve 

broeders, hij nam tot onze schaamte en verdriet een zijspoor naar de slechtste en vuilste 

zonden. Maar dit is het kenmerk van een echt kind van God: hij houdt vol tot het einde. Als 

iemand niet volhoudt en teruggaat naar zijn oude meester, als hij opnieuw het satanische juk 

opneemt, dan is dat een duidelijk bewijs dat hij nooit het geestelijke Egypte door Jezus 

Christus heeft verlaten. Hij heeft nooit het eeuwige leven ontvangen wat niet kan sterven 

omdat het uit God geboren is. Lieve vrienden, ik heb dus genoeg gezegd om te bewijzen dat 

het echte kenmerk van een Christen volharding is. Ik denk dat daar geen twijfel over bestaat. 

En zonder deze volharding bewijst niemand dat hij een kind van God is. 

 

 

Veracht de vrije genade niet. 

Ik liep op een dag over een lange zandweg, de hitte van die dag was ver boven onze normale 

ervaring in dit land, het was bijna tropisch. Ik zag een klein stroompje koel water en 

uitgedroogd van de dorst bukte ik me en dronk. Denkt u dat ik iemand toestemming vroeg of 

informeerde of ik wel of niet mocht drinken? Ik wist niet wie het toebehoorde en het kon me 

ook niet schelen. Daar was water en ik wist dat het mijn dorst zou lessen. Niemand hoefde 

naar mij te roepen “Drink!” Want mijn innerlijke verlangens riepen “Drink!” Ik had dorst en er 

was water. Ik merkte op, nadat ik gedronken had, dat er twee arme zwervers langs kwamen 

die ook uit het stroompje begonnen te drinken. Ik heb niemand gezien die hen naar de 

gevangenis bracht omdat ze dronken. Omdat het water daar was en de dorstige mannen daar 

waren, was het een geschikt moment om hun behoefte te bevredigen en ze namen er snel deel 

aan.  

Hoe vreemd is het toch dat God het Evangelie om niet geeft en dat wanneer u begerig bent om 

het te ontvangen, u toch iemand nodig hebt die tot u roept: “Drink! Drink! Drink!” En dat u dan 

uiteindelijk nog niet durft te komen om te drinken. Oh! Als u een beetje meer dorst had, als u 

uw behoefte beter zou kennen, als u meer overtuigd was van uw zonden, dan zou u nauwelijks 

een uitnodiging nodig hebben, alleen al het feit van die grote voorraad zou voor u voldoende 

moeten zijn. Kom daarom deze morgen en drink, het zal de brandende dorst vanbinnen lessen. 
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De wil des Vaders. 

En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit 

niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij 

gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven 

hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Johannes 6: 39 - 40 

Dit is de waarheid, de simpele en onopgesmukte waarheid. Dit is de wil van Hem die de 

Zaligmaker naar de wereld gezonden heeft: dat iedereen die de Zoon aanschouwt, en in Hem 

gelooft, onmiddellijk eeuwig leven heeft. Wat een geweldig evangelie is dit! Als ik ga preken, 

hoef ik niet te zeggen: ‘ik ga spreken tot Gods uitverkorenen.” Helemaal niet - “een iegelijk die 

de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft” zal het eeuwige leven hebben. Ik heb ook niet tegen 

mezelf gezegd: “Nu ga ik zekere eigenschappen naar voren halen die naar mijn mening Gods 

uitverkorenen omschrijven.” Ik heb helemaal het recht niet om dat te doen. Het evangelie 

zegt: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal 

hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” En ook dit zegt het evangelie: “..dat een iegelijk 

die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe.” Laat dat dan recht 

overeind staan. Laten we ons verheugen in deze eenvoudige waarheid, zonder haar vleugels te 

kortwieken. 

 

 

De juiste weg. 

En de Heere zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw 

beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der 

wateren, welker wateren niet ontbreken. Jesaja 58: 11 

Jehovah zal u voortdurend leiden. Let op het woord “zal” — “De HEERE zal u voortdurend 

leiden.” Hoe zeker is het dan! Hoe zeker is het dat God ons niet zal verlaten! Zijn kostbare 

“zullen” zijn beter dan de eden van mensen. “Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.” 

Hebreeën 13: 5 SV Let nu op het woord “voortdurend.” We worden niet soms geleid, maar we 

hebben een eeuwige begeleider. We moeten niet af en toe aan ons eigen inzicht overgelaten 

worden en daardoor afdwalen, maar we moeten voortdurend luisteren naar de leidende stem 

van de Grote Herder. En als we Hem op de hielen volgen, zullen we niet afdwalen, maar over 

de juiste weg naar een stad gebracht worden waar we zullen wonen. U bent misschien wel 

eens in een doolhof geweest, dan weet u hoe moeilijk het is om de weg naar het centrum te 

vinden. Maar soms zit er iemand hoog boven het doolhof die het hele doolhof voor hem ziet als 

een kaart en hij roept naar u om links of rechts te gaan. Als u zijn aanwijzingen volgt zult u 

snel de weg vinden. Zo is ook het doolhof van het leven alleen een doolhof voor ons. God 

overziet alles. Hij heerst over alles. Hij kijkt naar dit doolhof zoals mensen op een kaart kijken. 

En als wij maar naar Hem kijken, als onze gemeenschap maar voortdurend vastgehouden 

wordt, zullen we nooit dwalen. Dan zullen we snel het doel van onze hoop bereiken door het 

volgen van Zijn stem! 
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Deo volente. 

In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat 

doen. Jakobus 4: 15 

Erken dat God over alles gaat en dat u zich overgeeft aan Zijn leiding. Als u zegt: “Ik ga dit of 

dat doen,” voeg er, zoal niet in woorden dan in gedachten, aan toe: “Zo de Heere wil.” Geen 

kwaad kan u treffen als u buigt voor Gods soevereine heerschappij. We hebben God te 

erkennen in zaken die de toekomst betreffen, aangezien er, in de eerste plaats, een goddelijke 

wil is die alle dingen regeert. Ik geloof, dat er niets gebeurt buiten de raad en de wil van God 

om. Zelfs de kleinste dingen in het leven worden door Zijn alziend oog niet over het hoofd 

gezien. “Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.” De plaats van een draaikolk in een 

rivier is net zo goed bepaald als de positie van een koning. Het kaf uit de hand van de wanner 

wordt evenzeer bestuurd als de sterren in hun loop. Alle dingen worden geregeld en hebben 

een aangewezen plaats in Gods plan. Er gebeurt niets wat Hij niet toestaat of verordend.  

Als we dit erkennen, zullen we misschien niet altijd “zo de Heere wil” zeggen, maar we zullen 

het wel altijd voelen. Er is een hogere macht die we hebben te erkennen. En er is een 

almachtig plan waarvoor we een diepe buiging moeten maken, zeggend: “Indien de Heere wil.” 

 

 

Gedachten over Jezus. 

Jezus, wat een oneindige zoetigheden zijn er in Zijn Naam! De indrukken, die wij ontvangen, 

als we Hem beschouwen, kunnen worden vergeleken met sommige lenzen, die wanneer men 

ze in de hand neemt en in een bepaalde richting houdt, een lichtbeeld voortbrengen en daarna 

in een andere richting gehouden, een ander beeld opleveren. Welke kant men ze ook wendt, 

altijd ziet men een prachtige lichtstraal en nieuwe kleuren vertonen zich aan het oog. O, neem 

Jezus tot uw hoofdgedachte, stel u Hem voor, denk na over Zijn verhouding tot uw ziel en 

nooit zult u dat ene onderwerp kunnen uitputten. Denk over Zijn eeuwige verhouding tot u, en 

ook over uw zo bekende en bewuste verhouding tot Hem, sinds u geroepen bent door Zijn 

genade. Denk hoe Hij uw broeder werd, hoe Zijn hart medelijdend voor het uwe sloeg; hoe Hij 

u kuste met de kussen van Zijn liefde en Zijn liefde u zoeter was dan wijn. Zie terug op de 

zonnige plekjes in uw levensgeschiedenis, toen Jezus u toe fluisterde: ”Ik ben de uwe,” en u 

antwoordde: ”U bent de mijne.” Denk aan die dierbare ogenblikken, toen een engel uit de 

hemel neerdaalde, u op zijn vleugels nam en u omhoog droeg en u deed zitten in hemelse 

plaatsen, waar Jezus is, opdat U met Hem gemeenschap zou hebben. Of denk aan die andere 

ogenblikken, door Paulus zozeer op prijs gesteld, toen u gemeenschap had aan het lijden van 

Christus, toen u zich bewust was voor Christus te kunnen sterven, zoals u die hebt in de rijke 

ervaring van uw doop, met Hem gestorven en met Hem opgestaan. Denk aan uw verhouding 

tot Christus, Die in de hemel zal worden voortgezet. Denk aan het uur, dat nadert, waarin u de 

met bloed besprengde schare zult begroeten op de eeuwige kust, en waarin Jezus u 

verwelkomen zal, als meer dan overwinnaar en een kroon op uw hoofd plaatsen zal, de glans 

van de sterren te boven gaande. O, neem Jezus tot blijvend onderwerp van uw gedachten, en 

elke dag zult u nieuwe verkwikkende gedachten aan Zijn genade, Zijn schoonheid, Zijn 

heerlijkheid ontlenen. In Hem hebt u een nooit uitgeput onderwerp van vergenoeging, een 

voorwerp van aantrekkelijkheid, een middelpunt van liefde. 
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Bevelen en beloften. 

Wilt u, dat de beloften u vervuld zullen worden, zie toe, dat u het bevel volbrengt, dat aan de 

belofte wordt toegevoegd. Volg het voorbeeld van Mozes. Mozes wist, dat er een belofte was 

gegeven aan het volk van Israël, dat het de wereld tot zegen zou zijn, maar om die te 

verkrijgen, was het nodig, dat hij zelfverloochening zou beoefenen, daarom “weigerde hij een 

zoon van de dochter van Farao genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God 

kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben.”  

Als de belofte u voorschrijft om uzelf te verloochenen, kunt u zonder zelfverloochening haar 

niet verkrijgen. Gehoorzaam, en u zult verkrijgen. Meent u, dat de belofte moed vereist – 

maak van de moed gebruik. Of indien de belofte u gehoorzaamheid voorschrijft, wees 

gehoorzaam. Herinner u, hoe Rachab het snoer van de scharlaken draad uit haar venster liet 

hangen, omdat dit de toets was van haar geloof. Zo ook u. Wat Christus u ook gezegd heeft, 

doe het. Verwaarloos geen bevel, hoe onbeduidend het u ook schijnen mag. Doe hetgeen uw 

Meester u zegt, zonder rekenschap te vragen. Immers hij is een slechte dienstknecht, die de 

gepastheid van de bevelen van zijn meester in twijfel trekt. Ongetwijfeld zult ook u, net als de 

Ethiopische kamerling, uw weg met vreugde vervolgen, wanneer u gehoorzaam bent geweest. 

Immers is de beloften voor hen, die een goed gerucht van het land doen uitgaan. Vergeet niet, 

dat Kaleb en Jozua de twee enige getrouwe getuigen waren, die de belofte verkregen, omdat 

zij alleen God eerden. Eert u God ook zo? Laat een smadende wereld uw onwrikbaar getuigenis 

horen, dat uw God goed en waarachtig is.  

Laat uw zuchten en morren de mensen niet doen vermoeden, dat u een harde Meester hebt, 

en dat Zijn knechten geen vreugde, geen blijdschap, geen genot kennen. Laat het bekend 

worden, dat Hij, Die u dient, geen Egyptische drijver is. Zijn juk is zacht en Zijn dienst een 

genot. Zijn last is onuitsprekelijk licht. “Die Mij eren, zal Ik eren.” 1 Samuël 2: 30 Draag zorg 

om de bevelen te gehoorzamen, en God zal aan u de beloften vervullen. 

 

 

Klein geloof is ook geloof. 

Een ongerief van het ’’klein geloof’ is, dat terwijl het groot geloof altijd zeker is van de hemel, 

het eerste slechts zelden dit meent te zijn. Klein geloof is echter even veilig, wat de hemel 

betreft, als een groot geloof. Wanneer Jezus Christus Zijn juwelen op de laatste dag telt, zal Hij 

de kleine parels, zowel als de grote van Zijn kroon tot Zich nemen. Al is een diamant nog zo 

klein, hij is toch kostbaar, omdat hij een diamant is. Zo ook het geloof. Al is het nog zo klein, 

als het een waar geloof is, is het ’’even dierbaar,’ als hetgeen de apostelen deelachtig waren. 

Christus zal nooit zelfs de geringste parel van Zijn kroon verliezen. Klein geloof is altijd 

verzekerd van de hemel, omdat de naam van ’’klein geloof’ in het boek van het eeuwige leven 

staat. Klein geloof werd van God verkoren vóór de grondlegging van de wereld. Klein geloof 

werd gekocht door het bloed van Christus, het kostte evenveel als groot geloof. ’’Voor een 

ieder een sikkel” was de prijs van de verlossing. Iedereen: klein of groot, koningszoon of 

landbouwer, moest zich lossen met een sikkel. Christus heeft allen gekocht: klein en groot, 

met hetzelfde dierbaar bloed. Klein geloof heeft de zekerheid van de hemel, want God heeft in 

hem het werk begonnen, en Hij zal het voortzetten. God heeft hem lief en zal hem liefhebben 

tot het einde toe. God heeft hem een kroon toebereid en Hij zal die kroon daar niet ongebruikt 

laten liggen; Hij heeft hem een woning toebereid en Hij zal die woning niet in der eeuwigheid 

onbetrokken laten openstaan. Klein geloof is altijd veilig, maar zelden weet het veel.  
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Als u het ontmoet, verkeert het vaak in vrees voor de hel en is het bekommerd voor de toom 

van God. Het zal u zeggen, dat het land aan gindse zijde van de rivier, nooit zal kunnen 

toebehoren aan een zo slechte en diep gezonkene als een kleingelovige. Nu eens is het, omdat 

hij zich zo onwaardig voelt, dan weer, omdat de dingen van God te heerlijk en te goed zijn, om 

waar te kunnen zijn, of hij meent, dat zij niet bestaan kunnen voor iemand als hij is. Soms 

vreest hij, dat hij niet is uitverkoren, dan weer, dat hij niet op de juiste manier geroepen werd, 

of dat hij niet langs de juiste weg tot Christus gekomen is, weer vreest hij niet tot het einde 

toe te zullen volharden, en als u duizend van zijn angsten verslaat, heeft hij toch weer tegen 

de morgen een leger op de been. Het ongeloof toch is een van die dingen, die u niet kunt 

verslaan; u kunt het gedurig doden, toch herleeft het weer. Het is een van die schadelijke 

planten, die onder de bodem sluimeren. Al zijn zij verbrand, zij behoeven slechts een weinig 

aankweking of enige verwaarlozing van de akker, om weer uit te spruiten. Groot geloof nu is 

van de hemel zeker en het weet dit. De groot gelovige beklimt de kruin van Pisga, en overziet 

het landschap; hij proeft de zoetheid van het paradijs, zelfs voor hij de paarlenstad 

binnentreedt; hij ziet de straten, die met goud zijn geplaveid; hij aanschouwt de muren van de 

stad, de fundamenten, waaraan kostbare stenen zijn; hij hoort de juichtoon van de verlosten 

en begint op aarde reeds de balsem geur in te drinken van de specerijen van de hemel; maar 

het arme kleingeloof kan natuurlijk niet naar de zon kijken, slechts zelden bespeurt het enig 

licht, het tast om zich heen in het dal: en terwijl het in alles veilig is, waant het zich in gevaar. 

 

 

Eenzaamheid. 

Jezus antwoordde hun: Gelooft gij nu? Zie, de ure komt, en is nu gekomen, dat gij zult 

verstrooid worden een iegelijk naar het zijne, en gij Mij alleen zult laten. En toch ben ik niet 

alleen, want de Vader is met Mij. Johannes 16: 31,32 

Soms heeft het kind van God een eenzaamheid te verduren, die voortkomt uit het ontbreken 

van godvruchtig gezelschap. Het kan voorkomen, dat hij in zijn eerste dagen als christen 

omgang had met begenadigde mensen, vele van hun samenkomsten kon bijwonen, en onder 

vier ogen met de voortreffelijken van de aarde sprak, maar nu is hij geworden als een 

eenzame mus op het dak. 

Anderen in het gezin denken niet als hij, hij geniet niet van een vertrouwelijk gesprek over zijn 

Heere, en hij heeft niemand om hem te raden of te troosten. Dikwijls verlangt hij ernaar, een 

vriend te kunnen vinden, voor wie hij zijn hart kan blootleggen. Hij zou blij zijn, als hij eens 

een dominee kon bezoeken, of een gevorderd gelovige, maar hij is, als Jozef in Egypte, een 

vreemdeling in een vreemd land. Dit is een zware bezoeking voor een christen, een beproeving 

van zeer ernstige aard, waarvoor zelfs de sterken wellicht vrezen, en waardoor de zwakken 

diep worden geschokt. Aan zulke eenzamen worden de woorden van onze Heere, die we nu 

voor ons hebben, aanbevolen met de bede, dat zij die tot de hunne mogen maken: ”Ik ben 

alleen, en toch ben ik niet alleen, want de Vader is met Mij.” 
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De tederen van hart. 

En zij stenigden Stefanus, aan roepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En 

vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als 

hij dat gezegd had, ontsliep hij. Handelingen 7: 59 - 60 

Sommige tedere harten zijn niet alleen verrast, maar ook ontmoedigd en bedroefd door de 

tegenstand in de wereld. Zachte, liefdevolle geesten, die niemand afwijzen als ze kunnen 

helpen, voelen scherp de moedwillige aanvallen van hen die ze liever behagen dan tegenstaan. 

Deze personen zijn zeer gevoelig en hebben veel liefde en lijden onder de pijn van de wrede 

tegenstand, vooral als het gaat om geliefde familieleden. Voor hen die God en de mens 

liefhebben, is het soms een kwelling om een oorzaak van de strijd te zijn, zelfs om Christus’ 

wil. Wie het meest liefheeft lijkt het meest op God en hij is het dichtst bij het beeld van 

Christus gekomen, wiens hart vol van tederheid is – de ruwere geesten blijken eerder dwergen 

dan reuzen in het Koninkrijk van God te zijn. Wij moeten de ruggengraat hebben en bereid zijn 

om in alle ernst voor het geloof te strijden; maar toch, hoe meer liefde wij tonen, hoe beter, en 

dus zal het ons meer pijn kosten om voortdurend in oorlog te zijn met liefdeloze geesten. Dit is 

een deel van de beproeving die we moeten doorstaan; en hoe dapperder we het onder ogen 

zien, hoe grondiger we de veldslagen van vrede en zuiverheid zullen winnen. 

 

 

Het eigen ik. 

Het geloof is nooit zwak, wanneer het ’’eigen ik” zwak is, maar wanneer dat sterk is, kan het 

geloof niet sterk zijn, want het is precies zoals de tuinman zegt: het uitspruitsel aan de 

boomstam, dan nooit vruchten draagt, maar alleen de groeikracht aan de boom zelf ontneemt. 

Zo is het ’’eigen ik” het uitspruitsel, dat de groei van het geloof verhindert. Het moet 

afgesneden worden, anders zal uw geloof altijd een’’klein geloof’ blijven en het zal moeilijk zijn 

enige troost voor uw ziel te behouden. 

 

 

Eeuwigheid, o eeuwigheid! 

En Hij heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, die van God 

verordend is tot een Rechter van levenden en doden. Handelingen 10: 42 

Jaren geleden was er een aanzienlijke dame, die op zekere namiddag zich met kaartspel had 

beziggehouden en op de avond een concert had bijgewoond. Ze kwam zeer laat thuis, en vond 

haar dienstbode, die op haar zat te wachten, in een boek lezende. ‘Ach,’ zei zij, ‘zit u al weer te 

turen op uw verveelde boeken? Ze maken je somber en dromerig.’ De dame begaf zich naar 

haar kamer, maar ze sliep niet. In de nacht was ze zeer onrustig en tranen kwamen haar in de 

ogen. De slaap verliet haar geheel. Ze keerde zich om en om, en ten laatste riep ze de meid. 

‘Wel,’ zei deze, ‘mevrouw, wat scheelt u? Ik dacht, dat ik u vrolijk en wel verlaten had.’ – ‘O 

ja,’ zei deze dame, ‘maar ik sloeg een blik in uw boek, en ik zag maar één woord, maar dat 

woord kwelt mij; ik kan niet slapen, ik kan het niet verdragen.’ – ‘Welk woord was dat dan, 

mevrouw?’ – ‘Het was dat vreselijke woord eeuwigheid. O, meisje’, zei zij, ‘het is wel 

aangenaam eens te schertsen en te spelen, en de tijd door te brengen zoals ik deed, maar o, 

die eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid!  

Hoe kan ik de eeuwigheid trotseren?’ En zo werd die nacht doorgebracht met geween en 

gebed. Ik zou wel wensen, dat hetzelfde met velen van u gebeurde. De Rechter is aan de deur. 

Jezus komt om u te oordelen; zult u Hem tot uw Zaligmaker willen hebben? zo niet, Zijn komst 

zal u doen wenen en weeklagen, al de eeuwigheid door. Denkt aan dat woord – ‘eeuwigheid.’ 

God zegene u allen. 
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Brandnetels. 

Ik ging voorbij de akker van een luiaard, en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens; 

en zie, hij was gans opgeschoten van distelen. Spreuken 24: 30 - 32 

Het getal van hen die zich aan brandnetels branden, is niet gering. Maar zeer weinigen leren er 

voorzichtigheid uit. De doornen verwonden er velen, maar de tekst toont ons de man aan wie 

zij –en dit zonder verwonding– onderricht schonken. De wijsheid volgt een eigen weg, die haar 

zelfs van doornen druiven en van distels vijgen doet oogsten. Uit op zichzelf schadelijke 

kruiden weet zij een heilzaam geneesmiddel te putten. Daarom: murmureer niet over de 

doornen die de aarde voortbrengt, maar leer er voor uzelf winst mee doen. U kunt de 

brandnetel zo aangrijpen dat hij u deerlijk steekt, maar als u de plant op de rechte wijze met 

vaste hand aanvat, zal hij u bij het uitrukken niet wonden. Indien het u aan de rechte, door 

Gods Woord aangeprezen zin niet ontbreekt, zullen de beproevingen, zorgen en 

teleurstellingen van dit leven u alle op eigen wijze ten goede komen. Doe als Salomo: 

beschouw ze met het rechteroog, neem hun onderwijzing ter harte en uw ontvangen oogst zal 

u dankbaar stemmen. Laten we vooral letten op het beeld dat Salomo ons van de luiaard 

tekent. Hij is, zegt de tekst, “een verstandeloos mens.” 

 

 

Met Christus zijn. 

Hoe verstaat dit dan een christen? Het is een hemel, waar de wereld niet om geeft; zij weet 

wat voor een schat van heerlijkheid in die volzin is opgesloten: ”met Christus te zijn.” Maar 

voor de gelovige zijn die woorden een samenvatting van alles wat heerlijk is. Neem slechts een 

van de vele kostelijke gedachten, die de woorden bevatten – het zien van Christus. ”Uw ogen 

zullen de Koning zien in Zijn heerlijkheid.” Wij hebben van Hem gehoord, en kunnen zeggen: 

”Wie wij niet gezien, en nochtans liefhebben,” maar dan ’’zullen wij Hem zien.” Ja, wij zullen de 

verheerlijkte Zaligmaker werkelijk aanschouwen. Tracht tot een helder bewustzijn van deze 

gedachte te komen. Ligt er geen hemel in opgesloten? De handen zult u zien, die voor u aan 

het kruis werden doorboord, het met doornen gekroonde hoofd zult u aanschouwen en met 

geheel de door het bloed van Christus gewassen schare, zult u in diepe eerbied zich buigen 

voor Hem, Die zo diep voor u Zich boog. Het geloven is reeds zo dierbaar, maar wat zal het 

aanschouwen niet zijn?  

Jezus als het Lam van God te zien door de verrekijker van het geloof, vermag de ziel reeds te 

laten verblijden met een onuitsprekelijke vreugde, maar o, om Hem van aangezicht tot 

aangezicht te zien, om te staren in die ogen, om die stem te horen -de gedachte alleen al doet 

de ziel ontvlammen! En als het denken daaraan reeds zo zoet is, wat zal het zien zijn, als wij 

met Hem zullen spreken, immers het zien van Christus sluit de gemeenschap met Hem in. Al 

hetgeen de Bruid in het Hooglied begeerde, zullen wij hebben, en duizendmaal meer. Dan zal 

de bede zijn vervuld: ”Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw liefde is beter dan 

wijn.” Dan zullen wij kunnen zeggen: ’’Zijn linkerhand is onder mijn hoofd, en zijn rechterhand 

omhelst mij.” Daar ervaren wij de vervulling van de belofte: ”Zij zullen met Mij in witte 

klederen wandelen, want zij zijn zulks waardig.” En dan storten wij ons danklied uit, een lied, 

zoals wij op aarde nooit zongen, zuiver, hoog gestemd, vol zoetheid en vreugde, waarin geen 

wanklank de hemelse harmonie verstoort, een lied van lof, als Serafs zingen. Gelukkige dag, 

wanneer zien en genieten onze eeuwige erfenis zal zijn, in al zijn volheid wanneer wij kennen 

zullen, gelijk wij gekend zijn. 
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Verlossing, door Christus alleen. 

Kijk, beste vriend, naar uw huidige positie. Het is het geval van een soldaat op het slagveld, 

gewond, bloedend, het leven druipt uit hem weg, hij gaat ten onder, maar hij is verstandig 

genoeg om te weten dat hij om hulp moet roepen. De chirurg is op het veld en hij is binnen het 

bereik van het gehoor, de patiënt pleit om hulp en verlossing met veel roepen en smeekbedes. 

Tot nu toe is dat goed; maar ik bid u, bedenk dat het roepen en wenen op zichzelf de zieken 

niet zal genezen, de chirurg moet werkelijk komen en zijn wonden verbinden; en als hij 

weigert om hem te ontvangen, dan kan hij roepen zoals hij wil, maar hij zal doodbloeden. 

Onthoud dus dat de gebeden en verlangens van uzelf u niet kunnen redden, Jezus moet naar u 

toe komen en het is waanzin van uw kant als u Hem weigert door uw ongeloof. 

 

 

Gods voorzienigheid. 

En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God 

diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van 

Paulus gesproken werd. Handelingen 16: 14 

In onze gebeurtenis zien we duidelijk de werking van Gods voorzienigheid. Vooral in het feit 

dat Paulus naar Filippi kwam waar Lydia zich bevond. Toen ik in Amsterdam was, bezocht ik de 

werkplaats van een diamantbewerker, waarin ik veel grote raderen en machines zag staan. Ik 

moet bekennen dat ik het heel vreemd vond dat al die grote machines in werking waren voor 

een klein stukje kristal dat er uitzag als glas. Was deze diamant dan zoveel waard dat een hele 

fabriek ervoor in werking gesteld moest worden om hem te snijden en te laten glinsteren? De 

diamantsnijder was ervan overtuigd. Binnen die kleine ruimte lag een diamant, waar al dat 

werk aan gebeurd was. Nu siert die diamant misschien wel het hoofd of de vingers van een 

koninklijk persoon. Als ik nu kijk naar de voorzienigheid lijkt het bijna ongelooflijk dat 

koninkrijken, vorstenhuizen en grote gebeurtenissen allemaal in dienst staan van de plannen 

en voornemens van God, Die de zaligheid van Zijn volk op het oog heeft. Toch is het zo. Het 

zou ongehoord kunnen lijken om al die machines in te schakelen voor zo’n kleine diamant, 

maar dat is het niet. Zo is het ook niet vreemd dat alles in het leven door Gods voorzienigheid 

dient tot toepassing van de zaligheid voor Zijn volk. Zijn kinderen zijn de kostbare juwelen, die 

voor eeuwig de kroon van Christus zullen versieren. 

 

Verstaat gij wat gij leest? 

“En Filippus liep toe en hoorde hem (de kamerling) de profeet Jesaja lezen en hij zei: ‘Verstaat 

gij ook hetgeen gij leest?’ Handelingen 8: 30 - 33 

Ik had eens een gesprek met iemand over een belangrijk leerstuk. Ik geloof dat dit leerstuk 

duidelijk in de Schrift geleerd wordt. Maar deze man zei dat hij de Bijbel op zijn knieën door 

had gelezen – als ik het me goed herinner wel zes keer. Hij had dit leerstuk echter niet in de 

Bijbel kunnen vinden. “Broeder,” antwoordde ik, “dat is ook een veel te moeilijke houding om 

de Bijbel te lezen! Ik zou liever op een stoel gaan zitten om de bladzijde in een natuurlijke en 

gemakkelijk houding te bestuderen. Bovendien zou ik er dan niet zo snel doorheen zijn 

gesneld, zoals u door de hoofdstukken heen moet hebben geraced. Ik zou liever weinig tegelijk 

gelezen hebben en het geprobeerd hebben te begrijpen.” “Verstaat gij wat gij leest?” Dat is de 

vraag. “Ik lees elke morgen een hoofdstuk,” zegt iemand. Dat is heel goed, blijf dat doen, 

maar “verstaat gij ook hetgeen gij leest?” “Wel, ik leer ook dagelijks een tekst uit mijn hoofd.” 

Fijn, maar ‘verstaat gij ook hetgeen gij leest?” Dat is het belangrijkste punt. De vlinder fladdert 

van bloem tot bloem, zonder dat dit ook maar enig resultaat heeft. Maar kijk nu eens naar de 

bijen.  
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Zij dringen zich helemaal in de bloemkelken. Dan komen zij eruit, terwijl,zij vol met stuifmeel 

zitten. Hun magen zijn gevuld met de heerlijkste honing, om die naar hun korven te brengen. 

Dat is de manier om de Bijbel te lezen: dring de bloemen van de Schrift binnen. Dompel u in 

de diepste betekenis en zuig die verborgen zoetheid eruit, die de Heere daarin heeft gedaan 

ten behoeve van uw geestelijke verfrissing. 

 

 

Keer terug. (Israël) 

Bekeer u, o Israël! tot de HEERE, uw God toe; want gij zijt gevallen om uwe ongerechtigheid. 

Neem deze woorden met u, en bekeer u tot de HEERE; zeg tot Hem: Neem weg alle 

ongerechtigheid, en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Assur zal ons 

niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onzer handen niet meer 

zeggen: Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Hosea 14: 2 - 4 

Keer weder, o Israël, tot de HEERE, uw God. Ik hoop dat die stem op dit moment met kracht 

de zielen van veel mensen binnenkomt. Het is een heel leerzame roepstem, omdat ze de 

zondaar heel precies zegt wat ze doen moet. Keer terug in de tegenovergestelde richting. Kom 

terug, want de weg die u gaat is de tegenpool van de weg die u zou moeten gaan. U bent 

weggegaan van God; kom weer terug. U bidt niet meer; begin er weer mee. U bent verhard; 

buig onder het Woord. U regelt alles zelf en spreekt alles tegen; geloof als een kind. Breng 

vruchten voort die uw bekering, en niet uw volharden in de zonde laten zien. Voor veel mensen 

zou er geen betere raad voor het geestelijk leven zijn dan deze woorden: ’’Keer terug.” Doe 

wat u tot nu toe naliet, en laat na wat u tot nu toe deed. Volg het andere spoor. ’’Keer terug.” 

Eigenlijk is het maar één woord, maar een heel betekenisvol woord. Er moet een verandering 

plaatsvinden, een totale verandering, een terugkeer tot God. 

 

 

Een vermaning tot dankbaarheid. 

Waarom zucht u, gelovige? Waarom rouwt u en ligt u op uw mesthopen zodat de honden van 

de hel uw zweren likken? Kom, erfgenaam van de hemel, wikkel uzelf in uw scharlaken en fijn 

linnen! Leef volgens uw deel, voed uzelf met het feestmaal. Alle dingen zijn van u, haal uw 

harp uit de wilgen en leg die zak en dat as terzijde. Trek de prachtige kleding van 

dankbaarheid aan en zing het lied van dankbetuiging aan de Herder die beloofd heeft dat u 

niets tekort zal komen. Zijn wil zal de wensen van uw hart vervullen, totdat het als een beker 

overloopt.  

 

 

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, Rechtvaardigen, verheft den HEER. 

Het past oprechten, God te loven; Zingt Zijnen groten Naam ter eer. 

Prijst Hem in uw psalmen, Met de schoonste galmen; 

Roept Zijn weldaan uit; Laat de keel zich paren 

Met den klank der snaren; Looft Hem met de luit. 

Psalm 33:1 
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