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Lopen 
16-10-1998 

„…die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt”. 1 Korinthe 9:24  

Het leven van een christen is een loopbaan en de hemel is de plaats van de rust. Daar vindt 

geen worsteling meer plaats, want dan hebben wij onze vijanden overwonnen. De 

verheerlijkte heiligen worden ons getoond met palmtakken in hun handen als een teken van 

overwinning. Daar is de loop geëindigd, daar hebben ze de prijs gekregen en zitten ze op 

tronen en rusten. Dit leven is een loopbaan. Daarin moeten wij lopen, het is een weg of een 

pad waarin wij moeten lopen. Het is een weg van heiligheid en gehoorzaamheid, ja het is de 

weg waarin God wordt gevonden. De weg van Gods geboden is een zuivere weg, die met 

heiligheid geplaveid is. De weg der zonde is besmettelijk, wie zich op deze weg begeeft, 

kleeft de modder van de hel aan. In de wegen van de zonde zijn zulke diepe modderpoelen 

waar de mensen in het verderf verzinken.  De weg van een christen echter is zuiver. Zij die in 

deze loopbaan lopen, reinigen zichzelf van alle besmettingen. Die in deze loopbaan lopen, 

spannen al hun krachten in en doen hun uiterste best. Wij moeten al onze krachten 

inspannen om het perk dat ons is voorgesteld af te lopen. Een christen moet met alle haast 

en alle krachten van zijn ziel voorwaarts spoeden. Opdat hij dat mag verkrijgen waarvoor hij 

loopt.  

 

De kroon 
17-10-1998 

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs 

ontvangt?” 1 Korinthe 9:24  

Een loopbaan is een korte weg, die snel te lopen is. Onze tijd is kort, dus kan onze loopbaan 

niet lang wezen. Dit mag ons in onze christelijke loopbaan moed geven, het is maar een 

korte loopbaan. Petrus zei: „Nadat wij een weinig tijds geleden hebben”, en wij mogen 

zeggen: „nadat wij een kleine tijd gelopen hebben, zo zullen wij aan het einde van de weg 

zijn. Het is nog maar een kleine tijd, kind van God, en uw worstelen, wenen en bidden zal 

afgelopen zijn en u zult de vruchten van uw bidden genieten. Nog maar een kleine tijd en u 

zult aan het einde van uw lijden zijn, aan het einde van uw loopbaan. Wat zal een kind van 

God zich verblijden wanneer hij eraan denkt dat een groot deel van zijn loopbaan is afgelegd 

en dat het einde nadert. Taylor, een martelaar, zei op weg naar het schavot: „Ik heb maar 

twee trappen over te gaan en dan zal ik in mijn vaders huis zijn”. De winnaar in een loopbaan 

ontvangt een kroon. Zo ook in de godsdienst. Die de strijd winnen, zullen de kroon 

ontvangen, die de hemelse loopbaan getrouw en volstandig lopen, die zullen de kroon 

ontvangen. Deze prijs wordt vergeleken bij een kroon. Wat betreft zijn heerlijkheid en zijn 

voortreffelijkheid is die met geen pen te beschrijven. Al de glans en luister aan de hemel 

zelfs is daarmee niet te vergelijken, al was elke ster een zon.  

 

De lopers 
19-10-1998 

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs 

ontvangt”. 1 Korinthe 9:24  

De christelijke loopbaan verschilt van andere loopbanen. Bij andere loopbanen ontvangt één 

de prijs, maar in de geestelijke loopbaan zijn er velen die de prijs ontvangen. „Velen zullen 

komen van oosten en westen en zullen met Abraham, Izak en Jakob aanzitten in het 

Koninkrijk der hemelen”. Onder deze grote schare die niemand tellen kan, worden zij 
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verstaan die tot de verkiezing behoren en zalig zullen worden. Deze worden als 

overwinnaars gekroond en staan met palmtakken in hun handen. In andere loopbanen zijn 

er maar twee die lopen en velen staan te kijken. Maar in de hemelse loopbaan moeten ze 

allen lopen, ook die onbekwaam zijn, ook lammen en blinden, niemand is vrij. Allen zijn wij 

van God afgelopen door de zonde en allen moeten wij tot Hem lopen door bekering. Wij 

moeten of lopen of verdoemd worden, of naar de hemel vliegen of in de hel vallen. In 

andere loopbanen krijgt de snelste de prijs. In deze hemelse loopbaan is dit niet zo, al lopen 

ons anderen voorbij, nochtans, indien wij maar tot het einde van de loopbaan standvastig 

blijven, zullen wij de prijs ontvangen. Dit is een troost voor zwakgelovigen. Al kunnen ze zo 

snel niet lopen als anderen, ze zullen indien ze maar tot het einde volstandig blijven, 

gekroond worden.  

 

Bevel 
20-10-1998 

„Weet gij niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt”. 

1 Korinthe 9:24  

God heeft ons in deze loopbaan gezet. Laat ons dan lopen de loopbaan die ons voorgesteld 

is. Het is niet onze vrije keus of wij lopen willen of niet. Gods geboden gaan met kracht en 

autoriteit vergezelschapt. Er valt niet te twisten tegen het woord van God. Op Gods bevel 

laten de hemelen de regen neerdruipen, stellen de sterren zich in orde, brengt de aarde een 

oogst voort, durft de zee niet één stap verder te gaan. Indien de levenloze schepselen het 

woord van Zijn bevel zo gehoorzaam zijn, veel meer moeten dan diegenen Zijn Woord 

gehoorzamen die met rede begaafd zijn. Als God zegt: „Loopt de loopbaan”, zo moeten zij 

lopen. Daar is geen andere weg naar de hemel als in de loopbaan van het christendom te 

lopen. Van nature zijn wij ver van de prijs der zaligheid en wanneer wij de hemel begeren te 

genieten, zo moeten wij erom lopen. Zij die in deze loopbaan niet lopen, krijgen de hemel 

net zo min als iemand die geen stap wil lopen om verder te komen. „Benaarstigt u meer om 

uw roeping en verkiezing vast te maken”. De tijd is kort: „Mijn dagen zijn lichter geweest dan 

een loper”, zegt Job. Indien dan de tijd vliegt, zo moeten wij noodzakelijk lopen, de nacht 

van de dood komt spoedig en niemand kan in de loopbaan lopen als het nacht is.  

 

Volhouden 
21-10-1998 

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs 

ontvangt”. 1 Korinthe 9:24  

De kroon der zaligheid wordt gezet op het hoofd dergenen die de loop volhouden. Die de 

weg half loopt en dan bezwijkt, verliest de kroon. Het is droevig voor een mens de hemel in 

het oog te hebben en dan nog op de weg te bezwijken. Het is gelijk een schip dat voor de 

haven vergaat. Ja, wat zullen wij zeggen van diegenen die teruglopen en tot de weg van de 

goddeloosheid vervallen. Achteruit gaat niemand naar de hemel. Zo een brengt een 

schandvlek op de weg. Het is beter de loopbaan nooit te beginnen, dan terug te lopen. Een 

soldaat die van zijn vaandel overloopt naar de vijand moet voor de krijgsraad verschijnen. 

Zwakheid wil God verdragen, maar verraad zal Hij straffen. Gods toorn ontsteekt tegen 

dezulken en Zijn grimmigheid is verschrikkelijk tegen de afvalligen. Alle christenen moeten 

hier vermaand worden om deze hemelse en gezegende loopbaan te lopen. Kijk eens naar 

andere schepselen en schaam u over uzelf. Kijk eens naar de hemel en zie hoe de zon als een 

reus in haar baan loopt. En zult u stilstaan? Aanschouw de lucht en zie de vogels naar de 
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hemel opstijgen. Kijk eens naar de aarde en zie de bijen, hoe zij werken in hun korven. Sla 

uw ogen op naar Gods volk. U zult hen in hun loopbaan vinden, lezende, biddende en 

wenende. En hebt u niets te doen? Och, geeft toch acht op uw kostelijke tijd!  

 

Zwaar 
22-10-1998 

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs 

ontvangt”. 1 Korinthe 9:24  

Hoe spoedig zal uw loopbaan hier op aarde ten einde komen, maar nooit zal er een eind 

komen aan uw kroon. Deze prijs moet ons in de loopbaan wakker houden. Maar u zult 

vragen: Hoe moeten wij dan in de loopbaan lopen om de prijs te verkrijgen? Het is droevig 

tevergeefs te lopen, maar schudt af alle luiheid en traagheid, want een traag christen zal de 

prijs nooit verkrijgen. Hij ligt en slaapt terwijl hij behoorde te lopen. Luiheid is de roest van 

de ziel. Ja, het is een zielsziekte en een ziek mens kan niet lopen. Werp alle last van u af, in 

het bijzonder de last van de zonde. Indien wij deze last door bekering niet afwerpen, zo zal 

ze ons in de hel doen neerzinken, want niemand kan in de loopbaan lopen met een last op 

zijn rug. Er is nog een last die een christen moet afleggen en dat is de wereld. Ik zeg niet dat 

u het gebruik van de wereld moet afleggen, maar de liefde tot de wereld. Ook denken veel 

mensen dat ze de loopbaan van de aarde naar de hemel op hun doodsbed kunnen lopen. O, 

zondaar, u die meent dat de loopbaan licht te lopen is; u bent nog vreemd van de ware 

christelijke loopbaan. U bent nog dood in de zonde en een dode kan deze loopbaan niet 

lopen. Het is zwaar voor een mens zichzelf te verzaken en zijn vlees te kruisigen. Och, wacht 

u toch voor het misverstand dat de christelijke loopbaan licht is.  

 

Aanmoediging 
23-10-1998 

„Weet gij niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs 

ontvangt”. 1 Korinthe 9:24  

„Gedenk aan uw schepper in de dagen uwer jongelingschap”, zegt de koning Salomo. Jonge 

mensen menen dat ze de loopbaan te vroeg kunnen beginnen. Denkt u dat iemand de 

loopbaan der boetvaardigheid te vroeg kan beginnen? Stel dat het zou kunnen; maar het is 

beter zich een jaar te vroeg te bekeren dan een uur te laat. Ezau's tranen kwamen te laat, 

doch David zocht de Heere in de dageraad. Loop toch de smalle weg en niet de brede weg. 

De brede weg naar de hel is vol reizigers, de meesten gaan ten verderve. Loop dan in de 

nauwe weg van zelfverzaking. Een goed christen moet met ijver zijn ontstoken. Hij zal veel 

doornen en stenen op zijn weg tegenkomen, daarom moet hij goed geschoeid zijn met het 

Evangelie des vredes en met lijdzaamheid. „Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die 

ons is voorgesteld”, zegt Paulus tegen de Hebreeën. Indien u zo wilt lopen dat u de prijs mag 

verkrijgen, moet u zich dikwijls oefenen in de genade. Het is niet genoeg genade te hebben, 

men moet ze ook oefenen en in het werk stellen. Wil je snel lopen, zo moet je ook ijverig 

bidden. „Trek mij, wij zullen u nalopen”, zegt de bruid in het Hooglied. Och, laat ons dan 

dagelijks bidden en smeken om de Heilige Geest, Die ons in de loopbaan aanmoedigt en 

boven onze krachten voorthelpt.  
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Verstand 
02-11-1998 

„…het ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat”. Jesaja 1: 5b  

De zonde heeft het verstand verdorven en heeft een deksel over het verstand getrokken en 

een mist voor onze ogen geworpen. Wij kunnen noch God, noch onszelf meer kennen. Van 

nature zijn wij „wijs om kwaad te doen”, zegt Jeremia 4:22. We zijn vernuftig in het plegen 

van de zonde en wijs om onszelf te verdoemen. Het verstand is besmet en wij kunnen over 

geestelijke dingen niet beter oordelen dan een blinde over kleuren. Ons verstand is 

misverstand; het kwade heten wij goed en het goede kwaad. Een rechte stok schijnt onder 

water krom; zo ook schijnt het rechte snoer van de waarheid krom voor een natuurlijk mens. 

Ons geheugen is gebrekkig. Eerst was het een gouden kabinet waar de Goddelijke 

waarheden in lagen opgesloten, nu is het een lek vat dat al wat goed is laat weglekken en 

dat het schuim en de ijdelheid vasthoudt. De wil, die de opperbevelhebber in de ziel is, is nu 

ongeregeld en ontsteld. In de schepping kwam onze wil met Gods wil overeen, zeggende: „Ik 

heb lust, o mijn God, om Uw welbehagen te doen”. Maar nu is ze ontsteld en wil zich tot God 

niet laten buigen: „Gij wilt tot mij niet komen”, zei Christus tot de Joden in Johannes 5:40. 

Liever willen we sterven dan tot de medicijnmeester komen. Wij hebben geen vrije wil, onze 

wil is ziek, het is een rebel tegen God. Zo is het met onze wil gesteld.  

 

Verblind 
03-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. 

Lukas 5:31  

Christelijke ziel, al hebt u veel kennis en een knap voorkomen, bedenk echter dat u ziek bent 

naar uw ziel. U heeft kanker in uw borst om u te vernederen en God laat dit ook nog blijven 

in zijn kinderen opdat ze niet opgeblazen worden. Want een kind van God is wel genezen 

van de schuld van de zonde, maar niet van de smet van de zonde. De koning Uzzia had geen 

oorzaak om hoogmoedig te zijn. Hoewel hij een gouden kroon op zijn hoofd had, was ook hij 

melaats aan zijn voorhoofd. Al hebben Gods kinderen gouden genadegaven, ze hebben ook 

hun melaatse vlekken. Ziende dan dat de zonde ons zo ellendig gemaakt heeft, zo laat ze ons 

ook nederig maken. Want zo God de hoogmoed van de engelen niet heeft gespaard, zal hij 

dan u sparen, die maar stof en as bent? Och, ziet dan uw stinkende zweren van de zonde en 

vernedert u. Nooit zijn christenen aangenamer in Gods oog dan wanneer ze verachtelijk zijn 

in hun eigen oog, want de zonden die ons vernederen, zullen ons niet verdoemen. Hadden 

we een of andere gevaarlijke ziekte in ons lichaam, wij zouden bang zijn dat wij zouden 

sterven. Och, vrees dan veel meer de zondeziekte, die de tweede dood met zich meesleept. 

Waarom vrezen de mensen de zonde niet? Dat komt omdat hun ogen zijn verblind. Zij zien 

noch hun ziekte, noch de medicijnmeester.  

 

Niet nodig 
04-11-1998 

„Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Is de zonde een zielsziekte, ja erger dan enige andere ziekte? Hoe weinigen zijn er die zich 

van die ziekte recht bewust zijn. Zij voelen zich gezond en hebben geen dokter nodig.O, het 

is een kwaad teken als een stervend mens zegt dat hij zich goed voelt. De gemeente van 

Laodicea was een zieke patiënt. De Laodiceërs meenden echter dat het goed met hen was. 

„Ik heb aan geen ding gebrek”, zeiden ze. Veel mensen zullen antwoorden, wanneer men 
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hun pols voelt en vraagt naar de staat van hun ziel, dat zij een goed hart hebben en dat zij 

niet twijfelen of zij zullen zalig worden. Lieve God, wat zou toch de oorzaak zijn dat de 

mensen betreffende hun ziel in zo'n gevaarlijke ziekte liggen? Zij liggen gereed om in de hel 

te storten, nochtans beelden zij zichzelf in dat ze in een goede staat zijn. Och, er ligt een 

geestelijk deksel op hun ogen, zodat ze hun gebreken niet zien. De gemeente van Laodicea 

achtte zich rijk, omdat ze blind was. De god van deze eeuw verblindt de ogen van de mensen 

zodat ze noch hun ziekte, noch de medicijnmeester kunnen zien. Velen danken God dat hun 

staat goed is, doch dit doen ze niet uit kennis van hun gelukzaligheid, maar uit onkunde van 

hun gevaar. Toen Hamans aangezicht bedekt was, was hij het dichtst bij de galg. Och, bidt 

toch met David: „Verlicht mijn oog, dat ik in de dood niet ontslape”, Psalm 13:4  

 

Dé arts 
05-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Het is oneindige genade voor een mens wanneer God hem voor zijn zonde gevoelig maakt 

zodat hij zijn ziekte gaat zien en met David uitroept: „Ik heb gezondigd tegen de Heere”. Als 

de zonde dan zo'n zielsziekte is, zoek dan van deze ziekte genezen te worden. Indien iemand 

ziek is, zal hij alle middelen aanwenden om genezen te worden. De bloedvloeiende vrouw in 

het Evangelie had „al haar leeftocht aan de medicijnmeesters ten koste gelegd”. Zoek ernstig 

genezing van uw ziel, meer dan van uw lichaam. David bad in Psalm 41:5: „Genees mijn ziel, 

want ik heb tegen U gezondigd”. Ga eerst tot God om genezing van uw ziel en daarna voor 

uw lichaam, want indien wij niet genezen worden, zo zijn wij vervloekt. U zult mij vragen: 

Hoe zullen wij van deze ziekte van de zonden genezen worden? Ik antwoord: Jezus Christus 

is de medicijnmeester voor de ziel. De dienaren van het Woord zijn medicijnmeesters die de 

Heere Jezus in Zijn Naam afvaardigt en uitzendt in de wereld. Doch al zijn Zijn dienaars van 

het Woord medicijnmeesters, zo zijn ze echter maar assistenten. Jezus Christus is de 

opperste Medicijnmeester, Hij schrijft ons alle recepten voor. Alle medicijnmeesters onder 

de hemel zouden niet een mens kunnen genezen zonder de hulp van die grote 

Medicijnmeester Jezus Christus.  

 

Balsem 
06-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Gods Woord, dat door de mond van Zijn dienaren wordt gepredikt, heeft een genezende 

kracht. Wanneer de geest door de geestelijke verlatingen verwond is, schept Christus de 

lippen die vrede spreken. Het gepredikte Woord is het uitgieten en toepassen van olie en 

balsem in de wonden van de patiënt. Wij zien het Woord aan als een zwak ding, maar de 

kracht des Heeren om te genezen is erin. Christus gebruikt Zijn Woord als een genezend 

medicijn. De recepten die Zijn dienaren voorschrijven, past Hij Zelf toe. Hij maakt Zijn Woord 

tot een middel van overtuiging, bekering en vertroosting. Het is niet zo dat het Woord allen 

geneest. Voor sommigen is het genezend, voor sommigen dodend. Voor de een is het een 

reuk des levens, voor de ander een reuk ten dode. Christus heeft een medicijn gemaakt van 

Zijn eigen bloed. De Arts stierf om de patiënten te genezen. Het bloed van Christus heeft een 

oneindige kracht om ons te genezen. Dit is de rechte balsem Gileads, die de ziel die ter dood 

toe ziek is, geneest. Ja, het is er om het gezwel van de zonde te genezen en ons van onze 

schuld te rechtvaardigen. O, hoe kostelijk is deze balsem! Christus geneest door Zijn Geest 

de wederspannigheid van de wil, de blindheid van het verstand en het stenen hart.  
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Voor wie? 
07-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Nooit verwondt Christus, of het is om te genezen. Nooit neemt Hij de roede van de 

verdrukking in de hand, of het is om de zieke patiënt te genezen. Davids benen werden 

verbrijzeld opdat zijn ziel behouden zou worden. U zult mij vragen waarom niet allen worden 

genezen. Dat komt omdat niet alle mensen hun ziekte kennen; zij weten niet dat ze ziek zijn. 

Ze hebben geen ogen om de wonden van hun ziel te zien. Christus wil hen niet genezen die 

zich inbeelden dat ze Hem niet nodig hebben. Velen hebben hun gebreken liever dan de 

Medicijnmeester. Zolang men de zonde liefheeft, heeft men ook een walg aan Christus' 

medicijnen. Men ziet niet uit naar de Medicijnmeester. Wanneer men naar het lichaam ziek 

is, zendt men direct iemand naar de dokter. In dit geval is de ziel ziek, en nu denken de 

mensen niet aan de Medicijnmeester Christus. Als andere medicijnmeesters hen hebben 

opgegeven en als er geen hoop van leven meer is, roepen zij tot Christus of Hij hen wil 

zaligmaken. Christus wijst zulke patiënten af die Hem alleen als noodhulp willen gebruiken. 

U die Christus veracht in de tijd van gezondheid, Christus zal u verachten in tijd van ziekte. 

Sommigen maken ook van hun plichten hun zaligmaker. Doch niet onze tranen, maar Zijn 

bloed maakt ons zalig.  

 

De enige manier 
09-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Sommige ziekten zijn onmogelijk te genezen door wereldse artsen, maar voor Christus 

bestaat er geen ongeneeslijke ziekte. Christus kan zelfs de kanker van de zonden genezen, 

zelfs als ze ook aan het hart gekomen is. Hij genas Maria Magdalena, een onkuise zondares. 

Hij genas Paulus die de gemeente des Heeren vervolgde. Paulus stond verbaasd over de 

snelle genezing. Christus geneest hoofd- en hartgebreken. O, zegt een zondaar, nooit was 

iemand zo ziek als ik ben. Ziet maar op tot uw Medicijnmeester, die genezing onder Zijn 

vleugelen heeft. Hij kan een stenen hart doen smelten en de zwarte zonden in het bad van 

Zijn bloed afwassen. Geen ziekte is voor Hem buiten hoop en ongeneeslijk. Hij is de beste 

Medicijnmeester. Hij doet ons onze ziekte gevoelen. De zondeziekte, al is ze het 

allerverdoemelijkst, toch is ze slecht te onderkennen. Menig mens ligt doodziek door de 

zonde, want de duivel heeft hem zo'n slaapdrank ingegeven dat hij de doodsslaap slaapt. Uit 

deze slaap kunnen alle donderwoorden van Gods Woord hem niet wakker maken. Maar de 

Heere Jezus, die gezegende Medicijnmeester, wekt de ziel uit haar doodsslaap op en leidt 

hem dan op de goede weg van de genezing.  

 

Grote liefde 
10-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

Deze onze Medicijnmeester vergiet Zijn eigen bloed om zijn patiënten te genezen. Jesaja 

zegt: „Hij is om onze overtredingen verwond”. Onze ondankbaarheid drijft Christus niet van 

ons weg. Wereldlijke dokters die door hun patiënten kwalijk behandeld worden, gaan boos 

weg en willen niet meer terugkomen. Wij mishandelen die grote Medicijnmeester, we stoten 

Hem weg en sluiten Hem uit. Hij verlaat ons echter niet, maar komt terug met Zijn 

voortreffelijke medicijnen om ons te genezen. O, wat een grote liefde van deze hemelse 

Medicijnmeester. Christus Zelf dronk die bittere drinkbeker die wij hadden moeten drinken. 
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En door het innemen van die drank door Hem, zijn wij genezen en zalig geworden. Zo heeft 

Christus meer liefde getoond voor zijn patiënten dan enig wereldlijk arts. Christus is een zeer 

tere Medicijnmeester, Hij heeft Zijn lijden beëindigd, maar niet Zijn medelijden. Wat een 

medelijden heeft Hij met zieke zielen! Hij betoont dat bijzonder daarin dat Hij zijn medicijn 

naar de sterkte van zijn patiënt matigt, om het leven van die patiënt niet in gevaar te 

brengen. Hij geeft dan een medicijn dat zacht werkt en geneest. Al wil Hij de zondaren 

verbrijzelen, Hij wil het verbrijzelde en gekrookte riet niet verbreken. O, dat gerommel van 

Christus' ingewanden. Hij geneest de gebrokenen van hart en Hij verbindt hen in hun 

smarten.  

 

Genezen 
11-11-1998 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn”. Lukas 5:31  

De tijd dat wij hier zijn, is een korte tijd. Daarom moeten wij ons haasten. Salomo zegt: „Er is 

een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven”. Hij zegt niets over een tijd om te 

leven, dat is zo kort dat het niet waard is om genoemd te worden. Och, maakt dan haast met 

de genezing van uw ziel. De dood komt snel. Wanneer die u overrompelt, bent u buiten 

hoop op genezing, want er is geen genezing in het graf te verwachten. Nu is het de dag van 

de genade. Nu giet Christus Zijn balsem uit. Nu zendt Hij Zijn dienaren en Zijn Geest. „Nu is 

het de aangename tijd”. Er zijn zekere tijden waarop de Koning degenen die ziek zijn, 

geneest. De dag van de genade is de dag van genezing. Indien wij de dag van de genade 

verzuimen, zo zal de dag van de toorn volgen. O, haast u dan met de genezing van uw ziel. 

Verzuim liever uw voedsel dan uw genezing. De zonde zal niet alleen doden, maar ook 

verdoemen. Kom dan tot het genezende badwater van het heiligdom. De Geest kan spoedig 

deze wateren beroeren, ja de volgende zondag kan de geneesdag voor uw ziel zijn. Die door 

het zien op de koperen slang werden genezen, zijn daarna toch nog gestorven. Wie door 

Jezus Christus genezen zijn, zullen nimmermeer sterven. De zonde mag hen kwellen, maar ze 

zal hen niet verdoemen. Och, wat heeft u dan een grote oorzaak om uw Medicijnmeester te 

danken.  

 

Strijden 
29-04-1999 

„Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht…” Prediker 9:10a  

Het werk van de godsdienst vereist onze uiterste kracht. Soms wordt het werk dat wij doen 

uitgebeeld door strijden. Bijvoorbeeld: „Strijd om in te gaan door de enge poort.” Het is een 

strijd als in doodsnood, een strijd als voor een zaak die leven en dood betreft. Hoewel wij 

vreedzame mensen moeten zijn, moeten wij in de zaak van de godsdienst strijdbare mannen 

zijn. Het is een heilige strijd, een gezegende twist. Een mens moet strijden met zijn eigen 

hart, anders krijgt hij de hemel nooit. Soms wordt dit hemelse werk vergeleken met een 

worsteling. Ons leven is een gedurige worsteling. Zoals Jakob worstelde met de engel, zo 

moeten wij worstelen met onze verdorvenheden. Wij moeten de zonden in ons hart niet 

toelaten, maar hun de voet op de nek zetten. Ja, wij moeten worstelen met satan. Hij poogt 

ons te overwinnen en tot de val te brengen, gelijk hij onze eerste voorouders deed. Soms 

wordt het leven van een christen vergeleken met vechten. „Strijd de goede strijd”, zegt 

Paulus tot Timothéüs. Christus is de kapitein van het leger der heiligen en een leidsman van 

Zijn krijgsmacht. Hij is een overste leidsman. Wij moeten allen soldaten zijn: het geloof is ons 

schild, de hoop is onze helm en het Woord Gods is ons zwaard. Wij komen in de wereld als in 



P a g i n a  | 8 

een veldslag. De begeerlijkheden voeren krijg tegen ons, het is een dag van strijd en het is 

gevaarlijk om uit te gaan zonder wapen. Doet dan aan de gehele wapenrusting Gods. Strijd 

om in te gaan door de enge poort en doe alles wat uw hand vindt om te doen.  

 

Lopen 
29-04-1999 

„Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen…” 1Korinthe 9:24  

Een loopbaan is een weg of een pad om te lopen. Zo heeft ook het christendom zijn pad 

waarop wij moeten lopen. De weg van de heiligheid en gehoorzaamheid is de weg waar de 

heiligen in gewandeld hebben. Ja, God Zelf is erin gevonden. Het lopen in de loopbaan is een 

geweldige oefening. Die in de loopbaan lopen, spannen al hun krachten in en doen hun 

uiterste best. Het christendom is een loopbaan van arbeid. Wij moeten in deze loopbaan al 

onze krachten inspannen om het perk dat ons voorgesteld is, uit te lopen. Wij moeten zijn 

als de lopers in de loopbaan, die snel hun voeten bewegen om vooruit te gaan om de prijs te 

krijgen. Het is niet met een ijdele wens of met een lauw en dodig gebed dat men de kroon 

zal winnen. Nee, een christen moet zich met alle haast en alle krachten van zijn ziel 

voorwaarts spoeden opdat hij de prijs mag verkrijgen. De loopbaan is kort en onze tijd is ook 

kort. „Nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben,” zei Petrus. Zo mag ik zeggen: Nadat 

u een weinig tijds gelopen zult hebben, zult u aan het einde van het perk zijn. Het is maar 

een kleine tijd, geliefden, en uw worstelen, wenen en bidden zal gedaan zijn. U zult de 

vruchten van uw gebeden genieten. Nog een weinig tijds en er zal een einde zijn aan uw 

lijden en u zult aan het einde van uw loopbaan wezen. O, hoe zal een kind van God zich 

verblijden dat hij al een groot deel van zijn loopbaan heeft afgelegd en dat hij bijna aan het 

einde is. Vertroost uzelf daarmee, dat u nog maar weinig stappen hoeft te doen om de kroon 

te ontvangen.  

 

Loopbaan 
01-05-1999 

„Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen…” 1 Korinthe 9:24  

In andere loopbanen wordt er één gekroond en ontvangt één de prijs. Maar in de geestelijke 

loopbaan zijn er velen die de prijs ontvangen. De heiligen zullen van alle delen van de wereld 

in de hemel komen. Het is een grote schare, die niemand tellen kan. Indien er maar één de 

prijs zou ontvangen, wij zouden met recht wanhopig kunnen zijn. In andere loopbanen zijn 

er maar een paar die lopen. Maar in deze hemelse loopbaan moeten ze allen lopen. Hier 

moeten zowel lammen als blinden lopen. Allen zijn van God afgevallen door de zonden en 

allen moeten tot Hem lopen om bekering. Het is óf lopen of verdoemd worden; óf naar de 

hemel vliegen of in de hel vallen. In andere loopbanen krijgt híj alleen de prijs die het snelst 

loopt. Maar zo is het niet in deze hemelse loopbaan. Al lopen anderen ons voorbij, nochtans, 

zo wij tot het einde van de loopbaan volharden, zullen we de prijs ontvangen. Dit is een 

troost voor zwakgelovigen. Al kunnen ze niet zo snel lopen als anderen, indien ze maar tot 

het einde volharden, zo zullen ze gekroond worden. Die te elfder ure kwam, kreeg evenveel 

loon als de eerste. In andere loopbanen lopen ze voor een tijdelijke prijs, een verderfelijke 

kroon. Maar de kroon waar Gods kinderen om lopen is een onverderfelijke kroon. De parels 

van deze kroon zijn onvergankelijk en de bloemen verwelken niet. Het is een gift van Gods 

vrije genade. Al zullen we de prijs niet ontvangen tenzij wij lopen, nochtans krijgen wij de 

prijs niet omdat wij lopen, maar uit genade om Christus' wil.  
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Haast 
03-05-1999 

„Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen…” 1 Korinthe 9:24  

Er is geen andere weg naar de hemel dan in de loopbaan van het christendom te lopen. Van 

nature zijn we ver van deze zaligheid af, doch indien wij de hemel begeren te genieten, zo 

moeten wij erom lopen. Wie deze loopbaan niet loopt, zal nooit in de hemel komen, net zo 

min als iemand die op een weg gaat en geen stap verzet, ooit het einde zal bereiken. Voorts 

is onze tijd kort. Job vergelijkt ons leven bij een loper. De tijd vliegt ons voorbij. Dus moeten 

we noodzakelijk lopen, want de nacht van de dood komt en niemand kan dan lopen. O, 

geliefden, het is een zware zaak een christen te zijn. Velen willen dat de hemel tot hen komt, 

maar zijn te traag om geweld te doen op de hemel. Ze zijn te traag om de loopbaan te lopen. 

O, denk toch niet dat u zo gemakkelijk zult zalig worden. Wereldse mensen zeggen: Waarom 

zullen wij ons zo haasten? Waarom zouden we zo precies en nauwgezet zijn? Een christen 

mag daarop antwoorden: De godsdienst is een loopbaan, ik kan die niet te snel lopen. Indien 

iemand aan Paulus gevraagd zou hebben: Waarom loop jij zo haastig? hij zou geantwoord 

hebben: Ik ben door God in de loopbaan gesteld en nu jaag ik naar de prijs. De blinde wereld 

is gereed al deze ijver voor dwaasheid te houden, maar wij hebben oorzaak ons te haasten 

als een zaak van leven en dood. Waartoe al dat bidden en wenen? Antwoord dan met David: 

De zaak des konings heeft haast (naar 1 Samuël 21:8).  

 

Ongerechtigheid 
04-05-1999 

„Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen…” 1 Korinthe 9:24  

Er is ook een loopbaan die God niet heeft ingesteld. Het is een loopbaan van 

ongerechtigheid. Die op die loopbaan lopen, haasten zich ook, maar niet naar de hemel. Zij 

haasten zich naar de hel, alsof ze vrezen dat straks de deur gesloten wordt. U zult mij 

vragen: Waarom lopen ze zo haastig naar de gevangenis? Wanneer die mensen aan het eind 

van die loopbaan komen, ontvangen ze in plaats van een kroon, ketenen en banden van 

eeuwige duisternis. Er zijn ook mensen die wel beginnen in de loopbaan van het 

christendom, maar deze niet voleinden. Doch de kroon van de zaligheid wordt gezet op het 

hoofd van diegenen die standvastig zijn. Want die de weg half loopt en dan bezwijkt, verliest 

de kroon. Het is droevig de hemel in het oog te hebben en dan nog op de weg te bezwijken. 

Dat is als een schip dat in het gezicht van de haven vergaat. En wat zullen wij zeggen van 

diegenen die nog erger doen, die de loopbaan lopen en dan terugkeren naar de weg van de 

goddeloosheid? O, het is beter de loopbaan nooit aan te vangen, dan terug te keren. „Het 

ware hun beter geweest, dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden.” Zwakheid 

wil God verdragen, maar verraad zal Hij streng straffen. Daarom moet ik allen vermanen 

deze godsdienstige loopbaan te lopen. O, geliefden, hoe zal ik u overtuigen? De prijs is een 

kroon der heerlijkheid en hierin is alle gelukzaligheid besloten.  

 

De kroon 
05-05-1999 

„Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen…” 1 Korinthe 9:24  

Geliefden, u moet de christelijke loopbaan lopen. Kijk eens naar de lucht en ziet hoe de zon 

als een reus haar baan loopt en zult u stilstaan? Kijk eens naar de aarde en zie de bijen in 

hun korven werken. Sla uw ogen eens op naar Gods kinderen, u zult ze in hun loopbaan 

vinden, lezende, biddende en wenende. En hebt u niets te doen? Och, geef toch acht op uw 



P a g i n a  | 10 

kostelijke tijd! De tijd loopt snel en staat u dan stil? Kijk eens naar de goddelozen, hoe vlug 

ze zijn in de zonden. Kijk op uzelf, hoe vlug bent u in wereldse dingen en hoe traag en 

ijverloos in de dingen van de zaligheid. Bedenk toch wat de prijs zal zijn. Het is toch een 

kroon der heerlijkheid? Daarin is alle gelukzaligheid opgesloten. Aan onze loopbaan hier op 

aarde komt een einde, maar nooit komt er een einde aan die kroon. Deze prijs behoort ons 

wakker te houden. Schud dan af alle luiheid en traagheid, leg af alle last van de zonden en de 

wereld. Veel mensen denken dat ze de loopbaan wel op hun doodsbed kunnen lopen. O, 

zondaar, wanneer u denkt dat deze loopbaan licht is, dan bent u een vreemdeling van de 

christelijke loopbaan. U bent nog dood in uw zonden, totdat er een bovennatuurlijk beginsel 

van genade door Gods Geest in u wordt gestort. Een christen moet alles verzaken, zijn vlees 

kruisigen en zijn beminde zonden onthoofden. Hij moet alle middelen die in de hemelse 

loopbaan bevorderlijk kunnen zijn, biddend gebruiken.  

 

Overdenking 
06-05-1999 

„En de lijdzaamheid bevinding werkt en de bevinding hoop.” Romeinen 5:4  

O, kind des Heeren, heeft God u niet mild en rijk verzorgd en zodanige genade bewezen die 

Hij anderen, die beter waren dan u, geweigerd heeft? Nooit eet u, of de goedertierenheid 

van God schenkt u dat. Nooit gaat u naar bed, of Gods genade sluit de gordijnen en stelt een 

wacht van engelen rond uw bedstede. Wat gij ook hebt, het is uit de schatkist van vrije 

genade. Heeft God u niet voor vele gevaren bewaard en heeft Hij niet getrouw de wacht 

over u gehouden? Een ander is door dwalingen vergiftigd, doch God heeft u stilgezet. Hij 

heeft uw oren doorboord en u heeft te horen gekregen: „Dit is de weg, wandel in dezelve.” 

Hij heeft u als een brandhout uit het vuur gerukt. Hij heeft u aan Christus verbonden. Ziet op 

al deze genadebewijzen. Hier hebben we een bevinding die wij moeten overdenken. God 

heeft u lang gespaard, anderen heeft Hij in de zonden weggenomen. God heeft meer voor u 

dan voor de engelen gedaan. Hij heeft op hun bekering niet gewacht, maar op de uwe heeft 

hij jaar op jaar gewacht. Ik hoor de engelen zeggen, toen u nog in de zonde lag: Zal ik hem 

slaan? Doch de Heere zei: Laat hem ook nog dit jaar, ziet toch of hij zich zal bekeren. Is dat 

geen bevinding die de overdenking waard is? Heeft de Heere u niet vele malen op 

zonderlinge wijze verlost? Toen u voor de poorten van de dood lag, heeft hij u weer hersteld. 

O, al deze overdenkingen van onze bevindingen moeten u opwekken tot dankbaarheid. 

 

Weinigen 
08-05-1999 

„Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Matthéüs 20:16b  

Onder de grote menigte mensen in de wereld zijn er maar weinigen die geloven. Er staan 

niet vele namen in het boek des levens. Wij lezen in de gelijkenis van de zaaier van vier 

soorten aarde, maar slechts een was de goede aarde. Och, hoe weinigen zijn er die Christus 

kennen en in Hem geloven. „Wie heeft onze prediking geloofd?”, zegt Jesaja. Hoe velen in 

deze wereld dienen de duivel en hoeveel schijnchristenen zijn er? O, overdenk toch het klein 

getal van degenen die zalig zullen worden, want de meesten wandelen naar de eeuw van 

deze wereld en naar de lusten van hun hart. Overdenk toch dit kleine getal dat zalig wordt. 

Het zal ons voorzichtig doen wandelen en onze zaligheid met vreze en beven doen 

uitwerken. Weinigen zijn er die deze weg vinden. De overdenking van deze waarheid moet 

een heilige vrees in ons veroorzaken. Niet een vrees die ons in wanhoop stort, maar die ons 

ijverig en voorzichtig maakt. Augustinus zegt van zichzelf dat hij aan de poort van de hemel 
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klopt met een bevende hand. Toch gaat deze vrees gepaard met een zekere hoop. David zegt 

in Psalm 147:11: „De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen.” Een kind van 

God vreest omdat de poort zo eng is, maar hoopt omdat de poort nog open is. Daar er dan 

zo weinig zijn die gekroond zullen worden, moet dat ons met meer ijver de loopbaan die ons 

voorgesteld is, doen lopen.  

 

Treuren 
14-08-1999 

„…en treurt en weent…” Jakobus 4:9b  

De rechte evangelische droefheid over de zonden moet vrijwillig zijn. Zij moet komen als 

water uit een springader, niet als vuur uit een steen. Tranen over de zonden moeten gelijk 

zijn aan de mirre, die vanzelf, zonder snijden de boom afdruipt. De tranen van Maria 

Magdalena waren vrijwillig. Zij stond achter Zijn voeten en weende. Zij kwam tot Christus 

met zalf in haar hand, met liefde in haar hart en tranen in haar ogen. God heeft een 

vrijwillige offerande lief en Hij haat afgeperste tranen. De evangelische droefheid is 

geestelijk. Dat is zo wanneer wij meer over de zonden dan over de straf wenen. Farao zei: 

Neem deze plaag weg. Nooit dacht hij aan de plaag van zijn hart. Maar David riep uit: „Mijn 

zonden zijn steeds voor mij.” God had gedreigd dat het zwaard in zijn huis de ronde zou 

doen. Doch David zegt niet: Het zwaard is steeds voor mij, maar: Mijn zonden zijn steeds 

voor mij. De misdaad tegen God ontroerde hem. Zo was het ook met de verloren zoon. Hij 

zegt: Ik heb gezondigd. Hij zegt niet: Ik verga van de honger, maar: Ik heb tegen mijn vader 

gezondigd. Ons berouw over de zonden, wanneer het geestelijk is, moet drie eigenschappen 

hebben. Wij moeten over de zonden rouwklagen als een daad van vijandschap. Wij moeten 

treuren over de zonden als een daad van ondankbaarheid. En ook moeten wij over de 

zonden treuren als een missen van Gods aangezicht.  

 

Troost 
16-08-1999 

„Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.” Matthéüs 5:4  

Als wij een week en gesmolten hart hebben, is het een teken dat de Zon der gerechtigheid 

over ons is opgegaan. Onze bevroren harten ontdooien en smelten. Geliefden, wanneer uw 

hart over de zonden breekt en in heilige tranen smelt, dan is het een zeker teken dat God in 

deze plicht met u geweest is, al weet u het soms niet. Tot deze geestelijke rouwklagers zeg 

ik: Mogelijk heeft u soms getracht te wenen en u heeft niet gekund. Blijf maar graven naar 

de bron. Wie weet of u de wel vindt. Al hebt u om het water van heilige tranen gegraven en 

geen tranen kunnen vinden, graaf maar verder, misschien mag u straks met Izaks knechten 

zeggen: „Wij hebben water gevonden.” Maar, zal iemand zeggen, bij mij is het zo dat ik niet 

wenen kan. Er zal eerder water uit een steenrots komen, dan tranen uit mijn ogen. Als u 

over uw zonden niet kan wenen, kunt u dan wel treurig en droevig zijn? Er kan wel droefheid 

wezen, waar geen tranen zijn. Het vat kan wel vol zijn, al loopt het niet over. Het is niet zo 

zeer het wenende oog dat God ziet, als wel het verbroken hart. Hiermee wil ik niet de 

fontein van tranen van diegenen die wenen kunnen, toestoppen. God zag de tranen van 

Hizkia aan: „Ik heb uw tranen gezien”, zegt God bij monde van Jesaja. God hoorde de stem 

van David in zijn geween (Psalm 6:9). Wanneer de tranen als paarlen van een zondaar af 

biggelen, verheugen zich de engelen.  

 

Heilige droefheid 
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17-08-1999 

„…en treurt en weent…” Jakobus 4:9b  

Wij moeten over de zonde rouwklagen, omdat ze vijandig is tegen God. De zonde hoont en 

wederstaat de Heilige Geest. De zonde strijdt tegen Gods natuur en is strijdig tegen Zijn 

heilige wil. De zonde doet alles wat zij wil om God te honen. Indien wij hierover treuren, is 

het een evangelische droefheid. Wij moeten ook over de zonde treuren als een stuk van 

grote ondankbaarheid. De zonde is een achteruitslaan tegen de borsten van genade. God 

zendt Zijn Zoon om ons te verlossen, Zijn Geest om ons te troosten, en wij zondigen tegen 

het bloed van Christus. Wij klagen soms over de ondankbaarheid van anderen. Doch wij zijn 

ten hoogste ondankbaar tegen God. Zonden tegen evangelieliefde zijn bozer dan de zonden 

van de duivelen. Hun is de genade nooit aangeboden. Als wij wenen over de ondankbaarheid 

tegen God, is dat een evangelische droefheid. Wanneer wij niet zozeer treuren over het 

ontberen van vrede of welvaart als wel over het missen van Gods aangezicht en het verlies 

van Zijn gunst, is dit een heilige droefheid en de beste weg tot herstel. Want boetvaardige 

tranen zullen uw God bij u terugbrengen. Ware droefheid is met hoop gemengd en de hoop 

wekt de ziel op tot het gebruik van de middelen. Een droefheid die de ziel van heilige 

plichten terughoudt, is een zondige droefheid en een berouw dat in de hel is uitgebroed.  

 

Gelovige tranen 
18-08-1999 

„…en treurt en weent…” Jakobus 4:9b  

Een evangelische droefheid gaat in het bijzonder over de zonden. Het gaat met een 

bekeerde zondaar als met een gewonde man, hij komt tot de geneesmeester en toont hem 

al zijn wonden. Hier ben ik, gewond door de houw van een zwaard en daar ben ik geraakt 

door een kogel. Zo beweent een ware bekeerling al zijn zonden. David legt de vinger op zijn 

zeer en wijst zijn zonde die hem ontroerde in het bijzonder aan. „Mijn zonde is steeds voor 

mij.” Hij bedoelde hiermee zijn bloedschuld. De goddeloze zegt dat hij een zondaar is, maar 

een kind van God zegt: „Ik heb dit en dat kwaad gedaan.” Onze wonden moeten ons doen 

treuren. Maar wanneer wij onze Medicijnmeester aanzien, Die een pleister van Zijn eigen 

bloed gemaakt heeft, zo moeten wij niet treuren zonder hoop. Gelovige tranen zijn kostelijk 

voor God. Wanneer de wolken van droefheid de ziel bedekt hebben, moet het geloof als een 

goddelijke zonneschijn doorbreken. De ziel zou van droefenis omkomen als de kurk van het 

geloof haar niet bovenhoudt. Al vallen onze tranen langs onze wangen op de aarde, dan 

moet ons geloof toch reiken naar de hemel. Het zijn die tranen die God in Zijn fles vergaart. 

Een ware bekeerde is bedroefd, niet alleen over de schandelijke gevolgen van de zonde, 

maar in het bijzonder over de walgelijke natuur van de zonde, over dat mismaakte 

aangezicht.  

 

Tranen 
19-08-1999 

„…en treurt en weent…”Jakobus 4:9b  

Een ware bekeerling roept en zegt: O, deze onreine ogen. O, dit onreine hart: een geheime 

kamer van goddeloosheid! Hij laat de zonden niet alleen, maar hij heeft er een walg en een 

afkeer van. Een evangelische droefheid heeft ook een haat tegen de zonden, ja een wraak, 

zegt Paulus. Wij moeten niet alleen afstand doen van, maar ook een afschuw van de zonden 

hebben. Wie een waar berouw heeft, haat de minste aanzet tot de zonden. Waar berouw 

begint in liefde tot God en eindigt in een haat tegen de zonden. Een evangelische droefheid 
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is gestadig. Sommigen zullen onder een predikatie wel enige tranen storten, maar die vloed 

is snel opgedroogd, want de droefheid van een huichelaar is snel gekomen en ook weer snel 

verdwenen. Het moet een dagelijks rouwklagen zijn, zoals Paulus zegt: „Ik sterf alle dagen.” 

Zo moet een christen zeggen: Ik schrei alle dagen over mijn zonden. O, geliefden, houd dan 

die fontein van goddelijke droefheid toch dagelijks open en laat ze niet toegestopt zijn voor 

uw dood. Van de martelaar Bradfort wordt verteld dat er nauwelijks een dag voorbijging 

zonder dat hij enige tranen over zijn zonden uitstortte. Het is goed onze zielen dagelijks te 

wassen in de zilte tranen van een waar berouw. Voor zulken heeft Christus Zijn bloed 

gestort. Want Gods kinderen moeten ook na hun vergeving nog dagelijks rouwklagen over 

hun zonden.  

 

Hard hart 
20-08-1999 

„…en treurt en weent…” Jakobus 4:9  

Het tegenovergestelde van een heilige droefheid is de hardigheid van ons hart. In de Bijbel 

wordt het een stenen hart genoemd. Een stenen hart is verre van droefheid en kan men 

kennen aan twee kentekenen. Het is ongevoelig. Een steen is ongevoelig. Leg er gewicht op, 

maal hem tot poeder, hij voelt er niets van. Zo is het ook gelegen met een stenen hart. Het is 

ongevoelig voor zonden en toorn. Een niersteen voelt men, maar de steen van ons hart 

voelen we niet. Het tweede kenteken is onbuigzaamheid. Een steen kan niet gebogen 

worden. Zo is het ook met een hard hart. Het wil zich niet schikken naar Gods bevelen, het 

wil zich niet onder Christus buigen. Een stenen hart zal eerder breken door de dood, dan 

buigen door berouw. Het wederstaat altijd de Heilige Geest. O christenen, wilt u geestelijke 

rouwklagers zijn, zo wacht u voor deze steen in uw hart. Was uw hart van koper, men zou 

het in de oven kunnen smelten. Was het van ijzer, men zou het kunnen smeden. Maar een 

stenen hart is een hart dat alleen door de arm van God kan breken en door bloed kan 

worden gesmolten. O, hoe ellendig is dan de toestand van een hard hart. Een hard hart kan 

geen indruksel van het stempel van genade ontvangen, het moet eerst gesmolten en week 

gemaakt worden met tranen van ware boetvaardigheid. Het is niet de gruwelijkheid van de 

zonden, maar de hardigheid van ons hart die ons verdoemt. Treur en ween dan over uw 

zonden en vlucht tot Christus.  

 

Zoete geur 
21-08-1999 

„…en treurt en weent…” Jakobus 4:9b  

Tranen die van een boetvaardig oog afdruipen, zijn als water dat van rozen afdruipt. Ze zijn 

zeer zoet en kostelijk voor God. Een fontein in een hof maakt de tuin aantrekkelijk. Zo is het 

hart waar een fontein van goddelijke droefheid vloeit vermakelijk voor God. Wanneer de 

wierook aan stukken gebroken wordt, ruikt ze het zoetst. Zo ook wanneer het hart over de 

zonden verbrijzeld en verbroken is, dan geven onze godsdienstige plichten de aangenaamste 

en zoetste geur. Want er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Tranen 

doen het hart van God smelten. Wanneer een misdadiger wenend voor het gerecht komt, 

doet dit het hart van de rechter smelten. Zo ook wanneer een zondaar wenend komt in het 

gebed, slaande op zijn borst en zegt: „O God, wees mij zondaar genadig.” Dit doet Gods hart 

smelten. De zoetigheid van tranen in een goddelijke droefheid is de weg tot vaste vreugde. 

Wanneer een hart droevig is, geeft het uitstorten van tranen een ademtocht van verlichting.  
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De tranen van boetvaardigheid zijn zoeter dan al de wereldse vreugd. Het Evangelie schrijft 

ons geen andere weg voor tot de gelukzaligheid dan deze: „Zalig zijn die treuren.” Er zijn 

verschillende wegen die naar een stad leiden, maar er is maar één weg naar de hemel en die 

gaat langs of door Bethlehem. Gaat u hier niet door het dal van tranen, u loopt het paradijs 

mis.  

 

Tranen 
11-09-2000 

„Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4  

Wanneer de tranen als parels van de ogen van een boetvaardige afbiggelen, is dat een lieflijk 

gezicht. Doch de liefde tot de zonden droogt de tranen op en doet de zonden zoet smaken. 

Deze zoetigheid in de zonden betovert het hart, want het is erger de zonden te beminnen 

dan ze te doen. Een mens zal onvoorzien in de zonde struikelen en wenen, maar de liefde tot 

de zonden verhardt het hart. In een waar berouw moet droefheid over de zonden zijn, maar 

hoe kan iemand bedroefd zijn over de zonden terwijl zijn hart er verliefd op is? Ach, zegt er 

een, als ik bedroefd ben over mijn zonden, dan zal al mijn vreugde in mijn tranen verdrinken. 

Dat is een groot misverstand. Zeg mij eens, wat voor vreugde kan er in een natuurlijke staat 

zijn? Wat voor blijdschap kan de zonde aanbrengen? Wordt de zonde niet vergeleken bij een 

wond en bij verbrijzeling? Wat baart de zonde anders dan vrees en schrik des harten? Van 

het lachen zegt Salomo: „Gij zijt onzinnig”, maar heilige droefheid is de baarmoeder van 

ware vreugde, die onze blijdschap niet verduistert, maar zuivert. De verloren zoon rekende 

zijn vreugde vanaf de tijd van zijn bekering: „…en zij begonnen vrolijk te zijn.” Doof daarom 

toch de bewegingen van de Geest niet uit, als Hij ons aanzet tot wenen, want wanneer de 

Geest Gods met zijn invloeiingen als dauw op de ziel valt, wordt de ziel met heilige 

boetetranen bevochtigd. Die tranen zijn u tot spijs, dag en nacht. 

 

De Geest 
12-09-2000 

„Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4  

Een schip kan niet zeilen zonder wind en een vogel kan niet vliegen zonder vleugels. Zo min 

kunnen wij zonder de Geest wenen en rouwklagen. Zie dan toe dat u de Geest niet bedroeft. 

Indien wij Hem bedroeven, mag Hij zeggen: Ik zal niet meer komen. Indien Hij zich onttrekt, 

kunnen wij niet wenen. Velen hebben een inbeelding van de genade. Zij zuigen gelijk een 

spin de verdoemenis uit de zoete bloem van Gods genade! Jezus Christus, die in de wereld 

kwam om de zondaren zalig te maken, is voor hen een steen des aanstoots en een rots der 

ergernis, tot verdoemenis van velen. O, zegt er een, Christus is voor mij gestorven en heeft 

alles voldaan. Waartoe dan al dat bidden en tranen wenen? Menig vermetel zondaar plukt 

de dood van de boom des levens en gaat door vermetelheid naar de hel op de ladder van 

het bloed van Christus, waarop Gods volk naar de hemel gaat. Het is droevig wanneer de 

goedertierenheid Gods, die ons tot bekering moet leiden, misbruikt wordt. O, zondaars, 

wacht u dat u door geen ijdele hoop wordt bedrogen en in de hel terechtkomt. U zegt dat 

God genadig is en gaat daarom rustig door in de zonden. Maar ik vraag u: Voor wie is Hij 

genadig? Voor vermetele zondaars of voor berouw tonende zondaars? Daarom is er geen 

genade zonder het verlaten van de zonden en geen verlaten van de zonden zonder berouw 

en tranen over de zonden.  
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Heden 
13-09-2000 

„Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht…” Psalm 42:4  

God verkondigt heden genade en vergeving aan diegenen die treuren en wenen over hun 

zonden. Die niet treuren, hebben geen vergeving te verwachten. Die zich inbeeldt dat de 

zonde klein is en het treuren niet waard, vergist zich. Het verkleinen van de zonden houdt 

ons van het gebruik der middelen terug. Degene die zijn ziekte gering oordeelt, zal geen 

moeite doen voor een dokter. Bedenk, om deze valse en bedrieglijke inbeelding omtrent de 

zonden weg te nemen, dat de zonde niet klein kan zijn, omdat ze begaan is tegen de hoogste 

Majesteit des hemels. Iedere zonde is zondig en daarom verdoemelijk. Zie naar de zonde in 

het licht van Christus' lijden. De minste zonde kostte Zijn bloed. Wilt u een klaar gezicht van 

de zonden hebben, vraag dan om verlichte ogen en ga naar Golgotha en lees dan de 

grootheid van uw zonden in de diepte van Christus' wonden. Het zijn niet alleen de grote 

zonden die de mens in de hel brengen, maar ook de kleine. Stel daarom uw bekering niet uit. 

Denk niet dat als de lamp bijna uit is, de krachten uitgeput en de ouderdom aankomt, het 

tijd is om over de zonde te wenen. Of meent u dat het dan nog te vroeg is? Is bekering niet 

een zaak van het grootste belang? Is het dan de mens niet veel nodiger zijn zonden te 

bewenen dan om zijn geld en staat te vermeerderen? O, het treuren en wenen over de 

zonden uitstellen, is een jammerlijke dwaasheid.  

 

Doof 
14-09-2000 

„Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet...” Psalm 95:7b-8a  

Hoe langer u het betreuren van uw zonden uitstelt, hoe zwaarder u het werk zult vinden als 

het erop aankomt. O zondaar, hoe meer u zondigt, hoe meer de hemel tegen u ontsteekt en 

hoe moeilijker het is vergeving te krijgen. Hoe weet de zondaar die zijn bekering uitstelt dat 

hij oud zal worden? Want het leven is toch een damp die voor een korte tijd gezien wordt? 

Wat onvoorzichtig is het dat men zijn berouw over de zonde uitstelt. Het is een dwaasheid 

omdat de zondaar niet verzekerd is dat hij nog genade zal vinden. Wanneer u doof bent als 

God u roept tot rouwklagen en geween over uw zonden, dan zal God ook stom zijn wanneer 

u roepen zal om genade. Neem dit toch ernstig ter harte. God mag de laatste tijd 

waarnemen om u daarin te oordelen, omdat u de eerste tijd niet hebt waargenomen om u 

daarin te bekeren. Ofschoon waar berouw nooit te laat is, is het ook zeker dat laat berouw 

zelden oprecht is. Want het is te betwijfelen of deze herfsttranen niet meer uit vrees voor de 

hel uitgestort worden dan uit liefde tot God. De zeeman werpt in storm en onweer zijn 

goederen overboord, niet omdat hij ze niet lief zou hebben, maar omdat hij vreest dat het 

schip er door zou zinken. Wanneer de mensen zo laat aan het beschreien van hun zonden 

komen, gebeurt dit meestal uit vrees dat het schip van hun ziel in de hel zal verzinken. 

 

Geduld 
15-09-2000 

„Omdat niet haastelijk het oordeel over de boze daad geschiedt…” Prediker 8:11a  

God stelt Zijn straf uit en daarom stelt de mens zijn bekering uit. De zondaar denkt: God 

heeft mij zo lang gespaard, Hij heeft Zijn geduld uitgerekt, Hij zal mij niet straffen. God is 

geen haastige crediteur Die de schuld eist en geen tijd voor betaling wil geven. God wil door 

Zijn geduld de zondaars tot bekering leiden. Helaas, hoe wordt dit geduld misbruikt. Gods 

geduld heeft echter wel een gezette tijd. Er komt een tijd dat de zon van Gods geduld zal 
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ondergaan en deze tijd zal haast ten einde zijn. Er is een tijd dat God zal zeggen: Mijn Geest 

zal niet langer twisten. God was geduldig en lankmoedig over Sodom, maar toen de stad zich 

niet bekeerde, deed Hij vuur en zwavel regenen. God mag de slag een kleine tijd uitstellen, 

maar de gerechtigheid is daarom niet dood, alhoewel in slaap. Hoe langer God Zijn zwaard 

slijpt, hoe scherper het snijdt, want zonden tegen Gods geduld krijgen een diepere snee. Die 

zonden zijn erger dan de zonden van de duivelen, want die hebben niet tegen Gods geduld 

gezondigd. Voor een kruimeltje misbruik van Gods geduld, doet Hij een druppel toorn in de 

viool van Zijn grimmigheid. De satan zet de mensen zijn lekkerste tafel voor, hij biedt hun de 

zonde gesuikerd met vermaak, maar daarna komt de bedroevende rekening. Daarom heeft 

de zonde zoveel navolgers, omdat eerst het beste wordt vertoond. Daarna volgt de bittere 

gal.  

 

 

Verlangen 
08-01-2001 

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25  

In de Psalmen was David gedurig bij God door begeerte en verlangen. Zijn anker lag vast in 

de hemel en vandaar werd hij heengevoerd door de zeilen van begeerte en verlangen. David 

schoot zijn hart door heilige begeerte tot in de hemel en had een sterke zucht en trek tot 

God: „Wien heb ik nevens u in de hemel?” David zei niet dat hij niets op de aarde had. Hij 

had zijn kroon en zijn scepter, maar hij begeerde in de wereld niets naast God. En: „Gelijk 

een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.” Een hert 

is een dorstig beest, in het bijzonder als het door jagers is achtervolgd en opgejaagd. Dan is 

de natuur in brand en moet het water hebben om de dorst te lessen. Zo schreeuwt de 

Godzalige ziel naar de verversende en verkwikkende stromen van Christus' bloed. Hij 

begeert de Zon der gerechtigheid niet alleen om zijn verkwikkende stralen, maar ook om zijn 

helende vleugelen. Hij begeert niet alleen Christus' tegenwoordigheid, maar ook Zijn beeld. 

Heere, geef mij Uzelf, opdat ik heiliger mag zijn. Wat zou ik, zegt zo'n ziel, met dit onheilige 

hart in de hemel moeten doen? Hoe zou ik gemeenschap met God en de engelen kunnen 

hebben? Zodanig is de ziel bij God door begeerte, maar niet alleen door begeerte, ook door 

de liefde. Want het vuur van de liefde doet het hart zich zo hoog, ja tot in de hemel 

opheffen.  

 

Begeerte 
09-01-2001 

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25  

De genade voert de ziel opwaarts tot God. De genade is als een vuur, dat steeds naar boven 

wil. U, die op de aarde ligt en het stof lekt: och, had u dat nieuwe beginsel van de genade in 

u, uw ziel zou in heilige vlammen omhoog steigeren. Had u maar een scherp oog des geloofs 

om Christus te zien, u zou ook direct de snelheid van de begeerte hebben om tot Hem te 

vliegen. Een begerige en begenadigde ziel is gedurig bij God, omdat Hij het middelpunt van 

de ziel is. Het is met de ziel zoals met een kompasnaald. Hij trilt en beeft totdat hij tot God 

gekeerd staat. Een christen rust in God, zoals de bij in de korf en de vogel in zijn nest. Noachs 

duif had geen rust voordat zij in de ark was en de ark was een voorbeeld van Christus. De 

begenadigde ziel is gedurig bij God. Hij is onze Vader – en waar zou het kind anders dan bij 

zijn vader willen zijn? Het is ook geen wonder dat een begenadigde ziel begeerte heeft om 

bij God te zijn. God is zijn liefde en hij wil zijn waar hij de meeste liefde ontvangt. God 
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openbaart zich in de vertroostingen van Zijn Geest, die zo zoet en zielsverrukkend zijn, dat ze 

alle verstand te boven gaan. Verwondert het u dan dat de ziel zo'n sterke begeerte tot God 

heeft? Hij geeft zulke juwelen, zulke liefdetekenen. Is het dan geen wonder dat een 

begenadigde ziel een sterke begeerte heeft om altijd bij God te zijn?  

 

Nevens U 
10-01-2001 

„Wien heb ik nevens U in de hemel?” Psalm 73:25  

De psalmdichter toont ons de kunst hoe wij in de hemel kunnen zijn voor onze dood. Dat kan 

namelijk door gedurig bij God te zijn. Voor een goed christen begint de hemel hier. De 

genade brengt hem in het paradijs van God. Elia liet zijn mantel achter toen hij opgenomen 

werd in een vurige wagen. Zo is het ook gelegen met Gods kinderen als zij sterven. De 

mantel van hun vlees blijft achter, maar hun ziel wordt in een vurige wagen van liefde 

opgenomen. Dit zeg ik tot overtuiging van diegene die zonder God in de wereld leeft. Zijn 

gedachten zijn niet bij God. Nooit denkt hij aan God dan met sidderen en beven, gelijk een 

gevangene denkt aan de rechter en de vierschaar. Er zijn mensen die steeds bij hun zonden 

zijn. Terwijl bij een kind van God de zonde steeds bij en met hem is, is hij echter niet bij en 

met de zonden. Hij zou deze slang graag in het vuur werpen. Maar de goddelozen en de 

zonden zijn als twee geliefden, ze kussen elkaar. Het zou niet mogelijk zijn een diamant te 

vinden in een goudader. Zomin is Christus te vinden in een werelds hart. De wereld is de 

grote Diana, die de mensen eren en dienen. Zij bedenken aardse dingen. Christenen moeten 

sterven aan de wereld en toezien dat de wereld hun hart niet krijgt. Water is goed voor een 

schip om te varen, maar laat het water niet in het schip komen. Als men het er niet 

uitpompt, zal het schip eindelijk door datzelfde water ten gronde gaan.  

 

Eeuwige rust 
11-01-2001 

„Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat…” Psalm 73:23  

Gedurig bij God te zijn, is het uitnemendste leven. Niets in de wereld kan dat nadoen. Alle 

beken monden in de zee uit, nochtans wordt de zee niet vol. Laat al de goude stromen van 

wereldse vermakelijkheden in het hart van een mens lopen, maar zo'n hart wordt niet 

vervuld. IJdelheid der ijdelheden, maar in God is een zoete vergenoeging. „Mijn ziel zal met 

smeer en vettigheid verzadigd worden”, zegt de psalmist in Psalm 63:6. Hier is een bijenkorf 

vol zoetigheid. Hier is de beek vol van wellusten, waar een ziel met een oneindig vermaak in 

kan baden. Het is een zoete opmerking dat God, bij de schepping van de wereld, het water 

gaf aan de vissen, de aarde aan de beesten, de lucht aan de vogels en daarna mensen 

maakte naar Zijn evenbeeld, opdat de mens zeggen mocht: „Heere, er is nevens U niets op 

de aarde dat ik begeer.” Wat anders kan mijn ziel vergenoegen dan gedurig bij Hem te zijn? 

Want gedurig bij God te zijn, is het troostrijkste wat te bedenken is. Hoe hoger de ziel boven 

de wereld verhoogd is, hoe zoetere vreugde ze heeft. Die gedurig bij God is, draagt de hemel 

bij zich. Hij heeft een voorsmaak en een proeve van Gods liefde. Bij dit leven zal de 

gevangenis in een paradijs, een brandstapel in een vreugdevuur en de bitterheid van de 

dood in zoetigheid veranderen. De dood zal de strik slechts in stukken snijden en dan zal de 

ziel als een hemelse paradijsvogel wegvliegen in de eeuwige rust.  
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Niets op aarde 
12-01-2001 

„Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat…” Psalm 73:23  

Gedurig bij God te zijn, is het allerbestendigste leven. Straks zullen wij allen onze uiterlijke 

troost vaarwel moeten zeggen. Deze bloesem zal afvallen. Rijkdommen nemen vleugels en 

vliegen weg. Voor u die met vleugels van de genade steeds opwaarts vliegt, zal dat leven 

nimmermeer een einde nemen. Het is het beginsel van het eeuwige leven, want de 

gelukzaligheid is niet anders dan de room van de heiligheid. Die hier, wanneer hij wakker 

wordt, bij de Heere is, zal ook, wanneer hij in de ure des doods slapen gaat, altijd bij de 

Heere zijn. U zult mij vragen: Hoe kom ik aan zo'n gezegende gestalte van mijn hart? Zoek 

een rechtmatig oordeel van de zonden te krijgen en zoek ook een recht gezicht op God te 

krijgen. Want hoe zoet zijn Zijn liefde en Zijn tegenwoordigheid. O, waak dan alle dagen over 

uw hart. De dokters zeggen dat men zorgvuldig moet zijn met het lichaam wanneer het uit 

een heet bad komt, want de poriën zijn open en het lichaam loopt gevaar om ziek te 

worden. Wanneer u in het geestelijke bad bent geweest van een goddelijke instelling, dan 

moet u bijzonder toezien dat u geen ongemak naar de ziel oploopt. Wacht u toch van 

geestelijke luiheid in de godsdienst. Och, welk een zwaar werk zal het dan zijn om uw hart 

wederom in die gezegende gestalte van voorheen te krijgen.  

 

De ziel 
10-08-2001 

„Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?” 

Matthéüs 16:26  

Ieder mens draagt een schat in zich, een goddelijke ziel. Omdat dit dierbare kleinood niet te 

laag gewaardeerd mag worden, maakt de Zaligmaker hier een vergelijking. Hij legt de ziel 

tegen de gehele wereld in de weegschaal. Hier wordt de ziel zwaarder bevonden dan de hele 

wereld. De ziel is de roem en glorie van de schepping. Haar omschrijving mag wezen: 

Goddelijk en wonderlijk. De ziel is Gods huis, dat Hij gemaakt heeft om daarin te wonen. Het 

verstand, de wil en de hartstochten zijn het huissieraad waar dit huis mee versierd is. Wat 

jammer is het dat dit goddelijk gebouw verwoest en aan de duivel verhuurd is. Jezus Christus 

heeft een hoge prijs en waarde op de ziel gesteld. God moest sterven opdat de ziel mocht 

leven. De erfgenaam van de hemel werd als pand gezet voor de ziel van de mens. Wat kon 

Christus meer geven dan Zichzelf? En wat was in Hem dierbaarder dan Zijn bloed? O, 

dierbare uitverkoren ziel, u hebt Gods evenbeeld tot uw sieraad en het bloed Gods tot een 

prijs van uw verlossing. Reken eens hoe dierbaar een druppel van Christus bloed is en zeg mij 

dan hoe kostelijk uw ziel is. De satan schat uw ziel hoog. Hij kent haar waarde. Hij zegt: Geef 

mij de ziel en neemt gij de goederen. Zielen te verderven, is zijn vermaak. Is de ziel dan zo 

kostelijk en dierbaar, zie dan toe wat God van u eist en verwacht.  

 

Hoogachten 
11-08-2001 

„Wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?” 

Matthéüs 16:26  

Als de ziel zo kostelijk en dierbaar is, hoe moeten wij dan Gods instellingen en Zijn dienaars 

hoogachten. Gods instellingen zijn de gouden ladder waarmee de ziel naar de hemel klimt. 

Het zijn geestelijke pijpen van het water des levens. Hoe dierbaar behoorden die bij ons te 

zijn. Zij die tegen de instellingen zijn, zijn tegen hun eigen zaligheid. Wat voor een 
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hoogachting behoren wij te hebben voor Gods dienaren, wier werk het is te waken voor de 

zielen, om die te behouden en tot de zaligheid te brengen. Zij zijn Gods medearbeiders. Zij 

arbeiden met God voor uw ziel. Al hun zweet, hun tranen en gebeden zijn voor u. Doch ik 

waarschuw u voor die leraar die in zijn dienst een engel, maar in zijn leven melaats is. Die is 

waard dat zijn mond gesloten en zijn lippen bedekt worden. Een goed prediker maar een 

kwade voorganger is als een medicijnmeester die de pest heeft. Al is het dat zijn adviezen en 

recepten goed zijn, zijn plaag besmet de patiënt. Al geven zulke leraars goede woorden op 

de preekstoel, de pest van hun onstichtelijk leven besmet het volk. Is de ziel zo kostelijk en 

dierbaar? Zie dan wel toe dat u uw ziel niet misbruikt. God heeft u een ziel gegeven die van 

goddelijke schoonheid glinstert. Och, zij misbruiken hun ziel, die de wereld boven hun ziel 

verheffen en naar het stof der wereld hijgen.  

 

Ziek 
13-08-2001 

„Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?” 

Matthéüs 16:26  

De zonde is een ziekte van de ziel. God had de mens gezond geschapen. Hij had geen ziekte 

naar het lichaam, noch naar de ziel. De ziel had haar volkomen schoonheid en heerlijkheid. 

Het oog was helder, het hart was rein, de hartstochten waren door de vinger van God tot 

een zoete harmonie gesteld. God had de mens recht gemaakt. Adam viel echter door het 

eten van de verboden vrucht in een zware ziekte. Hij had daaraan de eeuwige dood moeten 

sterven, indien God geen middel tot zijn genezing uitgevonden had. Adam kon niet langer 

staan in de hof, maar lag te bed. Adams zonde had de wereld, die een paradijs was, in een 

ziekenhuis veranderd. De boom der kennis had de ziekte en de dood onder haar bladeren. Zij 

was schoon voor het oog, maar vergif voor de smaak. Nu zijn wij allen door het eten van 

deze boom doodziek geworden en wij hebben de ziekte die ons door geboorte aankleefde, 

door onze dagelijkse overtredingen vermeerderd en verzwaard. Daarom zegt Paulus tot 

Timothéüs dat wij tot erger voortgaan (2 Tim. 2:13). Deze ziekte is over het gehele lichaam 

verspreid, in alle krachten van de ziel en over alle ledematen van het lichaam. De zonde 

heeft een deksel over het verstand getrokken en een mist voor onze ogen, zodat wij van 

nature noch God, noch onszelf kennen. Jeremia zegt: „Wij zijn allen wijs om kwaad te doen.”  

 

Ontregeld 
14-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Lukas 5:31  

Het verstand van een mens is besmet en voordat Gods Geest onze ogen zalft, kunnen we 

over geestelijke dingen niet meer oordelen dan een blinde over kleuren. Een rechte stok 

onder water schijnt krom. Zo schijnt het rechte snoer van de waarheid krom voor een 

natuurlijk verstand. Het geheugen van een mens is vol gebrek. Eens was het een goddelijk 

kabinet waar de goddelijke waarheden veilig lagen opgesloten. Doch nu is het een lek vat, 

waar zaligmakende waarheden uitvloeien en schuim en ijdelheid in blijven hangen. De wil, 

de opperbevelhebber in de ziel, is ontregeld en ontsteld. In de schepping kwam onze wil met 

Gods wil overeen. Maar nu is ze zo ontsteld dat zij zich voor Gods wil niet wil buigen: „Gij 

wilt tot Mij niet komen”, zegt Christus in Johannes 5:40. Liever wil de mens sterven dan tot 

zijn dokter komen. Ook de hartstochten zijn ziek en ongeregeld. Een natuurlijk mens is altijd 

belust op datgene wat voor hem nadelig is. Hij heeft geen begeerte naar Christus, hij 

hongert en dorst niet naar de gerechtigheid, hij begeert alleen met zonde verzadigd te 
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worden. Hij is ongeregeld in zijn droefheid. Iemand kan bedroefd zijn over het missen van 

een geliefde. Dat mag, maar is hij ook bedroefd omdat hij God kwijt is en Hem moet missen, 

en dat door eigen schuld?  

 

Zielsziekte 
15-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Lukas 5:31  

De ziekte van de zonden overtrekt de gehele ziel, gelijk een wolk de hemel bedekt. De ziekte 

verzwakt het lichaam en de ziel. In de staat der rechtheid was Adam enigszins gelijk aan de 

engelen. Hij kon God dienen met een kinderlijke blijmoedigheid. De zonde bracht echter een 

zielsziekte in de wereld. Nu is de mens van alle bekwaamheden om God te dienen, beroofd. 

Waar de Heere genade heeft verheerlijkt, is een christen zo zielsziek niet als tevoren. Hij is 

echter nog wel zeer zwak. En wanneer wij onszelf dodig vinden in heilige plichten en onze 

heilige bewegingen verslappen, denk dan: Dit is mijn ziekte, de zonde heeft mij zo zwak 

gemaakt en mij neergebogen tot aan de deur van de dood. Zoals een mot een kleed 

verteert, verteert de zonde de ziel; de ziel die in de staat der rechtheid met een heerlijke 

glans was versierd, een verstand verguld met kennis, de wil gekroond met vrijheid, de 

hartstochten brandend in de liefde tot God. Doch door de val heeft alles zijn glans verloren. 

De zonde heeft de zonneglans van de ziel in een zwarte duisternis veranderd. Zelfs waar de 

genade in beginsel is, is de glans van de ziel niet volkomen hersteld, maar is bedekt als de 

zon achter een wolk. Een zondaar heeft uit oorzaak van zijn zielsziekte de smaak in 

geestelijke dingen verloren. Hij smaakt van nature geen zoetigheid in het Woord.  

 

Zondeziekte 
16-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Lukas 5:31  

Een ziek mens heeft nergens vermaak in. Zijn leven is hem een last. Zo is het ook met de 

zondeziekte van een ziel: hij heeft geen ware troost. Zijn lachen is niets anders dan een 

vermakelijke droom van een zieke. Hij bezit niet de ware troost, want zijn zonden zijn niet 

vergeven. Hij is nog niet vrijgesproken van hel en verdoemenis. Lichamelijke ziekte is een 

voorspel van de dood. Het is als het hakken in de boom en de dood is als het vallen van de 

boom. Zo brengt de ziekte van de zonde ook de tweede dood voort. De zonde is de ergste 

ziekte die er is. Als een lichaam vol met pestzweren zit, is dat zeer droevig. Als een ziel (die 

het beste deel is) vol littekens zit van de zonde is dat veel erger. Het lichaam van een kind 

Gods kan ernstig ziek zijn, terwijl zijn geweten gerust is. Hij zal zijn ziekte nauwelijks voelen 

omdat hij mag weten dat zijn zonden vergeven zijn. Wanneer een ziel echter van een 

heersende zondelust ziek is, is het geweten verontrust: „De goddelozen, zegt mijn God, 

hebben geen vrede.” Toen Spira zijn vorige geloof had afgezworen, raakte hij in 

ongerustheid. Zijn geweten brandde in hem als een hel. Geen geestelijk medicijn, door zijn 

vrienden aan hem toegepast, kon de vlam in zijn hart blussen. De melaatsheid aan het 

lichaam doet iemand van de mensen afzonderen. De zonden scheiden de zondaar voor 

eeuwig af van God en de engelen.  
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Zielsziekte 
17-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Lukas 5:31  

De ziekte van het lichaam mag iemand van het gezelschap van de mensen afzonderen, de 

ziekte van de zonden, indien ze niet genezen wordt, scheidt de mens van het gezelschap van 

God en de engelen. In Israël sloot de melaatsheid de mens buiten de legerplaats. De 

melaatsheid van de zonde sluit de mens buiten de hemelse legerplaats. Dit is de ellendige 

toestand van die mensen die in hun zonden sterven. Zij worden eeuwig van Gods 

tegenwoordigheid uitgesloten, voor Wiens aangezicht anders verzadiging van vreugde is. O 

geliefden, zie toch in wat voor bedroefde toestand ons de zonde gebracht heeft. Zie toch 

hoeveel zwakke en zieke zielen er in de wereld zijn! Ziek van hoogmoed, ziek van lusten en 

begeerlijkheden. Is de zonde een zielsziekte, hoe dwaas is het dan zijn zonde te bedekken. 

De goddelozen dragen meer zorg dat hun zonden bedekt worden dan dat ze genezen 

worden. Het verbergen maakt de zonde dodelijk. De herders en leraars zijn de 

medicijnmeesters onder God. Hun werk is de ziekte te ontdekken en goede geneesmiddelen 

voor te schrijven. O, de zonde is een zielsziekte. Zou het dan geen toonbeeld van grote 

dwaasheid zijn ons te beroemen op andere zaken?  

 

Dwaallicht 
18-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Lukas 5:31  

Is de zonde een zielsziekte? Dood dan de zonden, anders zullen zij u doden! Weinigen zijn er 

die voor die ziekte recht gevoelig zijn. Zij menen dat het wel meevalt. Ze zijn gezond en 

hebben geen medicijnmeester nodig. Het is een kwaad teken als een stervend mens zegt dat 

het goed met hem is. De gemeente van Laodicea was een zieke patiënt. De mensen daar 

meenden echter dat het goed met hen was. Ze hadden aan geen ding gebrek. Kom eens bij 

veel mensen en voel hun pols eens. Vraag naar de staat van hun ziel. Zo een zal zeggen: „Het 

gaat wél”, en hij twijfelt niet of hij zal zalig worden. O, wat is toch de oorzaak dat veel 

mensen in zo'n gevaarlijke ziekte liggen, gereed om in de hel te vallen, dat ze zich inbeelden 

dat ze in een goede staat zijn? Er ligt een geestelijk deksel op hun ogen, zodat ze hun 

gebreken niet zien. Ze zijn geestelijk blind, zodat ze hun ziekte, noch hun arts zien. Een mens 

is een bedrieger van zichzelf. Het hart houdt de mens een bedrieglijke spiegel voor ogen. Hij 

ziet daarin dat het wel is, terwijl hij ter dood toe ziek is. Het licht dat vanuit de natuur in de 

mens is, is niet genoeg om de ziekte van zijn ziel te tonen. Dit licht maakt hem wijs dat hij 

gezond is en geen medicijnmeester nodig heeft. Wat een grote genade is het dan voor een 

mens wanneer God hem gevoelig maakt voor zijn zonde. Dan roept hij met David uit: „Ik heb 

gezondigd tegen de Heere.”  

 

Medicijnen 
20-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Lukas 5:31  

Als Christus de grote Medicijnmeester is, voor wie niets te wonderlijk is, waarom worden 

dan niet alle mensen genezen? Ik antwoord: Omdat niet allen hun ziekte kennen. Ze weten 

niet dat ze ziek zijn, ze hebben geen ogen om de wonden van hun ziel te zien. Christus wil 

hen niet genezen die zichzelf inbeelden dat ze Hem niet nodig hebben. Ze worden niet 

genezen omdat ze hun ziekte liefhebben. Augustinus bad om zijn bekering tegen de zonden, 

maar diep in zijn hart wenste hij: „Maar nu nog niet Heere!” Zo lang men de zonde liefheeft, 
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heeft men een walg van Christus' medicijnen. Sommigen zenden om Christus, als het te laat 

is. Als de andere medicijnmeesters hen hebben opgegeven en er geen hoop van leven meer 

is, roepen ze tot Christus of Hij hen wil zaligmaken. Maar Christus wijst zulke patiënten af die 

Hem alleen willen gebruiken als noodhulp. Niet allen worden genezen, omdat ze de 

medicijnen die Christus hun voorschrijft niet willen innemen. Hij schrijft hun voor de bittere 

drank van berouw te drinken en de pil van boetvaardigheid in te nemen. Zij kunnen die niet 

verdragen. Liever willen zij sterven dan deze medicijnen gebruiken. Zo is het dan ook geen 

wonder dat zij niet genezen worden. Velen zijn er ook die de medicijnen hebben en ze laten 

staan en niet innemen.  

 

Niet waardig 
21-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Lukas 5:31  

Is Christus een medicijnmeester, laten wij Hem dan ook voor onze zieke ziel gebruiken. Ik 

bedoel u die tot nog toe deze medicijnmeester hebt verzuimd. Breng nu toch uw zieke ziel 

tot Christus om genezen te worden, terwijl de zon van het Evangelie en de zon van uw leven 

aan het ondergaan zijn. Christus klaagt in Johannes 5:40: „Gij wilt tot Mij niet komen opdat 

gij het leven mag hebben.” Bij lichamelijke ziekten is de medicijnmeester de eerste die 

ontboden wordt, maar bij zielsziekten de laatste. Och, zal een zieke ziel zeggen, ik heb de 

vrijmoedigheid niet om tot Christus te gaan om genezen te worden, want ik ben het niet 

waardig. Dat zei de hoofdman over honderd ook, doch zijn dienstknecht werd genezen. Ik 

vraag u: Wie is ooit zalig geworden die het waard was? Kunt u ergens lezen: Heere Jezus, 

genees mij, want ik ben het waardig? Neen, neen, God vindt ons niet waardig, maar Hij 

maakt ons waardig! Zo wij niet tot Christus willen komen voordat we het waardig zijn, zullen 

wij nimmermeer komen. Ik zeg u: dit praten over waardigheid smaakt naar hoogmoed. Wij 

willen iets van onszelf erbij doen, dan zouden wij wel tot Christus mogen komen. Ach, laat 

het gevoel van onwaardigheid u de moed niet benemen. Ga tot Christus om genezen te 

worden. Sta op, Hij roept u (Markus 10:49).  

 

Wederinstorting 
22-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.” Lukas 5:31  

U vreest dat u niet behoort tot degenen die zalig zullen worden? Leest u Christus' lastbrief 

eens in Lukas 4:18: „Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om 

te genezen die gebroken zijn van harte.” Weent u met een verbroken hart meer uit liefde tot 

Christus dan uit vrees voor de hel? Ik zeg u: Een bloedende Christus wil een gebroken hart 

genezen. Ja, zegt u, maar mijn ziekte is zo oud en ingekankerd. Al is uw ziekte oud, de 

moordenaar aan het kruis had ook een oude wond maar Christus genas die. Zachéüs was 

een oude zondaar, maar Christus heeft hem genezen. Maar, zegt iemand, nadat ik genezen 

ben, is mijn ziekte weer uitgebroken en ik ben weer in dezelfde zonde gestort. Zou er dan 

voor mij nog genezing zijn? De zonden van wederinstorting zijn droevig. Wanneer die 

zondaar een ongeveinsd berouw in z'n hart heeft en verbrijzeld is, laat hem het anker der 

hoop niet wegwerpen. Laat hem zijn toevlucht nemen tot de Medicijnmeester van zijn ziel. 

Jezus Christus kan ook de ziekte van wederinstorting genezen.  
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Genezen 
23-08-2001 

„Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Lukas 5:31  

Is Jezus de geestelijke Medicijnmeester, laat ons dan haast maken met de genezing van onze 

ziel, in die korte tijd dat wij hier op aarde zijn. Salomo zegt dat er een tijd is om geboren te 

worden en een tijd om te sterven. Hij zegt niet dat er een tijd is om te leven. Dat vindt hij het 

noemen niet waard. Nu is het de rechte tijd van genezing. Nu is het de dag van genade. Nu 

giet Christus Zijn olie uit. Nu zendt Hij Zijn Geest en Zijn dienaars, ja nu is het de dag der 

zaligheid. Indien we die verzuimen, volgt de dag van toorn. Maak dan haast met de genezing 

van uw ziel. Verzuim liever voedsel dan uw genezing. O, kom dan tot het genezende 

badwater. De Geest van God zal misschien morgen het badwater beroeren. Misschien zal de 

volgende zondag een geneesdag voor uw ziel zijn. Zeker, wij mogen alle andere ziekten met 

blijmoedigheid verdragen, als wij maar van deze zielsziekte genezen worden. Bent u 

genezen? Wacht u dan voor onrein en besmettelijk gezelschap, opdat u niet besmet wordt, 

want de goddelozen zijn vlezen duivels om ons tot zonde te verzoeken. Heb medelijden met 

uw vrienden die ter dood ziek zijn. Heeft u een kind dat levenslustig en gezond is, maar dat 

een zieke ziel heeft? Ontferm u daar dan over en bid en smeek voor dat kind, want het 

gebed des geloofs zal de zieke ziel behouden.  

 

Alles ten goede  
22-11-2001 

„Want zij zullen God kinderen genaamd worden…”  

Wanneer het lichaam van een christen verwelkt, bloeit de ziel. Hoe vaak zagen we niet een 

sterk geloof in een zwak lichaam? Koning Hiskia had het beter op zijn ziekbed dan op zijn 

troon. Toen hij op zijn ziekbed lag, vernederde hij zich, maar toen hij op zijn troon zat, werd 

hij trots. .Gods kinderen worden gezond door hun ziekte, zoals staat in Hebreeën 11:34 dat 

zij uit zwakheid krachten hebben gekregen. Ook smaadheid en lastering werken ten goede 

van Gods kinderen, want dat vermeerdert hun genade. De landbouwer maakt door veel 

mesten het land vruchtbaar. God laat de goddelozen Zijn volk met smaadheid en laster 

bemesten, opdat hun harten vruchtbaarder mogen zijn in genade. Hoe meer een kind van 

God gesmaad en gelasterd wordt, des te heerlijker zal hij in het koninkrijk der hemelen 

schitteren. .Zelfs de dood moet voor Gods kinderen meewerken ten goede. De dood is als 

een onweer dat de profeet Elia van zijn mantel verloste, maar hemzelf in de hemel bracht. 

Zo is de dood voor een kind van God niet anders dan een onweer en een stormwind, 

waardoor de mantel van zijn vlees afwaait en waarin de ziel ten hemel vaart. Alle dingen 

zullen voor hen ten goede werken. O, Gods kinderen zullen als zij in de hemel gekomen zijn, 

God danken voor al hun tegenspoed en verdrukking. 

 

Voldoening  
23-11-2001 

„Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden…”  

Gods kinderen kunnen uiteindelijk niet verloren gaan, omdat Gods gerechtigheid voor hen 

voldoening kreeg, door het bloed van Christus. Jezus Christus was borg voor Zijn kinderen. 

Hij zei tot de gerechtigheid: Wees lankmoedig over Mij en Ik zal u alles betalen. Daarom 

kunnen de gelovigen niet verdoemd worden. God wil de schuld niet tweemaal eisen, én van 

de Borg, én van de schuldenaar. Daarom kan over de gelovigen geen vonnis van 

verdoemenis worden uitgesproken, omdat ze Gods kinderen zijn en tevens de Bruid van 
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Christus. Een kind van God kan niet verloren gaan, of Christus Zelf moet verloren gaan. .Zo 

blijkt dat de ware gelovigen niet worden onterfd. Zij hebben zulke heerlijke voorrechten. 

Wat zal de mensen dan tot godzaligheid bewegen, zo dit hen niet trekt? Kan de wereld zulke 

voorrechten geven als deze? Kan de wereld voor u doen wat God voor Zijn kinderen doet? 

Kan de wereld u vergeving van de zonden en het eeuwige leven geven? O, wat is er dan toch 

in de zonden dat de mensen daarop verlieven? .Het werk van de zonde is slavernij en de 

bezoldiging van de zonde is de dood. Daarom zijn zij blind die zijn in de dienst van de duivel, 

die meer heil zien in de zonden dan in de voorrechten van Gods kinderen. Kies dan heden 

wie gij dienen zult! 

 

God liefhebben  
24-11-2001 

„Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden…”  

Ik hoor iemand zeggen: Ik hoop dat ik een kind van God ben, want ik heb de Heere lief! Ik wil 

u iets vragen: Waarom hebt u God lief? Mogelijk omdat God u koren en wijn geeft. Dat is 

een huurlingenliefde, een liefde meer tot uzelf dan tot God. U kunt een schaap met een 

bosje hooi in uw hand het hele veld over lokken, maar als u het bosje hooi weggooit, zal het 

schaap u niet langer volgen. Zo bemint de huichelaar God alleen om het voer. Wanneer het 

voer er niet meer is, houdt de liefde op. .O, onderzoek uzelf en gedraag u als gehoorzame 

kinderen. Wanneer een vreemde een kind iets opdraagt, geeft het daar niet om. Als zijn 

vader hem beveelt, gehoorzaamt hij dadelijk. O, gehoorzaam God en al Zijn geboden uit 

liefde. Als, bijvoorbeeld, God u gebiedt te scheiden van uw beminde boezemzonden, verlaat 

en verfoei ze dan. .De Heere geeft in Jeremia 35:5 een voorbeeld van de gehoorzaamheid 

der Rechabieten aan hun vader. Ze zouden in eeuwigheid geen wijn drinken. Ze zetten hen 

wijn voor om te drinken, maar ze deden dat niet, omdat vader het bevolen had . Wanneer 

de satan in uw hart u tot zonden verzoekt en u zondewijn voorzet, weiger dan te drinken en 

zeg: Zou ik drinken tegen het gebod van mijn hemelse Vader, door deze zondewijn als water 

in te drinken? 

 

Verlangen  

26-11-2001 

„Want zij zullen God kinderen genaamd worden…”  

Laten wij ons in alle nederigheid gedragen, bekleed met ootmoed. Ootmoed is immers een 

fraai kleed. Laat daarom een kind Gods elke morgen zijn zondesmetten in de spiegel van 

Gods Woord bekijken, dat zal hem de gehele dag nederig doen wandelen. .God kan niet 

verdragen dat Zijn kinderen trots worden. Hij laat ze in zonde vallen, zoals Petrus, opdat ze 

hun pluimen laten vallen en op lager grond leren gaan. Laat ons als kinderen Gods des daags 

in soberheid wandelen. Ook in woorden, als zijnde met zout besprengd, niet ijdel en 

lichtvaardig. Velen geven voor dat ze kinderen Gods zijn, maar hun spraak maakt hen 

openbaar. Hun lippen druppen niet als een honingraat, maar zijn als een riool waar alle 

huisvuil doorkomt. Ook in kleding moeten Gods kinderen de wereld niet gelijkvormig 

worden, door allerlei modes na te volgen. Wij moeten ijverig zijn in onze roeping. God zet 

Zijn kinderen aan het werk, de hemel is de plaats van onze rust. Zolang wij hier zijn, moeten 

we werken in ons beroep. God wil onze ijver en niet onze luiheid zegenen. .Laten wij ons als 

kinderen Gods gedragen, in een heilig verlangen. Paulus zegt: …want ook in dezen zuchten 

wij, verlangende…. In het huis van onze Vader is overvloed van brood. Hoezeer behoren wij 

naar huis te verlangen! 
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Verdrukking  

27-11-2001 

„Maar indien iemand lijdt als een christen, die schame zich niet…”  

Lijden als een christen wil zeggen: lijden met zulk een geest als een christen betaamt. Dat is 

met de geest van zachtmoedigheid, tevens kloekmoedigheid. De drie jongelingen hadden 

een dappere en kloekmoedige geest. Ze zeiden tot de koning Nebukadnezar: Wij vermogen 

uw goden niet te eren, wij zullen ze geen eer aandoen. Noch de muziek, noch de oven van 

Nebukadnezar kon hen van voornemen doen veranderen. .Hoe meer het vuur wordt 

aangeblazen, des te harder het brandt. Zo is het ook met een christen. Hoe meer tegenstand 

hij ondervindt, des te meer ontsteekt zijn ijver en kloekheid. Wat een dappere geest bezat 

Luther, toen hij, in een brief aan Melanchthon, schreef: „Als het Gods zaak niet is die wij 

verdedigen, laat ons er dan mee ophouden, maar is het Gods zaak wel, en belooft Hij ons te 

helpen en te beschermen, waarom steunen wij niet op Zijn beloften?” Mozes verkoos liever 

verdrukking te lijden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Men zegt van 

de eerste christenen dat zij meer troost putten uit hun verdrukking dan uit hun vrijlating. 

.Een christen mag met reden verblijd zijn in de verdrukking, want het is geen geringe gunst 

wanneer God hem de eer aandoet om een getuige der waarheid te zijn en de littekenen van 

Christus te dragen. 

 

Overdenken  

17-05-2001 

Overdenken is een voortreffelijk middel om het Woord van God tot voordeel aan te wenden. 

Het lezen van Gods Woord mag een waarheid in het hoofd brengen, het overdenken brengt 

haar in het hart. Het overdenken van een predikatie is beter dan vijf preken te horen. Ik hoor 

veel mensen klagen dat ze geen voortgang hebben. Is dít niet de voornaamste oorzaak: dat 

ze de spijze niet herkauwen? Ze overdenken niet wat ze gehoord hebben. .Ja, al kwam er 

een engel uit de hemel om de mensen het Woord van God te prediken, ze zouden niet 

vorderen zonder overdenking. Onder de kinderen is een zekere ziekte waardoor zij een groot 

hoofd krijgen terwijl de andere leden van haar lichaam klein blijven. Ach, ik geloof dat veel 

belijders van het Evangelie aan deze ziekte lijden. Zij hebben grote hoofden van veel kennis, 

maar zij vorderen niet in de godzaligheid. Hun hart is flauw. Zij wandelen niet met een 

heilige kloekmoedigheid in de wegen van God. De oorzaak van deze ziekte is gebrek aan 

overdenking. .Verlichting zonder overdenking maakt ons niet beter dan de duivelen. 

Overdenking ballast het hart en maakt het ernstig. Als het hart met geestelijke overdenking 

geballast is, wordt het door ijdelheid niet zo gauw omgekeerd. Meditatie en ernstige 

overdenking brengen het hart tot een geestelijke gestalte. 

 

Heilige meditatie  
21-05-2002 

„…en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.”  

Wat het zeil is voor het schip, is de heilige meditatie in goddelijke plichten. De overdenking 

maakt ons immers bekwaam tot het horen van Gods Woord. Als de grond week is, is dat 

goed voor de ploeg, maar ook voor het zaad. Wanneer ons hart door heilige meditatie week 

is gemaakt, is het de juiste tijd om het zaad van het Woord daarin te zaaien. .Ook maakt de 

overdenking ons bekwaam tot het gebed, want dat is de geestelijke pols van de ziel, waarin 

zij jaagt naar God. Zonder het gebed kan Gods volk niet leven, zoals hij evenmin kan leven 

zonder adem te halen. Zijn begeerte tot God ademt immers door het gebed. Nu, de 
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meditatie is een middel tot het gebed. Overdenking brengt ons tot vernedering. Toen David 

bezig was de werken van de schepping te overdenken, liet hij zijn hoogmoed vallen en kreeg 

hij vernederende gedachten. Hij zegt in Psalm 8: „Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer 

vingeren… wat is de mens dat Gij zijner gedenkt?” .Meditatie is een tegengif tegen de 

zonden. De meeste zonden worden begaan door gebrek aan meditatie. O, als de mensen 

eens ernstig overdachten wat de zonde is. De zonde veroorzaakt een worm in de 

consciëntie, een prikkel in de dood en een vuur in de hel. Gedenk toch dat de dood, na al de 

lekkere gerechten van de zonde, de rekening zal brengen die in de hel zal moeten worden 

betaald. 

 

Heilige vrees  
22-05-2002 

„…en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.”  

Christenen, overdenk toch de staat van uw ziel voor God. Hoe staan de zaken tussen u en 

God? Overdenk uw schulden en zie of uw schulden betaald zijn of niet. Dat is, of uw zonden 

vergeven zijn of niet. Zie of uw testament al gemaakt is en stel het niet uit tot uw sterfdag. 

Hebt u uw liefde aan God opgedragen en hebt gij Hem uw wil geschonken? Deze bewijzen 

zijn genadegaven van de Heilige Geest. Zie toch of u enig bewijs hebt van uw aandeel aan 

Christus. .Wat een vreugde was het voor de koning Hiskia, dat hij zeggen kon: „Och, Heere, 

gedenk toch, dat ik voor Uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld 

heb.” Wat een onuitsprekelijke troost zal het zijn wanneer een christen bij een ernstige 

overdenking van zijn geestelijke toestand zeggen kan: „Ik heb een bewijs van de hemel. Ik 

weet dat ik overgegaan ben van de dood tot het leven.” Want velen zijn geroepen, maar 

weinigen uitverkoren. .Overdenk toch ook het klein getal van hen die zalig zullen worden. 

Want velen wandelen naar de eeuw van deze wereld, naar de lusten van hun hart en de 

gewoonte van de tijden. Het kleine getal van hen die zalig zullen worden, zal de zaligheid 

met vreze en beven uitwerken. Weinigen zullen die weg vinden. De gedachte aan deze 

waarheden zal een heilige vreze in ons veroorzaken. 

 

Oprecht  
23-05-2002 

„…maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen 

hebben…”  

Heeft God een venster dat Hij in onze borst opent om ons hart te zien? Heeft Hij zo’n 

nauwkeurig zicht op onze handelingen? Wat een heiligheid, wat een oprechtheid, wat een 

godzaligheid betaamt ons dan, daar wij in de tegenwoordigheid van God zijn. .Wanneer wij 

voor een koning moeten verschijnen, wat voor een nauwkeurige voorbereidingen zullen wij 

dan maken. Zal het oog van een koning zo veel uitwerken? Zal het oog van God dan geen 

ontzag hebben? Een koning kan alleen de buitenkant zien, maar de Heere doorgrondt het 

hart, Zijn oog is op het hart gericht. God ziet daar het meest waar wij het minst zien. 

Sommigen hebben in het geheel geen hart. Anderen hebben een hart dat nergens goed voor 

is, sommigen hebben een tong als engelen, maar met Nebukadnezar een hart als een beest. 

Zaten onze harten waar ons gezicht zit, dan zou dit een dag zijn om schaamrood te worden. 

Wij zouden ons schamen elkaar aan te zien. .Nu vraagt God u: Is uw hart recht voor Mij? U 

komt heden voor Mij om uzelf te verootmoedigen. Ik wenste dat u kon antwoorden met 

Jonadab: Heere, Gij weet dat het dat is. Al heb ik veel zwakheden, mijn hart is echter 
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oprecht. Al ben ik niet volmaakt, ik hoop dat ik oprecht ben. Dan zal God antwoorden: Geef 

mij uw gebeden en uw tranen, en kom bij Mij op de wagen. 

 

De Geest  
24-05-2002 

„En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart…”  

Jeremia vergelijkt het gepredikte Woord, dat door God wordt gebruikt tot uitwerking van de 

bekering, bij een hamer en een vuur. De ene is om het hart te breken, het andere om het te 

doen smelten. Wat een grote zegen is het de uitdeling van dit zuivere Woord, die edele 

kracht te hebben. Hoe zwaar zullen zij het in de hel hebben die de lichten van de hemel 

trachten uit te blussen. De bekering wordt gewrocht door Gods Heilige Geest, de dienaars 

van dat Woord zijn maar pijpen en orgels. Het is de Heilige Geest Die hun prediking krachtig 

maakt. Hij is verlichtend en bekerend in het Woord. Wanneer de Geest een hart raakt, barst 

het uit in tranen. Zacharia schrijft het al: „Over de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten 

de Geest der genade en der gebeden… en zij zullen over Hem rouwklagen.” .Het is 

wonderlijk aan te merken wat voor verschillende werkingen het Woord heeft op de mensen. 

Sommigen krijgen een week hart, zoals Josia, en storten tranen. Anderen zijn niet meer 

bewogen dan een dood mens door muziek. Wat is toch de reden dat het Woord zo 

verschillend werkt? Dat komt omdat de Geest het Woord bij de een aan het hart brengt en 

bij de ander niet. O, bid dan dat de dauw op u mag vallen en dat de Geest met het Woord 

samen mag gaan. De wagen Gods wil ons niet naar de hemel voeren dan nadat de Geest van 

God zich bij deze wagen heeft gevoegd. 

 

Bedrog  

25-05-2002 

„En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart…”  

Om u te zeggen wat bekering is, zal ik u eerst tonen wat het niet is. Want er is zo veel 

bedrog. Een mens heeft lang geleefd in de zonde en ten laatste arresteert God hem en toont 

hem het grote gevaar waarin hij verkeert. Zijn consciëntie klaagt hem aan, maar wanneer dit 

is overgewaaid, is hij weer gerust. Hij besluit dat hij waarlijk boetvaardig is, omdat hij in de 

zonde sommige bitterheden heeft gevoeld. .Och, geliefden, bedrieg u niet. Dit is geen 

bekering. Achab en Judas hadden ook beroeringen in hun gemoed. Als pijn en beroering 

genoeg waren tot bekering, moesten de verdoemden in de hel het boetvaardigst zijn. Zij zijn 

immers het meest in angst. Bekering is een verandering en vernieuwing van het hart. .Een 

ander bedrog bestaat uit een voornemen tegen de zonde. Zo een mag een belofte doen, hij 

is nochtans niet boetvaardig. Er was wel een voornemen, maar onder alle groene boom 

hoereerde hij, niettegenstaande zijn belofte. Wij zien dit bij ervaring als iemand op zijn 

ziekbed ligt. Wat een beloften wil hij doen, als God hem maar gezondheid wil geven, Hij 

bewijst hiermee dat zijn hart nog niet vernieuwd is. Het in waarheid laten van de zonden 

vloeit voort uit een beginsel van genade. Het is gelijk de lucht die ophoudt duister te zijn 

wanneer het licht wordt. 

 

Zien  
26-05-2002 

„En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart…”  

Bekering is een genade van Gods Geest waardoor een zondaar inwendig vernederd en 

uitwendig verbeterd wordt. Bekering is een geestelijke medicijn, een mengsel van zes 
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bijzondere grondstoffen. Indien er één wordt gemist, verliest het medicijn zijn kracht. 

Allereerst is er een gezicht van de zonden. In de tweede plaats droefheid over de zonden. 

Ten derde belijdenis van de zonden. Ten vierde schaamte over en ten vijfde haat tegen de 

zonden. Ten slotte is er omkering van de zonden. .Het eerste is het gezicht van de zonden. 

Het eerste deel van Christus’ medicijn is ogenzalf. Het is opmerkelijk in de gelijkenis van de 

verloren zoon dat er staat: „…en hij kwam tot zichzelf.” Hij zag zichzelf als een zondaar en 

niet anders. Voordat een mens tot Christus kan komen, moet hij tot zichzelf komen. Hij moet 

eerst de plaag van zijn hart kennen, voordat hij er recht over vernederd kan zijn. Het eerste 

schepsel dat God maakte, was licht. Zo is de eerste zaak bij de ware bekering dat de Heere 

licht schenkt, want ons oog is gemaakt tot verlichting en tot wenen. De zonde moet eerst 

gezien worden, eer zij beweend kan worden. .Hiermee besluit ik: Waar geen gezicht van 

zonden is, kan geen ware bekering zijn. Veel mensen kunnen wel de fouten van andere 

mensen aanwijzen, doch zij zien niets bij zichzelf. Een zondaar kent zijn eigen hart niet, hij is 

overdekt met onwetendheid en eigenliefde. 

 

Gewillig  
27-05-2002 

„…ik ben bekommerd vanwege mijn zonden.”  

U zult vragen: Is de droefheid over de zonden bij de een minder dan bij de ander? Allen 

hebben bij de nieuwe geboorte pijn, maar sommige mensen hebben scherpere pijn dan 

andere. Sommigen zijn niet gemakkelijk te buigen, zij hebben een grotere vernedering. 

Paulus, de prins van de apostelen, Gods vaandrager voor de heidenen, moest voor zijn 

bekering diep verwond worden. De droefheid over de zonden moet groter zijn dan over een 

werelds verlies. Wij moeten meer bedroefd zijn over de beledigingen die wij God hebben 

aangedaan, dan over het verlies van aardse goederen. Ja, de droefheid over de zonde moet 

groter zijn dan als een geliefde ons is ontvallen door de dood. Dat is immers een scheiding 

van een vriend, maar in de zonde ligt een Godsscheiding. De droefheid over de zonde moet 

zo wezen dat ze ons gewillig maakt om de zonden te laten. De geneesmeester heeft genoeg 

gedaan wanneer Hij de ziekte heeft bedwongen. Dan is de zondaar gewillig, dan legt hij het 

hoofd op het blok. Dan is er genoegzame droefheid. O, er zijn zo veel vleselijke christenen 

die vreemdelingen zijn van de goddelijke droefheid. Sommigen hebben vele jaren geleefd en 

nochtans nooit een traan in Gods fles geweend. Zij wenen soms wel alsof zij verdorven 

waren, maar zij hebben nooit zielendroefheid gehad over de zonden. 

 

Droefheid  
29-05-2002 

„…ik ben bekommerd vanwege mijn zonden.”  

De eerste stof in het mengsel van het medicijn van Christus was ogenzalf voor de blindheid. 

Het tweede mengsel in de bekering is de droefheid over de zonden. Hij die bekeerd wordt 

zonder droefheid, maakt zijn bekering verdacht. .Een ware bekeerde dankt God wanneer hij 

wenen kan. Hij is blij met een regendag. Deze droefheid over de zonden is niet gemakkelijk. 

Het is een heilige benauwdheid, want de offerande Gods is een gebroken geest. Het is alles 

om Christus dierbaar te maken. O, hoe aangenaam is een Zaligmaker voor een bedroefde 

ziel! De droefheid over de zonden drijft de zonden uit. Zonden brengen droefheid en 

droefheid doodt de zonden en baant de weg voor vaste troost. Die met tranen zaaien, zullen 

met gejuich maaien. De bekeerde heeft een natte zaaitijd, maar een aangename oogst. .Niet 

alle droefheid staat echter voor ware bekering. Er is net zo veel onderscheid tussen ware en 
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valse droefheid als tussen zoetwater en zeewater. Het moet een droefheid naar God zijn. 

Een goddelijke droefheid is inwendig. Een goddelijke droefheid is een droefheid van het hart. 

De droefheid van de geveinsde ligt op zijn aangezicht. Die droefheid is als de dauw die wel 

de bladeren bevochtigt, maar niet de wortel. Achab veinsde. Zijn kleren waren gescheurd, 

maar zijn hart niet. De goddelijke droefheid gaat echter om de zonden. 

 

Belijden  

29-05-2002 

„…en zij stonden en deden belijdenis van hun zonden…”  

Het derde mengsel in het medicijn van de bekering is de belijdenis van de zonden. Belijdenis 

van de zonden is een zodanige droefheid dat ze lucht wil hebben. Ze geeft lucht aan de ogen 

door wenen en aan de tong door belijdenis. Belijdenis doen is een zelfbeschuldiging. Ik heb 

gezondigd, zegt David. .Wanneer wij voor God komen, moeten wij onszelf beschuldigen. 

Wanneer wij dit in waarheid doen, komt de duivel te laat om ons te beschuldigen. De Heere 

zal zeggen: Ze hebben zichzelf al beschuldigd, daarom kunt u, satan, niets uitrichten. Uw 

beschuldiging komt te laat! .Maar, zult u zeggen, Judas en Saul hebben ook hun zonden 

beleden. Jawel, maar de belijdenis van zonden moet recht en in waarheid zijn, niet alleen 

met de lippen. Zij moet komen als water uit een springader. De belijdenis van de goddeloze 

is uitgeperst. Wanneer er slechts een druppel van Gods toorn in hun geweten komt, 

bekennen ze alles, maar het is niet oprecht. Toen Bileam de engel met het ontblote zwaard 

zag, bekende hij en zei: „Ik heb gezondigd.” .Ware belijdenis druipt van de lippen. Zoals bij 

de verloren zoon in Lukas 15:18: Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u… Wij moeten 

onze zonden belijden met het voornemen ze niet meer te begaan. 

 

Schaamte  
30-05-2002 

„Opdat ze schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheden…”  

Schaamrood is een kleur die het gezicht rood maakt van schaamte. Adam schaamde zich 

nooit in de staat der rechtheid. Na de zonde was hij echter beschaamd toen hij hoogverraad 

gepleegd had tegen zijn Schepper. Elke zonde is ondankbaarheid tegen God en wanneer 

heeft God ons vermoeid? Of het moet Zijn Barmhartigheid zijn, die ons vermoeid heeft. O, 

die zilveren druppelen die op ons zijn gevallen. Wij zijn gevoed met het zuiverste voedsel. 

.Nu misbruiken we de goedheid van zo’n goede God. Hoe moet dat ons beschaamd maken. 

De Heere klaagt (Jesaja 1:2): „Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde!... Ik heb 

kinderen groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden.” Onze zonden 

hebben Christus tot schaamte gesteld en zullen wij niet beschaamd zijn? De Joden kleedden 

hem in purper en spogen in Zijn gezicht en in Zijn grootste angsten scholden zij Hem. .Hier 

was de schaamte van het kruis en wat dat nog verzwaarde was de waardigheid van Zijn 

persoon, de Zoon van God. Wat ons ook moet beschamen, is dat de zonden die wij begaan 

erger zijn dan die van de heidenen. Wij doen ze tegen meer licht. Dezelfde zonde, gedaan 

door een christen is vele malen erger dan gedaan door een niet-christen. Onze zonden zijn 

erger dan die van de duivelen, want zij zondigen niet tegen het bloed van Christus. 
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Walgen  

31-05-2002 

„…en gij zult een walging aan uzelven hebben…”  

Er is een haat tegen de zonden die spreekt van walging. De een mag de zonde uit vrees 

laten, gelijk in een storm alles overboord wordt geworpen, maar het walgen van de zonden 

bewijst de verfoeiing ervan. Laat al onze zelfliefde omgezet worden in zelfwalging, wij zullen 

nooit kostelijker in Gods ogen zijn. .Er is geen betere weg om het leven te kennen dan door 

bewegingen. De ogen bewegen, de pols klopt. Om de bekering te ontdekken is er geen beter 

teken dan de heilige strijd tegen de zonden. Ware bekering begint in de liefde Gods en 

eindigt in de haat tegen de zonden. Een heilig hart verfoeit de zonde omdat die een 

besmettelijke ziekte is. De zonde laadt een smet op de ziel. Een wedergeborene verfoeit de 

zonde, niet alleen om de vloek, maar het meest om de besmetting. Hij haat de zonde niet 

alleen om de hel, maar als hel. .Wij moeten de zonden niet alleen haten in onszelf, maar ook 

in anderen. O, hoe velen zijn er die de verboden vrucht beminnen. Zij beminnen de zonde en 

haten de bestraffing. Verdrukking raakt alleen het lichaam, maar de zonde gaat verder en 

vergiftigt de gedachten. Verdrukking kan het leven wegnemen, de zonde neemt de ziel weg. 

Gods toorn tegen een persoon is het meest ontstoken, niet als Hij dreigt met het zwaard of 

de pest, maar als Hij zegt: Ik zal hem overgeven aan het goeddunken van zijn hart. 

 

Thomas Watson, predikant te Londen (Al de werken, 1670)  

 

 

 


