
Het verhaal van Dr. W.P. Mackay 

En de trouw van God 

Toen een jonge Schot, Mackay genaamd, het ouderlijk huis verliet om naar de hogeschool te gaan, 

gaf zijn moeder hem een Bijbel. Ze schreef zijn naam, haar naam en een Bijbeltekst op de 

binnenkant. 

Deze jonge Schot werd arts. Hij was een heel intelligente student op de universiteit waar hij 

geneeskunde studeerde. Na verloop van tijd werd hij hoofd van het grootste ziekenhuis te Edinburgh 

in Schotland. Hij was zeer succesvol, zowel in de geneeskunde als de chirurgie. Echter, hij was ook 

een voornaam ongelovige en verkozen tot voorzitter van een vereniging van atheïsten in de 

hoofdstad van Schotland. Hij leefde een zedeloos en buitensporig leven vol van overdaad en slechte 

dingen. 

Op een dag werd er een man het ziekenhuis binnengebracht, die heel erg gewond was. Toen dokter 

Mackay met medelijden naar het verbrijzelde lichaam van de man keek, was hij verbaasd, omdat hij 

een vrede en een glans op het gezicht van het slachtoffer zag. De vreselijk gewonde man stelde deze 

vraag aan de chirurg: 'Hoe is het met me gesteld? Ik wil de waarheid weten.' De dokter antwoordde 

eerlijk: 'Op z'n hoogst heeft u nog maar drie uren te leven.' De glans op het gezicht van degene die 

spoedig in de eeuwigheid zou zijn, verdween na dit nieuws niet. Hij vroeg: 'Wilt u alstublieft iemand 

naar de vrouw sturen waar ik in de kost ben en het Boek hier brengen?' 'Welk Boek?', vroeg Mackay. 

'O, vraag maar gewoon om het Boek. Zij weet wel wat ik bedoel', zei de stervende man. 

De dokter zorgde ervoor dat het Boek werd gehaald en ging bij de andere patiënten in het grote 

ziekenhuis kijken. Maar sommige woorden die de stervende man had gezegd, kwamen steeds in zijn 

gedachten terug. Het waren deze woorden: 'Ik ben gereed; ik zal bij de Heere Jezus Christus zijn.' 

Een paar uur later was dokter Mackay terug in de zaal waar de gewonde man lag. De dokter vroeg 

aan de hoofdzuster hoe het met de man was en zij antwoordde: 'Een aantal minuten geleden is hij 

overleden.' De dokter stelde nog een andere vraag: 'Heeft hij het Boek nog op tijd gekregen?'           

'Ja, kort voordat hij stierf', was het antwoord. 'Het was zijn bankboekje zeker', vroeg de dokter 

verder. 'Nee. Hij stierf met het Boek onder zijn kussen. Het ligt er nog steeds. U kunt het daar 

bekijken.' De dokter stond naast het bed, voelde onder het kussen en haalde een Bijbel tevoorschijn. 

Het Boek viel vanzelf open op het schutblad. Daar, in zijn moeders handschrift, stond haar naam, zijn 

naam en een tekst uit de Schrift! Het was hetzelfde Boek dat hij jaren geleden van haar had gekregen 

toen hij naar de hogeschool ging. Lang geleden had hij het samen met andere bezittingen verkocht 

om geld te krijgen om meer drank te kunnen kopen. 

Overweldigd door de vele herinneringen ging hij snel naar zijn kantoor, viel op zijn knieën neer en 

bad tot God of hij zijn ziel genadig zou willen zijn. Zijn smeekbede werd verhoord en zijn blinde ogen 

werden geopend. Oude dingen waren voorbij gegaan en hij werd een nieuw schepsel in Christus 

Jezus. En uiteindelijk werd W. P. Mackay, de atheïstische arts, dominee om het Woord van God te 

bedienen. 
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The Story of Dr. W. P. Mackay 
And the Faithfulness of God 

William P. Mackay, was born in the year 1839. At the age of 17,  he left  for college.  His mother was a 

very godly Christian woman, who didn't want him to go, for fear that he was heading down a path of 

destruction.  

But she turned him over to the Lord, and let him go on his way.  Before his departure, she gave him a 

Bible to take with him, and in the fly-leaf of the Bible, she wrote his name, her name and a Bible 

verse.  The young man left for college and then went on to the university medical school but he 

began to travel with the wrong crowd. And one day, in a drunken spree,  he pawned the Bible that 

his mother had given him for money to buy more liquor. 

 

He wandered far away from what he had been taught at home. Yet, at the  same time, the young 

Scotsman went on to become a very successful doctor, rising to the head of the largest hospital in 

Edinburgh.  Forsaking his upbringing, he became a committed infidel, and was even elected president 

of a society of atheists in the city. 

 

Yet God had a plan for this man. One day, an accident victim came into  his hospital and was under 

Dr. Mackay's care.  The patient, learning that he only had a few hours to live, asked Dr. Mackay, "Will 

you please send for my landlady, and ask her to send me the Book?" The doctor agreed, and within a 

few hours the landlady arrived with "the Book."  It was the dying patient's Bible. 

 

Within a short time, the patient died. Dr. Mackay was curious as to what kind of book the patient 

wanted. He asked the nurse, "What about the book that he asked for? Was it is his bank book or date 

book?"  The nurse replied, "No, it was neither of those.  It is still under his pillow.  Go look."  

The doctor reached under the pillow and pulled out "the Book."  When he  opened it, his eyes fell 

immediately upon the front flyleaf.  To his amazement-- it was the very Bible he had received from 

his mother that he had pawned years before. He saw his name, his mother's name and the  

Bible verse she inscribed. 

 

And so overwhelmed, he slipped the Bible under his coat and rushed back to his private office.  It was 

there, in that office, that the doctor, who had become a wicked infidel and atheist, fell to his knees 

praying that God would have mercy on him, and save him.  He asked God to forgive him for his sinful 

life. As he prayed, he remembered a verse his mother taught him long ago: "God so loved the world 

that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have 

everlasting life" (John 3:16). 

 

Dr. Mackay immediately contacted his mother to tell her of his salvation, and how God used the Bible 

she gave him to dramatically answer her prayers. In due time, Mackay's life proved that "Therefore if 

any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become 

new." (2 Corinthians 5:17). 

 

By the grace of God, William Patton Mackay, a world renowed doctor went on to become a 



Presbyterian preacher, well-known author and songwriter.  In fact, it was from his pen that we 

received the beautiful  hymn: 

 

"Hallelujah, Thine the glory. 

Hallelujah, Amen. 

Hallelujah, Thine the glory. 

Revive us again!" 

 

In his paper called, "Ye Must Be Born Again," Dr. Mackay wrote: 

 

"Jesus did all the saving work. He brought the cross to our level. Get saved  by looking to Him... Lie 

down as wounded, helpless, ungodly sinner, and look away from yourself to Jesus..." 

 

William Paton Mackay (1839-1885) 


