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VERANTWOORDING

Dit boekje is een vereenvoudigde weergave van Bunyans biografie
”Grace Abounding to the Chief of Sinners”, dat in de Nederlandse taal
meerdere malen is verschenen onder de titel: ”Genade Overvloeiende
voor de Grootste der Zondaren”. Een letterlijke weergave in het
Nederlands zou voor jongeren niet direct aantrekkelijk zijn, omdat de
stijl van Bunyan niet zo eenvoudig is. Bovendien heeft hij het geschre-
ven in de vorm van een soort dagboek: genummerde alineas die elke
keer een nieuwe gedachte of een nieuwe gebeurtenis bevatten.

Ik heb gebruik gemaakt van de Engelse uitgave van ”Grace
Abounding to the Chief of Sinners” uit de Penguin Classics. Om zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst aan te sluiten, heb ik eerst
opnieuw vertaald uit het Engels, om vervolgens deze vertaalde ver-
sie zodanig te verwoorden dat deze gemakkelijk toegankelijk is voor
de lezer. Alleen in het gedeelte waar Bunyan in zichzelf langdurig
overlegt hoe hij kan weten dat zijn zonde niet de onvergeeflijke is,
heb ik sommige alinea’s wat samengevat, zonder dat dit de voort-
gaande gedachtenlijn verstoort, (hoofdstuk 14 en 15). Om het onder-
scheid aan te tonen met de oorspronkelijke vertaling, heb ik de titel
van dit boekje niet dezelfde naam gegeven als de onder ons bekende
vertaling, maar heb gekozen voor: ”Genade in Overvloed”.

Van harte hoop ik dat ook jongeren deze geestelijke ervaringen van
Bunyan zullen lezen. Wie namelijk Bunyans verslag van zijn bekering
heeft gelezen, zal ook de beelden uit zijn Christenreis beter verstaan.

In plaats van genummerde alineas heb ik het boekje ingedeeld in
hoofdstukken. Boven elk hoofdstuk zijn de nummers vermeld van de
alineas zoals die in de Engelse uitgave voorkomen.

Moge deze vereenvoudigde uitgave aansporen om ook de Christen-
en Christinnereis van Bunyan te lezen. Bij de Bunyan Stichting zijn
deze zowel de Engelse versies als de Nederlandse vertalingen te 
verkrijgen. Ook zijn de Christen- en de Christinnereis verschenen in
een uitgave voor de jeugd. Dit geldt eveneens voor de Heilige Oorlog.

Alle uitgaven van de Bunyan Stichting zijn geïllustreerd.
De Heere zegene deze geschriften aan vele jonge en oudere lezers!

De schrijver.
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WOORD VOORAF

HEERE, leer mij de weg Uwer inzettingen, (Psalm 119:33a)

Het leven van Bunyan bewijst de noodzakelijkheid van de ver-
nieuwing en daardoor de verandering van de levensweg van de
mens. De Heere ontdekte hem aan zijn ijdele levensweg en wees hem
de weg die voeren zou naar de Stad Gods, het nieuwe Jeruzalem.
In de geschriften van Bunyan leest u steeds opnieuw de ernstige
waarschuwing tot de mens, die wandelt op de brede weg van de
zonde, maar ook een duidelijke heenwijzing hoe de mens op de smal-
le weg van de genade komt en geleid wordt.

De weg van de mens op deze wereld vangt aan bij de geboorte en
eindigt bij de dood. Op deze weg kan veel ervaren worden. Ze kan
voeren langs de diepten en hoogten. Het is echter noodzakelijk om de
begeerte te kennen waarvan David spreekt in Psalm 119.

De weg van Gods inzettingen te leren is het verlangen van de ware
Pelgrim. Bunyan heeft zijn leven verteerd in de dienst van God. Het
heeft hem in de gevangenis gebracht. Smaad en laster waren zijn deel.
Maar hij heeft ook ervaren, dat de dienst van God een liefdedienst is.
De weg van Gods inzettingen wijst naar de middellijke bediening. Zo
heeft de Heere het gewild en geopenbaard. Daaraan was Bunyan ver-
bonden met geheel zijn hart. Zijn geschriften spreken daarvan. Hij
begeert daarin een leidsman te zijn. Die Gods inzettingen liefhebben,
leren daarin Bunyan kennen als een bewogen herder, maar ook als
een van God geleerde leraar en dienaar van het Woord.

Op de school van de genade wordt een mens een leerling en dat
blijft hij zijn ganse leven. Dat heeft David ons geleerd. Daar heeft
Bunyan van harte mee ingestemd. In de weg van Gods inzettingen
heeft de Heere leerstof gegeven. Hij gaf Zijn Woord als de enige Bron.
Hij gaf dienaars des Woords om uit de Bron te putten en het water des
levens op te diepen. Hun geschriften getuigen daarvan. Het zijn
schatten van ongekende waarde. Daarom mogen ze niet begraven
worden en in een vergeten plaats terecht komen. De nagelaten wer-
ken van Bunyan staan de laatste tijden weer volop in de belangstel-
ling. De John Bunyan Stichting heeft al vele werken uitgegeven. Het
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is een levenstaak geworden van velen om nog vele andere werken te
doen verschijnen. Het is leerstof op weg naar de eeuwigheid. Het is
een wonder dat de Heere deze nog geeft. Dat wij ze als ware leerlin-
gen zouden begeren en de leerstof mogen verstaan. Dat het zij tot lei-
ding en onderwijs van de pelgrim op weg naar het Nieuwe
Jeruzalem. David vroeg om onderwijs. “Leer mij!” Er is nog plaats op
de school van genade! Onze bede zij: “Heere breng mij op Uw leer-
school, leer mij op Uw leerschool. Maak mij wijs tot zaligheid.”

Lunteren, Ds. P. Blok
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1 Jeugdzonden

Hoofdstuk 1-11 in de Engelse uitgave

Het is wel goed dat ik eerst wat vertel over mijn afkomst en
opvoeding. De Heere zal dan door Zijn genadewerk aan mij nog meer
verheerlijkt worden.

Ik kom uit een heel eenvoudig gezin. Mijn ouders waren van een
geringe stand. Wat is het een wonder, dat de Heere mij deed geboren
worden uit zulke geringe ouders en dat Hij daarna mij genade heeft
bewezen. De Heere heeft het zo bestuurd, dat mijn ouders mij naar
school hebben laten gaan om te leren lezen en schrijven. Ik heb het-
zelfde onderwijs ontvangen als andere kinderen van arme ouders. Ik
ben echter al spoedig vergeten, wat ik geleerd heb, dat moet ik tot
mijn schande zeggen. 1)

Al in mijn kinderjaren kwam naar buiten wat er van binnen zat. Ik
was een gewillige slaaf van de duivel en leefde zonder God in de
wereld. De zonde woedde al heel vroeg zeer sterk in mijn hart. Er
waren er maar weinig die zo konden vloeken, liegen en lasteren als
ik. Ik raakte daar zo gewoon aan, dat deze zonden een tweede natuur
van mij werden. Maar nu zie ik dat de Heere mij al vroeg tegenkwam.
Hij verschrikte mij met vreselijke dromen en allerlei nare voorstellin-
gen. In mijn slaap werd ik voortdurend gekweld door voorstellingen
van duivelen en boze geesten. Ik was dan bang dat zij mij meeslepen
zouden. Ik kon ze maar niet van mij afkrijgen. 2)

Ook moest ik in die tijd veel denken aan de oordeelsdag. Ik beef-
de als ik dacht aan de verschrikkelijke pijnen van het helse vuur.
Eenmaal, zo dacht ik, zou het mijn lot zijn daar ook te moeten ver-
blijven onder deze duivelen en helse vijanden, die met ketenen
gebonden zullen zijn in de eeuwige duisternis.

Ik was nog maar een jaar of tien, toen deze dingen mij zeer
benauwden. Te midden van mijn kameraden en van mijn kinderspel
was ik dan soms zo somber gestemd. Toch kon ik mijn zonden niet
nalaten. In mijn wanhoop wenste ik vaak dat er geen hel was. En
omdat ik dacht dat de duivelen alleen maar kwelgeesten voor ande-
ren waren, wenste ik soms dat ik maar een duivel was. Liever een
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kwelgeest, dan gepijnigd te worden, zo dacht ik.
Gelukkig gingen deze dromen een poosje later bij mij weg. Ik ver-

maakte mij zo in de zonde, dat ik ze al gauw vergeten was. Ik liet mijn
lusten de vrije teugel en ik vermaakte mij naar hartelust. Ik leefde met
genoegen in allerlei zonden tegen Gods wet. Tot mijn trouwen was ik
de belhamel van de jeugd in mijn omgeving. Ik ging hen voor in
ondeugd en goddeloosheid.

Als de Heere niet tussenbeide was gekomen, zou ik zeker in aan-
raking met de politie en de rechter zijn gekomen. Dan zou voor het
oog van de wereld mijn schande openbaar zijn geworden. 3)

Ik verfoeide in die tijd de godsdienst, ook van anderen. Als ik net
als iemand anders in een godsdienstig boek zou moeten lezen, zou ik
mij als in een gevangenis voelen. Ik zei dan in mijn binnenste tegen
God: “Wijk maar van mij, want aan de kennis van Uw wegen heb ik
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“En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevan-
gen waren tot zijn wil”, (2 Tim. 2:26).



geen lust.” Alle goede gedachten waren bij mij weg! Gedachten over
hel en hemel, over zalig worden of verdoemd worden, kwamen ook
niet meer in mij op. 

Achteraf moet ik zeggen: “O, Heere, Gij kent mijn leven en mijn
weg was voor U niet verborgen.” 

Toch kan ik iets niet vergeten. Ik zondigde zelf met groot genoe-
gen en schepte behagen in de gemene streken van mijn kameraden,
maar ik beefde als ik iemand die godsdienstig was iets verkeerds zag
doen. Eens hoorde ik iemand die bekend stond als een godsdienstig
persoon vloeken. Hoewel ik zelf midden in mijn zondige vermaken
bezig was, was ik daar zo ontsteld van dat ik er hartzeer van kreeg.

1) Wat een wonder, dat iemand die zo weinig geleerd heeft op school, zulke wereldbe-
roemde boeken heeft geschreven. De Heere heeft op de “school van de Heilige
Geest” het hemels onderwijs in Bunyans ziel ingegraveerd! 

2) In de boeken die Bunyan heeft geschreven, komt wel uit dat hij veel inzicht heeft
gehad in de wereld van duivelen en boze geesten. Denk aan de twee ongure kerels
die achter het bed van Christinne stonden, om haar roepen tot de Heere te beletten.
Denk ook aan die gedeelten in de Christenreis waar Christen door het dal van
Vernedering gaat en met Apollyon worstelt en later de vreselijke geluiden hoort in
het dal van de Schaduw des Doods. Maar vooral kun je veel lezen over de listen en
aanvallen van de duivel in “De Heilige Oorlog.” 

3) We kunnen nu toch wel begrijpen, dat Bunyan de plaats waar Christen uit verlost is,
de stad “Verderf” noemt? In de Christinnereis noemt de heer Schranderheid deze
stad een volkrijke plaats waar slechte en ijdele mensen wonen. Bunyan voegt er bij:
“Ik ben ook eenmaal door die stad gegaan en ik weet dat het waar is, wat u daarvan
zegt.” Later zegt de oude heer Eerlijk, dat hij uit een plaats afkomstig was, die nog
verder weg lag dan de stad Verderf. Hij kwam uit de plaats “Stupidity”, dat betekent
totale verharding. Daarmee beschrijft Bunyan hoe zondig zijn leven was en hoe ver-
hard zijn hart er onder was.
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2  Roepstemmen

Hoofdstuk 12-19 in de Engelse uitgave

Ondanks mijn voortgaan in de zonde, heeft de Heere mij nog niet
verlaten, maar vervolgde mij. Hij deed dat niet door overtuigingen,
maar door oordelen, die toch ook nog met barmhartigheden ver-
mengd waren.

Op een keer viel ik in een kreek bij de zee. Ik ontsnapte ternau-
wernood aan de verdrinkingsdood.

Een andere keer viel ik uit een boot in de rivier de Ouse, die door
Bedford stroomt. God was zo barmhartig, dat Hij mijn leven spaarde. 

Eens liep ik met mijn kameraden door het veld, toen ik een adder
de weg over zag steken. Met de stok die in mijn hand was, sloeg ik
het dier zodat het versuft was. Met mijn stok brak ik zijn bek open en
trok met mijn vingers zijn giftong eruit. Als God het niet verhoed had,
zou dit door mijn roekeloosheid mijn einde hebben kunnen zijn.

Nog iets waarvan ik met dankbaarheid melding maak. Toen ik sol-
daat was, moest ik samen met anderen een bepaalde plaats gaan bele-
geren. Toen wij op het punt stonden te vertrekken, wilde iemand
anders uit mijn compagnie met mij ruilen, zodat hij in mijn plaats
meeging. Ik vond dat goed. Toen zij bij die plaats waren en hij op
wacht stond, kreeg hij een musketkogel door het hoofd en stierf. 

Dit waren alle roepstemmen voor mij, vermengd met barmhartig-
heid. Maar geen enkele roepstem bracht mijn ziel tot nieuw leven. Ik
ging door in mijn ongerechtigheid en zondigde steeds weer. Ik werd
steeds opstandiger tegen God. Ik was zorgeloos en bekommerde mij
niet om mijn zaligheid. 

Kort daarna ben ik getrouwd. Het was een zegen dat mijn vrouw
kwam uit een gezin waar de vader de Heere vreesde. Wij waren zo
arm, dat wij alleen een bord en een lepel hadden. Mijn vrouw bracht
wel iets mee als haar erfenis: twee godsdienstige boeken, die zij van
haar vader had gekregen. Daarin stond geschreven hoe degenen die
de Heere vrezen, leven. Samen lazen wij daar wel eens in. Enkele
dingen vond ik wel mooi, maar er veranderde bij mij verder niets.
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Het was Gods onbegrijpelijke lankmoedigheid dat Hij nog ernstige waarschuwingen
wilde geven en niet de levensboom van deze zondaar omgehakt heeft. “En ook is alre-
de de bijl aan de wortel van de boom gelegd; alle boom dan die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”, (Matth. 3:10).



Mijn vrouw vertelde mij soms over haar godvrezende vader, die zijn
buren wel eens bestrafte als zij zondige dingen deden. Hij leefde heel
stipt, in woord en daad. 

Er kwam door dat lezen en het horen over mijn schoonvader wel
enigszins een begeerte in mij op om ook godsdienstig te worden.
Maar het raakte mijn hart niet en het veranderde mijn droevige staat
niet.

Ik werd wel erg godsdienstig, maar verder wist ik niets. Ik ging
tweemaal per zondag naar de kerk. Ik was meestal één van de eer-
sten. Ik bad en zong heel vroom, maar verliet mijn zondig leven niet.
Wel werd ik zeer bijgelovig. Als ik een geestelijke zag, zou ik haast
voor hem neergeknield zijn, zo’n bijgelovige eerbied had ik voor hem.
Die mensen waren immers gelukkig en gezegend, want die waren
dienstknechten van God. Ik kwam zeer onder de indruk als ik hen in
hun ambtsgewaad zag.

Dit duurde zo een hele tijd met mij. 
In de Heilige Schrift las ik dat de Israëlieten het bijzondere volk

van God waren. Ik dacht toen, als ik ook van het geslacht van de
Israëlieten was, zou ik gelukkig zijn. Er kwam een sterk verlangen in
mij om dat te weten te komen. Uiteindelijk heb ik het aan mijn vader
gevraagd. Die vertelde mij, dat het niet zo was. Mijn hoop daarop
werd dus de bodem ingeslagen. 

Al die tijd besefte ik niet hoe kwaad en gevaarlijk de zonde is. Ik
wist toen niet dat de zonde mij zou verdoemen, als ik niet in Christus
was, hoe godsdienstig ik ook was. Ik dacht nooit aan Christus en wist
ook niet, of zo Iemand wel bestond! 

Nu zie ik dat een mens in die staat in zijn blindheid maar rond-
dwaalt. Hij vermoeit zich slechts met zondige, nietige dingen en weet
de weg naar de stad Sion niet. 4)

4) Een zondaar blijft net zolang in de stad Verderf, tot de Heere hem er krachtig van
overtuigt dat hij daar voor eeuwig zal omkomen en dan nog weet hij van zichzelf
geen weg om te ontkomen.
Denk maar aan Christen, die met zijn pak op zijn rug wenend en roepend in het veld
loopt. Als Evangelist hem zegt: “Vlied de toekomende toorn”, antwoordt Christen:
“Waar moet ik heen?”
Dan moet Evangelist hem de weg wijzen!
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3  Nog dringender roepstemmen

Hoofdstuk 20-28 in de Engelse uitgave

Op een zondag hield de dominee een ernstige preek over de zon-
dagsheiliging. Hij waarschuwde tegen werken en sportbeoefening op
de dag des Heeren. Nu had ik, ondanks mijn godsdienst, juist op deze
dag veel plezier in spelen met een aantal kameraden en allerlei ande-
re vermaken. Onder de preek begon mijn geweten te spreken. Ik
dacht en geloofde ook, dat de dominee die preek met opzet hield om
mij mijn kwaad te laten zien. Op dat ogenblik voelde ik wat schuld
was. Ik had dat, voor zover ik mij kan herinneren, nooit eerder gehad.
Maar nu was het mij een grote last. Toen de preek afgelopen was, ging
ik met een groot pak op mijn gemoed naar huis. 5)

Voor dat ogenblik verdwenen alle aangename gevoelens uit mijn
vermaken. Het gehoorde vergalde al mijn vorige plezieren. 

Toch bleef dat niet zo! Voordat ik goed en wel gegeten had, begon
die onrust uit mijn gedachten te wijken. Mijn hart keerde terug tot de
oude koers. Wat was ik blij toen die onrust weg was en dat vuur was
uitgegaan. Nu kon ik weer ongehinderd zondigen. Toen mijn lichaam
dan ook verzadigd was door de maaltijd, schudde ik die preek van
me af. Ik ging weer, met groot genoegen, net als altijd naar mijn sport
en spel. 6)

Maar diezelfde dag gebeurde iets. Ik was midden in mijn spel en
zou juist voor de tweede keer tegen de houten bal slaan. Toen viel er
plotseling in mijn hart een stem uit de hemel, die riep: “Wilt u uw zon-
den nalaten en naar de hemel gaan, of uw zonden vasthouden en naar
de hel gaan?” Ik was op dat moment geheel verbijsterd. Ik liet de bal
op de grond liggen en keek omhoog naar de hemel. Het was alsof ik
met de ogen van mijn verstand de Heere Jezus op mij neer zag kijken.
Hij was heel boos op mij. Het was alsof Hij mij ernstig dreigde met een
pijnlijke straf voor dit kwaad en voor mijn andere goddeloze daden. 7)

Nauwelijks had deze stem in mijn binnenste geklonken, of ik
kwam tot de conclusie dat ik een groot en snood zondaar was en dat
het voor mij nu toch te laat was om naar de hemel te gaan zoeken.
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Christus zou mij niet vergeven en mijn zonden niet wegnemen. Ik
begon daar verder over na te denken en ik was bang dat het inder-
daad zo was. Ik voelde wanhoop in mijn binnenste opkomen. Het
was toch te laat, zo dacht ik. Als dat zo is, is mijn toestand zeker ellen-
dig: ellendig als ik mijn zonden nalaat en ook ellendig als ik er in
doorga. Als ik toch verloren ga, kan ik net zo goed met veel zonden
verloren gaan als met weinig.

Zo stond ik daar, temidden van mijn spel en temidden van allen
die daar bij waren. Maar ik vertelde hun niets! Ik heb u al gezegd wat
ik er van dacht en daarom keerde ik mij weer fanatiek tot mijn spel.
Ik herinner mij nog goed dat ik zo verwoed was, dat mijn geest daar-
door helemaal bevangen was. Ik had nu nergens anders genoegen in
dan in de zonde. De hemel was al lang weer weg, zodat ik daar niet
meer aan dacht. Ik werd een groot verlangen in mij gewaar om de
maat der zonde vol te maken. Steeds bedacht ik weer een nieuwe
zonde om daarin mijn genot te vinden. Ik haastte mij om mijn buik
met die “lekkernijen” te vullen. Ik was bang dat ik zou sterven vóór
ik deze wens verkregen had. Daar lieg ik niet om, God weet het. Ik
huichel niet als ik dat zeg: het was werkelijk mijn sterke begeerte de
maat vol te maken. 

Nu moet ik zeggen: “De goede God, Wiens barmhartigheid onna-
speurlijk is, vergeve mij die zonden.”

Ik ben er zeker van dat de duivel meer arme schepselen met deze
verzoeking in de ban heeft dan men denkt. Bij velen wordt de geest
overheerst door een toegeschroeid hart en een ongevoelige consciëntie.
De duivel zorgt er op verborgen wijze en zeer geraffineerd voor dat
men in zo’n toestand tot wanhoop komt. Zulke mensen besluiten in
hun binnenste voortdurend dat er toch voor hen geen hoop is. Want zij
hebben de zonde lief en die willen zij nawandelen (Jer. 2:25 en 18:12). 8)

Welnu, met een sterk verlangen in mijn hart ging ik zo door met
zondigen. Toch moest ik met tegenzin gewaar worden dat ik er niet
zo’n voldoening in kon vinden als ik wel wilde. Dit gevoel bleef mij
ongeveer een maand bij.

Op een dag stond ik voor het winkelraam van een buurvrouw te
vloeken en als een dolle tekeer te gaan. De vrouw zat binnen en hoor-
de dat. Hoewel zij zelf een loszinnige, goddeloze vrouw was, liet zij
toch haar afkeuring horen omdat ik zo vreselijk vloekte. Zij beefde er
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Ondanks de ernstige waarschuwingen van de dominee tegen de ontheiliging van
Gods dag, gaat Bunyan toch weer met zijn kameraden door in de zonde. Een roep-
stem uit de hemel brengt hem slechts even tot bezinning, maar weer gaat hij door in
de zonde. “Een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhardt, zal schielijk verbro-
ken worden, zodat er geen genezen aan is”, (Spr. 29:1).



zelfs van en zei: “Je bent de meest goddeloze kerel die ik ooit in mijn
leven zo heb horen vloeken. Je bederft zodoende de hele jeugd in het
dorp.” 

Deze berisping legde mij het zwijgen op. Het maakte mij innerlijk
beschaamd. Ik dacht dat ik toen zelfs voor de God des hemels
beschaamd was. Ik wenste wel, terwijl ik daar met gebogen hoofd
stond, dat ik nog een kind was en dat mijn vader mij weer zou leren
praten, zonder dit goddeloze vloeken.

Ik merkte dat ik er zo gewoon aan geworden was, dat het nooit
beter met mij zou worden. 

Hoe het echter gekomen is, weet ik niet, maar vanaf dit ogenblik
heb ik niet meer gevloekt. Dat was voor mij een groot wonder! Want
vóór die tijd wist ik nauwelijks te praten, of ik zei een vloek en nog
één er achteraan, om mijn woorden meer kracht bij te zetten. Nu kon
ik praten zonder vloeken en met meer genoegen dan ooit tevoren. 

Maar met dit alles kende ik Jezus Christus niet. Ik liet ook mijn
sport en spel niet na.

5) Het pak dat hij voelde heeft hij kort daarna wel van zich afgeschud, maar hij maak-
te toch hier voor de eerste maal kennis met een last die hij later zo goed kon beschrij-
ven in zijn Christenreis. Na het gesprek met de vrouwen in Bedford is dit pak voor
Bunyan pas zwaar gaan wegen (zie hoofdstuk 5).

6) Lees in dit verband ook eens in de Christenreis wat Hopende vertelt, als hij over-
tuigd wordt van zonde: “Toen mijn hart voor het eerst begon te beven voor het
Woord, sloot ik mijn ogen voor dat licht.” Zo zie je maar, dat overtuigingen niet altijd
een ware bekering uitwerken. Alleen zaligmakende overtuigingen, waarin de liefde
van God meekomt, verbreken het hart en hebben een uitwerking tot bekering.

7) Het spel dat Bunyan met zijn kameraden speelde, noemde men “tipcat.” De “cat”
was een ovaal stuk hout dat men op de grond legde. Een speler moest eerst met een
knuppel op het uiteinde van de “cat” slaan, die dan iets omhoog wipte. Met de twee-
de slag moest hij de “cat” zo ver mogelijk wegslaan.

8) Wat heeft Bunyan in zijn leven de listen van de satan toch leren kennen. Hoe dikwijls
komt dat voor in de Christenreis. Denk aan het dal van de Schaduw des Doods, aan
kasteel Wanhoop en aan de Betoverde Grond.
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4  De rijke jongeling

Hoofdstuk 29-36 in de Engelse uitgave

Al gauw daarna kwam ik in contact met een arme man die heel
godsdienstig was. Die sprak (zo dacht ik toen) goed van de Bijbel en van
de godsdienst. Ik vond dat best aardig en begon ook met veel genoegen
in de Bijbel te lezen. Ik las vooral de geschiedenissen, want de brieven
van Paulus begreep ik niet. Ik wist toen nog niets van mijn verdorven
natuur. En ook niet dat ik de Heere Jezus nodig had tot zaligheid.

Ik begon netjes te leven en lette op mijn woorden en daden. Ik
dacht dat ik op weg was naar de hemel als ik de geboden probeerde
te onderhouden. Ik vond dat ik het er soms al heel aardig af bracht.
Mijn geweten was daar rustig onder. Maar als ik zo nu en dan toch
iets verkeerds deed, had ik wroeging in mijn geweten. Dan had ik er
spijt van, verontschuldigde mij en beloofde de Heere dat ik een vol-
gende keer beter zou oppassen. Ik dacht toen dat er in heel Engeland
nauwelijks iemand was, over wie de Heere zo tevreden kon zijn. 9)

Zo leefde ik ongeveer een jaar lang. Mijn buren dachten dat ik een
godvrezende man was, iemand die pas tot bekering was gekomen.
Het verwonderde hen dat er zo’n grote verandering in mijn leven was
gekomen. En dat was ook zo. Toch kende ik Christus niet. Ik had geen
genade, geen geloof en geen hoop. Later besefte ik pas dat het vrese-
lijk met mij afgelopen zou zijn, als ik zo gestorven was. 

Dit duurde dus zo meer dan twaalf maanden! 
De verwondering van mijn buren was begrijpelijk, want ik was ont-

zettend goddeloos geweest en nu leefde ik voor het oog netjes. Wie zou
bij voorbeeld niet verwonderd zijn, als iemand die altijd in een inrichting
had gezeten, plotseling weer in het normale leven terug zou komen!

De mensen begonnen mij te prijzen. Tegen anderen spraken ze
goed over mij. Soms zelfs als ik er bij was. Zij vertelden dat ik god-
vrezend en oprecht was geworden. Toen ik dat alles merkte, was dat
heel vleiend voor mij. Ik vond het best fijn dat zij zo over mij praat-
ten. En toch was ik niet meer dan een geschilderde huichelaar. Ik was
trots op mijn vroomheid. Ik deed mijn uiterste best om van de men-
sen gezien te worden. Twaalf maanden lang!!
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Bunyan ging wel zijn leven reformeren, maar zijn hart bleef hetzelfde. Hij probeerde
bepaalde zonden na te laten en dacht zo de Heere te behagen…
“En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden”, (Matth. 23:5a).
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Nu had ik altijd veel plezier gehad in het luiden van de kerkklok.
Nu echter mijn geweten zo gevoelig was, dacht ik dat zoiets ijdel was.
Ik dwong mijzelf om het voortaan na te laten. Toch verlangde ik
ernaar en ging wel naar de toren om daar te kijken. Maar de klok lui-
den durfde ik niet. Ik dacht dat dit niet paste als je vroom was. Maar
ik bleef er toch naar kijken. Weldra begon ik echter te denken: “Wat
zou er gebeuren, als een van de klokken naar beneden zou vallen?”
Ik besloot onder een grote dwarsbalk te gaan staan. Daar zou ik wel
veilig zijn. “Maar”, zo dacht ik toen, “als die klok nu eens eerst de
muur zou raken en dan terug ketsen en zo op mij zou vallen, dan zou
die mij nog doden.” Toen ging ik in de deuropening staan. Hier waan-
de ik mij veilig genoeg. Als de bel dan toch zou vallen, kon ik snel
wegglippen en achter de dikke muur schuilen.

Zo durfde ik toch weer naar het klokluiden te gaan kijken, maar
niet verder dan de torendeur. Toen kwam er echter in mijn gedachten:
“Als de toren zelf eens zou vallen, wat dan?” Bij deze gedachte beef-
de ik. Ik durfde nu ook niet meer bij de torendeur blijven staan. Ik
voelde mij gedrongen weg te rennen, omdat ik bang was dat de toren
op mijn hoofd zou vallen.

Nog iets wat mijn geweten kwelde, was het dansen. Het duurde
een jaar lang voor ik het helemaal kon nalaten. Als ik dacht dat ik een
gebod onderhield, of als ik iets goeds sprak of iets goeds deed, had ik
vrede in mijn hart. Dan dacht ik bij mij mezelf: “God zal echt wel
tevreden over mij zijn.” Ik dacht dat er in heel Engeland niemand was
die de Heere zoveel genoegen deed.

Maar, arme, ellendige dwaas die ik was: ik kende nog niets van de
Heere Jezus. Als ik zo door was gegaan om mijzelf te behagen ( mijn
eigengerechtigheid op te richten), was ik zeker verloren gegaan, als
God mij later niet had geleerd wie ik werkelijk van nature was! 10)

9) Dat overtuigde zondaren eerst proberen zelf de wet te onderhouden, heeft Bunyan
ons duidelijk willen maken in de Christenreis, toen Christen de raad van
Wereldwijze opvolgde en naar het dorp Zedelijkheid ging om bij de heer Wettisch
zijn pak kwijt te raken. Gelukkig liep die weg dood!

10) Als Hopende aan Christen vertelt, wat hij heeft meegemaakt toen hij overtuigd werd
van zonde, vind je ook weer hetzelfde: hij probeert ook vroom te leven. Maar
Getrouwe heeft hem verteld dat hij de Heere Jezus moest leren kennen. Lees die
gedeelten in de Christenreis maar eens na!



5  Een wonderlijke ontmoeting

Hoofdstuk 37-42 in de Engelse uitgave

Door Gods goedheid kwam ik op een dag in de stad Bedford om
mijn werk te doen. In een van de straten zaten een stuk of vier vrou-
wen voor een deur in de zon. Zij spraken met elkaar over God en Zijn
dienst. Ik wilde dat wel eens horen en kwam dichterbij om te luiste-
ren wat zij zeiden. Ik praatte zelf in die tijd ook graag over gods-
dienst. 

Maar nu hoorde ik iets wat ik niet verstond. Wat zij zeiden, ging
mijn begrip te boven. Zij hadden het over een nieuwe geboorte en
over het werk van God in hun hart. Zij zeiden dat zij overtuigd waren
geworden van hun ellendige staat van nature. Zij konden ook zeggen
dat God liefde in hun ziel had gegeven tot de Heere Jezus. De Heere
had hen ook getroost tegen de verzoekingen van de duivel, door Zijn
Woord. Want soms gingen zij gebukt onder de verzoekingen van de
satan, maar de Heere ondersteunde hen. Verder hadden zij het over
de boosheden van hun hart en over hun ongeloof. Zij haatten van
harte hun eigen werk. Van zichzelf hadden zij niets goeds.

Toch waren zij blij dat zij hierover met elkaar konden spreken. Met
vermaak spraken zij over de Heilige Schrift. Uit alles bleek dat zij een
nieuw leven kenden, alsof zij in een nieuwe wereld aangekomen
waren. Zij waren bij hun buren die in de wereld leefden niet in tel. Zij
woonden wel in de wereld, maar toch afgescheiden van de wereld. 

Toen ik dat alles hoorde, begon mijn hart in mij te bonzen. Ik
begon mijzelf te wantrouwen. Het was met mij niets! Met al mijn
godsdienst dacht ik nooit over een nieuwe geboorte en aan de zalig-
heid. Ik kende ook niet de troost uit het Woord. Ik wist niets van de
boosheid en de goddeloosheid van mijn hart. Ik lette nooit op mijn
verborgen gedachten. Van verzoekingen van de satan begreep ik
niets. 11)

Nadat ik dit alles gehoord had, ging ik weer aan mijn werk, maar
ik kon hun gesprek niet vergeten. Met mijn hart bleef ik eigenlijk bij
hen, want hun woorden hadden een diepe indruk op mij gemaakt. Ik
was nu overtuigd dat ik de ware tekenen van het nieuwe leven niet
had. Wat waren die mensen gelukkig die zo als die vrouwen waren!
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Na het horen van het gesprek tussen de vrouwen in Bedford, werd Bunyan geheel over-
tuigd dat hij het ware leven miste. Nu ging hij het gebed van de tollenaar verstaan:
“O, God! Wees mij zondaar genadig”,(Luk. 18:13).
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Steeds weer zocht ik hun gezelschap op. Ik kon niet bij hen van-
daan blijven. Hoe meer ik van hen hoorde, hoe meer ik aan mijzelf
begon te twijfelen. Ik was tot nu toe blind, onwetend, ellendig en god-
deloos geweest. Er kwam nu iets in mijn gemoed waarover ik ver-
wonderd was. Toen zij mij zo alles uit de Heilige Schrift vertelden,
kreeg ik een week en teer hart. Ik moest voortdurend peinzen over
wat zij mij vertelden. Ik werd zo begerig om er meer van te weten te
komen, dat ik wel een bloedzuiger leek: “Geef, geef.” Mijn gedachten
waren toen heel veel op de eeuwigheid en op het Koninkrijk der
hemelen gericht. Niets kon mij daarvan aftrekken, geen vermaken en
geen dreigementen. Het was voor mij zelfs moeilijk mijn gedachten
van de hemel af te trekken naar de aarde. Later was het helaas vaak
andersom!

11) In de Christenreis beschrijft Bunyan iemand die ook niets wist van zijn boos hart en
die evenmin begreep wat het nieuwe leven was. Dat was de figuur van Onkunde!
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6  Gevaarlijke verleidingen

Hoofdstuk 43-52 in de Engelse uitgave

In die tijd was ik zeer gehecht aan een jonge man in onze woon-
plaats. Hij was echter zeer goddeloos, hij vloekte, zwoer en hoereer-
de en daarom maakte ik mij van hem los en verliet zijn gezelschap.
Ongeveer drie maanden later ontmoette ik hem op een landweg en
vroeg hoe het met hem was. Hij antwoordde op zijn oude dolle, vloe-
kende wijze dat het goed met hem ging. “Maar, Harry”, zei ik, “waar-
om vloek je toch zo? Wat zal er toch van je worden, als je zo zult ster-
ven?” 

Woedend antwoordde hij mij: “Met wat voor gezelschap zou de
duivel het anders moeten doen dan met mij en met degenen die ook
zo zijn als ik?”

Ongeveer in diezelfde tijd kwam ik in aanraking met enkele boe-
ken van de Ranters, een sekte die beweerde dat christenen niet meer
naar de wet des Heeren behoefden te leven. Die boeken werden door
sommige belijders van de waarheid zeer gewaardeerd. Ik heb er
enkele gelezen, maar ik wist niet wat ik er mee moest. Toen ik ze las
en er over nadacht, heb ik ernstig gebeden en zei: “O, Heere, ik ben
een dwaas en ik kan de waarheid van de dwaling niet onderscheiden.
Geef mij toch niet over aan mijn eigen blindheid. Als die leer van U
is, laat ik ze dan niet verachten. Als ze van de duivel is, laat mij dan
niet toe dat ik ze goedkeur! Heere, ik leg in deze mijn zaak aan Uw
voeten neer. Ik smeek U nederig, laat mij toch niet bedrogen worden.” 

Ik had toen maar één goede vriend die godsdienstig was. Dat was
die arme man die (naar ik dacht) goed van de Bijbel sprak. Maar …
die werd ook aanhanger van de sekte van de Ranters. Hij gaf zich
over aan allerlei zonden van onreinheid. Als ik hem vermaande om
sober te leven, lachte hij daar om. Als ik hem bestrafte om zijn god-
deloosheid, begon hij nog harder te lachen. Hij beweerde dat de gods-
dienst van de Ranters de enige goede was. Hij zei, dat weldra alle
belijders van de waarheid zich ook zouden aansluiten bij de Ranters. 

Toen verliet ik zijn gezelschap op staande voet, want ik had een



grondige afkeer van zijn opvattingen. Ik ging niet meer vriendschap-
pelijk met hem om zoals eerst. Ik werd een vreemde voor hem.

Deze man was niet de enige die een verzoeking voor mij was. Ik
kwam namelijk voor mijn werk nogal eens op het platteland en daar
ontmoette ik ook mensen die meegesleept waren door de opvattingen
van de Ranters, al waren zij vóór die tijd streng godsdienstig geweest.
Zij vonden mij maar somber en noemden mij wettisch. Zij beweerden
dat je alleen maar tot volmaaktheid kon komen, als je kon doen en
laten wat je wilde. 12)

O, wat waren deze verzoekingen aantrekkelijk voor mijn vlees. Ik
was immers ook een jonge man in de bloei van mijn leven. Maar de
Heere Die (naar ik hoopte) mij voor andere dingen bestemd had,
bewaarde mij in de vreze van Zijn Naam. Hij zorgde ervoor dat ik
zulke vervloekte opvattingen niet aannam. Geloofd zij de Heere, Die
het in mijn hart gegeven heeft om Hem aan te roepen om bewaring
en om raad, want ik vertrouwde mijn eigen wijsheid niet. 

Wat is het een zegen, als de Heere het gebed geeft om bewaring
voor allerlei dwalingen. Wat was de Bijbel in die tijd dierbaar voor
mij! Ik begon, geloof ik, de Bijbel ook met nieuwe ogen te lezen.
Vooral de brieven van de apostel Paulus waren mij aangenaam.
Werkelijk, ik deed toen niets zonder de Bijbel: óf ik las erin, óf ik
mediteerde erover. En steeds riep ik tot de Heere, of ik de waarheid
en de weg ten hemel mocht verstaan. 

Toen ik weer eens aan het lezen was in 1 Korinthe 12, vond ik dat
daar stond: “Want dezen wordt door de Geest gegeven het woord der
wijsheid en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest, en
een ander het geloof.” Die tekst maakte een diepe indruk op mij. Ik
had ook verstand en wijsheid nodig, zoals andere christenen. Ik dacht
diep na over deze woorden, maar ik wist niet wat ik ermee moest.
Vooral dat woord over het geloof zette mij aan het denken! Ik moest
mij namelijk afvragen, of ik wel geloof had. Ik vreesde, dat ik daarom
ook die andere weldaden niet had, zoals de ware christenen. Maar
toch wilde ik er niet aan, dat ik geen geloof had, want dan was het
voor mij een verloren zaak.

“Nee”, zei ik in mijzelf, “al heb ik dan niet de kennis en het ver-
stand zoals andere christenen, toch waag ik het te zeggen dat ik
geloof heb, al weet ik niet wat dat is.” Want ik kreeg te zien dat dege-
nen die geen geloof hadden, nooit rust of vrede in hun hart zouden
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hebben, maar in de wanhoop zouden terechtkomen. (Ik zag toen niet
dat dit ook een aanval van de satan was).

De Heere bewaarde mij, dat ik mijn ziel hierdoor niet zou ver-
woesten. Hij bewaarde mij om wanhopige conclusies te trekken. Toch
kon ik niet tevreden zijn voor ik wist, of ik wel geloof had. Steeds
dacht ik: “Als je nu werkelijk geen geloof hebt, wat dan? En hoe kun
je weten dat je geloof hebt?” Als ik het niet had, was het met mij hele-
maal mis.

Eerst probeerde ik het maar van mij af te zetten. Maar korte tijd
daarna werd ik gedrongen mijzelf eens te beproeven, of ik wel geloof
had. Maar, arme dwaas die ik was, ik wist echt niet hoe ik daaraan
moest beginnen.

Toen kwam de duivel met een verzoeking. Hij maakte mij wijs, dat
er geen andere weg was, dan het maar eens te proberen! Ik moest
maar eens een wonder doen. Hij probeerde het zelfs te bewijzen uit
de Bijbel. 
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Door contacten met verschillende mensen kwam Bunyan er achter dat er allerlei
opvattingen waren over wat nu de ware godsdienst was. Dit deed hem te meer bid-
dend de Bijbel lezen.
“Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen Uwer wet”, (Ps. 119:18).



Op zekere dag, toen ik tussen Elstow en Bedford liep, kwam de
verzoeking in alle hevigheid weer op me af. Ik moest door het doen
van een wonder bewijzen dat ik geloof had. De duivel kwam met het
volgende voorstel: ik moest tegen de sporen van de paardenhoeven,
waarin water stond, zeggen: “Word droog” en tegen de droge plek-
ken: “Word plassen.” Ik was op een gegeven moment echt van plan
het te doen, maar gelukkig werd ik op het laatste ogenblik daarvan
weerhouden.

Zo bleef ik een lange tijd in onzekerheid en wist vaak niet wat ik
moest doen.

12)  Zou Bunyan aan deze verzoekingen gedacht hebben, toen hij in de Christenreis de
oude heer Eerlijk liet vertellen over de heer Eigenzinnig?
Of misschien ook, toen hij in de Christinnereis vertelde over de ontmoeting van de
vrouwen met de twee ongure kerels bij de tuin van Beëlzebul? 
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7  Het geluk van de vrouwen in Bedford

Hoofdstuk 53-56 in de Engelse uitgave

Het geluk van de vrouwen te Bedford bracht mij tot de volgende
overpeinzingen. Ik zag hen alsof zij aan de zonzijde van een of ande-
re hoge berg zaten. Zij koesterden zich in de heerlijke zonnestralen,
terwijl ik zelf huiverde en ineenkromp van de kou, geteisterd door
vorst, sneeuw en donkere wolken.

Tussen hen en mij zag ik in mijn verbeelding een muur, helemaal
rond die berg. Wel, wat verlangde ik erg om door die muur te komen.
Als dat gelukte, zou ik midden tussen hen gaan zitten en mij ook
koesteren in de warme zon. 

In gedachten liep ik steeds maar langs die muur, glurend of ik een
doorgang kon vinden. Ik kon er een hele tijd niet één vinden.
Tenslotte vond ik wel een nauwe opening. Ik probeerde er door te
kruipen. Die doorgang was echter heel nauw en klein. Ik deed vele
vergeefse pogingen en was daardoor buiten adem. Uiteindelijk kreeg
ik met veel moeite mijn hoofd er door. Daarna zijwaarts mijn schou-
ders en tenslotte mijn hele lichaam. Wat was ik toen ontzettend blij. Ik
ging midden tussen die vrouwen zitten en koesterde mij net als zij in
het licht en de warmte van de zon.

Toen begreep ik de betekenis! Die berg was de Kerk van de leven-
de God. De zon die daarop scheen, was het vertroostende licht van
Zijn genadig Aangezicht. De muur was, volgens mij, het Woord, dat
scheiding maakt tussen christenen en wereldlingen. Die opening in
de muur was, zo dacht ik, Jezus Christus. Hij is de Weg tot God de
Vader (Joh. 14:6). Die opening was bijzonder nauw, dat men er slechts
met de grootste moeite door kon. Daaruit kreeg ik te zien dat nie-
mand tot het leven kan ingaan, tenzij het bittere ernst is en deze boze
wereld achter zich laat. Men kan er niet door met lichaam, ziel en
zonde! 13)

Dit beeld bleef mij vele dagen bij. Al die tijd voelde ik mijzelf in
een hopeloze, droevige toestand. Ik werd wel gedreven door een
hevige begeerte om bij diegenen te zijn die aan de zonzijde zaten.
Overal waar ik was, thuis of ergens anders, binnen of buiten op het
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Met innige jaloersheid peinsde Bunyan over het geluk van de vrouwen te Bedford. Nu
wist hij het: Jezus is de enige toegang tot het koninkrijk Gods.
“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden”, (Joh. 10:9a).
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veld, bad ik, terwijl mijn hart zich omhoog verhief: “O, Heere, aan-
schouw mijn ellende.” Want ik wist nog steeds niet aan welke kant ik
stond!

13) Dit beeld heeft op Bunyan een onuitwisbare indruk gemaakt. Hij heeft dit in de
Christenreis en in de Christinnereis gebruikt als de “enge Poort”, de enige toegang
tot de Weg naar de Hemelstad. Wie niet door het Poortje gegaan is, zal niet in de
Hemelstad worden toegelaten.
De Heere Jezus heeft immers Zelf gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh.14:6).



8  Hevige inwendige strijd 1

Hoofdstuk 57-70 in de Engelse uitgave

Ik kon dus maar geen zekerheid verkrijgen. In plaats van vrede te
vinden, werd ik met nieuwe twijfels aangevallen: of ik wel uitverko-
ren was en hoe het moest als de genadetijd nu voorbij zou zijn. Deze
twee verzoekingen benauwden mij zeer. Ik zal u eerst wat vertellen
over de verzoeking dat ik niet uitverkoren was. Ik zocht in die tijd
wel vurig naar de weg die ten hemel leidt en naar de eeuwige heer-
lijkheid, maar die vraag van de verkiezing greep mij steeds aan en
ontmoedigde mij. Soms voelde ik dat mijn lichaam er onder leed. Uit
de Bijbel werd ik toen ook niet bemoedigd. De volgende tekst hield
mij bezig: “Niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des
ontfermenden Gods” (Rom. 9:16). Ik wist niet wat ik daarmee aan
moest. Ik zag duidelijk, dat er nooit iets goeds uit kon voortkomen,
als die grote God in Zijn oneindige goedertierenheid en genade mij
niet vrijwillig had uitverkoren. Dan zou al mijn willen en begeren
tevergeefs zijn. O, die vraag: hoe kun je weten dat je uitverkoren
bent? En als je dat niet zou zijn, wat dan? “O, Heere, hoe moet dat
toch, als ik eens niet uitverkoren ben?”

De duivel fluisterde mij in: ”Het kan best zijn, dat je niet uitverko-
ren bent.” “Inderdaad kan dat”, dacht ik. “Dan kun je er net zo goed
mee ophouden en je niet verder druk maken”, zei die verzoeker.
“Want als je niet door God uitverkoren bent, word je toch nooit zalig.
Want het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des
ontfermenden Gods.”

Ik raakte ten einde raad en wist niet meer wat ik zeggen moest. Ik
dacht eerder dat deze dingen uit mijn eigen redenering voortkwamen
dan dat zij van de satan waren. Want dat de uitverkorenen alleen het
eeuwige leven verkrijgen, stemde ik van harte toe. De vraag was ech-
ter, of ik er zelf één van was! Verschillende dagen achtervolgde mij
deze zaak en ik was dikwijls helemaal van streek en geneigd om alle
moed te verliezen. Zo ging ik vele weken terneergebogen, bezet met
die ene vraag. Toen ik op zekere dag op het punt stond alle hoop op
het eeuwige leven te verliezen, viel de volgende zin met alle nadruk
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Bunyan heeft een tijd lang op de zeef van satan gelegen en werd vreselijk heen en weer
geschud.
“Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe,
maar Ik heb voor u gebeden dat uw Geloof niet ophoude”, (Luk. 22:31).



in mijn hart: “Kijk eens naar de geslachten vanouds en zie eens of ooit
iemand op God vertrouwd heeft en beschaamd is geworden?”
Hierdoor werd ik erg verkwikt en bemoedigd. Ik begreep dat dit
woord betekende: “Begin maar vooraan in Genesis en lees tot aan het
eind van Openbaring en kijk eens, of je iemand kunt vinden, die ooit
op de Heere heeft vertrouwd en beschaamd is uitgekomen.” Toen ik
thuis kwam, pakte ik direct mijn Bijbel om te kijken of ik die tekst kon
vinden. Ik twijfelde niet, of die zou ik weldra vinden, want die woor-
den lagen zo vers in mijn hart, alsof zij nog tot mij spraken. Ik zocht
en zocht, maar ik vond die tekst niet. Ik heb het eens aan deze god-
vrezende gevraagd en dan aan die, of zij misschien wisten waar die
tekst stond, maar die kenden die woorden ook niet. Ik vroeg mij af,
hoe het kon, dat zo’n woord zoveel kracht en troost aan mijn hart kon
geven en dat toch niemand wist waar het stond. Ik twijfelde er niet
aan, of het moest in de Heilige Schrift staan. 

Maar het bleef zo meer dan een jaar en ik kon die tekst niet in de
Bijbel vinden. Eindelijk liet ik mijn oog door de apocriefe boeken gaan
en ik vond dat woord in Jezus Sirach. Ik schrok er eerst van terug.
Toch had ik in die tijd al meer ondervinding van de liefde en de goed-
heid van God, dat ik er niet heel erg door in beroering raakte. Ik over-
dacht vooral, dat deze woorden, al stonden zij niet in een van de
canonieke boeken, toch wat de inhoud betreft overeenkwamen met
vele beloften in de Heilige Schrift . Daarom kreeg ik er toch troost uit.
Ik geloofde dat dit woord van de Heere was en ik dankte Hem ervoor.
Het staat mij soms nog helder voor de geest. 

Na deze eerste verzoeking, kwam die andere twijfel hevig op mij
af: “Als de dag der zaligheid nu eens voorbij is, wat dan? Wat dan, als
je de tijd der genade hebt laten voorbijgaan?” Toen ik eens in het veld
liep, kwam deze gedachte steeds in mij op: “Als de genadetijd eens
voorbij is, wat dan?” De satan maakte mij wijs, dat die vrouwen in
Bedford die al bekeerd waren, de laatsten waren in deze streek. Ik
was te laat gekomen!

Nu kwam ik in grote benauwdheid, want ik dacht werkelijk dat
dit wel eens waar kon zijn! Ik liep heen en weer en weende over mijn
jammerlijke toestand. Ik was erger dan duizenden dwazen, omdat ik
zolang afkerig geweest was en zoveel jaren in de zonde geleefd had.
Ik riep steeds maar: “O, was ik toch eerder tot inkeer gekomen! O,
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was ik toch zeven jaar eerder tot inkeer gekomen!” Ik was boos op
mijzelf, omdat ik mijn tijd zo verbeuzeld had, zodat ik mijn ziel en
mijn zaligheid verloren had. 

Nadat ik lang met deze vrees gekweld was geweest en nauwelijks
een stap kon doen zonder die benauwdheid, vielen op dezelfde plaats
waar ik vorige keer bemoedigd was geworden de volgende woorden
in mijn hart: “Dwing ze in te komen, opdat Mijn huis vol worde”
(Luk. 14:23). Wat waren dat dierbare woorden voor mij, maar vooral
ook de volgende: “En nog is er plaats.” Ik zag nu dat er plaats genoeg
was in de hemel voor mij. Ik geloofde werkelijk, dat de Heere die
woorden voor mij in de Bijbel had laten opnemen, omdat Hij wist dat
er voor mij een tijd van benauwdheid zou aanbreken waarin ik bang
was dat er voor mij geen plaats meer zou zijn. Wat een troost, dat de
Heere Jezus zo lang geleden ook aan mij gedacht had en dat Hij die
woorden opzettelijk ook voor mij had gesproken. Vol moed vervolg-
de ik een tijd lang zo mijn weg.

Ik had nog wel andere verzoekingen, ook van mijn bekenden, 14)

maar ik dacht veel aan dood en oordeel, zo dat die verzoekingen niet
de overhand hadden. Ik dacht bij voorbeeld aan Nebukadnezar aan
wie de Heere alle koninkrijken der wereld had gegeven. Maar, zo
dacht ik verder, een uur in het helse vuur zou hem al zijn rijkdom
doen vergeten. Deze ontstellende gedachte was voor mij een grote
steun.

14) Als Verdediger der Waarheid (Christinnereis) zijn weg vertelt, maakt hij er ook mel-
ding van dat zijn familie en bekenden op allerlei manieren geprobeerd hebben hem
van de pelgrimsreis af te houden. Maar hij geloofde vast wat men hem verteld had
van Christen, hoe die uit de stad Verderf was gevlucht en na vele wederwaardighe-
den in de hemelstad was aangekomen.
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9  Hevige inwendige strijd 2

Hoofdstuk 71-88 in de Engelse uitgave

In die tijd begreep ik wat de betekenis was van de reine en de
onreine dieren, die in de wetten van Mozes worden genoemd. Ik
begreep dat die dieren typen van mensen voorstelden. De reine die-
ren waren typen van Gods kinderen, de onreine typen van de godde-
lozen. De reine dieren herkauwen. Dat wil zeggen dat Gods kinderen
zich laten voeden door het Woord van God. Zij verdelen ook de
klauw in tweeën. Dat wil zeggen dat Gods kinderen zich van de
wereld moeten afscheiden. Toen ik al verder las, begreep ik dat er die-
ren waren die wel herkauwden, maar niet de klauw verdeelden, of
net andersom. De haas herkauwt wel, maar verdeelt de klauw niet: zo
zijn er mensen die wel over het Woord praten, maar die toch in de
zonde wandelen. Het zwijn verdeelt wel de klauw, maar herkauwt
niet: er zijn ook mensen die zich wel uitwendig van de zonde afschei-
den, maar die niet het ware geloof hebben. 15)

Daarna las ik in het Woord dat degenen die met Christus verheer-
lijkt zullen worden, hier in dit leven door Hem geroepen moeten wor-
den. Dat maakte mij uiterst verlegen, want ik vreesde dat ik niet
geroepen was. En als ik niet geroepen werd, hoe kon ik dan het goede
verkrijgen? Alleen degenen die geroepen worden, zullen het
Koninkrijk der hemelen beërven. O, wat waren die woorden die de
Heere Jezus sprak tot sommigen die Hij riep mij nu dierbaar, zoals:
“Volg Mij”, of: “Kom achter Mij.” 

O, als Hij dat tegen mij ook eens zou zeggen! Dan zou ik met blijd-
schap volgen. Ik kan niet zeggen hoe groot mijn verlangen naar
Christus was. Ik bad om door Hem geroepen te worden! Een hele tijd
was ik vol van dat verlangen. Wat was het heerlijk om wedergeboren
te zijn. Ik kon niet tevreden zijn vóór ik daar ook deel aan zou krijgen.
Als het voor goud te verkrijgen was, zou ik er alles voor over gehad
hebben. Als ik een hele wereld bezat, zou ik die er tienduizend keer
voor over gehad hebben. Als mijn ziel maar wedergeboren zou wor-
den!

Ieder die wedergeboren was, was mij lief. Zij blonken in mijn
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ogen. Ik zag ze wandelen als zeer bevoorrechte mensen. “De snoeren
waren hun in liefelijke plaatsen gevallen en een schone erfenis was
hun ten deel gevallen”(Psalm 16). Maar er staat in de Bijbel: “En Hij
klom op de berg en riep tot Zich die Hij wilde en zij kwamen tot
Hem.” Dat maakte mij twijfelmoedig en bevreesd. O, zou Christus
mij wel roepen? Ik wenste wel dat ik als Johannes, of als Petrus gebo-
ren was! Of dat ik daarbij was geweest toen Hij hen riep. Wat zou ik
dan geroepen hebben: “O, Heere, ook mij?” Maar ik was bang dat Hij
mij niet roepen zou.

Maandenlang liet de Heere mij zo verder gaan en Hij zweeg. Maar
na lange tijd en na veel zuchten tot God, of ik ook die heilige, hemel-
se roeping mocht krijgen, viel het volgende woord in mijn hart: “En
Ik zal hunlieder bloed reinigen dat Ik niet gereinigd had en de Heere
zal wonen op Sion.” Ik begreep dat deze woorden tot mij kwamen om
mij te bemoedigen om op de Heere te blijven wachten. Het beteken-
de voor mij, dat als ik nog niet bekeerd was, de tijd zou komen dat het
gebeuren zou. 

In diezelfde tijd vertelde ik aan die vrouwen in Bedford wat in
mijn hart omging. Zij vertelden dat weer aan hun dominee Gifford.
Die nodigde mij uit om naar zijn huis te komen. Daar hoorde ik dat
hij aan andere mensen uitlegde, hoe de Heere in het hart werkt. 16)

Ik werd daardoor nog dieper overtuigd. Ik ging steeds meer de
goddeloosheid van mijn eigen hart zien. Boze lusten en begeerten sta-
ken in mijn hart de kop op. Allerlei zondige gedachten kwamen in mij
op, die ik nooit eerder had opgemerkt. Weg was mijn verlangen naar
de hemel! In plaats daarvan zag ik allerlei dwaze, ijdele dingen in mij
oprijzen. Ik voelde zelfs dat ik zorgeloos werd en dat ik tegenzin
kreeg in alles wat met godsdienst te maken had. Ik was net als een
vogel die een blok aan de poot had en daardoor niet omhoog kon
vliegen.

Nu was ik verder van de bekering dan ooit tevoren. Ik begon
steeds dieper weg te zinken. Moedeloosheid vervulde mijn hart. Als
ik nu moest sterven, zou ik niet kunnen geloven dat Christus mij lief-
had. Ik zag Hem niet, ik voelde Hem niet, ik proefde niets van Hem.
Ik werd voortgejaagd als door een onweer, mijn hart was onrein.

Soms zei ik er iets van tegen Gods kinderen. Die hadden medelij-
den met mij en wezen mij op de beloften. Zij hadden mij echter net zo
goed kunnen zeggen dat ik met mijn vinger de zon moest aanraken.
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Juist in de tijd dat Bunyan veel onderwijs kreeg in de pastorie van ds. Gifford ging
hij zelf zeer neergebogen onder de last van zijn zondig hart.
“Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer gebogen; in ga de ganse dag in het
zwart”, (Ps.38:7).



Als ik namelijk probeerde op een belofte te vertrouwen, kwam er alles
van binnen tegenop. Ik zag, dat ik een hart had dat niet anders kon
dan zondigen. Alles veroordeelde mij.

Ik leek wel op dat kind dat door zijn vader naar Jezus werd
gebracht, maar dat door de duivel werd neergeworpen en gescheurd,
zodat het al schuimende zich wentelde (Mark. 9).

Mijn hart was zo gesloten, dat ik soms met een bittere zucht
schreeuwde: “Lieve Heere, breek het toch open. Heere, breek de
koperen deuren en de ijzeren grendelen in stukken.” Een ogenblik
kreeg ik vrede, toen dit woord in mijn hart viel: “Ik zal u gorden, hoe-
wel gij Mij niet kent” (Jes. 45:5).

Toch leefde ik in die tijd heel teer: ik durfde geen enkele zonde te
doen. Mijn geweten was zeer gevoelig. Ik was bang iets verkeerds te
zeggen. Het was alsof ik over een moeras liep dat steeds onder mijn
voeten bewoog. Het was alsof ik van God en Christus verlaten was. 17)

Het was niet zozeer de schuld over de zonden die ik begaan had
die mij terneer drukte, maar dat ik een verloren zondaar was en
Christus niet tot mijn deel had. Ik had geen gerechtigheid en die was
alleen te vinden in Christus!

De grote plaag voor mij was mijn erfzonde en de boosheid van
mijn hart. O, dat pak woog zo zwaar. 18) Ik voelde mij walgelijker dan
een padde en ik dacht dat God mij ook zo zag. Zonden borrelden zo
natuurlijk uit mijn hart op als water uit een fontein. Ik dacht dat ieder
ander een beter hart had dan ik. Ik had met iedereen wel willen rui-
len. Ik dacht dat niemand behalve de duivel zelf inwendig zo godde-
loos was als ik. De schuld daarover vervulde mij met diepe moede-
loosheid. Ik trok hieruit de conclusie dat zoiets niet met genade kon
bestaan. Ik dacht werkelijk dat ik van God verlaten was en dat ik was
overgegeven aan de duivel en aan mijn goddeloos hart. Zo bleef het
enkele jaren met mij. 19)

Terwijl ik zo gekweld werd met de vrees voor mijn eeuwige
ondergang, verwonderde ik mij over twee dingen. Het ene was, dat
ik oude mensen zo bezig zag met de dingen van dit leven, alsof zij
hier altijd zouden blijven. Het andere was, dat belijders van de waar-
heid zeer ontsteld waren als zij uitwendige verliezen leden. “Heere”,
zei ik, “wat maakt men toch veel drukte over zulke kleine zaken. Wat
zoekt men toch naar vleselijke dingen en wat heeft men verdriet als
men die verliest. Als zij daarvoor al zoveel tranen storten, wat moes-
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ten zij dan medelijden hebben met mij. Mijn ziel is stervende en zal
verloren gaan. Was mijn ziel maar in goede staat en was ik daar maar
zeker van! O, wat zou ik dan rijk zijn, al had ik hier niet meer dan
brood en water! Dat zou ik dan een kleine verdrukking vinden en als
een lichte last dragen. Een verslagen geest, wie zal die opheffen?” 

Hoewel ik zo verschrikt werd en bekommerd was door het gevoel
van mijn eigen goddeloosheid, was ik toch bang dit gevoel uit mijn
hart kwijt te raken. Want ik wist dat, als de schuld van mijn con-
sciëntie niet werd weggenomen door het bloed van Christus, ik slech-
ter zou worden als ik daar niet meer bekommerd over zou zijn.
Daarom schreeuwde ik steeds, of het bloed van Christus mijn schuld
zou wegnemen. En als dat schuldgevoel uit zichzelf soms dreigde
weg te gaan, probeerde ik het weer in mijn hart terug te krijgen. Dan
dacht ik over de helse straf die op de zonde zou volgen. Dan riep ik
uit: “Heere, laat het toch alleen weggaan op de rechte wijze, alleen
door het bloed van Christus en door de toepassing van Uw genade
aan mijn ziel. De volgende tekst kwam steeds bij mij op: “Zonder
bloedstorting geen vergeving”(Hebr. 9:22). Ik was bang om zo gauw
mogelijk rust te zoeken in plaats van vergeving te ontvangen, zoals
sommigen dit doen, die niet bezorgd zijn hoe zij hun schuld zullen
kwijtraken. Meestal worden zulke mensen als hun bekommering weg
is nog harder en zondiger. Dit maakte mij bevreesd en deed mij nog
meer tot God roepen. 

Ik vreesde dat ik een verworpene was en daarom vond ik het jam-
mer dat de Heere mij als mens geschapen had. Ik achtte een onbe-
keerd mens het ongelukkigste schepsel. 

Ik dacht dat het onmogelijk was zo’n goed hart te krijgen om God
te danken dat Hij mij mens liet worden. Dit edele schepsel heeft zich
door de zonde tot het verachtelijkste schepsel gemaakt. Ik achtte de
dieren, de vogels en de vissen gelukkiger, want die hadden geen zon-
dige natuur. Die waren niet verachtelijk in Gods ogen. Die moesten
niet naar de hel na hun dood. Was ik maar een van die schepselen! 

15)  In het gesprek met Praatchristen (Christenreis) haalt Getrouwe de uitleg van de reine
en de onreine dieren aan. Praatchristen is als een “onrein” dier die wel ”herkauwt”
(praat over de godsdienst), maar die “de klauw niet verdeelt”(hij heeft zich niet van
de zondaren afgescheiden, want hij kan evengoed met zijn vrienden in de kroeg
omgaan).



16)  Behalve de ontdekking aan de boosheid van zijn hart, heeft Bunyan in de pastorie
van ds Gifford veel onderwijs ontvangen. In de Christenreis gaat hij daarop uitvoe-
rig in, als de pelgrim in het huis van Uitlegger van kamer in kamer wordt geleid.
Daar heeft hij verder ontdekkend onderwijs ontvangen: denk aan de kamer vol stof
en de twee kinderen in een andere kamer die het verschil uitbeelden tussen een
werelds mens en een kind van God. Maar ook kreeg hij vertroostend onderwijs: denk
aan het vuur in de tuin dat niet uitgeblust kon worden. Ook kreeg hij waarschuwend
onderwijs: denk aan de man in de ijzeren kooi.

17) Grote twijfelmoedigheid, moedeloosheid, ongeloof en het gevoel van verlating kun-
nen de ziel van een overtuigde zondaar zó bezetten, dat hij voor zijn gevoel van God
en mensen verlaten is en als het ware wegzinkt in de diepte. Zou Bunyan dát niet
bedoeld hebben als hij Christen laat wegzakken in de Poel Moedeloosheid?

18) De erfzonde en de boosheid van het hart waren voor Bunyan een haast ondragelij-
ke last. Wat heeft hij dit treffend uitgebeeld door het zware pak op de schouders van
Christen!

19) Een naamchristen weet niets van de goddeloosheid van zijn hart. Dat blijkt o.a uit
het gesprek tussen Christen en Hopende met Onkunde (Christenreis). 
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10  Het uur van vertroosting

Hoofdstuk 89-93 in de Engelse uitgave

Nadat ik lang in die toestand had gelopen, brak toch het uur van mijn
vertroosting aan. Ik hoorde iemand preken uit Hooglied 4:1 “Ziet, gij zijt
schoon, Mijn vriendin, ziet gij zijt schoon!” Het thema van de preek was:
Mijn vriendin, of Mijn geliefde. De prediker zei daarvan: Dat ieder die
levend gemaakt was de geliefde van Christus was, ook als hij of zij zich
liefdeloos gevoelt. Er is geen oorzaak in de mens zelf. Een kind van God
is de geliefde van Christus, ook als hij gehaat wordt door de wereld en
ook als hij onder verzoeking of verlating verkeert. Hij is de geliefde van
Christus van het begin tot het einde.

In de toepassing zei de prediker: “Als u aangevallen en gekweld wordt
door verzoekingen en verberging van Gods aangezicht, denk dan toch eens
aan deze woorden: nog steeds Mijn geliefde.” Toen ik naar huis liep, kwa-
men die woorden weer terug in mijn gedachten. Ik zei in mijzelf: “Wat heb
ik eraan, als ik aan die twee woorden denk.” Nauwelijks had ik dat gedacht,
of die woorden begonnen in mijn geest te gloeien. Wel twintig keer achter
elkaar klonk het in mijn binnenste: “Gij zijt Mijn geliefde, Gij zijt Mijn gelief-
de….” Steeds luider golfden zij door mijn gemoed. Het werd steeds warmer
van binnen. Ik keek omhoog en reageerde: “Maar is het wel waar? Maar is
het wel waar?” Daarop vielen deze woorden in mij hart: “Hij wist niet dat
het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde”(Hand. 12:9). Toen
mocht ik het aanvaarden: “Gij zijt Mijn geliefde. Gij zijt Mijn geliefde. En
niets zal u scheiden van Mijn liefde” (Rom. 8:39). Nu was mijn hart vol
troost en hoop en nu begon ik te geloven dat mijn zonden mij vergeven zou-
den worden. Ik kon het nauwelijks inhouden tot ik thuis was. Ik had wel tot
de kraaien die op het geploegde land zaten, willen spreken als zij het had-
den kunnen verstaan. “Wel”, zei ik, met blijdschap in mijn hart, “ik wou dat
ik hier een pen en inkt had, dan zou ik, voor ik een stap verder ga, het
opschrijven, want dit zal ik zeker in geen veertig jaar vergeten.” Maar ach,
binnen nog geen veertig dagen begon ik alles weer te betwijfelen. Toch kon
ik soms geloven dat het een openbaring van genade was aan mijn ziel, hoe-
wel de levendigheid weg was.
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Na een diepe ontdekking aan de boosheid van zijn hart heeft de Heere Bunyan enige
tijd liefelijk vertroost. “Om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worde
sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor de benauwde
geest”, (Jes. 61:3a).



11  Nog meer duivelse aanvechtingen

Hoofdstuk 94-113 in de Engelse uitgave

Ongeveer twee weken na die vertroostingen kwamen steeds de
woorden met kracht in mijn hart: “Simon, Simon, zie, de satan heeft
begeerd u te ziften als de tarwe.” Soms klonk het zo luid dat ik onwil-
lekeurig omkeek, omdat ik zeker meende dat iemand achter mij dit
riep. Het was zo hard, dat ik tot bidden en waken aangespoord werd.
Die stem wilde mij bekend maken dat er duisternis en een storm over
mij zou komen, maar ik begreep het niet. Steeds hoorde ik maar:
“Simon, Simon.” Ik geloofde dat die stem mij bedoelde. Spoedig zag
en voelde ik dat het geroep van de hemel kwam om mij te waarschu-
wen. Niet lang daarna werd het doel dat de Heere daarmee voorhad
mij duidelijk. 

Een zware storm, die wel twintig keer erger was dan al het voor-
gaande, overviel mij.

Al mijn troost werd van mij weggenomen. Grote duisternis kwam
over mij. Tot mijn grote schrik en verwarring welde een stroom van
godslasterlijke gedachten in mij op tegen God en Christus en tegen de
Heilige Schrift. Er kwamen ook vragen in mij op, of er wel een God of
een Christus was. En was de Heilige Schrift niet een fabel of een ver-
zonnen verhaal? 20)

Verder fluisterde de satan mij in: “Hebben de Mohammedanen
niet gelijk? Waarom denken de christenen die slechts in een hoekje
van de aarde wonen, dat zij gelijk hebben? Iedereen denkt toch dat
zijn godsdienst de ware is: Joden, Mohammedanen, heidenen?” 

Soms probeerde ik deze inblazingen tegen te spreken uit de brie-
ven van Paulus. Maar de verzoeker vroeg mij hoe het kon dat Paulus
die toch de christenen had willen uitroeien zulke waarheden had
kunnen opschrijven. Was dat geen bedrog?

Deze en andere gedachten bezetten mij zodanig van de morgen tot
de avond, dat het leek alsof er voor niets anders plaats was. Ik dacht
werkelijk dat de Heere mij in Zijn toorn aan mijzelf had overgegeven.
Ik was bang dat ik in die wervelstorm weggevaagd zou worden.

Wel voelde ik dat ik deze godslasterlijke gedachten niet goed-
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keurde: ik walgde ervan. Dat waren nog enige ademtochten.
Soms werd ik inwendig aangespoord om te vloeken, of iets

afschuwelijks te zeggen van God en Christus, of van de Heilige
Schrift. Ik dacht soms dat ik van de duivel bezeten was. En ook dat ik
mijn verstand zou verliezen. Ik had geen goede gedachte meer.

Ik zonk weg in diepe moedeloosheid, want zoiets kon toch niet
voorkomen bij iemand die de Heere liefhad! Het leek net alsof ik als
een kind door een zigeunerin met geweld onder haar schort verbor-
gen werd om mij te ontvoeren. Ik schopte en schreeuwde soms, maar
ik werd meegevoerd door de wind der verzoeking. Ik moest denken
aan Saul die door een boze geest bezet was. Ik was doodsbang, dat
mijn toestand dezelfde was als die van hem.

Als ik iemand hoorde spreken over de zonde tegen de Heilige
Geest, drong de verzoeker er bij mij op aan die zonde ook te begaan.
Het was soms alsof mijn mond iets zou uitspreken om die zonde te
begaan, of ik wilde of niet. Dan stond ik op het punt met mijn hand
een klap onder mijn kin te geven, om te verhinderen dat ik mijn mond
zou opendoen. Soms was ik zelfs geneigd met mijn hoofd omlaag in
een mesthoop te springen, om toch maar niets te zeggen.

Weer achtte ik een hond en een pad gelukkiger dan ik. Die hadden
geen ziel te verliezen in de hel onder de eeuwigdurende last van de
zonde. 

Bovendien werd ik innerlijk verscheurd door de volgende woor-
den uit de Bijbel: “Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven
zee, want die kan niet rusten en haar wateren werpen slijk en modder
op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede” (Jes. 57:20,21).

Mijn hart was in die tijd zo hard, dat ik geen traan kon storten, al
had ik er duizend gulden voor willen geven. Soms had ik niet eens
een verlangen meer om een traan te storten. Moedeloos dacht ik dat
dit voortaan mijn lot zou blijven. Anderen konden treuren over hun
zonden, weer anderen konden God danken of rustig spreken over
Gods Woord en bij mij stormde het alleen maar. Ik dacht dat er nie-
mand was zoals ik. Ik kon alleen maar mijn droevig lot betreuren en
ik dacht dat ik er niet meer uit verlost kon worden.

Dit duurde zo ongeveer een jaar. Het meest werd ik gekweld door
deze godslasterlijke gedachten als ik onder de prediking zat. Als ik
aan het lezen was, kwam de gedachte bij mij op om alles maar in twij-
fel te trekken. Soms werd ik zo afgeleid door andere gedachten, dat ik
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Na enig tijd voerde de Heere Bunyan weer in de duisternis en liet Hij de satan toe hem
weer fel te bestrijden, zodat hij voor zijn waarneming een gevangene van satan was,
doch niet geheel zonder hoop. “Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen, die
daar hoopt! Ook heden verkondig Ik, dat Ik u dubbel zal wedergeven”, (Zach. 9:12).
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mij de zin niet meer kon herinneren die ik zojuist gelezen had. Wat
was dat alles smartelijk! 

In het gebed dacht ik soms dat ik de duivel zag, of dat hij mij aan
mijn kleren trok. Hij wilde mij steeds laten ophouden met bidden; ik
had al genoeg gebeden. Hij drong er zelfs op aan tot hem te bidden.
Ik moest denken aan de Heere Jezus, tot Wie de duivel zei: “Indien Gij
nedervallende mij zult aanbidden.” 

Het gebeurde ook wel dat de duivel mij allerlei fantasiebeelden
vertoonde tijdens het bidden. Soms zag ik een struik of een stier, of
een bezem, alsof ik die voorwerpen moest aanbidden.

Gelukkig had ik op sommige tijden sterke indrukken van God en
van de waarheid van het Evangelie. O, wat moest ik dan tot God
zuchten! Ik legde dan mijn ziel in elk woord en met horten en stoten
riep ik tot God, of Hij mij genadig wilde zijn. 

Maar dan meende ik weer dat God met mij zou spotten en tegen
de heilige engelen zou zeggen: “Deze arme, ellendige, onnozele ver-
langt naar Mij, alsof Ik Mijn genade niet anders kan gebruiken dan
voor zo iemand als hij. Arme, dwaas, die hij is! Wat vergist hij zich,
het is niet voor zulke mensen als hij, om genade te vinden bij de
Allerhoogste.” 

Dan zei de duivel weer: “Je bent wel erg gebrand op genade, maar
ik zal je koud maken. Velen hebben net als jij een ogenblik vurig ver-
langd, maar ik heb hun vuur uitgeblust.” 

Dan was ik bang dat ik ook, net als anderen afvallig zou worden.
Ik probeerde des te meer te waken. De duivel maakte mij echter wijs,
dat hij mij te sterk zou zijn en zei: “Het zal mij een zorg zijn, al ben ik
zeven jaar bezig om je hart te verkoelen, als ik het tenslotte maar
gedaan krijg. Als een schreiend kind steeds gewiegd wordt, slaapt het
wel in. Ik zal je nauwlettend volgen en zal mijn doel wel bereiken.” 

Hoewel deze dingen mij erg in het nauw brachten, dankte ik de
Heere dat mijn roepen daardoor niet verminderd werd. In die tijd had
ik troost uit de volgende woorden: “Ik ben verzekerd, dat noch hoog-
te, noch diepte, noch dood, noch leven, enz. ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods welke is in Christus Jezus”(Rom. 8:38,39). Ik heb
in deze verzoekingen nog wel meer ondersteuningen gehad, maar die
trok ik alle in twijfel. Het eerste vers van Jeremia 3 betekende wel wat
voor mij en ook het vierde vers, dat wij ondanks het kwaad dat wij
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gesproken en gedaan hebben toch zouden roepen: “Mijn Vader, Gij
zijt de Leidsman mijner jeugd.” Daarom moeten wij tot Hem weder-
keren.

Ik heb ook een keer een vertroostend gezicht gehad in 2 Kor. 5:21:
“Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.”

Op een keer zat ik bij mijn buurman in huis en was zeer bedroefd
terwijl ik aan al mijn godslasteringen dacht. Ik zei: “Wat heb ik voor
grond, ik die zo vuil ben en zo afschuwelijk gezondigd heb, dat ik het
eeuwige leven beërven zou?” Plotseling kwam toen dit woord in mijn
hart: “Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons
is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31). En ook het volgende was tot
mijn troost: “Want Ik leef, en gij zult leven” (Joh. 14:19). Het waren
korte vertroostingen, maar toch heel zoet. Het ging er net zo mee als
het laken van Petrus: het werd plotseling weer opgetrokken.

20) Wie iets meer van deze stormen in Bunyans hart wil weten, verwijzen wij naar de
Christenreis, waar beschreven wordt dat Christen door het Dal van de Schaduw des
doods gaat. Daar zijn op een gegeven moment de duivelse ingevingen zo overwel-
digend dat Christen zijn eigen stem niet meer kan onderscheiden van die van de
duivel.



12  Hemels onderwijs

Hoofdstuk 114-130 in de Engelse uitgave

Gelukkig heeft de Heere daarna Zich vollediger aan mij geopen-
baard. Hij heeft mij toen ook verlost van de schuld en de onreinheid
die in al die verzoekingen was meegekomen. De satan mocht mij toen
niet langer aanvallen en ik kreeg mijn gemoedsrust weer terug.

Toen ik op zekere dag in het veld liep en nog eens nadacht over de
goddeloosheid, godslastering en vijandschap in mijn hart tegen God,
viel de volgende tekst in mijn hart: “Hij heeft vrede gemaakt door het
bloed des kruises” (Kol. 1:20). Nu was er vriendschap tussen God en
mijn ziel, door dit bloed. Ik zag dat de rechtvaardigheid van God en
mijn zondige ziel elkaar konden omhelzen en kussen, door dat bloed.
Wat was dat een goede dag voor mij!

Op een andere keer had ik zoveel vertroosting uit Hebr. 2:14 en 15
dat ik enkele malen bij het overdenken van die woorden dreigde in
zwijm te vallen van blijdschap en vrede. Dat waren de volgende
woorden: “Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig
zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij
door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had,
dat is de duivel; en verlossen zou al degenen die met vreze des doods
door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren.” 

Onder de prediking van ds Gifford heb ik toen veel onderwijs
gekregen. Hij wees er steeds op dat Gods kinderen van alle valse rust-
gronden af moesten. Wij zijn immers van nature zo geneigd om voor
onze ziel rust te zoeken. Hij drong erop aan dat wij niet zomaar een
waarheid moesten aannemen, maar dat wij tot God moesten roepen,
of Hij die waarheid door Zijn Geest wilde toepassen. “Als u die waar-
heid niet uit de hemel ontvangen hebt”, zo zei hij, “dan zult u ook
geen kracht hebben als de verzoeking daar tegenop komt.” 

Wat heb ik door droeve ervaring ondervonden, dat die woorden
waar zijn! Ik heb gevoeld, toen de duivel mij verzocht, dat niemand
kan zeggen dat Jezus Christus de Heere is, dan door de Heilige Geest.
Ik zag nu duidelijk dat er een groot verschil is tussen verstandelijke
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begrippen en openbaringen van God en ook tussen verstandsgeloof
en waar zaligmakend geloof. 21)

Wat heeft de Heere mij toen van de ene waarheid in de andere
geleid. Hij leidde mij helemaal door het leven van Jezus op aarde
heen van Zijn geboorte tot Zijn hemelvaart, maar ook tot Zijn weder-
komst om de wereld te oordelen. De Heere was zo goed voor mij, dat
Hij mij alles openbaarde, wat ik aan Hem vroeg. Het was alsof ik het
hele leven van Jezus voor mijn ogen zag. Ik heb over Zijn hele Weg
gemediteerd. 22)

Ik heb Zijn vreugde gezien toen Hij weer uit het graf opstond. Ik
heb Hem ook in de geest gezien aan de rechterhand van God en ook
hoe Hij in heerlijkheid uit de hemel zal komen, om de wereld te oorde-
len. 23)

Op een keer werd ik door de gedachte gekweld hoe ik kon weten,
dat de Heere Jezus zowel God als mens was. Ik werd gewezen naar
Openbaring 5: “En ik zag, en ziet, in het midden van de troon en van
de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staan-
de als geslacht.” In het midden van de troon: dat is Zijn Godheid. In
het midden van de ouderlingen: dat is Zijn mensheid! Wat was dat
helder voor mij! 

Ook een ander gedeelte uit de Bijbel heeft mij helderheid gegeven:
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heer-
schappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”(Jes. 9:5).            

Omdat de Heere mij in deze waarheden zo duidelijk leidde, kon ik
de Quakers bestrijden die er vele dwalingen op na hielden. Ik werd
daardoor aangemoedigd nauwkeurig de Bijbel te bestuderen. Zelf
werd ik dan vertroost en bevestigd in de waarheid.

O, vrienden, roept tot God, of Hij Jezus Christus aan u wil open-
baren. Er is geen Leraar zoals Hij! 24)

De Heere heeft met mij deze weg gehouden: eerst liet Hij toe dat
ik met verzoekingen werd gekweld en daarna openbaarde Hij de
waarheden aan mij. 25)

Zo had ik een vast bewijs uit de hemel van mijn zaligheid, verze-
geld met vele zegels. Ik verlangde toen dikwijls naar mijn laatste dag,
waarna ik eeuwig gemeenschap zou hebben met Hem Die gekroond
werd met doornen, Wiens gelaat bespogen werd en Wiens lichaam
verbroken werd en Wiens ziel opgeofferd werd voor mijn zonden. O,
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Na een periode van duisternis en gebondenheid opende de Heere in ruime mate het
Evangelie voor Bunyan. Het hele leven van Jezus als Borg en Zaligmaker werd voor
hem opengelegd door de Heilige Geest.
“En Hij zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij de hemel zien
geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen”,
(Joh. 1:52).



dacht ik, was ik nu maar tachtig jaar, dan zou ik weldra sterven en in
de eeuwige rust ingaan.

Ik verlangde toen ook of ik diezelfde bevinding door verzoekin-
gen bij iemand anders mocht lezen. Weinigen in mijn dagen kenden
iets van die diepten. De Heere zorgde ervoor dat ik een boekje van
Maarten Luther in handen kreeg, namelijk zijn Galatenbrief. Het was
zo oud dat het bijna uit elkaar viel, maar ik was er heel blij mee. Toen
ik nog maar een klein stukje gelezen had, vond ik mijn eigen toestand
zo duidelijk, alsof het uit mijn hart geschreven was. Ik was er ver-
wonderd over en dacht: “Deze man heeft niets geweten van de toe-
stand van christenen nu, maar hij heeft geschreven van de bevinding
in zijn dagen.” Luther beschrijft ook het ontstaan van de verzoekin-
gen en toont dat de wet, de duivel en de hel hierin een aandeel heb-
ben. Eerst vond ik dat vreemd, maar toen ik erover nagedacht had,
vond ik dat het waar was. Na de Bijbel geef ik de voorkeur aan dit
boek. Dit is het meest geschikte boek voor een gewonde ziel.

21) Dat onderscheid blijkt duidelijk in het gesprek tussen Getrouwe en Mondchristen
(Christenreis).

22) Wat hebben deze heldere openbaringen Bunyan bekwaam gemaakt om de hele weg
der zaligheid in zijn Christen- en Christinnereis zo aanschouwelijk mogelijk te
maken!

23) Wat heeft Bunyan de wederkomst ontroerend en aanschouwelijk beschreven, als hij
in het huis van Uitlegger de man die ’s nachts gedroomd heeft zijn gezicht laat ver-
tellen van die grote Dag.

24) Dat was ook de raad die Hopende kreeg van Getrouwe, namelijk om gedurig tot
God te roepen, of Hij Zijn Zoon in hem wilde openbaren.

25) Wij zien dat immers ook door de hele Christenreis heen: door moeilijkheden en aan-
vechtingen werd het geloof van Christen geoefend en vaster geworteld in Christus. 
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13  In de greep van reus Wanhoop

Hoofdstuk 131-146 in de Engelse uitgave

Na die hemelse lessen dacht ik dat mijn liefde tot Christus zeer
groot was. Mijn ziel en mijn genegenheden kleefden Hem aan. Mijn
liefde was als een vuur, zo warm. Toch kwam het al gauw uit dat ik
mij vergist had en dat ik Hem voor een kleinigheid kon laten gaan.
God weet ons wel te vernederen en Hij kan de trots van een mens
afnemen. Wat werd mijn liefde op de proef gesteld!

De verzoeker kwam weer op mij af, met een verzoeking die nog
veel pijnlijker en vreselijker was dan de vorige. Hij verzocht mij van
Christus afstand te doen en Hem in te ruilen voor de dingen van dit
leven. Zo hevig was die verzoeking dat ik er geen dag in de maand
vrij van was, soms zelfs niet één uur. De verzoeking mengde zich in
bijna alles wat ik dacht. Ik kon niet eten of een speld oprapen, een
stok afbreken, of mijn oog op een of ander voorwerp richten, of de
Verzoeker zei: “Verkoop Christus hiervoor, verkoop Christus daar-
voor, verkoop Hem, verkoop Hem.” Soms herhaalde het zich wel
honderd keer in mijn gedachten: “Verkoop Christus, verkoop
Christus, verkoop Christus…” Urenlang verzette ik mij ertegen. Ik
wilde het steeds onderdrukken. Ik was bang dat er een gedachte in
mijn hart zou oprijzen die met de verzoeking zou instemmen. Soms
maakte de duivel mij wijs dat ik ermee ingestemd had. Daar werd ik
dan dagenlang mee gekweld en gepijnigd. Ik spande mij zo in om het
tegen te gaan, dat ik zelfs met mijn handen en ellebogen afweerbe-
wegingen maakte. En dan zei ik: “Dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat
wil ik niet, voor geen duizend, duizend, duizend werelden. Soms
wist ik nauwelijks tot bedaren te komen.

De verzoeker liet mij niet met rust, zelfs niet als ik zat te eten. Dan
drong hij er bij mij op aan om ergens anders te gaan bidden. Ik moest
dan mijn eten eerst maar laten staan. O, die huichelachtig heilige dui-
vel! Als ik het weigerde, zei hij: “Je moet het eerst doen, anders is de
Heere boos en dan veracht je Christus.” Ik dacht eerst nog dat het
ingevingen van de Heere waren en dat ik Hem zou verloochenen als
ik het niet deed. 
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Op een morgen toen ik nog op bed lag, werd ik net als op andere
tijden hevig aangevallen met dezelfde suggestie: “Verkoop Christus,
verkoop hem, verkoop Hem...” Het ging zo snel als iemand maar
spreken kan door mijn gedachten. Weer antwoordde ik: “Neen, neen,
voor geen duizend, duizend, duizend .., wel twintig keer achter
elkaar. Na veel tegenstribbelen ( ik was er bijna buiten adem van),
voelde ik deze gedachte in mijn binnenste opkomen: “Laat Hem dan
maar gaan, als Hij wil.” Ik dacht dat mijn hart daar gewillig mee
instemde. O, die list en ijver van de satan! O, dat hopeloze menselij-
ke hart!

Nu was de strijd door de satan gewonnen en ik viel, als een vogel die
uit een boom geschoten werd, neer, onder grote schuld en wanhoop. 26)
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Een tweede periode van hevige aanvallen van de satan is voor Bunyan aangebroken.
Als Christus niet als Borg uit de verzoeking in de woestijn als Overwinnaar tevoor-
schijn was gekomen, wie van Zijn kinderen zou dan hebben kunnen blijven staan!
“Want wij hebben geen hogepriester die niet kan medelijden hebben met onze zwak-
heden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder
zonde”, (Hebr. 4:15).



Ik ging mijn bed uit en liep het veld in, door hartzeer gekweld.
God weet met welk een zwaar pak ik op de rug liep, haast te zwaar
voor een sterfelijk mens. Twee uur lang liep ik daar en voelde mij als
iemand die nooit meer bekeerd kon worden en op weg was naar de
eeuwige ondergang. 27)

Bovendien werd ik benauwd door de volgende tekstwoorden:
“Dat niet iemand zij (…) een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze
het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet, dat hij daarna,
de zegening willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen
plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.” (Hebr.
12:16,17). Ik voelde mij gebonden, opgesloten tot het toekomende
oordeel. Twee jaar lang bleef dit bij mij: ik zou verloren moeten gaan.
Alleen had ik enkele momenten van verlichting.

Die woorden over Ezau waren voor mij als koperen boeien aan
mijn benen. Voortdurend klonken die in mijn binnenste, verschillen-
de maanden lang. Op zekere dag, terwijl ik langs een haag liep, zeer
bedroefd en vol schuldgevoelens, kwam plotseling deze gedachte in
mij op: ”Het bloed van Christus neemt alle schuld weg.” Mijn
gedachten bleven daarbij staan en weer klonk het: “Het bloed van
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonde” (1 Joh. 1:7). Vrede
daalde in mijn ziel en het was alsof de verzoeker beschaamd van mij
wegsloop. Vergeleken met het bloed van Christus leek mijn zonde
niet meer dan dat kluitje of die steen die voor mij lag. Dat gaf mij
goede moed en ik zag door het geloof de Zoon van God Die ook voor
mijn zonde geleden had. Maar het duurde slechts drie uur en weer
zonk ik weg onder een buitengewoon gevoel van schuld. Dat kwam
vooral door die tekst over Ezau, die de hele dag, de hele week, ja het
hele jaar mij bijbleef. Dat drukte mij terneer. En als ik aan een andere
tekst dacht om mij te bemoedigen, klonken die woorden over Ezau
weer in mijn binnenste: “Want gij weet (…) dat hij geen plaats des
berouws vond.” Soms had ik even moed uit de woorden: “Maar Ik
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude”, maar het was zo
weer weg. Ik kon niet denken dat ik echt genade had, omdat ik zo
gezondigd had. Vele dagen lang werd ik innerlijk verscheurd.

26) Aan deze grote verzoeking zal Bunyan zeker wel gedacht hebben toen hij in de
Christenreis beschreef dat Christen en Hopende gevangen genomen werden door
Reus Wanhoop en in kasteel Twijfel opgesloten werden.
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27) De reus heeft hen verschillende malen afgeranseld, zodat zij lagen te jammeren in
hun kerker.
Alleen hadden zij enigszins verlichting als de reus een van zijn aanvallen kreeg,
waardoor zijn arm verlamd was.
Zo ging het ook met Bunyan: hij zuchtte en kermde onder de zware last van zijn
schuld; alleen nu en dan kreeg hij wat verlichting uit het Woord, zodat de diepe moe-
deloosheid even week, maar het duurde kort.
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14  Overpeinzingen in de kerker

Hoofdstuk 147-169 in de Engelse uitgave

Ik begon, vol droefheid, na te denken over mijn zonde. Ik ging
zoeken, of ik in de Bijbel een belofte kon ontdekken of een bemoedi-
gend woord. Ik dacht na over het woord uit Markus 3: “Voorwaar, Ik
zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven wor-
den en allerlei lasteringen, waarmede zij zullen gelasterd hebben.”
Eerst dacht ik dat dit een heerlijke belofte voor mij was. Maar toen ik
nauwkeurig ging lezen, begreep ik dat die woorden sloegen op onbe-
keerde mensen die zulke zware zonden begaan hadden. Ik had ech-
ter tegen licht en genade gezondigd: ik had Christus veracht! Ik dacht
toen, dat ik die vreselijke onvergeeflijke zonde begaan had, waarvan
geschreven staat: “Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige
Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schul-
dig des eeuwigen oordeels”(Mark. 3:29). 

En weer kwamen die woorden over Ezau terug. Nu was ik mijzelf
tot een last en verschrikking. Ik was vermoeid van het leven en bang
om te sterven. Het scheen mij onmogelijk toe nog ooit verlost te wor-
den. 28)

Ik wenste wel duizend maal dat de tijd nog moest komen dat ik tot
die zonde verzocht zou worden. Ik zou liever in stukken zijn
gescheurd dan toestemming te geven tot zo’n zonde. Maar dat was
nu te laat! De Heere had mij laten begaan en ik was gevallen. “Och,
of ik ware gelijk in de vorige maanden, gelijk in de dagen toen God
mij bewaarde” (Job 29:2). 

Ik begon mijn zonde te vergelijken met die van anderen. Had
iemand die zalig geworden is ooit zo’n zonde begaan? Davids over-
spel en moord waren afschuwelijke misdaden, bedreven tegen veel
licht en genade. Maar … die waren bedreven tegen de wet van
Mozes, waarvan de Heere Jezus Christus hem kon verlossen. Mijn
zonde was echter bedreven tegen het Evangelie, ja tegen de
Middelaar zelf! Ik had mijn Zaligmaker verkocht!

De gedachte dat ik totaal zonder genade was, radbraakte mij.
Waarom moest het nu juist die zonde zijn? Moest de boze nu juist
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mijn ziel vatten? (1 Joh. 5:18). Die gedachten waren als priemen in
mijn gemoed. Waarom was er maar één zonde die onvergeeflijk is en
waarom moest ik die juist begaan?

O, ongelukkige zonde, o, ongelukkig mens! Ik was zo verward en
verslagen dat ik soms dacht dat ik mijn verstand verliezen zou. Die
woorden van Ezau verzwaarden mijn ellende alleen maar. O, nie-
mand, behalve ik, weet hoe verschrikkelijk die dagen waren.

Toen begon ik te denken over de zonde van Petrus die zijn Meester
verloochend had. Die kwam wel het dichtst bij de zonde van mij. Hij
had, ook na veel licht en genade, zijn Zaligmaker verloochend. Zelfs
nadat hij een waarschuwing van Jezus had gekregen! En hij had het
meer dan één keer gedaan, terwijl er tijd tussen zat om zich te beden-
ken! Maar toch, nadat ik alles overdacht had, kwam ik tot de conclu-
sie: hij had zijn Meester verloochend, maar ik had mijn Zaligmaker
verkocht!! Daarom dacht ik, dat mijn zonde dichter bij die van Judas
kwam dan bij die van David of Petrus. Als ik er dan over nadacht hoe
anderen bewaard werden door de Heere en dat ik in de strik gevallen
was, werd ik van binnen bijna verbrijzeld. Wat zag ik Gods volk vei-
lig wandelen onder de bewaring van God. De Heere had als het ware
een omheining om hen gemaakt. Zij lagen onder Zijn bijzondere zorg
en bescherming, hoewel zij van nature net zo slecht waren als ik.
Maar omdat Hij hen liefhad, vielen zij niet uit de genade. Maar ik was
verloren. De Heere had mij niet willen bewaren. Hij had mij laten val-
len. Ik was immers een verworpene. Ik zag de gelukkige staat van al
degenen die de Heere vreesden.

De Heere liet wel toe dat Zijn kinderen in verzoekingen kwamen,
maar dat deed Hij om hen te vernederen en om hun nieuwe genade
te schenken. Er lag voor hen zelfs liefde in de strengste handelingen
die Hij met hen hield. Sommige van Zijn kinderen vielen wel in zon-
den, maar zij begingen niet de onvergeeflijke zonde. De Heere heeft
hen lief, Hij kastijdt hen, maar bewaart hen ook. Dit alles was voor
mij een doodsteek. Voor Gods kinderen werkten alle dingen mee ten
goede, voor mij ten kwade. 

Daarna begon ik mijn zonde met die van Judas te vergelijken. “O”,
dacht ik, “als die er maar een vezeltje van zou verschillen, wat zou mijn
ziel dan in een gelukkige staat zijn.” Judas had zijn zonde opzettelijk
gedaan. Die van mij was begaan tegen bidden en worstelen in. Judas
had zijn zonde begaan met voorbedachten rade. Die van mij was
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Bunyan heeft de inwendige strijd die hij in deze verzoekingen heeft gestreden,
beschreven als “gevangene in kasteel Twijfel”.
“Zo dat mijn ziel de verworging kiest; de dood meer dan mijn beenderen”, (Job 7:15).



begaan in een haastige schrik, plotseling, omdat ik voortgedreven werd
als een sprinkhaan en door ellende en verdriet heen en weer geslingerd
werd. Dat alles was een poosje een verademing voor mij. Wat de
omstandigheden betreft, had ik niet zo zwaar gezondigd als hij. Maar
toen dacht ik dat er misschien wel meer mogelijkheden waren om de
onvergeeflijke zonde te begaan. Misschien waren er ook wel graden
van zwaarte in. Dus, mijn zonde kon toch wel onvergeeflijk zijn. Ik was
beschaamd, toen ik eraan dacht dat ik net zo vuil was als Judas. Hoe
walgelijk moest ik wel niet zijn in de ogen van Gods kinderen. Ik kon
nauwelijks een bekeerde man zien, of ik beefde als ik in zijn nabijheid
kwam. O, wat zag ik een heerlijkheid in het wandelen met de Heere.
Wat een zegen, als men een goed geweten voor Hem heeft.

In die tijd gaf de duivel mij in, dat ik maar moest aannemen dat er
geen oordeelsdag was, dat wij niet meer zouden opstaan en dat de
zonde niet zo erg was. “Als je toch moet verloren gaan, kwel je dan
niet vóór de tijd”, zo fluisterde hij mij in. Maar als zulke gedachten
door mij heengingen, kwamen juist dood en oordeel hevig op mij af.
Het was dan alsof de Rechter al voor de deur stond en alsof het oor-
deel al begonnen was. 

Wat maakt de satan van elk middel gebruik om de mens van
Christus vandaan te houden. Hij wil niet dat iemand ontwaakt. De
satan houdt van gerustheid, blindheid, duisternis en dwaling.     

Ik was zo in de greep van de wanhoop, dat het moeilijk was om te
bidden. 29)

Steeds als ik tot God om genade riep, kwam de gedachte bij mij
op: “Het is te laat, ik ben verloren. God heeft mij laten vallen om mij
te veroordelen. Mijn zonde is onvergeeflijk. Ezau wilde ook nog,
nadat hij zijn eerstgeboorterecht verkocht had, de zegen verkrijgen,
maar hij werd verworpen.” Ik hoorde ook in die zelfde tijd het vrese-
lijke verhaal van Spira. Dat was voor mij als zout in een verse wond.
Toen ik las van zijn gekreun in zijn smarten, van zijn tranen, zijn gebe-
den, het knarsen van zijn tanden, het wringen van zijn handen en hoe
hij ineenkromp onder de machtige hand van God, was het alsof ik
met messen en dolken in mijn ziel werd gestoken. Vooral die ene zin
was verschrikkelijk voor mij: “De mens weet het begin van de zonde,
maar wie bepaalt het einde ervan?” En weer kwamen die woorden
over Ezau als een donderslag in mijn geweten. 30) Ik begon hevig te
beven, zo erg dat ik soms hele dagen mijn lichaam en mijn geest voel-

60



de schokken en schudden, als ik dacht aan het vreselijke oordeel
Gods over die verschrikkelijke onvergeeflijke zonde. Het was soms,
of mijn borstbeen zou splijten. Ik moest dan aan Judas denken wiens
ingewanden in zijn val waren uitgestort. Ik vreesde dat dit ook het
teken was dat de Heere aan Kaïn had gesteld, namelijk voortdurend
vrezen en beven onder de last van zijn schuld. Mijn last drukte mij
ook terneer, zodat ik niet goed gaan en staan kon en ook niet rustig
kon liggen. 

Soms kwamen die woorden in mijn hart: “Hij heeft gaven geno-
men om uit te delen aan de wederhorigen.” Wederhorigen zijn men-
sen die hun Vorst gehoorzaamheid hadden gezworen, maar toch de
wapens weer tegen Hem hadden opgenomen. Dat was ik ook. Ik heb
Hem eens liefgehad, ik heb Hem gediend, maar nu ben ik een rebel.
Ik heb Hem verkocht. Maar toch heeft Hij gaven genomen voor rebel-
len, en waarom dan ook niet voor mij? Ik probeerde er houvast aan te
krijgen, maar het gelukte niet. Ik werd almaar voortgedreven.

Toen dacht ik: “Stel eens, dat ik al die zonden van de Bijbelheiligen
bij elkaar zou nemen en de mijne daartegenover zetten, zou ik dan
niet wat moed daaruit krijgen? Als die van mij gelijk zou zijn aan die
allemaal bij elkaar, dan zou er nog hoop voor mij zijn. Want het bloed
van Christus heeft kracht genoeg om al die zonden van hen af te was-
sen. Dus begon ik te denken aan de zonden van David, Salomo,
Manasse, Petrus en anderen. Maar het was tevergeefs, want ik dacht
dan: “Het waren zonden tegen de wet, waarvoor Jezus gezonden was
om hen te zaligen. Die van mij was een zonde tegen de Zaligmaker.
Wie zou mij nu zalig maken?” Zo peinsde ik over al de zonden van
genoemde heiligen, maar steeds kwam ik tot dezelfde conclusie: het
waren zonden tegen de wet, waarvoor een geneesmiddel was, maar
ik had tegen de Zaligmaker gezondigd. Die zonde was groter dan al
de zonden van de gehele wereld.
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28) In kasteel Twijfel werd de moedeloosheid van Christen zo groot, dat hij tot tweemaal
toe aan Hopende voorstelde om er maar een eind aan te maken. Hopende wist hem
tegen te houden.

29) Ook blijkt het uit het verslag van de twee pelgrims in kasteel Twijfel, dat zij zo ter-
neergeslagen zijn, dat zij pas weer beginnen te bidden als het zaterdagavond laat
geworden is. Eerst hebben zij dat vanwege hun moedeloosheid niet gekund.

30) In het huis van Uitlegger vertelt Bunyan in zijn Christenreis over de wanhoop van
die man in de ijzeren kooi. De gestalte van deze man was hem blijkbaar niet vreemd. 



15  Nog steeds tussen hoop en vrees

Hoofdstuk 173-199 in de Engelse uitgave

Ik probeerde mij van God af te wenden, als van een vreselijk
Rechter. Maar ik kon niet uit Zijn hand ontkomen. “Vreselijk is het te
vallen in de handen van de levende God” (Hebr. 10:31). Maar temid-
den van die angstige aanvallen klonk het Schriftwoord: “Ik delg uw
overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk; keer
weder tot Mij, want Ik heb u verlost.” Steeds als ik van de Heere
wilde wegvluchten, kwam dit woord in mij op. Als ik voor Zijn hoog-
heid niet kon bestaan, klonk het weer: “Keer weder tot Mij, want Ik
heb u verlost.” Ik keek zelfs om, of de God der genade mij achter-
volgde met vergeving in Zijn hand. Maar direct kwam er weer een
wolk overheen door die woorden over Ezau. En als ik dan weer weg-
vluchtte, klonk het soms luid: “Keer weder, keer weder”, als een echo
achter mij. Ik durfde er niet op te vertrouwen, omdat dat andere
woord van Ezau ook steeds in mijn binnenste klonk.

Op een keer was ik in een winkel van een godvrezende man en
was zeer bedroefd over mijn toestand. Ik was met afschuw vervuld
over die zondige gedachte en beklaagde mijn lot. Ik bad, of de Heere
mij wilde bekend maken, of mijn zonde niet de zonde tegen de
Heilige Geest was. Het was toen, of er door het open raam een geruis
van een wind tot mij kwam en alsof ik een stem hoorde die sprak:
“Hebt u ooit geweigerd om gerechtvaardigd te worden door het
bloed van Christus?” Zuchtend antwoordde ik: “Neen.” Toen viel
met kracht het volgende woord van God in mijn hart: “Ziet toe, dat
gij Dien Die spreekt niet verwerpt.” Het werd stil in mijn hart. Ik zag
dat Jezus Christus nog genade en barmhartigheid voor mij had. Het
was alsof ik bestraft werd voor mijn wanhoop en dat ik mijn zaligheid
behoorde toe te vertrouwen aan de Zoon van God, ondanks de
afschuwelijkheid van mijn zonden. Wat dat geluid van die wind
geweest is, weet ik niet. Het was alsof er een engel op mij neerdaalde.
Ik weet het na vele jaren nog niet; ik zal het maar laten liggen tot de
dag van het oordeel. In elk geval bracht het grote stilte in mijn ziel. Er
was voor mij nog hoop. Een dag of vier bleef het bij mij, maar toen
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begon ik er aan te twijfelen. 
Mijn leven was vol twijfel en ik wist de weg niet die ik moest in-

slaan. Wat was het moeilijk voor mij tot Christus de toevlucht te
nemen, tegen Wie ik zo gezondigd had. Ik schaamde mij vreselijk
over die lage daad. Toch was er geen andere weg: ik moest tot Hem
gaan en mij vernederen en Hem smeken of Hij mij genade wilde
schenken.

De satan fluisterde mij in dat ik maar niet moest bidden, want ik
had de Middelaar verworpen door Wie wij alleen tot de Vader kun-
nen gaan. De duivel maakte mij wijs dat ik net was als de Israëlieten
in Numeri 14:36 en 37, die te laat wilden optrekken en nu niet meer
mochten, omdat zij de verspieders niet geloofd hadden. Soms dacht
ik weer, dat ik maar beter kon sterven, omdat mijn geval hopeloos
was. Toch bleef ik bidden, hoewel met grote moeite. Niemand weet
hoe moeilijk dat voor mij was! Ik had wel gewild dat Gods kinderen
ook voor mij zouden bidden, maar ik was bang dat deze of gene van
God de boodschap had ontvangen: “Bid niet meer voor hem, want Ik
heb hem verworpen.” Toen ik mijn hart eens uitstortte voor een oude
christen en hem zei dat ik bang was de zonde tegen de Heilige Geest
bedreven te hebben, antwoordde hij mij, dat hij dat inderdaad geloof-
de. Ik merkte al gauw, dat hij een vreemdeling was van de strijd met
de duivel. 

Weldra begon de satan met mij te spotten. Hij vroeg mij af, wie nu
mijn Middelaar moest zijn, nu ik Christus verkocht had? Ik moest
maar vragen, of de Vader wilde bemiddelen tussen Christus en mij.

Dat woord uit Job 23:13 sneed mij door de ziel: “Maar is Hij tegen
iemand, wie zal dan Hem afkeren?” Nog meer werd mijn ziel vaneen
gescheurd door de woorden: “En de zaligheid is in geen Ander, want
er is ook onder de hemel geen andere Naam Die onder de mensen
gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden”(Hand. 4:12).

Als ik aan de Zaligmaker dacht, kwam telkens weer die afschu-
welijke zonde in mij op. Ik had Hem verworpen. Er was niets dat zo
aan mijn geweten knaagde als dit! “Dat is nu die liefhebbende Jezus,
de Zoon van God, van Wie je nu afscheid genomen hebt, Die je licht
geacht en versmaad hebt. Jij hebt geen deel aan hem. Jij hebt in je hart
gezegd: “Laat Hem gaan, als Hij wil.” Dit alles en nog meer welde op
in mijn hart. Waarvan had ik toch afstand gedaan! 

Ik beefde als ik een kind van God zag. Door hun tere leven ver-
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oordeelden zij mij. Schuld en schaamte kwamen over mij.
De duivel begon opnieuw met mij te spotten. Hij zei dat Christus

beslist medelijden met mij had en dat het Hem speet dat ik verloren
was. Maar Hij kon mij niet meer verlossen. Hij kon mij alleen helpen,
als Hij opnieuw uit de hemel kwam om voor deze zonde van mij te
sterven.

Deze gedachten die de satan mij ingaf, waren zeer pijnlijk voor
mij. Ik dacht immers dat er voor mijn zonde geen belofte van verge-
ving was. 

“O”, dacht ik, “kwam Hij maar opnieuw naar de aarde. O, dat het
werk van Christus nog gebeuren moest, wat zou ik dan smeken of Hij
voor deze zonde van mij ook wilde betalen.” 

Maar de volgende woorden sloegen mij helemaal terneer:
“Wetende, dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer
sterft; de dood heerst niet meer over Hem” (Rom. 6:9). 

Door deze vreemde aanvallen van de duivel was ik als een gebro-
ken schip, dat door de wind weggevoerd werd naar de wanhoop.
Hoewel ik geen troost had, wist ik toch uit deze woorden zeker, dat
de Heilige Schrift het Woord van God is. Wat Christus gedaan had,
kon nooit meer ongedaan gemaakt worden! 

Dit alles voerde mij nog verder de diepte in. 31)

Op zekere dag liep ik naar een naburige stad en ging in een straat
op een bankje zitten. Daar zat ik maar te piekeren over mijn zonde.
Toen ik opkeek, was het alsof de zon mij met tegenzin bescheen en
alsof de stenen in de straat en de pannen op de daken mij verwijtend
aankeken. Alles leek zich samen te spannen om mij te verfoeien. Ik
achtte elk schepsel gelukkiger dan ik zelf was. 

Toen barstte ik uit: “Hoe kan God zo’n ellendige als ik ben nog
ooit vertroosten?” Nauwelijks had ik dat gezegd, of het klonk in mijn
hart: “Deze zonde is niet tot de dood.” Het was, alsof ik uit het graf
verrees en ik riep: “Heere, hoe kon U toch zo’n woord bedenken!”
Het verwonderde mij dat dit woord zo gepast was en dat het zo
onverwacht kwam. Mijn twijfel was nu een tijdlang weg. “Als die
zonde niet tot de dood is, is zij vergeeflijk”, zo dacht ik. Dat gaf mij
weer vrijmoedigheid om door Christus tot God te naderen om gena-
de. Het was voor mij een grote geruststelling. De satan stond wel op
de loer om mij weer in de diepte te krijgen, maar het gelukte hem die
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dag niet en het grootste gedeelte van de volgende ook niet. Tegen de
avond voelde ik echter dat ik mijn steun verloor en weer in de oude
vrees terugviel. Ik kon dat woord niet langer vasthouden. 

De volgende dag smeekte ik: “O, Heere, toon mij dat U mij lief
hebt met een eeuwige liefde.” En als een echo klonk het: “Ik heb u lief
gehad met een eeuwige liefde.” Toen kon ik rustig slapen en de vol-
gende morgen was mijn ziel nog verkwikt. Toch heeft de satan die
dag wel honderd keer geprobeerd de vrede bij mij weg te nemen. Als
ik aan die tekst dacht van die eeuwige liefde, vloog dat woord van
Ezau mij weer aan als een bliksemstraal. Soms werd ik wel twintig
keer in een uur heen en weer geslingerd. De Heere hield mij echter
staande. Verschillende dagen achtereen had ik een aangename gestal-
te en een vertroostende hoop op vergeving. Want die woorden van de
Heere kwamen mij als volgt voor: “Ik heb u liefgehad, ook toen u die
zonde bedreef, Ik heb u tevoren liefgehad, Ik heb u nog lief en Ik zal
u voor eeuwig liefhebben.” Ik voelde wel, dat mijn zonde een vuile
misdaad was, maar toch had ik de Zoon van God zeer lief en ik ver-
langde sterk naar Hem. Die liefde was soms zo sterk, dat ik mij op
mijzelf had willen wreken vanwege de schande die ik Hem had aan-
gedaan. Had ik bij wijze van spreken duizend liter bloed in mijn ade-
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Wat hebben hoop en vrees elkaar in deze verzoeking afgewisseld.
“Die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder
geworpen wordt”, (Jak. 1:6).



ren gehad, dan zou ik dat gewillig op bevel van mijn Heere en
Zaligmaker hebben kunnen storten aan Zijn voeten. 32)

Toen ik zo aan het mediteren was over de liefde van de Heere en
mijn liefde tot Hem, viel het volgende woord in mijn hart: “Zo Gij,
HEERE, de ongerechtigheid gadeslaat; HEERE, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt” (Ps. 130:3,4). Dat
waren goede woorden voor mij, vooral de laatste, namelijk dat er ver-
geving is bij de HEERE, opdat Hij gevreesd zou mogen worden. Dat
Hij geliefd en geëerbiedigd zou mogen worden. De HEERE zal eerder
de ongerechtigheden vergeven dan dat Hij de liefde van arme schep-
selen zou moeten missen. Ik was zeer verkwikt.

Maar na enkele weken kwam de vrees weer terug en ik dacht dat
ik toch nog bedrogen zou uitkomen. 33) Mijn verkwikking moest
immers overeenkomen met de Heilige Schrift. Ik begon nu ernstig
mijn vorige vertroostingen te onderzoeken en te overdenken. Zou
iemand die zo gezondigd had als ik kunnen vertrouwen op de waar-
heid van God en daaruit vertroost worden? 

De woorden uit Hebreën 6 kwamen mij voor de geest. Daar staat
dat het heel ver kan gaan met een mens en dat hij toch nog een afval-
lige is. Nu hield ik geen enkele bemoediging meer over! Ik voelde mij
wegzinken als in een ravijn. Ik vergeleek mij met een kind dat in een
molenkolk gevallen was en dat om zich heen greep om houvast te
krijgen, maar dat lukte niet. 

“Dit is nog voor vele dagen”, zo werd mij bekendgemaakt. Het
duurde zelfs bijna twee-en-een-half jaar. Toch had ik soms moed dat
het vele dagen waren: daar zou nog een einde aan komen.

31) Wat een treffend beeld gebruikte Bunyan in de Christenreis om een uitzichtloze toe-
stand te tekenen, als hij Christen en Hopende vanaf de heuvel Behoedzaam laat zien
dat er mensen steeds tussen de graven wandelen, wier ogen door reus Wanhoop zijn
uitgestoken.

32) Deze woorden worden in de Christenreis gesproken door Hopende. Een bewijs dat
Bunyan daar zijn eigen bevinding vertelt.

33) Wat heeft Bunyan door deze steeds terugkomende vrees in zijn eigen leven zeer
bekommerde christenen kunnen bemoedigen. Wie daarvan iets meer wil lezen, ver-
wijs ik naar de geschiedenis van  Vrezende in de Christinnereis.
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16  Nog twee en een half jaar

Hoofdstuk 200-231 in de Engelse uitgave

Toen de zonde mij weer opnieuw begon te kwellen, werd ik aange-
moedigd om te bidden. Er staat in Lukas 18, dat men altijd bidden moet
en niet vertragen. Maar de duivel maakte mij wijs dat het bloed van
Christus mij niet kon helpen. Hoewel de verzoeker mij trachtte te over-
reden dat ik maar beter niet kon bidden, bleef ik toch aanhouden. En ik
zei in mijn gebed: “Heere, de satan zegt tegen mij dat uw genade en het
bloed van Christus niet genoeg zijn voor mijn zonden. Zal ik U de eer
geven dat U het wel wilt en kunt, of moet ik satan eren door te geloven
dat U het niet wilt en kunt? Heere, ik zou U graag de eer geven.” 

Toen klonk het in mijn hart: “O, mens, groot is uw geloof.” Toch
kon ik pas zes weken later geloven dat dit een gebed des geloofs was.
Daarom was ik al die tijd treurig gestemd en riep: “Houdt Zijn goe-
dertierenheid in eeuwigheid op?” De woorden van Psalm 77: 8-10
waren voortdurend in mijn gedachten. Toch geloofde ik diep in mijn
hart dat Zijn goedertierenheid geen einde zou nemen. 

Op een dag worstelde ik van de morgen tot de avond over de
vraag, of het bloed van Christus voldoende was om mijn ziel te red-
den. Eindelijk, in de avond, klonk het heel luid in mijn hart: “Hij is
bekwaam.” Het was, alsof het met grote letters was geschreven. Op
een andere morgen toen de vrees mij weer overviel, klonk het: “Mijn
genade is genoeg.” Ik had dat woord al eens eerder gelezen, maar het
raakte mij toen niet en in een boze bui gooide ik toen het boek in een
hoek. Maar nu was het zo ruim voor mij, dat het niet alleen mij maar
nog velen meer insloot. Zeven of acht weken lang waren deze woor-
den mij tot steun, hoewel het steeds bestreden werd. Nu eens had ik
troost, dan weer strijd. Nu eens vrede en als ik een paar honderd
meter had gelopen, was mijn hart weer vol vrees. Soms lag dit woord
“Mijn genade is genoeg” boven en dan weer die woorden over Ezau.
Het was net een weegschaal van binnen. Nu vroeg ik de Heere of Hij
de hele tekst wilde toepassen, want het woordje “u” was er niet bij.
“Mijn genade is genoeg”, maar was het ook voor MIJ?

Op een dag toen ik in gezelschap van Gods kinderen was, vol
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droefheid, viel drie maal met kracht in mijn hart: “Mijn genade is
genoeg voor u”, “Mijn genade is genoeg voor u”, Mijn genade is
genoeg voor u.” Het was net, of de Heere Jezus uit de hemel op mij
neerzag en die woorden tot mij sprak. Wenende van blijdschap ging
ik naar huis. Wat bukte ik laag voor de Heere! Verschillende weken
gaf het mij moed en hoop. Maar van lieverlede kwam dat woord van
Ezau ook weer terug en het leek van binnen weer een weegschaal: nu
eens was het ene boven, dan het andere. Zo ging het weken lang.
Vooral de woorden uit Hebreeën 6 kwelden mij weer. Soms wenste ik
dat die woorden niet in de Bijbel stonden. Dan weer was het alsof
Petrus, Paulus en Johannes spottende op mij neerkeken en mij toerie-
pen: “Alle woorden in de Bijbel zijn waar. Wij hebben u niet buiten-
gesloten, maar dat hebt u zelf gedaan.” Juist woorden over de onmo-
gelijkheid van zalig worden, zoals Hebr. 10:26 en 2 Petr. 2:21 werden
mij te binnen gebracht. Dat waren, zo leek het, mijn rechters die mij
veroordeelden. Zodat ik niet in de vrijstad mocht binnengaan. 

Ik vroeg aan de Heere , of de vertroostende woorden uit de Bijbel
tegelijk in mijn hart mochten komen met die woorden over Ezau,
zodat ik weten zou welke woorden de overhand zouden krijgen. De
Heere verhoorde mij: De woorden over Ezau moesten wijken voor
“Mijn genade is u genoeg.” Ik was er verwonderd over. Het woord
van toorn moest plaats maken voor het woord van genade.

Veel troost heb ik ook ontvangen uit het volgende Schriftwoord:
“En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Joh. 6:37).
Geenszins wil zeggen: op geen enkele wijze! Toch probeerde de satan
mij deze belofte te ontfutselen. Hij zei, dat Christus niet mij bedoelde,
maar zondaren die niet hetzelfde als ik gedaan hadden. Dan zei ik:
“Satan, er is geen enkele uitzondering in dit woord.” En ik zag, dat
het rechte komen was: komen zoals ik was, als een vuile zondaar. De
satan bleef mij hierover bestrijden. Ik trok als het ware aan de ene
kant van die tekst en hij aan de andere kant. Maar, Gode zei dank, ik
kreeg de overhand! 

Toch kon ik dat woord over Ezau niet helemaal kwijtraken. Het
kwam elke dag terug. Toen begon ik nog eens rustig na te denken,
wat ik in die verzoeking eigenlijk gezegd had. Ik kwam tot de con-
clusie, dat ik de Heere Jezus de vrije keus had gelaten. Ik had name-
lijk gezegd: “Laat Hem gaan, als Hij wil.” Toen kreeg ik weer nieuwe
hoop uit de woorden: “Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.”
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Eindelijk kreeg Bunyan weer houvast aan het Woord van God, zodat de satan moest
wijken.
“Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods, en Hij brak hun banden”,
(Ps. 107:14).



En de Heere antwoordde mij: “Maar Ik zal u niet verlaten.” Toch
wenste ik dat ik die woorden nooit gezegd had, want zij vervulden
mij altijd weer met schuld.

Een goede hoop had ik ook uit de betekenis van de vrijsteden.
Daar werden doodslagers toegelaten die iemand onopzettelijk
gedood hadden. Welnu, ik had dat woord ook niet moedwillig
gezegd. Ik had er tegen gestreden. Dus de bloedwreker had ook geen
recht om mij te doden!

Nog een vraag die mij bezig hield, was: of iemand die de onver-
geeflijke zonde had begaan wel troost kon ontvangen. Ik vond het
antwoord: nee, dat kon niet. Wie de onvergeeflijke zonde had begaan,
had geen deel aan Christus en kon dus ook uit Hem niet vertroost
worden. Zij ontvangen geen vergeving, niet in deze en niet in de toe-
komende wereld. 

De Heere had mij wel vertroost. Nu durfde ik ook die vreselijke
woorden over Ezau rustig te lezen. Ook begreep ik toen de betekenis
van Hebreën 6:4-6. Als het daar gaat over “vallen”, betekent dat
geheel afvallen, in het openbaar. Ik zag duidelijk dat hier mijn zonde
niet bedoeld werd. Ik had ook niet “willens” gezondigd, zoals er in
Hebreën 10 staat. Ezau’s zonde was wel “willens.” Hij volhardde er
ook in. Hij veráchtte zijn eerstgeboorterecht! Twintig jaar later bleek,
dat hij het nog verachtte: “Ik heb veel, mijn broeder! Het zij het uwe,
wat gij hebt” (Gen. 33:9). In feite had Ezau de zegen van de wederge-
boorte veracht! 

Ondanks de hoop die ik door deze overdenkingen gekregen had,
werd ik zo nu en dan toch nog wel aangevallen met vrees. Maar op
zekere dag, toen ik in het veld liep, vielen plotseling die woorden in
mijn hart: “Uw gerechtigheid is in de hemel.” Ik zag toen met de ogen
van mijn ziel Jezus Christus aan de rechterhand van God. Hij was
Mijn gerechtigheid! 

Nu vielen alle ketenen van mijn voeten. Ik werd verlost uit mijn ver-
drukking en ijzers. De verzoeker moest nu geheel van mij wijken. 34)

Nu leefde ik enige tijd in zoete vrede met God, door Christus. Ik
had niemand anders dan Christus in het oog: Christus, Christus! Ik
zag mijn “goud” in de koffer thuis liggen, in Christus, mijn
Zaligmaker! Ik was nu één met Christus: Zijn gerechtigheid was mijn
gerechtigheid. Toen ik al die heerlijke zaken overdacht, loofde mijn
ziel de HEERE. 

71



34) Hoe mooi beschrijft Bunyan deze verlossing in De Christenreis, als Christen in kas-
teel Twijfel de sleutel onder zijn mantel vindt, waarmee alle deuren van de gevan-
genis geopend kunnen worden.Die sleutel is het geschonken geloof in Gods Woord
en beloften!
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17  Wat de oorzaak van die verzoeking was

Hoofdstuk 232-252 in de Engelse uitgave

De eerste oorzaak was, dat ik na de eerste verzoeking niet genoeg
aan de Heere had gevraagd, of Hij mij wilde bewaren voor verzoe-
kingen die nog zouden komen.

David bad daar ook om, toen hij een zegen had ontvangen: “Dan zal ik
oprecht zijn en rein van grote overtreding” (Ps. 19:14). Er staat toch ook: “Bid,
opdat gij niet in verzoeking valt.” Nu sta ik nooit meer van mijn knieën op,
of ik vraag de Heere om hulp en genade voor toekomende verzoekingen.

De tweede oorzaak was, dat ik zelf God verzocht had. Op zekere keer,
toen mijn vrouw in verwachting was, overvielen haar hevige weeën, ter-
wijl het nog geen tijd was dat het kind geboren moest worden. In die tijd
werd ik zelf hevig verzocht, of er wel een God was. Daarom zei ik, terwijl
mijn vrouw huilende naast mij lag, stilletjes in mijzelf: “Heere, als U deze
erge pijn van mijn vrouw wegneemt en er voor zorgt dat zij vannacht er
geen last meer van heeft, dan zal ik weten dat U de meest verborgen
gedachten van het hart kent.” Dadelijk werden haar weeën weggenomen
en zij viel in een diepe slaap tot de morgen. Verschillende weken was het
mij tot verwondering dat de Heere mijn verborgen gedachten kende.
Maar toen die zondige gedachte in mij was opgekomen: “Laat Christus
gaan, als Hij wil” en ik in de schuld daarover liep, zei de verzoeker: “Nu
kun je zien dat God de meest verborgen gedachten van je hart kent.” Ik
begreep, dat ik Gods Woord had moeten geloven en niet een “indien” had
mogen gebruiken voor Zijn alwetendheid.

Ik heb nooit zo de hoogte en de diepte van de genade gezien dan
na deze verzoeking. Waar de schuld het grootst is, is de genade van
God in Christus het hoogst. 

Ik bid God, dat het kwade dat mij is overkomen voor anderen een
waarschuwing mag zijn, opdat zij vrezen voor zulke zonden. 35)

35) Met datzelfde doel heeft Bunyan ook zijn Christen- en Christinnereis geschreven,
om kinderen Gods te bemoedigen en nabijkomende christenen aan hun bedrog te
ontdekken.
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Uit al de beproevingen heeft Bunyan het grote nut geleerd van een vast vertrouwen
op het Woord van God.
“En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is en gij doet wel dat gij daarop
acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en
de morgenster opga in uw harten”, (2 Petr. 1:19).



18  Nog enkele bevindingen van Bunyan

Hoofdstuk 253-261 in de Engelse uitgave

Toen ik voor het eerst dacht aan het Heilig Avondmaal, werden de
volgende woorden heel dierbaar voor mij: “Doe dat tot Mijn gedach-
tenis.” Het was alsof ik ondergedompeld werd in de kracht van dat
bloed. Toch overviel mij een hevige verzoeking om deze heilige
instelling te lasteren. Al die tijd smeekte ik God, of Hij deze verzoe-
king van mij wilde wegnemen. Ik schreeuwde tot God, of Hij het
brood en de beker wilde zegenen, ook voor de andere aanzittende
gasten. Dit duurde ongeveer driekwart jaar. Tenslotte nam de Heere
het van mij weg met hetzelfde Schriftwoord als van de vorige ver-
zoeking. Daarna werd ik in het gebruik van het Avondmaal vertroost
en geloofde ik dat het lichaam des Heeren voor mijn zonden verbro-
ken was en dat Zijn dierbaar bloed voor mij vergoten was. 

Op zekere tijd, in het voorjaar, was mijn gezondheid erg zwak. Ik
had aanleg voor tbc. Ik dacht toen dat ik niet meer lang zou leven. Ik
begon mijn staat en toestand ernstig te onderzoeken. Welke bewijzen
had ik, dat mijn staat goed was voor de eeuwigheid? Ik heb altijd de
gewoonte gehad mijn staat voor de eeuwigheid te onderzoeken. Maar
nu stroomde een menigte van zonden mijn gemoed binnen. Ik werd
vooral gekweld met de herinnering aan mijn dodigheid, koudheid in
de plichten en afzwervende gedachten van mijn hart. De vraag kwam
in mij op: “Zijn dat vruchten van het nieuwe leven? Zijn dat kenteke-
nen van iemand die God vreest? O, wat een schuld lag er nu op mijn
ziel! De ervaring van Gods goedheid was nu geheel uit mijn hart ver-
dwenen. Ik dacht : “Leven mag ik niet meer en sterven durf ik niet.”
Ik werd zeer bezwaard van geest en achtte alles verloren. Maar het
Woord Gods nam de overhand: “En worden om niet gerechtvaardigd,
uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.” Ik was
als iemand die uit een nare droom ontwaakte. Het was alsof de Heere
hiermee zei: “Ik zie op Mijn Zoon en niet op u en Ik handel met u,
omdat Mijn Zoon Mij welbehaaglijk is.” God rekende mij de verdien-
sten van Zijn Zoon toe. “Die ons zalig gemaakt heeft (…) niet naar
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“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak”, (Matth. 26:41).



onze werken, maar naar (…) Zijn genade.” Ik riep uit: “Laat mij nu
maar sterven.” O, dit leven is slechts een roes, vergeleken met het
leven daarboven. God Zelf is het deel van de gelovigen. Zij zijn erf-
genamen Gods. Ik verwonderde mij daarover en ik kan niet zeggen
wat ik daarin zag! 

Op een andere keer toen ik weer heel ziek en zwak was, viel de
verzoeker mij in alle hevigheid aan. Want hij valt het meest aan als
men tot het graf nadert. 36) Hij stelde mij de verschrikkingen en het
oordeel van God voor ogen. Ik dacht toen voor eeuwig bedrogen te
zijn, als ik nu zou sterven. Ik dacht dat ik naar de hel zou moeten.
Maar de Heere troostte mij met de geschiedenis van Lazarus, die door
de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Met kracht viel
het volgende woord in mijn hart: “Dood, waar is uw prikkel? Hel,
waar is uw overwinning?” (1 Kor. 15:55). Ik werd ook dadelijk beter,
naar lichaam en ziel.

Een andere keer viel er plotseling een grote duisternis op mij. Het
leek, alsof ik de dingen van God en Christus in mijn leven niet had
gekend. Ik was zo gevoelloos. Na een dag of vier, terwijl ik bij de
haard zat, klonk het in mijn hart: “Ik moest naar Jezus gaan.” Direct
week de duisternis van mij weg. Verbaasd zei ik tegen mijn vrouw:
“Staat er zoiets in de Schrift als: ik moet naar Jezus gaan?” Zij wist het
niet. Na enkele minuten werd ik gewezen op Hebreeën 12, waar staat
in vers 24: “En (…) tot Jezus..” Vol vreugde vertelde ik het mijn
vrouw: “O, nu weet ik het, ik weet het.” Wat een goede avond had ik
toen! Ik kon het later nauwelijks in bed uithouden, zo’n blijdschap en
vrede had ik. Dat hele hoofdstuk Hebreën 12 was mij vele dagen
daarna tot zegen. 

Gedankt zij God Die mij begenadigd heeft!

36) De ervaring dat de satan juist in het stervensuur hevig kan aanvallen, vertelt Bunyan
ook in De Christenreis, als Christen door de Doodsjordaan gaat. Daar kun je haast
letterlijk deze bevinding van Bunyan terugvinden.
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Tekstregister

In dit speciale register zijn alle bijbelteksten die in de vier bekend-
ste boeken van John Bunyan te vinden zijn, per bijbelboek gerang-
schikt. Het gaat om de Christenreis naar de eeuwigheid (letter e), de
Christinnereis naar de eeuwigheid (letter i), de Heilige Oorlog (letter
o) en Genade in overvloed of levensbeschrijving van John Bunyan
(letter l).
Voor het goed raadplegen van het register moet u wel de uitgaven
van de John Bunyanstichting gebruiken (zie overzicht). De hoofd-
stuknummers en -titels corresponderen namelijk met deze uitgaven.

Een leesvoorbeeld om het gebruik van het register toe te lichten:

Wij hebben als uitganspunt de Bijbel genomen. Vanuit de volgorde
van Oude en Nieuwe Testament ziet u de bijbelteksten die voorko-
men in de genoemde boeken van John Bunyan.

1. Wilt u zien waar de tekst uit Genisis 1 : 26 te vinden is. Dat blijkt in
de Heilige Oorlog (letter o) te zijn in hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk
heeft als titel: De schoonste stad van de wereld.

2. Of Johannes 6 : 37. Die tekst komt een keer voor in de Levens-
beschrijving van Bunyan (letter l) en drie keer in de Christenreis
(letter e). De desbetreffende hoofdstukken staan er weer achter.

We hopen dat door het gebruik van dit tekstregister nog eens duide-
lijk wordt dat Bunyan voor al zijn -vaak allegorische- boeken de Bijbel
intensief gebruikt heeft.
Bunyan schreef niet buiten het Woord om. Gods Woord vormde voor
hem de bron waaruit hij zijn schatten haalde.
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Bijbeltekst l. o. e. i.

Genesis Gen. 1:26 1 o. De schoonste stad van de wereld
Gen. 1:26 2 o. Een gemene vijand
Gen. 1:26 6 o. De schoonste stad van de wereld
Gen. 2:7 2 o. Een gemene vijand
Gen. 3 3 o. Het sluwe plan
Gen. 3:1 3 o. Het sluwe plan
Gen. 3:1-6 40 i. Vertoonde beelden
Gen. 3:1-6 53 i. De maaltijd bij Gajus
Gen. 3:6 3 o. Het sluwe plan
Gen. 6:5 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Gen. 8:21 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Gen. 9:27 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
Gen. 12:10-20 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Gen. 13:13 52 e. Een gedenkteken op de levensweg
Gen. 19:14 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
Gen. 19:17 5 e. Christen uitgedreven uit de stad 

Verderf
Gen. 19:26 52 e. Een gedenkteken op de levensweg
Gen. 20:1:8 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Gen. 22:1-9 40 i. Vertoonde beelden
Gen. 25:32 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Gen. 27:1-40 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Gen. 27-33-36 16 l. Nog twee en een half jaar
Gen. 28:12 40 i. Vertoonde beelden

Gen. 32:1 42 i. De vallei verontmoediging
Gen. 33:9 16 l. Nog twee en een half jaar
Gen. 34:20-23 50 e. Bijeinde en zijn jeugdvrienden
Gen. 39:11-12-13 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
Gen. 39:11-12-13 46 i. Ontmoeting met de oude heer Eerlijk
Gen. 39:15 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Gen. 50:15-18 16 l. Nog twee en een half jaar
Gen. 50:24 71 i. Anderen worden opgeroepen
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Exodus Ex. 1:18-21 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Ex. 12:1-28 32 i. Het paleis Lieflijkheid
Ex. 12:8-10 25 i. Gebaad en verzegeld
Ex. 19:16 9 e. De pelgrim bij de berg Sinai
Ex. 20:11 35 i. De kinderen worden ondervraagd
Ex. 21:14 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Ex. 25:22 67 e. Luister toe,gij die de Heere vreest
Ex. 33:15 63 e. Afwijker en Kleingeloof

Leviticus Lev. 7:32-34 53 i. De maaltijd bij Gajus
Lev. 10:14-15 53 i. De maaltijd bij Gajus
Lev. 11 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Lev. 25:23 13 l. In de greep van reus Wanhoop

Numeri Num. 10:1-10 16 o.  Eindelijk reformatie in Mensenziel
Num. 10:2 6 o.  El-Shaddai zendt Zijn leger naar

Mensenziel
Num. 13:32 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Num. 14: 20-45 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Num. 14: 20-24 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Num. 16 52 e. Een gedenkteken op de levensweg
Num. 19:1-22 37 i. Dokter bekwaamheid
Num. 23:9 5 l. Een wonderlijke ontmoeting

Deuteronomium Deut. 14 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Deut. 22:23-27 13 i. Aanval en bevrijding
Deut. 22:25 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Deut. 25:2 64 e. Door Vleier in het net gevangen
Deut. 32:14 53 i. De maaltijd bij Gajus
Deut. 33:4 4 i Het bezoek van Verborgenheid
Deut. 33:6 41 i. De terugkomst van Grootmoedig
Deut. 33:12 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods

Jozua Joz. 2:4-5 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
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Joz. 3 72 i. Verdediger der Waarheid en 
Standvastig trekken over

Joz. 20:3-4 16 l. Nog twee en een half jaar
Joz. 20:3-4 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was

Richteren Richt. 5:6-7 31 i. Meedogenloos en de leeuwen
Richt. 6-7 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Richt. 9:13 53 i. De maaltijd bij Gajus
Richt. 15:15-16 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid
Ruth Ruth 2:12 24 i. Aan de maaltijd

1 Samuel 1 Sam. 2:3 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid 
1 Sam. 14:1-15 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid
1 Sam. 16:4 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
1 Sam. 16:14 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
1 Sam. 17:34-35 57 i. De stad IJdelheid
1 Sam. 20:3 63 i. De spiegel

2 Samuel 2 Sam. 2:23 45 i. De reus Moker
2 Sam. 7:28 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
2 Sam. 11:1-27 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
2 Sam. 15 67 i. Standvastig
2 Sam. 23:10 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid

1 Koningen 1 Kon. 2:28 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
1 Kon. 11:1-3 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
1 Kon. 11 67 i. Standvastig
1 Kon. 17:16 62 i. Nog meer wonderlijke gezichten
1 Kon. 18:29 66 i. Geen stem of opmerking
1 Kon. 20-31 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
1 Kon. 20:31 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
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2 Koningen 2 Kon. 21:1-16 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
2 Kon. 23:14 11 o. De intrek van Immanuel in Mensenziel

1 Kronieken

2 Kronieken 2 Kron. 6:26 64 e. Door Vleier in het net gevangen

Ezra

Nehemia

Esther Esth. 4:16 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Esth. 5:2 6 o. El-Schaddai zendt Zijn leger naar 

Mensenziel

Job Job.3:5 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Jop. 7:15 55 e. De reus Wanhoop en het kasteel Twijfel
Job. 7:19 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Job 10:22 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Job 11:22 35 e. Een terugblik in het dal van 

de Schaduw des Doods
Job.12:5 56 i. De pelgrims trekken verder
Job.16:21-22 4 e. De weg gewezen
Job.21:14 1 l. Jeugdzonde
Job 23:13 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Job 29:2 14 l. Overpeinzingen in de kerker  
Job 29:3 35 e. Een terugblik in het dal van 

de Schaduw des Doods
Job 29:18 13 l. In de greep van reus Wanhoop
Job 31:1 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
Job.33:14-15 34 i. De droom van Barmhartigheid
Job 39:22-28 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Job 41:17-20 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Job 42:3 11 i. De blaffende hond
Job 42:10 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
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Psalmen “Ps. 2;12” 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Ps. 3:5-6-7-8 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Ps. 5:6-7 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Ps. 10:14 59 i. Bij de rivier
Ps. 13:6 11 i. De blaffende hond
Ps. 16:6 9 l. Hevige inwendige strijd 2
Ps. 17:4 64 e. Door Vleier in het net gevangen
Ps. 17:14 16 e. De vruchten van het leven en de dood
Ps. 17:15 16 e. De vruchten van het leven en de dood
Ps. 19:14 14 l. Overpeinzingen in de kerker
Ps. 19:14 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Ps. 22:21 11 i. De blaffende hond
Ps. 22:27 53 e. De rivier Gods
Ps. 23:2 53 e. De rivier Gods
Ps. 23:2 59 i. Bij de rivier
Ps. 23:3-4 24 e. De heuvel Moeilijkheid
Ps. 23:3-4 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 25:1 53 i De maaltijd bij Gajus
Ps. 25:4-5 59 i. Bij de rivier
Ps. 27:1-13 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Ps. 27:4 64 i. Ontmoeting met Verdedeger 

der Waarheid
Ps. 29:3 7 o. De stad in rep en roer
Ps. 36:9 4 i Het bezoek van Verborgenheid
Ps. 37:6 62 i. Nog meer wonderlijke gezichten
Ps. 37:12 7 o. De stad in rep en roer
Ps. 38:18 56 i. De pelgrims trekken verder 
Ps. 44:22 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 51:1 7 l. Het geluk van de vrouwen in Bedford
Ps. 51:12-19 53 i. De maaltijd bij Gajus
Ps. 51:19 43 i. Herinneringen aan de strijd tussen 

Christen en Apollyon
Ps. 56:9 7 i Christinne en Barmhartigheid  gaan op weg
Ps. 65:10 53 e. De rivier Gods
Ps. 68:19 14 l. Overpeinzingen in de kerker
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Ps. 69:3 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 71-16 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 73:4-5 72 e. De doortocht naar 

het land van Immanuel
Ps. 73:10-14 21 i. Het roodborstje
Ps. 77:3 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Ps. 77:8-9-10 16 l. Nog twee en een half jaar
Ps. 81:14 14 o. Niet voldoende gewaakt  
Ps. 84:7 43 i. Herinneringen aan de strijd tussen 

Christen en Apollyon
Ps. 86:5 4 i Het bezoek van Verborgenheid
Ps. 88:16 55 e. De reus Wanhoop en het kasteel Twijfel
Ps. 95:6 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Ps. 104:15 53 i. De maaltijd bij Gajus
Ps. 107:10 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 107:16 9 l. Hevige inwendige strijd 2
Ps. 111:10 69 e. De ijdele verwachting van Onkunde
Ps. 111:10 50 i. Lessen uit het leven van Vrezende
Ps. 113:7 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
Ps. 116:3 34 e Het dal van de Schaduw des Doods
Ps. 118:12 15 o. Nieuwe Samenzwering van de diabolisten
Ps. 119:37 45 e. Op de IJdelheidskermis
Ps. 119:54 4 i. Het bezoek van Verborgenheid
Ps. 119:84 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Ps. 119:105 4 e. De weg gewezen
Ps. 120:3-4 30 i. Onderwijs in het prieeltje
Ps. 125:2 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Ps. 125:5-6 1 i. De heer Schranderheid
Ps. 126:5-6 7 i. Christinne en Barmhartigheid gaan op weg
Ps. 130:3-4 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Ps. 132: 9 26 i.  Grootmoedig geleidt hen
Ps. 150:1-2 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was

Spreuken Spreuk. 1:10-15 64 i. Ontmoeting met Verdediger der Waarheid
Spreuk. 2:15 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
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Spreuk. 3:35 40 e. De ontmoeting met schaamte
spreuk. 4:22 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastig trekken over
Spreuk. 5:5 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
Spreuk. 6:6 25 e. Het beklimmen van de heuvel 

Moeilijkheid
Spreuk. 10:7 67 i. Standvastig
Spreuk. 11:24 53 i. De maaltijd bij Gajus
Spreuk. 13:7 53 i. De maaltijd bij Gajus
Spreuk. 13:15 29 i. De twee bijwegen
Spreuk. 14:10 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods
Spreuk. 15:19 29 i. De twee bijwegen
Spreuk. 16:15 4 i Het bezoek van Verborgenheid
Spreuk. 16:18 39 e. Ontmoeting op de rustplaats van 

heuvel Moeilijkheid
Spreuk. 18:14 9 l. Hevige inwendige strijd 2
Spreuk. 19:27 65 e. De ontmoeting met Atheist
Spreuk. 21:16 59 e. Een indachtigmakende les op 

de berg Behoedzaamheid
Spreuk. 22:14 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
Spreuk. 23:3 22 e. Een wonderlijke ontmoeting
Spreuk. 23:23 45 e. Op de IJdelheidskermis
Spreuk. 23:34-35 66 i. Geen stem of opmerken
Spreuk. 26:12 62 e. De ontmoeting met Onkunde
Spreuk. 28:14 67 i. Standvastig
Spreuk. 28-26 68 e. Het onderwijs aan onkunde
Spreuk. 29:5 64 e. Door Vleier in het net gevangen
Spreuk. 30:8 15 i. De man met de mestvork

Spreuk. 30:15 5 l. Een wonderlijke ontmoeting
Spreuk. 30:28 16 i. De grote spin

Prediker Pred. 1:14 44 e. De stad IJdelheid
Pred. 2:11-17 44 e. De stad IJdelheid
Pred. 4:9 66 e. De Betoverde Grond
Pred. 9:8 40 i. Vertoonde beelden
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Pred.10:4 129 e. De ontmoeting met Onkunde
Pred.10:15 2 l. Roepstemmen
Pred.10:15 65 e. De ontmoeting met Atheist
Pred. 12:3 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastig trekken over
Pred. 12:3-4-5-6 71 i. Anderen worden opgeroepen
Pred. 12:6 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastig trekken over

Hooglied Hoogl. 1:2 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Hoogl. 1:3 4 i. Het bezoek van Verborgenheid
Hoogl. 1:3 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastg trekken over
Hoogl. 1:13 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Hoogl. 2:1 42 i. De vallei verootmoediging
Hoogl. 2:10-13 71 e. Het leven van Beulah
Hoogl. 2:11-12 41 i. De terugkomst van Grootmoedig
Hoogl. 4:1 10 l. Het uur van vertroosting
Hoogl. 6:10 8 o. Immanuel herstelt de orde in Mensenziel
Hoogl. 6:11 53 i. De maaltijd bij Gajus
Hoogl. 7:4 43 i. Herinnering aan de strijd tussen 

Christen en Apollyon

Jesaja Jes. 1:18 11 o. De intrek van Immanuel in Mensenziel
Jes. 2:3 64 i. Ontmoeting met Verdediger der Waarheid
Jes. 7:14 5 o. Het geheime verbond
Jes. 7:14 4 o. Mensenziel, de vesting van Diabolus
Jes. 7:15 53 i. De Maaltijd bij Gajus
Jes. 9:5 12 l. Hemels onderwijs
Jes. 11:16 60 i. De dood van Wanhoop en 

de sloop van kasteel Twijfel
Jes. 14:12 2 o. Een gemene vijand
Jes. 25:6 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
Jes. 25:8 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Jes. 25:8 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
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Jes. 26:1    21 e. De kruisverdiensten van Christus
Jes. 26:2 73 e. Immanuelsland
Jes. 26:19 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Jes. 26:21 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Jes. 28:13 53 e. De rivier Gods
Jes. 30:33 4 e. De weg gewezen
Jes. 33:17 30 e. Geloofsgeheimen geopenbaard
Jes. 35:3-4 7 e. De weg door de poel Mistrouwen
Jes. 40:17 44 e. De stad IJdelheid
Jes. 44:22 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Jes. 45:5 9 l. Hevige inwendige strijd 2
Jes. 45:17 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Jes. 50:10 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods
Jes. 53:2 54 i. Gesprekken in de nacht
Jes. 53:7 18 i. In het slachthuis
Jes. 55:7 4 i Het bezoek van Verborgenheid
Jes. 55:12 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Jes. 57:1-2 73 e. Immanuelsland
Jes. 57:20-21 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Jes. 60:18 21 e. De kruisverdiensten van Christus
Jes. 61:3a 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Jes. 62:4 71 e. Het land Beulah
Jes. 62:4 67 i. Standvastig
Jes. 62:5 71 e. Het land Beulah
Jes. 62:8 71 e. Het land Beulah
Jes. 62:11 71 e. Het land Beulah
Jes. 62:12 71 e. Het land Beulah
Jes. 64:6 2 e. Heilzame wanhoop
Jes. 64:6 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Jes. 65:14 73 e. Immanuelsland
Jes. 66:2 43 i. Herinneringen aan de strijd tussen 

Christen en Apollyon
Jeremia Jer. 2:6 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods

Jer. 2:24 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Jer. 2:25 3 l. Nog dringerder roepstemmen
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Jer. 11:14 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Jer. 12:1 11 i. De blaffende hond
Jer. 13:16 8 o. De Kapiteins van El- Schaddai krijgen hulp
Jer. 18:12 3 l. Nog dringerder roepstemmen
Jer. 23:29 7 o. De stad in rep en roer
Jer. 29:12-13 67 e. Luistert toe gij die de Heere vreest
Jer. 29:18-19 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
Jer. 31:3 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Jer. 31:21 54 e. Op het bijpad
Jer. 36:23 5 o. Het geheime verbond
Jer. 44: 16-17 29 i. De twee bijwegen

Klaagliederen Klaagl. 3:29 48 i. Vrezende bij het huis van Uitlegger

Ezechiel Ez. 3:17 16 o. Eindelijk  reformatie in Mensenziel
Ez. 4:2 9 o. Mensenziel geeft zich zo maar over
Ez. 16:10-12 34 i. De droom van Barmhartigheid
Ez. 16:11-12 63 i. De spiegel
Ez. 16:63 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Ez. 22:14 4 e. De weg gewezen
Ez. 34:16 59 i. Bij de rivier
Ez. 34:18 28 i. De heuvel moeilijkheid
Ez. 34:21 61 i. De liefelijke bergen
Ez. 36:37 13 i. Aanval en bevrijding

Daniel Dan. 5:18-19 8 l. Hevige inwendige strijd 1
Dan. 6:11 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Dan. 7:9-10 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Dan. 7:9-10 73 e. Immanuelsland
Dan. 10:14 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Dan. 11:32 64 e. Door Vleier in het net gevangen

Hosea Hos. 2:14 43 i. Herinneringen aan de strijd tussen 
Christen en Apollyon

Hos. 4:8 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
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Hos. 4:13 51 e. Christen en Hopende bij de zilvermijn
Hos. 6:2 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Hos. 6:2 55 e. De reus Wanhoop en het kasteel Twijfel
Hos. 9:1 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hos. 12:4-5 42 i. De vallei verootmoediging
Hos. 13:8 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Hos. 14:3 11 i. De blaffende hond

Joel Joel 3:21 9 l. Hevige inwendige strijd, 2.

Amos Amos 5:8 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods

Obadja

Jona Jona 2:7 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort

Micha Micha 7:8 32 e. De strijd op leven en dood
Micha 7:8 33 e. Overdenking na de strijd met Apollyon
Micha 7: 16-17 20 e. Een gezicht op het eindgericht

Nahum

Habakuk Hab. 2:3 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Hab. 2:6 2 e. Heilzame wanhoop

Zefanja

Haggai

Zacharia Zach.2:8 1 i. De heer Schranderheid
Zach.3:3-4-5 14 o. Niet voldoende gewaakt
Zach.3:3-4-5 21 e. De kruisverdiensten van Christus
Zach.3:7 1 i. De heer Schranderheid
Zach.12:10 21 e. De kruisverdiensten van Christus
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Maleachi Mal. 4:1 20 e. Een gezicht op het eindgericht

Mattheus Matth. 3-7 4 e. De weg gewezen
Matth. 3:10 6 o. El-Schaddai zendt Zijn leger naar 

Mensenziel
Matth. 3:10 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Matth. 3:12 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Matth. 4:9 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Matth. 5:6 42 e. De woonplaats en het leven van Prater 
Matth. 7:7 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Matth. 7:8 12 e. De weg naar de enge poort
Matth. 7:13-14 7 l. Het geluk van de vrouwen in Bedford
Matth. 7:13-14 4 e. De weg gewezen
Matth. 7:13-14 11 e. Genadeles aan de voet van de Sinai
Matth. 7:21 70 e. Het leven van Tijdgeloof
Matth. 9:13 7 i. Christinne en Barmhartigheid 

gaan op weg
Matth. 9:13 46 i. Ontmoeting met de oude heer 

Eerlijkheid
Matth. 10:37 11 e. Genadeles aan de voet van de Sinai
Matth. 11:12 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Matth. 11:16-17 50 i. Lessen uit het leven van Vrezende
Matth. 11:25 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Matth. 11:28 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Matth. 11:28 30 i. Onderwijs in het prieeltje
Matth. 11:28-29 42 i. De vallei verootmoediging
Matth. 12:31 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Matth. 12:32 16 l. Nog twee en een half jaar
Matth. 12:43 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Matth. 12:43 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Matth. 13-30 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Matth. 13:43 6 e. Gevaarlijke metgezel
Matth. 13:45-46 42 i. De vallei verootmoediging
Matth. 13:55 46 i. Ontmoeting met de oude heer 

Eerlijkheid
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Matth. 15:28 16 l. Nog twee en een half jaar
Matth. 15:22 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking  was
Matth. 16:15-16 12 l. Hemels onderwijs
Matth. 18:16 61 i. De liefelijke bergen
Matth. 20:28 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Matth. 21:2-3 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Matth. 21:9 18 o. Immanuel komt terug
Matth. 21:30 14 i. Het huis van Uitlegger
Matth. 23:3 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Matth. 23:37 17 i. De hen en haar kuikens
Matth. 24:35 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Matth. 24:41 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Matth. 24:42 69 i. Christinne neemt afscheid
Matth. 25:31-46 36 i. Barmhartigheid ontvangt een aanzoek
Matth. 25:40 61 i. De liefelijke bergen
Matth. 26:14-16 67 i. Standvastig
Matth. 26:41 20 o. Blijvend waken en strijden
Matth. 26:41 57 i. De stad IJdelheid
Matth. 28:1-e.v. 52 i. Het huis van Gajus

Markus Mark. 3:13 9 l. Hevige inwendige strijd, 2.
Mark. 3:28 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Mark. 3:29 14 l. Overpijnzingen in de kerker
Mark. 5:2-5 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Mark. 5:41 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Mark. 8:35 16 l. Nog twee en een half jaar
Mark. 8:35 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Mark. 8:38 40 e. De ontmoeting met schaamte
Mark. 9:2 21 e. De kruisverdienste van Christus
Mark. 9:5-7 16 l. Nog twee en een half jaar
Mark. 9:20 9 l. Hevige inwendige strijd, 2.
Mark. 9:49 37 i. Dokter bekwaamheid
Mark. 10:14 9 i. De enge poort
Mark. 11:23-24 61 i. De liefelijke bergen
Mark. 16:6 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
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Lukas Luk. 1:39-55 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 1:45 8 i. De poel mistrouwen
Luk. 3:11 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Luk. 4:5-6-7 44 e. De stad IJdelheid
Luk. 7:38 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 8:2-3 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 8:50 24 i. Aan de maaltijd
Luk. 9:42 9 l. Hevige inwendige strijd, 2.
Luk. 9:62 6 e. Gevaarlijke metgezel
Luk. 10:5 4 i. Het bezoek van Verborgenheid
Luk. 10:16 1 i. De heer Schranderheid
Luk. 10:35 56 i. De pelgrims trekken verder
Luk. 11:5 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Luk. 11:52 2 i. Christinne en haar kinderen
Luk. 13:24 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Luk. 13:25-27 16 l. Nog twee en een half jaar
Luk. 14:15 1 i. De heer Schranderheid
Luk. 14:26 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Luk. 14:33 2 e. Heilzame wanhoop
Luk. 14:22-23 8 l. Hevige inwendige strijd, 1.
Luk. 14:23 28 o. El-Schaddai zendt zijn leger naar 

Mensenziel
Luk. 15:4-5 59 i. Bij de rivier
Luk. 15:7 9 i. De enge poort
Luk. 15:17 6 e. Gevaarlijke metgezel
Luk. 15:20 4 i. Het bezoek van Verborgenheid
Luk. 16:15 40 e. De ontmoeting met schaamte
Luk. 16:25 16 e. De vruchten van het leven en de dood
Luk. 17:10 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Luk. 17:32 52 e. Een gedenkteken op de levensweg
Luk. 18:1 16 l. Nog twee en een half jaar
Luk. 18:7 14 o. Niet voldoende gewaakt
Luk. 18:13 3 i. Christinne’s droom
Luk. 20:46-47 50 e. Bijeinde en zijn jeugvrienden
Luk. 22:19 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
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Luk. 22:31 10 l. Het uur van vertroosting
Luk. 22:32 13 l. In de greep van reus Wanhoop
Luk. 23:27 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 23:55-56 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 24-9-11 52 i. Het huis van Gajus
Luk. 24:32 24 i. Aan de maaltijd

Johannes Joh. 1:29 32 i. Het paleis Lieflijkheid
Joh. 1:48 68 i. Christinne neemt afscheid
Joh. 1:52 40 i. Vertoonde beelden
Joh. 3:16 22 o. Het geheime verbond
Joh. 3:19 17 o. Mensenziel,de vesting van Diabolus
Joh. 4:36 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
Joh. 5:28 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Joh. 6:26 50 e. Bijeinde en zijn jeugdvrienden
Joh. 6:35 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Joh. 6:37 16 l. Nog twee en een half jaar
Joh. 6:37 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Joh. 6:37 6 e. Gevaarlijke metgezel
Joh. 6:37 13 e. Beloofde lessen na het gaan door de poort
Joh. 6:37 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Joh. 6:50:51 37 i. Dokter bekwaamheid
Joh. 6:54-57 37 i. Dokter bekwaamheid
Joh. 7:37 6 e. Gevaarlijke metgezel
Joh. 8:12 2 i. Christinne en haar kinderen
Joh. 10:1 23 e. Meelopers op de genadeweg
Joh. 10:1-18 59 i. Bij de rivier
Joh. 10:8-10 59 i. Bij de rivier
Joh. 10:11 57 e. De Liefelijke Bergen
Joh. 10:11 59 i. Bij de rivier
Joh. 10:15 18 i. In het slachthuis
Joh. 10:27-29 6 e. Gevaarlijke metgezel
Joh. 10:35 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Joh. 10:35 16 l. Nog twee en een half jaar
Joh. 10:35 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
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Joh. 12:1-8 52 i. Het huis van Gajus
Joh. 12:25 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Joh. 13:7 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Joh. 13:17 42 e. De woonplaats en het leven van Prater 
Joh. 14:6 7 l. Het geluk van de vrouwen in Bedford
Joh. 14.19 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Jon. 15:3 15 e. Wet en Evangelie
Joh. 16:8-9 42 e. De woonplaats en het leven van Prater 
Joh. 17:20 10 i. Barmhartigheid bij de enge poort
Joh. 19:26 6 e. Gevaarlijke metgezel
Joh. 20:17 12 l. Hemels onderwijs
Joh. 20:23 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was

Handelingen Hand. 1:9-10 12 l. Hemels onderwijs
Hand. 1:18 14 l. Overpeinzingen in de kerker
Hand. 2:37 3 e. Een vastgelopen mens
Hand. 4:12 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hand. 4:12 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Hand. 4:29-30a 8 o. De kapiteins van El-Schaddai krijgen 

hulp
Hand. 7:59 52 i. Het huis van Gajus
Hand. 8:19-22 50 e. Bijeinde en zijn jeugdvrienden
Hand. 9:11 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Hand. 10:16 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Hand. 10:42 12 l. Hemels onderwijs
Hand. 11:26 52 i. Het huis van Gajus
Hand. 12:2 46 i. Ontmoeting met de oude heer eerlijkheid
Hand. 12:2 52 i. Het huis van Gajus
Hand. 12:9 10 l. Het uur van vertroosting
Hand. 13:22 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
Hand. 15:9 15 e. Wet en Evangelie
Hand. 16:30 2 e. Heilzame wanhoop
Hand. 20:23 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
Hand. 21:16 57 i. De stad IJdelheid
Hand. 22 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
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Hand. 23:1 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods
Hand. 28:10 59 i. Bij de rivier

Romeinen Rom. 1:16 7 o. De stad in rep en roer
Rom. 2:14-15 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Rom. 2:24-25 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Rom. 3:10-12 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Rom. 3:17 68 e. Het onderwijs aan Onkunde
Rom. 3:20 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Rom. 3:20 15 e. Wet en Evangelie
Rom. 3:24 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
Rom. 4:24-25 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Rom. 5:1 10 o. Tot volkomen overgave gebracht
Rom. 5;17 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Rom. 5:19 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Rom. 6:9 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Rom: 6:21-22-23 67 e. Luister toe , gij die de Heere vreest
Rom. 6:23 32 e. De strijd op leven en dood
Rom. 6-23 52 i. Het huis van Gaijus
Rom. 7-24 38 e. Langs  wonderlijke wegen
Rom. 7-24 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Rom. 8:17 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
Rom. 8:26 17 o. Erop of eronder
Rom. 8:31 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Rom. 8:37 33 e. Overdenking na de strijd met Apollyon
Rom. 8:38-39 10 l. Het uur van vertroosting
Rom. 8:38-39 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
Rom. 9:16 8 l. Hevige inwendige strijd, 1.
Rom. 10:4 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest 
Rom. 14:1 56 i. De pelgrims trekken verder
Rom. 14:21 49 i. Het laatste deel van de pelgrimstocht 

van Vrezende
Rom. 16:1 55 i. De reus Doodslager
Rom. 16:23 57 i. De Stad IJdelheid
Rom. 16:25-26 15 e. Wet en Evangelie
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1 Korinthe 1 Kor. 1:26 40 e. De ontmoeting met Schaamte
1 Kor. 1:30 16 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
1 Kor. 2:7-8 45 e. Op de IJdelheidskermis
1 Kor. 3:22 8 o.     Immanuel herstelt de orde in 

Mensenziel
1 Kor. 4:20 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
1 Kor. 5:9-10 44 e. De stad IJdelheid
1 Kor. 6:2 73 e. Immanuelsland
1 Kor. 7:29 8 e. Wereldwijs, een slechte raadgever
1 Kor. 7:31 15 o.     Nieuwe samenzwering van 

de diabolisten
1 Kor. 8:13 49 i. Het laatste deel van de pelgrimstocht 

van Vrezende
1 Kor. 8:13 56 i. De pelgrims trekken verder
1 Kor. 9:22 56 i. De pelgrims trekken verder
1 Kor. 9:24-25-26 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
1 Kor. 12:8-10 6 l. Gevaarlijke verleidingen
1 Kor. 13:1-2-3 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
1 Kor. 13:8 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
1 Kor. 13:12 63 i. De spiegel
1 Kor. 13:12 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastig trekken over
1 Kor. 14-7 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
1 Kor. 15:51-52 72 e. De doortocht naar het land van 

Immanuel
1 Kor. 15:52 20 e. Een gezicht op het eindgericht
1 Kor. 15:55 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
1 kor.  15:55 72 i. Verdediger der Waarheid en 

Standvastig trekken over
1 Kor. 15:56 15 e. Wet en Evangelie

2 Korinthe 2 kor. 1:8-9 63 e. Afwijker en Kleingeloof
2 Kor. 3:8-11 16 l. Nog twee en een half jaar
2 Kor. 3:8 63 i De spiegel
2 Kor. 3:18 71 e. Het land Beulah
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2 Kor. 4:1-15 45 i. De reus Moker
2 Kor. 4:18 16 e. De vruchten van het leven en de dood
2 Kor. 5:1-4 5 i. Christinne bereidt zich voor 

op haar tocht
2 kor. 5:2,3 en 5 6 e. Gevaarlijke metgezellen
2 Kor. 5:7 65 e. De ontmoeting met Atheist
2 Kor. 5:7 65 i. De betoverde grond
2 Kor. 5:7 72 i. Verdediger der Waarheid en Standvastig 

trekken over
2 Kor. 5:21 11 l. Nog meer duivelse aanvechtingen
2 Kor. 6:17 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
2 Kor. 8:9 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
2 Kor. 11:13-14 64 e. Door Vleier in het net gevangen
2 Kor. 12:9 16 l. Nog twee en een half jaar
2 Kor. 12:9 17 e. Onderhoudende genade in de strijd 

van het leven
2 Kor. 12:9 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest

Galaten Gal. 2:16 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Gal. 3:10 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Gal. 3:10 23 e. Meelopers op de genadeweg
Gal. 4:4 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Gal. 4:5 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Gal. 5:24 16 o. Eindelijk reformatie in Mensenziel
Gal. 5:24 6 o. El-Schaddai zendt
Gal. 6:7 73 e. Immanuelsland
Gal. 6:9 43 e. Nader onderwijs van Evangelist

Efeze Ef.1:13 21 e. De kruisverdienste van Christus
Ef. 1:18-19 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Ef. 1:18-19 68 e. Het onderwijs van Onkunde
Ef. 2:2 1 l. Jeugdzonde
Ef. 2:6 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Ef. 3:17 6 o. De intrek van Immanuel in Mensenziel
Ef. 4:22 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
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Ef. 5:2-7 14 i. Het huis van Uitlegger
Ef. 5:6 67 e. Luister toe gij die de Heere vreest
Ef. 5:26 15 e. Wet en Evangelie
Ef. 6:12-17 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid
Ef. 6:13 67 i. Standvastig
Ef. 6:16 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Ef. 6:17-17b 18 o. Immanuel komt terug
Ef. 6:18 34 e. Het dal van de Schaduw des Doods

Filippensen
Filippensen Fil. 2:3 25 i. Gebaad en vergezeld

Fil. 3:19 16 e. De vruchten van het leven en de dood
Fil. 3:19-20 45 e. Op de IJdelheidskermis
Fil. 4:12-13 42 i. De vallei verootmoediging

Kolossensen
Kolossensen Kol. 1:14-15 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest

Kol. 1:20 12 l. Hemels onderwijs
Kol. 3:5 7 o. De voornaamste diabolisten gevangen

1 Thessalonicensen 1 Thess. 4:13-14-15-16 73 e. Immanuelsland
1 Thess. 4:16 20 e. Een gezicht op het eindgericht
1 Thess. 4:17-18 12 l. Hemels onderwijs
1 Thess. 5:6 65 e. De ontmoeting met Atheist
1 Thess. 5:14 55 i. De reus Doodslager
1 Thess. 5:14 56 i. De pelgrims trekken verder
1 Thess. 5:14 61 i. De liefelijke bergen

2 Thessalonicensen 2 Thess. 1:8 20 e. Een gezicht op het eindgericht

1 Timotheus 1 Tim. 1:15 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
1 Tim. 1:19 7 o. De stad in rep en roer
1 Tim. 2:5 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
1 Tim. 6:9 67 i. Standvastig
1 Tim. 6:12 60 i. De dood van Wanhoop en de sloop van 

kasteel twijfel
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1 Tim. 6:18-19 36 i. Barmhartigheid ontvangt een aanzoek

2 Timotheus 2 Tim. 1:8 57 i. De stad IJdelheid
2 Tim. 1:9 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
2 Tim. 2:5 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
2 Tim. 2:22 41 i. De terugkomst van Grootmoedig
2 Tim. 2:26 1 l. Jeugdzonde
2 Tim. 2:26 4 o. Mensenziel, de vesting van Diabolus
2 Tim. 2:17-18 58 e. Herderlijk onderwijs over de heuvel 

dwaling
2 Tim. 4:2 8 o. Immanuel herstelt de orde in 

Mensenziel
2 Tim. 4:8 6 e. Gevaarlijke metgezellen
2 Tim. 4:10 67 i. Standvastig

Titus Tit. 1:2 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Tit. 3:5 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan

Filemon Fil. 2:3 25 i. Gebaad en vergezeld

Hebreen Hebr. 1:14 73 e. Immanuelsland
Hebr. 2:14-15 12 l. Hemels onderwijs
Hebr. 3:6-14 55 i. De reus Doodslager
Hebr. 4:12 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid
Hebr. 4:15 59 i. Bij de rivier
Hebr. 4:16 17 l. Wat de oorzaak van die verzoeking was
Hebr. 4:16 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Hebr. 5:2 59 i. Bij de rivier
Hebr. 6:4-6 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hebr. 6:4-6 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 6:4-6 19 e. Gevangen in de ijzeren kooi
Hebr. 6:19 40 i. Vertoonde beelden
Hebr. 7:24 12 l. Hemels onderwijs
Hebr. 7:24 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
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Hebr. 8:13 82 o. Immanuel herstelt de orde in 
Mensenziel

Hebr. 9:14 26 i. Grootmoedig geleidt hen
Hebr. 9:14 37 i. Dokter bekwaamheid
Hebr. 9:17-21 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Hebr. 9:22 9 l. Hevige inwendige strijd, 2.
Hebr. 9:27 3 e. Een vastgelopen mens
Hebr. 9:28 12 l. Hemels onderwijs
Hebr. 10:1-4 37 i. Dokter bekwaamheid
Hebr. 10:12 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 10:22-23 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
Hebr. 10:26-27 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hebr. 10:26-27 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 10:26-29 63 i. De spiegel
Hebr. 10:29 19 e. Gevangen in een ijzeren kooi
Hebr. 10:31 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hebr. 10:38 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Hebr. 10:39 65 e. De ontmoeting met Atheist
Hebr. 11:16 6 e. Gevaarlijke metgezellen
Hebr. 11:16 29 e. De ontvangst in het paleis Liefelijkheid
Hebr. 11:25-26 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Hebr. 11:33-34 19 o. Nieuwe listen van Diaolus
Hebr. 11:33-34 30 o. Geloofsgeheimen geopenbaard
Hebr. 12:1 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 12:1 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
Hebr. 12:4 64 i. Ontmoeting met Verdediger der 

Waarheid
Hebr. 12:16-17 13 l. In de greep van reus Wanhoop
Hebr. 12:16-17 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hebr. 12:16-17 63 e. Afwijker en Kleingeloof
Hebr. 12:22-24 18 l. Nog enkele bevindingen van Bunyan
Hebr. 12:22-24 73 e. Immanuelsland
Hebr. 12:25 11 e. Een genadeles aan de voet van de Sinai
Hebr. 12:25 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
Hebr. 13:1-2 57 e. De Liefelijke Bergen
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Hebr. 13:5 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 13:5 42 i. De vallei verootmoediging
Hebr. 13:8 16 l. Nog twee en een half jaar
Hebr. 13:11-16 37 i. Dokter bekwaamheid
Hebr. 13:15 53 i. De maaltijd bij Gajus

Jacobus Jac. 1:23-24 63 i. De spiegel
Jac. 1:27 8 o. Immanuel herstelt de orde in 

Mensenziel
Jac. 1:27 42 e. De woonplaats en het leven van Prater
Jac. 2:13 16 l. Nog twee en een half jaar
Jac. 4:4 67 i. Standvastig
Jac. 4:6 42 i. De vallei verootmoediging
Jac. 4:7 16 o. Eindelijk reformatie in Mensenziel
Jac. 4:7 33 e. Overdenking na de strijd met Apollyon
Jac. 4:7 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods
Jac. 5:14 68 i. Het land Beulah

1 Petrus 1 Petr. 1:4 6 e. Gevaarlijke metgezel
1 Petr. 1:19-20 12 l. Hemels onderwijs
1 Petr. 1:19-20 67 e. Luister toe, gij die de Heere vreest
“1 Petr. 2;1-2” 53 i. De maaltijd bij Gajus
1 Petr. 2:8 51 i. De geschiedenis van Eigenzinnig
1 Petr. 2:9 45 i. De reus Moker
1 Petr. 3:3-4 22 i. Nog meer leerzame beelden
1 Petr. 3:7 52 i. Het huis van Gajus
1 Petr. 4:18 63 e. Afwijker en Kleingeloof
1 Petr. 4:19 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
1 Petr. 5:5 42 i. De vallei verootmoediging
1 Petr. 5:8 22 e. Een wonderlijke ontmoeting
1 Petr. 5:8 63 e. Afwijker en Kleingeloof
1 Petr. 5:8-9 44 i. Het dal van de Schaduw des Doods
1 Petr. 5:14 46 i. Ontmoeting met de oude heer 

Eerlijkheid
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2 Petrus 2 Petr. 1:9 63 e. Afwijker en Kleingeloof
2 Petr. 1:19 4 e. De weg gewezen
2 Pert. 1:19 66 i. Geen stem of opmerking 
2 Petr. 2:21 16 l. Nog twee en een half jaar
2 Petr. 2:22 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
2 Petr. 2:22 70 e. Het leven van Tijdgelovige

1 Johannes 1 Joh. 1:7 13 l. In de greep van reus Wanhoop
1 Joh. 1:16 38 e. Langs wonderlijke wegen geleid
1 Joh. 2:13-14 60 i. De dood van Wanhoop en 

de sloop van kasteel Twijfel
1 Joh. 2:15 67 i. Standvastig
1 Joh. 2:21 65 e. De ontmoeting met Atheist
1 Joh. 3:2 73 e. Immanuelsland
1 Joh. 3:12 29 e. Ontvangst in het paleis Liefelijkheid
1 Joh. 5:1 12 l. Hemels onderwijs
1 Joh. 5:4 64 i. Ontmoeting met Verdediger der Waarheid
1 Joh. 5:16-17 15 l. Nog steeds tussen hoop en vrees
1 Joh. 5:18 14 l. Overpeinzingen in de kerker

2 Johannes 2 Joh. 1:6 1 i. De heer Schranderheid

3 Johannes 3 Joh. 1:5-6 56 i. De pelgrims trekken verder

Judas Jud. 14 73 e. Immanuelsland
Jud. 15 1 i. De heer Schranderheid

Openbaring Openb. 1:5 67 e. Luister toe, Gij die de Heere vreest
Openb. 1:18 12 l. Hemels onderwijs
Openb. 2:7 73 e. Immanuelsland
Openb. 2:9-10 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
Openb. 2:10 68 i. Christinne neemt afscheid
Openb. 3:4 6 e. Gevaarlijke metgezel
Openb. 3:4 1 i. De heer Schranderheid
Openb. 3:11 43 e. Nader onderwijs van Evangelist
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Openb. 3:19 64 e. Door Vleier in het net gevangen
Openb. 4:3 3 i. Cristinne’s Droom
Openb. 4:4 6 e. Gevaarlijke metgezel
Openb. 4:4 1 i. De heer Schranderheid
Openb. 5:6 12 l. Hemels onderwijs
Openb. 5:13 73 e. Immanuelsland
Openb. 7:1-8 25 i. Gebaad en vergezeld
Openb. 7:16 6 e. Gevaarlijke metgezel
Openb. 8:2 50 i. Lessen uit het leven van Vrezende
Openb. 8:4 73 e. Immanuelsland
Openb. 12:3 59 i. Het monster
Openb. 13:1-3-8-16-17 59 i. Het monster
Openb. 13:8 68 i. Het land Beulah
Openb. 17:3 59 i. Het monster
Openb. 14:1-5 6 e. Gevaarlijke metgezel
Openb. 14:2-3 50 i. Lessen uit het leven van Vrezende
Openb. 14:13 1 i. De heer Schranderheid
Openb. 17:8 68 i. Het land Beulah
Openb. 19:2 73 e. Immanuelsland
Openb. 19:9en17 53 i. De maaltijd bij Gajus
Openb. 20:11-14 20 e. Een gezicht op het eindgericht
Openb. 20:12 3 i. Cristinne’s droom
Openb. 20:12 68 i. Het land Beulah
Openb. 21:2 137 o. Blijvend waken en strijden
Openb. 21:6 6 e. Gevaarlijke metgezel
Openb. 21:6 42 e. Woonplaats en leven van Prater
Openb. 21:18 71 e. Het land Beulah
Openb. 22:1 53 e. De rivier Gods
Openb. 22:14 73 e. Immanuelsland
Openb. 22:17 6 e. Gevaarlijke metgezel
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