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‘De Christenreis’ van 

John Bunyan is wereldbe-

roemd. Na de Bijbel is dit 

het meest gelezen boek ter wereld. Bunyans ver-

haal biedt een schat aan geestelijk voedsel. Het is 

bij uitstek geschikt voor persoonlijke stille tijd en 

bijbelstudie binnen het gezin. 

In dit boek vindt u 52 meditatieve teksten –    

voor iedere week één – naar aanleiding van ‘De 

Christenreis’. De auteur heeft bijpassende bijbel-

teksten, te zingen psalmen en gespreksvragen toe-

gevoegd. Hij geeft uitleg bij moeilijke beelden en 

begrippen en licht het verhaal waar nodig toe.
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e = De Christenreis naar de Eeuwigheid, 1999
i = De Christinnereis naar de Eeuwigheid, 1999
l = Genade in overvloed, 2004
o = De Heilige oorlog, 1999

Bovengenoemde uitgaven zijn allen uitgaven van de John Bunyan Stichting. De 
lettercijfercombinaties in de kantlijn verwijzen naar hoofdstukken uit de bovenge-
noemde boeken. (De letters naar de uitgaven en de cijfers naar de hoofdstukken.)
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WOORD VOORAF

Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat er veel goede boe-
ken voor ons verkrijgbaar zijn. Onze voorouders hadden lang niet zo’n 
uitgebreide keuze als wij nu. Zij lazen naast de Bijbel vooral in 'De 
Redelijke Godsdienst' van Brakel en in 'De Christenreis' van Bunyan. De 
inhoud daarvan hadden velen zich grondig eigen gemaakt. Deze boe-
ken bieden dan ook een grote geestelijke rijkdom. Door het werk dat ik 
verricht voor de 'John Bunyan Stichting' is mij gebleken dat er nog steeds 
veel belangstelling bestaat onder jong en oud voor 'De Christenreis'. 
Toch is mij daarbij ook duidelijk geworden dat er behoefte is aan uitleg 
van de verschillende beelden die Bunyan in zijn boek gebruikt. Wij wil-
len u daarbij behulpzaam zijn door vanuit de oorspronkelijke tekst de 
nodige toelichting te geven. U doet er wel verstandig aan het gedeelte 
dat behandeld wordt zelf mee te lezen uit 'De Christenreis'. Bij de voor-
naamste punten op de 'Pelgrimsweg' zal wat uitvoeriger worden stilge-
staan; bij andere voorvallen volstaan we met wat aantekeningen. 

Laten wij dit kostbare geschrift dat door onze voorouders naast de 
Bijbel zoveel is gelezen weer eens ter hand nemen. 

Het boekje staat vol met onderwijzende, bemoedigende, maar ook 
waarschuwende taferelen, die allen te maken hebben met onze reis uit 
deze wereld naar de toekomende.

Wat zou het een goede gewoonte zijn de volgende stukjes in het 
gezin te lezen op zaterdagavond, als voorbereiding op de zondag, of op 
zondagmiddag. Wat kunnen we beter doen dan op de dag des Heeren 
hiermee bezig te zijn? Bij elk deel zal een gepast bijbelgedeelte worden 
aangegeven en enkele bijpassende psalmverzen aan het eind.

Bovendien zijn bij ieder stuk enkele vragen toegevoegd, die men 
met elkaar kan bespreken. Dikwijls wordt daarbij gewezen naar de 
kanttekeningen van de Statenvertaling en naar de onder ons bekende 
belijdenisgeschriften: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

De Heere gebruike het tot heil van ons en onze kinderen!
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'Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn ze mij te 
zwaar geworden. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen.' (Ps. 
38:5 en 7)
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1. EEN OVERTUIGDE ZONDAAR

'Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last 
zijn zij mij te zwaar geworden.' (Ps. 38:5)

a. Zo helder tekent Bunyan zijn karakters dat wij ze als het ware 
zo voor ons zien. Maar hij schildert ze met het penseel van de Heilige 
Schrift: zijn verhaal is doorspekt van bijbelteksten. We kunnen er op 
vertrouwen, dat dit schriftuurlijke bevinding is.

Daar staat die zondaar op een zekere plaats:
- Hij is gekleed in lompen: een arme, ellendige zondaar, berooid van 

alles. Het schone kleed der gerechtigheid dat hij eens bezat, heeft 
hij verloren. Hij kan zich niet meer voor God bedekken; zijn vod-
denkleed is niet meer waard om aan te zien (Jes. 64:6).

- Hij staat met zijn gezicht afgewend van zijn eigen huis. Inwendig 
heeft hij al afstand genomen van zijn vorige leven. Tegen Wereldwijze 
zal hij straks zeggen, dat hij niet meer zo opgaat in het natuurlijke 
leven als voorheen. De lust is er uit (Luk. 14:33).

- In zijn hand houdt hij een Boek. Dat is het middel geweest waar-
door zijn ogen zijn geopend geworden. Nu is het zijn raadgever en 
reisgids. 

 Al lezende weent hij, hij beeft en roept met een klagende stem uit: 
'Wat moet ik doen?'

- Hij heeft ook een groot pak op zijn rug: zijn zonde en ellende en de 
nood van zijn ziel wegen hem zwaar (Ps. 38:5).

Luister hoe Bunyan hier uit eigen ondervinding spreekt. Nadat hij 
een hele tijd geprobeerd heeft zijn leven te reformeren, komt hij op zeke-
re dag in contact met enkele vrouwen uit Bedford. Hij hoort die vrou-
wen spreken over hun geestelijke ervaringen. Dit was geheel vreemd 
voor hem. Zij hadden het over een nieuwe geboorte en hoe zij overtuigd 
geworden waren van hun ellendige staat van nature. Zij vertelden ook 
dat God hun ziel bezocht had met liefde tot Jezus. Zij wisten van ver-
zoekingen van satan en waren ontdekt aan de ellendige staat van hun 
hart en aan hun ongeloof. Zij verfoeiden hun eigengerechtigheid.

Toen Bunyan dat hoorde, begon zijn gemoed te beven; hij wantrouw-

e 1

e 2

l 5
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de vanaf dat ogenblik zijn eigen staat. Hier kende hij niets van. De nood-
zaak van een nieuwe geboorte was nog nooit in zijn hart opgekomen. 
Van troost uit het Woord wist hij niets af. De bedrieglijkheid van zijn 
eigen boze hart kende hij niet. Hij miste de ware kenmerken van iemand 
die God vreesde. Wat waren die vrouwen gelukkig! Hoe meer hij met 
hen sprak, hoe meer hij ervan overtuigd werd dat hij alles miste. Uit 
dit levend gemis begon hij als een bloedzuiger te schreeuwen: 'Geef, 
geef'. De eeuwigheid drukte zwaar op zijn ziel.

De tekening van die overtuigde zondaar, zoals boven is verwoord, 
is een weergave van zijn eigen beleving.

b. Deze wenende, bevende, neergebogen zondaar probeert eerst nog 
te verbergen wat er in zijn binnenste omgaat. Maar zijn huisgenoten 
merken wel dat er iets aan de hand is. Als zijn droefheid en beroering 
toenemen, kan hij het niet langer inhouden. Vol bewogenheid met zijn 
huisgenoten vertelt Bunyan dat hij uit het Woord overtuigd is dat hij 
en zij zeker zullen omkomen, als er geen weg ter ontkoming is, die hij 
echter op dat moment niet ziet.

Uit de behandeling die zijn huisgenoten hem daarna geven, blijkt 
wel dat een natuurlijk mens totaal niet begrijpt wat er omgaat in een 
overtuigde ziel. Eerst zijn ze stomverbaasd en denken dat hij niet goed 
bij zijn hoofd is. Als de droefheid toeneemt en de nachtrust zelfs van 
hem wijkt vanwege zijn benauwdheid, zuchten en tranen, gaan zij hem 
ruw behandelen. Zij bestraffen hem en op den duur negeren zij hem. 
Hij trekt zich terug in de eenzaamheid, bidt, zucht en schreit daar, voor 
hemzelf maar ook voor zijn huisgenoten.

Zingen:

Mijn ziel, gans neergebogen,  
Schrikt voor Uw heilig ogen 
In dezen jammerstaat. 
Hoelang zal ik nog klagen, 
Hoelang Uw gramschap dragen, 
O, HEER, mijn Toeverlaat.  

Uw strenge geselroede
Maakt mij van ’t zuchten moede,

e 3
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Verteert geheel mijn kracht.
Ik voel Uw slagen klemmen,
En doe mijn bedde zwemmen
In tranen al den nacht. 

(Ps. 6:3 en 6)

Vragen:

1.  Wat staat er in art. 11 van hoofdstuk III en IV van de Dordtse 
Leerregels over de waarachtige bekering?

2.  Lees ook hoe Manasse tot bekering kwam in 2 Kronieken 33:12 en 
13.
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2. EVANGELIST

'En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide 
Hij: Behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet 
op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet 
omkomt.' (Gen. 19:17)

De man loopt nu eenzaam in het veld, benauwd van hart, al maar 
roepend 'wat moet ik doen om zalig te worden?' Hij weet niet waarheen 
hij moet gaan. Dan komt plotseling iemand naar hem toe die Bunyan 
Evangelist noemt. Als deze vraagt waarom de man zo schreit, zegt hij 
dat hij moet sterven en in het oordeel moet verschijnen. 'Ik ben niet 
bereid om te sterven en in het oordeel kan ik niet verschijnen. Dit zware 
pak zal mij in de hel doen verzinken.' Dood, eeuwigheid en rampzalig-
heid zijn voor een overtuigde zondaar werkelijkheden!

Evangelist vraagt waarom hij stil blijft staan. Hij zegt dat hij niet 
weet waarheen hij moet vluchten. Merk op dat zo’n zondaar niets weet, 
als het hem niet wordt bekend gemaakt!!

Evangelist scherpt de overtuiging eerst nog aan door te zeggen: 
'Vlied de toekomende toorn.'

Als de man dan geheel verslagen vraagt: 'Waarheen moet ik vluch-
ten?' wijst Evangelist in de verte naar een Poortje. De man ziet het niet. 
Hij ziet wel het licht. 'Houd je dan aan dat licht.' Dan zet Christen (zo 
noemt Bunyan de man met het pak op de rug) het op een lopen. Hij 
heeft haast (de dood en de eeuwigheid geven hem als het ware vleu-
gels). Al roepende: 'Leven, leven, eeuwig leven!' spoedt hij zich in de 
richting van het licht.

Hij kijkt niet meer om, stopt zelfs zijn vingers in zijn oren om het 
geroep van zijn vrouw en kinderen, die hem terugroepen, maar niet 
te horen.

Wat gebeurt hier eigenlijk? De Heere laat een door hem overtuigde 
zondaar, die totaal onwetend is van de Weg der zaligheid, niet omko-
men. Hij gebruikt de prediking van het Woord ( Evangelist) om ener-
zijds de overtuiging nog dieper te doen ingaan en anderzijds zo’n zon-
daar aan het Woord te binden. Die zondaar weet in het begin niets van 
de weg ter ontkoming; hij kan 'het Poortje' niet zien. Hij moet op het 

e 4
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licht afgaan, bij het Woord blijven.
Voor Jezus is op dat moment nog geen plaats. Toch werpt Evangelist 

de man niet op zichzelf terug, door levensverbetering aan te raden, 
maar hij wijst hem naar het Woord, waar de Weg der zaligheid in te 
vinden is!

Zingen:

Zie mij, HEER, Wien elk moet duchten  
Tot U vluchten.   
O, mijn God, verlaat mij niet!  
Blijf niet, wegens mijn gebreken  
Ver geweken; 
Toon, dat Gij mijn rampen ziet!

'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' (Ps. 119:105)
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HEER, ik voel mijn krachten wijken
En bezwijken,
Haast U tot mijn hulp en red,
Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van ’t gebed! 

(Ps. 38:21 en 22)

Vragen:

1. In de waarachtige bekering wordt de Weg ter ontkoming niet 
aangewezen door de wet, maar door het Evangelie. Lees Dordtse 
Leerregels hoofdstuk III en IV, artikel 6.

2. Welke vraag stelt Paulus aan de Galaten? Lees Galaten 3:2 met de 
kanttekeningen.
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3. ALLEEN GODS WERK HOUDT STAND

Voor Christen geldt: 'Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet 
naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.' (Luk. 9:62)
Voor Plooibaar geldt: 'Want er zijn geen banden tot hun dood toe, en 
hun kracht is fris.' (Ps. 73:4)

Door niets en niemand laat Christen zich van zijn keuze afbrengen: 
niet het spotten, dreigen of roepen van zijn buren. Hij laat zich niet 
terugroepen door vrouw en kinderen, hij stopt de vingers in de oren 
en gaat voort.

Twee buren lopen hem achterna: Obstinaat en Plooibaar. Hier tekent 
Bunyan twee typen van mensen en hoe zij zich opstellen tegenover 
een overtuigde zondaar. Obstinaat is het type van een profane, zelfge-
noegzame persoon die spottend neerziet op zo'n zondaar als Christen. 
Plooibaar is het type van een lichtbewogen, gevoelige persoon, die 
gemakkelijk beïnvloedbaar is. Als Christen aan beiden voorstelt met 
hem mee te gaan (hijzelf kan en wil niet meer terug; 'de brug is opge-
haald'), zegt Obstinaat spottend: 'Dan moet ik zeker afstand doen van 
mijn vrienden en vermaken?' Hij wijst met een minachtend gebaar naar 
het Boek dat Christen in de hand houdt. Smalend spreekt hij over de 
keus van Christen, keert zich van hem af en gaat terug naar de stad 
Verderf. Ontzettend: openlijke verharding!!

Plooibaar is geraakt door het gezegde van Christen, dat hij zoekt 
naar een onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis in de hemel. Hij vraagt 
wat dat voor dingen zijn waar Christen naar zoekt. Dan leest Christen 
hem voor uit Gods Woord, wat die onuitsprekelijke heerlijkheid in de 
hemel eenmaal zal zijn. Dat alles brengt Plooibaar in vervoering. Dat 
geluk wil hij wel!!

'Laten wij wat sneller lopen', stelt hij voor. Het onderscheid komt 
nu al uit tussen hem en Christen: Christen kan niet snel voortgaan, 
vanwege het drukkende pak van zonde. Plooibaar heeft geen pak, 
heeft geen last van de zonde, van het Godsgemis of van de nood van 
zijn ziel. Straks komt het onderscheid nog duidelijker uit. In de Poel 
Moedeloosheid klautert Plooibaar aan de kant van zijn eigen huis eruit 
en gaat terug naar de stad Verderf. Hier is de tijdgelovige, die gevoelig is 

e 5

e 6

e 7
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voor het goed van de hemel, maar niet de God van de hemel zoekt. Hij 
is 'degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. 
Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd en als 
verdrukking komt (...) wordt hij terstond geërgerd' (Matth. 13:20,21). 
Bunyan gebruikt bij andere scheidingmakende moeilijkheden nogal 
eens de woorden 'trial and discovery', waarmee hij bedoelt, dat zulke 
moeilijkheden tot beproeving (trial) zijn van de ware pelgrim en tot 
ontdekking (discovery) van de nabijkomenden.

Wat is de Poel Moedeloosheid of Neerslachtigheid voor Christen? 
Hier komt het schuim en het vuil van de overtuiging samen. Met andere 
woorden: hier drukt de zonde en de ontdekking aan de verdorvenheid 
van zijn natuur de zondaar zo terneer, dat de moed hem ontzinkt. Er 
liggen wel stenen in de Poel, waarop Christen zijn voeten had kunnen 
zetten, maar door de vrees voortgejaagd, ziet hij ze niet. In de Engelse 
uitgave heeft de uitgever terecht de volgende aantekening hierbij 
geplaatst: 'Door de vrees zet men de dreigementen tegenover de belof-

'Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter 
is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.' (Luk. 9:62)
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ten. 'Inderdaad, zo’n overtuigde ziel past wel de dreigementen van het 
Woord op zich toe, maar durft de beloften zich niet toe te eigenen. 

De knechten van de Koning (de predikanten) kunnen karrevrach-
ten raadgevingen en moedgevingen aandragen, maar zij krijgen deze 
Poel niet gedempt. De zondaar die erin valt, moet weer door God zelf 
eruit gehaald worden, al gebruikt hij daarvoor wel zijn knechten, of 
zijn Woord, of een kind van God (dat is de betekenis van Helper). Dit 
is dan ook weer een kenmerk van Christen: hij kan zichzelf niet uit de 
poel bevrijden, al worstelt hij wel 'in de richting van het licht', dus niet 
als Plooibaar in de richting van zijn huis. 

Zingen:

Hoelang, o HEER’, mijn Toeverlaat,  
Vergeet Gij mijne jammerstaat?  
Hoelang zult Gij in mijn ellenden  
Van mij Uw vriend’lijk aanschijn wenden, 
Daar al mijn moed en kracht vergaat? 
 
Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER’,
Ai, zie op al mijn lijden neer!
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen
En laat Uw goedheid niet gedogen,
Dat mij de slaap des doods verteer’. 

(Ps. 13:1 en 3) 

Vragen:

1. Hoe komt het dat, ondanks strijd en aanvechting, een zaligmakend 
overtuigde zondaar volhardt (Zie Dordtse Leerregels Hoofdstuk V, 
artikel 6)?

2. Wat betekent het dat een tijdgelovige, zoals Plooibaar geen 'wortel 
in zichzelven heeft (Zie Mattheüs 13:20)?

3. Welk beeld gebruikt de Heere Jezus in Mattheüs 7 om het onder-
scheid aan te duiden tussen een tijdgelovige en een ware gelovi-
ge?
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4. IN DE STRIK VAN DE WITTE DUIVEL 1)

'Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 
verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.' 
(Gal. 1:8)

a. Christen gaat alleen zijn weg. Overtuigde zondaren lopen door-
gaans eenzaam over de wereld, onbegrepen. Als Christen voortgaat 
in de richting van het aangewezen licht, ontmoet hij een deftig heer, 
die dwars over het veld tot hem komt, de heer Wereldwijze, uit de stad 
Vleselijk Overleg. Iemand die meent met zijn natuurlijk verstand het 
werk van God te kunnen beoordelen en daarin raad te kunnen geven. 
Hij heeft echter maar een flauw idee ('some inkling', staat er in het 
Engels) van Christen. Hij beoordeelt hem slechts aan enkele uitwendige 
tekenen: zijn moeizame gang vanwege het zware pak en zijn hoorbare 
zuchten. 

Hij vraagt Christen waar hij heengaat. Christen weet wat hem door 
Evangelist is meegedeeld: ik ga naar het Poortje in de verte en daar zal 
mij verteld worden welke Weg ik moet gaan om mijn zware last kwijt 
te raken.

Het eerste advies dat Wereldwijze hem geeft, is inderdaad zichzelf 
zo spoedig mogelijk van dit pak te ontdoen. Hier komt al direct uit dat 
hij niets verstaat van het innerlijk leven van Christen. Hij antwoordt 
dan ook, dat hij zichzelf niet van dit pak kan bevrijden en dat er ook 
niemand in het land is die hem daarbij behulpzaam kan zijn!

Bunyan wist dit zelf zo goed. Toen hij diep ontdekt werd aan zijn 
bedorven bestaan en dit hem zeer terneer drukte, riep hij tot de Heere 
om het bloed van Christus als het enige geneesmiddel. En, zo zei hij 
erbij, als ik dit pak zou kwijtraken zonder dit geneesmiddel, zou ik 
trachten het weer op mijn hart terug te krijgen. 'O, Heere', was zijn 
verzuchting, 'laat het slechts van mijn hart afgenomen worden op de 
juiste wijze, door het bloed van Christus.'

Hij besefte: als het van mij weggaat op een andere wijze, zoals bij 
zo velen, zal ik er niet door geheiligd worden.

Wereldwijze tracht Christen wijs te maken dat de weg die Evangelist 
heeft aangewezen vol moeilijkheden is: de Poel Moedeloosheid is nog 
maar een begin van de ellende.

e 8

lezen in de christenreis-def.indd   18lezen in de christenreis-def.indd   18 21-09-2005   15:14:4021-09-2005   15:14:40



19

Dan komt er weer zo’n echte trek van het nieuwe leven in Christen 
naar voren: 'Het pak is voor mij verschrikkelijker dan al die moeilijk-
heden.' Het is immers de zonde en de zondige aard, de plaag van het 
hart, waaronder een christen gebogen gaat (Ps. 38:4, berijmd). 

Wereldwijze verstaat niets van deze last: hij meent dat Christen door 
het lezen in de Bijbel en in die zware boeken in de war zal raken. Het 
geneesmiddel dat hij kent, is gemakkelijk te krijgen. Dat geeft rust en 
zekerheid en het brengt vriendschap en tevredenheid met zich mee.

Zingen:

Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast, 
Opdat ik mij niet van Uw paan moog’ keren. 
En wordt mijn vlees door ’t kwade licht verrast,  
Ai, laat het mij toch nimmer overheren
Verlos mij, HEER’ van ’s mensen overlast,
Dan zal ik U naar Uw bevelen eren. 

(Ps. 119:67)

'Ziet toe, dat gij Dien, die spreekt, niet verwerpt.' (Hebr. 12:25a)
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Vragen:

1.  Welke twee functies heeft de wet in de bekering van een zondaar 
(Zie Heidelbergse Catechismus vraag 3 en Galaten 3:24)? 

2. Waarom is een verslagen zondaar zo geneigd tot de wet toevlucht 
te nemen?
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5. DE STRIK VAN DE WITTE DUIVEL 2)

'Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt 
gij nu met het vlees?' (Gal. 3:3)

Wat is dan de raad van Wereldwijze? 'Ga naar het dorp Zedelijkheid. 
Daar woont de heer Wettisch, een verstandig man. En als die niet thuis 
is, kan zijn zoon Burgerlijkheid u ook helpen. Natuurlijk moet u niet 
terug gaan naar uw vorige woning. Haal uw vrouw en uw kinderen 
op en woon gerust in Zedelijkheid tussen eerlijke buren.'

Begrijpt u deze raad van Wereldwijze? Duizenden zijn in deze val 
gelopen en nog steeds is de weg naar Zedelijkheid vol met 'gelovige, 
blijmoedige belijders van de waarheid': Netjes leven, ieder het zijne 
geven en natuurlijk ga je niet meer in de zonde leven waarin je eertijds 
opging. Die grove takken moeten eraf. Uitwendige reformatie en gerust 
in Zedelijkheid wonen, waar men met verschillende andere gelijkge-
zinden een goede band heeft. Dat is hun godsdienst: een goede naam, 
een net leven en dat is al hun geluk.

Terecht heeft iemand hierbij de aantekening gemaakt: dit is de witte 
duivel, die nog veel gevaarlijker is dan de zwarte duivel.

Bunyan zelf wist zo goed wat deze bedrieglijke weg inhield. Hij 
heeft een tijd gekend in zijn leven, dat hij de grove takken van zijn 
zondig bestaan ging snoeien. Hij was er maar wat trots op dat de men-
sen toen het goede van hem dachten. Hij was trots op zijn uitwendige 
godsdienst. Hij dacht zelfs dat er geen tweede in Engeland was in wie 
de Heere meer behagen had dan in hem. Als hij daar echter later op 
terug ziet, zegt hij: 'Ik leefde hierin ongeveer een jaar. Mijn buren dach-
ten dat ik een godvrezende man was. Ze zagen de grote verandering 
in mijn leven en manieren. En dat was inderdaad zo. Maar toch kende 
ik Christus niet, ik kende geen genade, geen geloof, geen hoop. Ik was 
een geschilderde hypocriet. Als ik zo gestorven was, zou mijn staat 
allervreselijkst geweest zijn.'

Degenen die zulke raadgevers hebben als Wereldwijze zijn te bekla-
gen. Maar het ergste is, dat deze Wereldwijze, deze 'vleselijke overleg-
gingen' (Wereldwijze kwam immers uit Vleselijk Overleg) ook voorko-

e 9

l 4
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'Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en 
donkerheid en duisternis, en onweder. Want zij konden niet dragen, hetgeen 
er geboden werd: Indien ook een gedierte den Berg aanraakt, het zal gestenigd 
of met een pijl doorschoten worden.' (Hebr. 12:18 en 20)
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men in het hart van een waarlijk overtuigde zondaar. Hoevelen die door 
de Heere zijn staande gehouden, slaan ook de weg van de wettische 
werken in. Zij denken zo van hun zondepak af te raken. Gelukkig dat 
God zulke zondaren laat vastlopen. Dat zullen we ook bij Christen 
zien. 

Helaas wendde Christen zich op het advies van Wereldwijze 
van de aangewezen richting af. Als hij bij de berg komt bij het dorp 
Zedelijkheid kan hij met zijn zware pak de helling niet beklimmen. 
Zijn last is zwaarder dan ooit tevoren. De helling van de berg hangt 
dreigend over hem heen; hij denkt dat deze neer zal storten en hem zal 
verpletteren. Bliksemstralen schieten uit de berg. Christen kan geen 
stap verder. Hij weet niet meer wat hij moet doen. Had hij toch de raad 
van Wereldwijze maar niet opgevolgd!

Zingen:

Maar Mijn volk wou niet   
Naar Mijn stemme horen.   
Israël verliet   
Mij en Mijn geboon,
’t Heeft zich and’re goôn   
Naar zijn lust verkoren.   

‘k Liet hen dies veracht
Naar ’t hun goeddacht hand’len.
‘k Liet dit boos geslacht,
Naar de keuze viel
Van hun dwaze ziel,
In hun wegen wand’len. 

(Ps. 81:13 en 14)

Vragen:

1. Waarom wijst de Heere Jezus de overste naar de wet (Zie Lukas 18: 
22)?
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2. Wat was de oorzaak van de scherpe vermaning van Paulus aan de 
gemeente van Galatië? 

3.  Wat betekent: 'Want ik ben door de wet der wet gestorven' (Zie 
Galaten 2:19a)?
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e 10

e 11

6. DE STRIK GEBROKEN

'Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn 
kruis op, en volge mij.' (Mark. 8:34)
'Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want 
de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije.' 
(Gal 4:30)

Bevend over heel zijn lichaam en blozend van schaamte ziet Christen 
Evangelist op hem af komen. Deze kijkt hem streng aan en zegt: 'Wat? 
Zijt gij hier?' Christen is eerst sprakeloos, maar spreekt dan een eerlijke 
belijdenis uit. Hij vertelt, wat er gebeurd is en naar wie hij geluisterd 
heeft. Nu vertelt hij ook dat hij tegen Wereldwijze heeft gezegd dat hij 
'rust heeft gezocht'.

Christen moet nu aan den lijve ondervinden dat de wet niet verlost, 
maar de zonde levend maakt, toorn werkt en de zondaar vervloekt. 

Evangelist gaat hem daar verder in onderwijzen:
'Ziet toe, dat gij Dien Die spreekt niet verwerpt. De rechtvaardige zal 

door het geloof leven. Gij hebt de raad des Allerhoogsten verworpen.'
Dan valt Christen als dood aan de voeten van Evangelist en zegt: 

'Wee mij, het is voor mij verloren'. Evangelist richt hem op en zegt: 
'Wees niet ongelovig, maar gelovig'. Dan maakt hij hem bekend in welk 
dodelijk gevaar hij zich heeft begeven door de raad van Wereldwijze 
op te volgen.

1. Hij heeft u van de Weg Gods afgeleid.
2. De Heere heeft gezegd: 'Want zo wie zijn leven zal willen behou-
den, die zal hetzelve verliezen' (Mark. 8:35). Als iemand u van de 
kruisweg afhoudt, kunt u het eeuwige leven niet verkrijgen. Verfoei 
uzelf, dat u naar verkeerde raad geluisterd hebt.
3. De weg naar het huis van de heer Wettisch is een weg des doods. 
Door de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Het 
doel van Wereldwijze was u van de Weg der zaligheid af te houden 
en u zo te misleiden.
Met kracht vallen dan de volgende woorden in het hart van Christen: 

'Want zo velen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de 
vloek.' 

Vervolgens beweent Christen zijn dwaasheid, dat hij geluisterd heeft 
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naar Wereldwijze. Bevend vraagt hij aan Evangelist, of er nog hoop voor 
hem is en of zijn zonde vergeven kan worden. Evangelist zegt dat zijn 
zonde wel zwaar is, maar dat de man bij het Poortje een welbehagen 
heeft gehad in mensen. Op bevel van Evangelist keert Christen op zijn 
schreden terug. Hij haast zich. Het is alsof hij nog op verboden grond 
loopt, zolang hij niet is teruggekeerd naar het pad dat Evangelist hem 
heeft aangewezen.

Wat is Gods trouw en geduld groot over degenen die Hij Zelf op 
de weg des levens heeft geplaatst. Hij laat ze in hun werkheiligheid 
en eigengerechtigheid vastlopen, opdat er plaats moge komen voor de 
Weg, de Waarheid en het Leven: Christus.

Zoals deze koning onder de vogels (de arend) in de strik gevangen is, zo heeft de mens 
- het pronkjuweel van de schepping - zich willens en wetens laten vangen in de strik 
van de duivel. 'En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke 
zij gevangen waren tot zijn wil.' (2 Tim. 2:26)
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Zingen:

Dat Israël nu zegge, blij van geest;  
Indien de HEER’, die bij ons is geweest,  
Indien de HEER’, Die ons heeft bijgestaan, 
Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd, 
Niet had gered, wij waren lang vergaan.  

W’ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons verderf gezet:
De strik brak los en wij zijn vrij geraakt.
De HEER’ is ons tot hulp op ons gebed, 
Die God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt.  

(Ps. 124:1 en 4)

Vragen:

1. Wat staat er in de kanttekening van Galaten 4:30 bij het woord uit-
werpen?

2. Wat wordt in vers 31 bedoeld met kinderen der dienstmaagd en met 
kinderen der vrije?
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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 koninkrijks Gods . 'Ik ben de deur; indien 
iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden.' (Joh. 10:9a)
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e 12-1

i 9-1

l 7

7. HET POORTJE

'Al wat Mij de vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal ik 
geenszins uitwerpen.' (Joh. 6:37)

Dit is een cruciaal punt in de Christenreis en ook in de Christinnereis. 
Elke keer als de ware pelgrims iemand op de weg ontmoeten, vragen zij, 
of zo iemand door het Poortje op de Weg is gekomen. Voorwaar, een van 
de plaatsen om ons leven aan te toetsen! De voornaamste zaken die met 
dit Poortje te maken hebben zullen we achtereenvolgens opsommen.

1. Iedere ware pelgrim komt na kortere of langere tijd bij dit Poortje. 
Hij vindt het Poortje wel dicht, maar gaat kloppen op de deur. 
Christen zegt ervan: niet één keer, of twee keer ... dat wil zeggen: 
meerdere malen. Als Welbehagen (de Poortwachter) vraagt wie voor 
het Poortje staat, belijdt Christen zijn schuld en onwaardigheid: 'Ik 
ben een beladen zondaar, die uit de stad Verderf komt en op zoek 
is naar de weg naar Sion.' 
2. Zulke zondaren met een verbroken hart worden welkom geheten 
door de Poortwachter. Let wel: niet Christen doet de deur open, 
maar de Poortwachter!
3. Zondaren die zo naar het Poortje worden getrokken, ondervinden 
tegenstand van de satan. Welbehagen vertelt Christen, dat er steeds 
vanuit het kasteel van Beëlzebul vurige pijlen worden afgeschoten 
op degenen die het Poortje naderen. De satan valt een zondaar met 
list en geweld aan, als het deze te doen is om Christus (de Weg, de 
waarheid en het leven) te kennen.

Toen Bunyan voor het eerst in zijn leven duidelijk het onderscheid 
ging zien tussen de geestelijke staat van die vrouwen in Bedford en zijn 
eigen staat, namelijk dat zij kennis van Jezus hadden en hij niet, zag hij 
Jezus Christus als de enige opening tussen de wereld en de Kerk. In 
zijn Christenreis duidde hij Hem als het Poortje aan. Toen hij ontdekt 
werd aan zijn geestelijke staat, heeft hij enkele jaren achtereen onder 
hevige aanvechtingen van de satan verkeerd. Eerst de strijd of hij wel 
uitverkoren was. Daarna maakte de duivel hem wijs, dat de genadetijd 
voor hem voorbij was. Tenslotte werd hij benauwd met de vraag, of hij 
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wel persoonlijk door de Heere geroepen was.
Het zal duidelijk zijn, dat hij goed wist wat de pijlen van Beëlzebul 

waren.

4. De Poortwachter heeft Christen nader onderwezen over de Weg 
na het Poortje. Met nadruk heeft hij daarvan gezegd: 'Nu is u een 
deur geopend die niemand sluiten kan. Onthoud: die Weg is recht 
en die Weg is smal. Andere wegen die hierop uitkomen, zijn breed 
en vol krommingen.' 
De smalle Weg is ook steeds aangewezen door de patriarchen, pro-
feten en door Christus en Zijn apostelen. De Poortwachter heeft 
Christen er ook op gewezen, dat verder onderwijs zo noodzakelijk 
is: hij moet aankloppen bij het huis van Uitlegger, om nadere lessen 
te krijgen voor de verdere reis.
Als Christen hem vraagt, hoe hij zijn zwaar pak moet kwijtraken, 
zegt de Poortwachter: dat moet je meenemen tot de plaats der ver-
lossing. Let dus wel: het doorgaan door het Poortje neemt de last 
van de pelgrim nog niet weg!

Wat wordt nu bedoeld met het Poortje?
Het zal duidelijk zijn uit hetgeen Bunyan zelf in zijn 'Genade 

Overvloeiende voor de Grootste der Zondaren' ziet als de enige ope-
ning tot de Kerk: de Heere Jezus Christus, Die de Weg is. Het Poortje 
kunnen we dus gerust aanmerken als de eerste kennismaking met de 
Weg der verlossing, of ook wel onder ons genoemd: de ontsluiting van 
de Weg der zaligheid.

In de Christinnereis wordt dat duidelijk bevestigd. Daar zegt de 
Poortwachter tegen de vrouwen: 'Ik geef u vergeving door het Woord 
der belofte.' Met andere woorden: zij krijgen daar een evangelische 
belofte die heenwijst naar Christus. In de aantekening die de uitgever 
bij de Engelse editie maakt, staat zo treffend: een belofte is de ontdek-
king van de vrije genade in Jezus Christus voor allen die geloven. Die 
wordt wel bevestigd door voorbijgaande vertroostingen en levendige 
gevoelens. Maar de dadelijke vergeving der zonde geeft een standvas-
tiger vrede en hoop. 

e 13

l 7

i 10
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c 1

Zingen:

Dit is, dit is de poort des HEEREN:   
Daar zal ’t rechtvaardig volk door treên, 
Om hunnen God ootmoedig ’t eren 
Voor ’t smaken Zijner zaligheên. 
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen: 
Gij hebt gehoord, Gij zijt mijn geest 
Door Uw ontelb’re gunstbewijzen 
Tot hulp en heil en vreugd geweest. 

De steen , dien door de tempelbouwers
Veracht’lijk was een plaats ontzegd,
Is tot verbazing der beschouwers
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door ’s HEEREN hand alleen geschied.
Het is een wonder in onz’ ogen:
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

(Ps. 118:10 en 11)

Vragen:

1. Hoe heeft Johannes de Doper in zijn prediking 'Het Poortje' aange-
wezen (Zie Johannes 1)?

2. En wat heeft Jezus Zelf gezegd tegen Thomas in Johannes 14?
3. Waar werd aan Jakob de weg der verlossing bekend gemaakt?
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8. IN HET HUIS VAN UITLEGGER 1)

'Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd 
zijn.' (Joh. 6:45)

Het portret in de eigen (binnen)kamer
Eerst laat Uitlegger een kaars aansteken. Daarna toont hij een por-

tret van een ernstig persoon, die zijn ogen naar de hemel gericht heeft. 
Het beste Boek heeft hij in zijn hand. De wet der waarheid is op zijn 
lippen geschreven. Hij heeft zijn rug naar de wereld gekeerd. Zijn hele 
houding straalt ernst uit, alsof hij ergens voor pleit bij de mensen. De 
kroon der heerlijkheid hangt boven zijn hoofd.

Hier wordt het beeld vertoond van een getrouwe evangeliepredi-
ker. Die moet Christens leidsman zijn in alle moeilijke plaatsen op de 
pelgrimsweg. Hij moet zich hoeden voor verleiders. Als Uitlegger zegt, 
dat de man van het portret 'in arbeid is om kinderen te baren', her-
kennen we hier een uitspraak van Bunyan zelf. Hij schrijft in 'Genade 
Overvloeiende': 'In mijn prediking heb ik werkelijk weeën gehad om 
kinderen voor God te baren.' Zozeer was hij innerlijk bewogen met het 
heil van de zielen van zijn hoorders. 

Velen brengen de figuur van Uitlegger in verband met ds. Gifford, 
de baptistenpredikant in Bedford, in wiens pastorie Bunyan veel onder-
wijs heeft genoten. Die zal hij middellijk zeker bedoeld hebben, maar 
niemand kan het onderwijs in het hart brengen dan de Heilige Geest. 
Daarom mag men Uitlegger hier ook zien als de Geest die het licht (de 
kaars) ontsteekt om het verstand te verlichten.

De kamer vol stof
Uitlegger leidt nu Christen in een kamer vol stof, een kamer die 

nog nooit is schoon geveegd. Hij laat een knecht de vloer vegen met 
een bezem. Het stof dwarrelt in grote wolken omhoog, zodat Christen 
erin dreigt te stikken. Als een meisje water op de vloer sprengt, gaat 
het vegen gemakkelijk.

'Dit is het hart van een mens dat nog nooit gereinigd is door het 
Evangelie. De bezem is de wet, die de verdorvenheden alleen maar 
opwekt en vermeerdert', zo verklaart Uitlegger.

Wat wordt hier de tekst uit Rom. 7:9 duidelijk: 'En zonder de wet 

e 14

l 9

e 15
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c 1

'Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal...'
'Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan...' (Jes. 3:10a en 11a)
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zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde 
weder levend geworden (het opdwarrelende stof), doch ik ben gestor-
ven.' (Christen zou in het stof gestikt zijn).

Alleen als het Evangelie wordt toegepast, valt dit soms als een dauw 
op de ziel en de zonde ligt er onder.

Hier is weer een gedeelte van Bunyans eigen ondervinding. Toen hij 
uitgenodigd werd in de pastorie van ds. Gifford en daar veel onderwijs 
mocht genieten, werd hij juist in die tijd meer en meer ontdekt aan de 
verdorvenheden van zijn hart. Hij schrijft zelf: 'O, de ijdelheid en de 
inwendige ellende van mijn goddeloos hart. Boze lusten en goddeloze 
gedachten rezen op in mijn hart. Dat was in elke plicht zo’n last; ik 
geleek op een vogel met een steen aan de poot die niet kon opvliegen. 
Ik voelde me verder van de bekering dan ooit tevoren! Van Christus 
hoorde ik niets, zag ik niets, voelde ik niets. De Kanaänieten woonden 
in het land.'

Over ontdekking gesproken vóór Christus Zich aan hem open-
baarde! Zo leert de Heere zondaren die tot Christus gebracht worden, 
dat in hen niets goeds gevonden wordt. Zij gaan dan leren wat in de 
Bijbel genoemd wordt: 'Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid.' Als 
Christus Zich dan openbaart, vinden zij alles in Hem.

Zingen:

't Is niet alleen dit kwaad dat roept om straf,
Neen, ‘k ben in ongerechtigheid geboren.
Mijn zonde maakt mij ’t voorwerp van Uw toren
Reeds van het uur van mijn ontvang’nis af.
Zie, Gij hebt lust tot waarheid in ’t gemoed,
Gij, HEER’, Die weet, al wat ik heb misdreven;
Gij, Die mijn geest met wijsheid hadt gevoed
En in mijn ziel Uw Godd’lijk licht gegeven.

Ontzondig mij met hysop en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen 
Dan sneeuw die vers op ’t aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd:
Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen!

l 9
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c 1

Zo wordt opnieuw ’t verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

(Ps. 51:3 en 4)

Vragen:

1. Waarom laat de Heere ook in het hart van Zijn kinderen nog de 
smet van de erfzonde in dit leven blijven? Zie het laatste gedeelte 
van artikel 15 Nederlandse Geloofsbelijdenis!

2. Verklaar de inhoud van Romeinen 7:9.
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9. IN HET HUIS VAN UITLEGGER 2)

'Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een 
zoon van Farao’s dochter genoemd te worden; verkiezende liever met het 
volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting 
der zonde te hebben; achtende de versmaadheid van Christus meerderen 
rijkdom dan de schatten van Egypte; want hij zag op den vergelding des 
loons.' (Hebr. 11:24-26)

De twee kinderen 
In het huis van Uitlegger is ook een kamer met twee kinderen.
Let op de namen en de omschrijving van hun karakter. Passie is 

ontevreden, omdat hij niet alles NU krijgt. Hij kan niet wachten. Hij 
krijgt zijn zin: iemand geeft hem een heleboel mooie dingen, maar in 
korte tijd verkwist hij alles. Er blijft alleen wat rommel over.

Patiëntie kan echter rustig wachten tot de tijd dat het beloofde hem 
zal worden gegeven.

De eerste figuur is het beeld van de wereldse mens, die hier in dit 
leven alles wil hebben en spottend lacht om de geduldig wachtende 
Patiëntie. Passie verheugt zich een ogenblik in het aardse goed, maar 
brengt er spoedig alles door.

De tweede is het beeld van een kind des Heeren, dat wacht tot het 
beste hem zal gegeven worden na dit leven. Het is de waarheid van 
Luk. 16:25: 'Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ont-
vangen hebt in dit leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt 
hij vertroost en gij lijdt smarten.'

Het vuur tegen de muur
Het is een heel bekend tafereel: Een brandend vuur, waarop iemand 

steeds water giet. Het vuur brandt echter nog feller dan tevoren.
Dit vuur is het werk der genade in het hart van een kind des Heeren. 

De duivel laat niet af om dit voortdurend te bestrijden. Maar achter de 
muur staat Christus die in het verborgen de olie des Geestes aan zijn 
eigen werk meedeelt. Terecht luidt hier een van de kanttekeningen: het 
is moeilijk voor een ziel die onder verzoeking verkeert, om te zien hoe 
de genade in de ziel wordt onderhouden. Het is juist door deze verbor-
gen toediening van de olie des Geestes dat Gods kinderen volharden.

e 16

l 16

e 17
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'...Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des 
satans, dat hij mij met vuisten slaan zou(...)
Hij heeft gezegd: Mijn genade is genoeg.' (2 Kor. 12:7-9)
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Het statige paleis 
We lezen nu over een groot gebouw. Helemaal boven op het gebouw 

zijn personen zichtbaar, gekleed in gouden kleding. Voor de deur van het 
paleis staat een grote menigte mensen. Zij willen naar binnen, maar zij dur-
ven niet, omdat gewapende vijanden de toegang tot het paleis bewaken.

Dat is anders met de dappere man, die zijn naam laat opschrijven, 
zijn helm opzet, het zwaard in zijn hand neemt en zich al strijdende een 
weg baant door de vijanden voor de deur. Als hij binnenkomt, wordt 
hij hartelijk begroet met de woorden: 'Kom in, kom in. Eeuwige glorie 
is uw gewin.' Hij wordt bekleed met dezelfde klederen als degenen die 
reeds binnen zijn. 

De tekst die erbij vermeld staat, maakt de betekenis van de gebeur-
tenis duidelijk: 'Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het 
Koninkrijk Gods' (Hand. 14:22). Velen begeren wel de hemel, maar de 
geestelijke strijd hebben zij er niet voor over. 

Christen moet leren dat hij hier beneden in de strijdende Kerk vertoeft.

Zingen:

Maak Uwe weldaân wonderbaar,   
Gij, Die Uw kind’ren wilt behoeden  
Voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden 
En hen beschermt in ’t grootst gevaar. 
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;  
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog.  
Bewaar m’ als d’ appel van het oog,  
Wil mij met Uwe vleug’len dekken.  
    
Red mij van hen die ’t ruim genot
Der wereld voor hun heilgoed achten,
Geen deel, dan in dit leven wachten,
En maken van de buik hun god;
Van hen die weelde, schatten, staten,
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot,
Verliezen moeten met de dood,
En hunne kind’ren overlaten! 
 
(Ps. 17:4 en 7)

e 18
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Vragen:

1.  In welke gelijkenis wordt de olie ook als symbool gebruikt voor de 
werking of de inwoning van de Heilige Geest? Wat was het grote 
verschil in die gelijkenis tussen de ene en de andere groep?

2.  Wat staat er aan het eind van artikel 28 van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis over de strijd van degenen die tot de ware Kerk 
behoren?

3.  En in het dankgebed van het formulier van de Heilige Doop?
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10. IN HET HUIS VAN UITLEGGER 3)

'En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden 
met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat 
u die dag niet onvoorziens overkome.'
'Waakt dan te aller tijd.' (Luk. 21:34 en 36a)

De man in de ijzeren kooi 
In een zeer donkere kamer, opgesloten in een ijzeren kooi, zit een 

man. Hij zit helemaal in elkaar gedoken, handenwringend en zwaar 
zuchtend. Als Christen vraagt wie hij is, vertelt hij het volgende treu-
rige verhaal. 

'Ik was eenmaal een sierlijke belijder van de waarheid. Zo zag ik 
mijzelf en anderen zagen mij ook zo. Ik dacht dat ik goed genoeg was 
voor de hemel. En nu zit ik hier zonder hoop.

Ik heb verzuimd te waken. Ik heb gezondigd tegen het licht van 
Gods Woord en tegen Gods goedheid. Ik heb de Geest bedroefd en de 
duivel getart. Ik heb God tot toorn verwekt en Hij heeft mij verlaten. Ik 
heb Christus opnieuw gekruisigd en Zijn persoon veracht. Nu wacht 
mij niet anders dan een schrikkelijk oordeel en hitte des vuurs (Hebr. 
10:27). Ik heb mijn lusten opgevolgd en ben opgegaan in de vermaken 
en genoegens van de wereld. Dit is mij nu als een knagende worm. God 
weigert mij nu berouw. O, eeuwigheid, eeuwigheid!'

Uitlegger voegt Christen toe: 'Laat deze man u voor altijd ter waar-
schuwing zijn.' Bunyan zelf wist van aanvechtingen in zijn leven die 
hem aan de rand van de wanhoop brachten. Maar temidden van die 
aanvechtingen behield hij een tere consciëntie omtrent de zonde. Maar 
de man die in de ijzeren kooi ons wordt getekend, is slechts uitwendig 
godsdienstig geweest en is door zijn zondige lusten geheel afgevallen. 
Dit beeld kunnen we lezen in Hebreën 6. Wat een waarschuwing, ook 
voor onze jongeren!

 
De man die droomde over het laatste oordeel
Het laatste tafereel dat Uitlegger aan Christen laat zien, is een man 

die bevend over al zijn leden uit bed komt. Het blijkt dat hij gedroomd 
heeft dat het laatste oordeel was aangebroken. Ontroerend is de beschrij-
ving die Bunyan hiervan geeft. Leest u het maar aandachtig. Bunyan 

e 19

e 20
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had in zijn jeugd verschillende malen zulke dromen gehad: in zijn 
zondig leven werd hij vaak achtervolgd door angstdromen over het 
oordeel. Hij leefde toen echter overal overheen.

Treffend is de beschrijving van de reactie van de mensen op het 
oordeel: sommigen zien vol blijdschap omhoog, anderen trachten zich 
te verbergen onder de heuvels, wat niet lukt. Vlak voor de man die 
droomde, wordt de bodemloze put geopend. Hij wil zich ook verber-
gen, maar de Man op de wolk houdt steeds Zijn ogen op hem gericht. 
Het vreselijkste in zijn droom is, dat hij alleen wordt achtergelaten: hij 
is niet bereid.

Dit is tevens de boodschap voor Christen: laat dit als een prikkel 
voor u zijn om voort te gaan op de Weg des levens, zodat u altijd bereid 
bent.

'Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het 
vlees is zwak' (Matth. 26:41).
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Zingen:

Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven,
Uw gramschap doet ons hart van doodsschrik beven,
O God, als Gij in majesteit verheven,
Het onrecht, dat w’ in ’t openbaar bedreven,
En ’t kwaad, door ons in ’t heimelijk verricht.
In ’t licht stelt voor Uw glansrijk aangezicht.

Wie kent Uw toorn, wie zijn geduchte krachten,
Wie vreest dien recht geduchtste Macht der machten?
Leer ons den tijd des levens kost’ lijk achten,
Opdat ons hart de wijsheid moog’ betrachten!
Keer weder, HEER’, Uw gunst koom’ ons te stâ:
Hoelang ontzegt G’ Uw knechten Uw genâ?

(Ps. 90:4 en 7) 

Vragen:

1. De tweede helft van artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
verwoordt op ernstige wijze wat de wederkomst van Christus zal 
zijn voor de goddelozen en welk een troost het zal zijn voor de kin-
deren van God. Lees dat gedeelte eens met aandacht! Wat valt op?

2. Lees ook wat er staat in Openbaringen 20:11-15.
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eft mij bekleed met de klederen des heils, 
den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omge-
daan.' (Jes. 61:10)
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11. DE PLAATS DER VERLOSSING

'Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet 
toerekent.' (Ps. 32:2)

Aan weerszijden van de Weg die Christen nu verder gaat, is een 
muur. 'God stelt heil tot muren en voorschansen'(Jes. 26:1). Nog steeds 
draagt hij de last op zijn schouders. Het duurt niet lang, of hij ziet op 
een verhoging een kruis staan en aan de voet van het heuveltje is een 
grafspelonk. Plotseling raakt het pak op zijn rug los, het rolt van hem 
af, het tuimelt naar beneden, tot het in de open grafspelonk verdwijnt. 
'En ik heb het niet meer gezien', schrijft Bunyan. Christen is nu zeer 
verlicht en verblijd. 'Hij heeft mij rust gegeven door Zijn smarten en 
leven door Zijn dood', zo zegt hij met een hart vol vreugde.

Dan komen drie blinkende gestalten naar hem toe, die hem begroe-
ten met 'Vrede zij u.' De eerste zegt daarna: 'Uw zonden zijn u vergeven.' 
De tweede trekt zijn voddenkleed van hem af en doet hem een nieuwe 
mantel aan. De derde geeft hem een verzegelde rol en zet een teken op 
zijn voorhoofd. Die rol moet hij onderweg steeds raadplegen en aan de 
hemelpoort afgeven.

Wat hier plaats heeft, is door Bunyan zelf zo duidelijk verwoord in 
'Het Huis Gods': De Vader ontvangt de arme zondaar met 'Uw zonden 
zijn u vergeven', de Zoon bekleedt hem met een smetteloze gerechtig-
heid en de Heilige Geest geeft hem een 'getuigschrift'. Hoe duidelijk 
wordt hier de bewuste rechtvaardigmaking uitgebeeld!

De drie Goddelijke Personen hebben elk hun bijzonder werk in het 
vergeven van de zonde: De Vader spreekt vrij (net als een rechter in een 
rechtzaak). De Zoon heeft voor die zondaar de straf gedragen, de schuld 
betaald en treedt op als Advocaat. De Heilige Geest verzegelt dit.

Zingen:

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven,
Die van de straf voor eeuwig is ontheven,
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt.

e 21
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Welzalig is de mens, wien ’t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in ’t vroom en ongeveinsd gemoed 
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken!
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t’ allen tijd,
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt.  

(Ps. 32:1 en 6)

Vragen:

1. Wat zegt vraag 56 van de Heidelbergse Catechismus van de verge-
ving der zonden?

2. Lees ook in het doopformulier wat het werk is van de drie Personen 
in het Goddelijk Wezen.
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12. DROEVIGE ONTMOETINGEN 1)

'En gij zult zijn gelijk één die in het hart van de zee slaapt; en gelijk één 
die in het opperste van de mast slaapt.' (Spr. 23:34)

 Christen gaat nu met gezwinde spoed verder. Weldra ziet hij aan de 
kant van de Weg drie mannen die daar zo maar vast liggen te slapen. 
Bovendien ziet hij dat hun voeten geboeid zijn. Met innig medelijden 
probeert hij ze wakker te maken en waarschuwt hij hen voor het drei-
gend gevaar: 'Wordt toch geen prooi van de briesende leeuw die hier 
rondwaart.' 

Dan volgt een verschrikkelijke beschrijving van drie typen van men-
sen die zich niet bekommeren om het heil van hun ziel en die in hun 
zorgeloos leven niet gestoord willen worden.

Hij noemt die drie slapers: Simpel (een simpele ziel), Luiaard en 
Vermetel. Simpel zegt: 'Ik zie geen gevaar.' Hij gaat als het ware met 
gesloten ogen de eeuwigheid tegemoet. Luiaard zegt: 'Laat me nog wat 
slapen.' Hij wil niet door een ander in zijn valse rust gestoord worden. 
De laatste is de brutaalste: 'Ieder leeft zoals hijzelf wil.' Hier is dus 
iemand die niet wil dat een ander zich met zijn levenswijze bemoeit. 
Wat een beeld van zovelen die onbewogen en onbekommerd voortleven, 
zonder zichzelf de vraag te stellen: 'Mijn ziele, doorziet gij uw lot; hoe 
zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?' Geen wonder dat Christen 
bedroefd is dat medereizigers naar de eeuwigheid zó leven!

Zingen:

Zij weten doorgaans van verdriet  
En moeit’ als and’re mensen niet.  
Men ziet hen bitt’re smart noch plagen 
Als and’re stervelingen dragen;  
Dies zijn zij trots en doen den waan,  
Gelijk een gouden keten, aan.  
’t Geweld, dat deugd en plicht versmaadt, 
Bedekt hen als een praalgewaad.  

e 22

i 27
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Hoe worden zij tot ieders schrik
Vernield als in een ogenblik,
Hoe moeten zij het leven enden,
Van angst verteerd in hun ellenden!
Hun weeld’ is als een droom vergaan.
O, HEER, wanneer Gij op zult staan,
Zult Gij hun tonen onverwacht,
Hoe Gij hun ijdel beeld veracht.

(Ps. 73:3 en 10)

'Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt; Mijn hand uitgestrekt heb en er 
niemand was die opmerkte, En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet 
gewild hebt; Zo zal ik ook in ulieden verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vrees 
komt.' (Spr. 1:24-26)
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Vragen:

1. In Exodus 4:21 staat, dat de HEERE het hart van Farao zal verstok-
ken. Wat zegt de kanttekening van de Statenvertaling daarvan?

2. In 1 Samuël 2:12 staat dat de zonen van Eli kinderen Belials waren. 
Wat wordt hiermee bedoeld? (Zie kanttekening Staten Vertaling).

3. In Psalm 14 wordt in het bijzonder de boosheid van zorgeloze zon-
daren beschreven. Lees die psalm en kijk in de kanttekeningen wat 
de betekenis van de woorden is.

4. Wat staat er in Dordtse Leerregels Hoofdstuk III en IV, artikel 3 over 
de verdorvenheid van de mens?
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e 23

13. DROEVIGE ONTMOETINGEN 2)

'Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den 
stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.' 
(Joh. 10:1)
'Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn 
wegen des doods.' (Spr. 14:12)

Even verder ziet Christen dat aan de linkerkant twee mannen over 
de muur klimmen en zo op de Pelgrimsweg komen. Als hij hen vraagt: 
'Van waar en waarheen?' zeggen zij dat zij uit het land IJdele Roem 
komen en op weg zijn naar Sion om daar te gaan loven. Zij zijn niet door 
het Poortje gekomen, want dat is voor hen een te grote omweg. Iedereen 
uit hun landstreek heeft immers deze korte route naar de Pelgrimsweg 
genomen. Dit was al een traditie van meer dan duizend jaar. 

Christen waarschuwt hen dat zij zo de wil des Heeren schenden 
en dat zij in het gericht niet zullen kunnen bestaan. Zij zijn uit eige-
ner beweging op de Weg gekomen en niet door het onderwijs van de 
Heere. 

Zij kijken meewarig naar Christen en vragen hem waarin hij dan 
beter is. Christen kan eerlijk getuigen hoe hij aan zijn mantel, het teken 
op zijn voorhoofd en aan zijn rol is gekomen. Het duurt niet lang, of 
zij gaan alleen verder en Christen wandelt ook alleen, soms zuchtend, 
soms zich verblijdend.

Deze twee, die zonder Gods aanwijzing op de Weg zijn gekomen, 
noemt Bunyan Formalist en Hypocriet. Formalist is iemand die genoeg 
heeft aan de vorm en daarvoor strijdt. Hypocriet is iemand die God en 
de wereld tegelijk wil dienen, een belijdenis van godsdienst er op na 
houdt, maar ook de zonde vasthoudt. Evenals de tijdgelovigen kunnen 
ook degenen die een zelfgegrepen geloof hebben niet volharden als 
er verdrukking komt. Bij de heuvel Moeilijkheid scheiden de wegen. 
Christen heeft hen ook niet meer teruggezien. Wat doen die twee name-
lijk? Als zij zien dat er bij de heuvel aan weerskanten een weg ligt, ver-
onderstellen zij dat die wegen achter de heuvel wel weer op de Weg 
van Christen zullen uitkomen. Onderzoeken doen zulke lieden niet, 
zij veronderstellen slechts. Beiden komen echter jammerlijk om: de een 
op de weg Gevaar, de ander op de weg Verwoesting.
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'Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des 
doods.' (Spr. 14:21)
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Wat een waarschuwing voor hen die een geloof hebben aangegre-
pen, die over de muur zijn geklommen, of misschien de deur zelf heb-
ben open gedaan. Treffend heeft Christen tegen die twee gezegd: 'U 
bent zonder aanwijzing van de Heere op de weg gekomen en u zult die 
zelf weer moeten verlaten zonder Zijn genade.' 

Zingen:

Zij zeggen stout op hun vermogen: 
'De HEER slaat op ons doen geen ogen, 
De God van Jakob merkt het niet'.  
Let onvernuftigen en ziet!   
Blijft g’ eeuwig van verstand beroofd, 
Gij dwazen die het licht verdooft?  

Zou dan de Schepper, Die onz’ oren
Geplant heeft, Zelf niet kunnen horen?
Zou Hij, Die ’t oog formeert niet zien?
Zoudt gij des Rechters wraak ontvliên,
Die volken straft en wijsheid leert
Den mens, die wetenschap ontbeert? 

(Ps. 94:4 en 5)

Vragen: 
  
1.  Waaruit blijkt in Mattheüs 6:1-5 dat er in de dagen van de Heere 

Jezus veel formalisten waren? 
2.  Noem uit Mattheüs 23 eens vijf bewijzen, dat de Farizeeën geveins-

den oftewel hypocrieten waren?
3.  Waaruit blijkt dat Ananias en Saffira hypocrieten waren (Zie 

Handelingen 5)?
4.  Waarom zou David in Psalm 139 : 23 gebeden hebben: 'Doorgrond 

mij, o God en ken mijn hart; beproef mij en ken mijn gedachten'? 
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14. DE HEUVEL MOEILIJKHEID

'Ga tot de mier, gij luiaard! Zie haar wegen en word wijs.' (Spr. 6:6)
'Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken 
en nuchteren zijn.
Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan 
hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de 
hoop der zaligheid.' (1 Thess. 5:6 en 8)

De Heere heeft Zijn volk geen weg van voorspoed beloofd in dit 
leven. Vele zijn de moeilijkheden die zij moeten overwinnen. Christen 
ziet dat de Weg naar Sion recht omhoog gaat, de Heuvel Moeilijkheid 
op. Als hij echter ziet, dat dit de Weg des levens is, volgt hij die Weg, 
al moet hij die straks klauterend voortgaan. Onder aan de voet van 
de heuvel heeft hij zich mogen verfrissen uit de Bron. God geeft Zijn 
volk vaak een verkwikking uit Zijn Woord voordat de moeilijkheden 
komen.

'Beter de rechte Weg te gaan, al is die moeilijk dan de verkeerde 
waarvan het einde wee is, al is die gemakkelijk', zo zingt Christen.

Eerst loopt hij nog vlug, dan gaat hij langzamer en tenslotte moet 
hij zelfs klauterend omhoog.

Het prieeltje, een rustplaats halverwege de helling van de heuvel, 
wordt Christen bijna tot een valstrik. De rust is een weldaad, maar
- verkeerd gebruikt - een verzoeking! Christen leest niet alleen in zijn 
rol, maar kijkt met innerlijk genoegen naar zijn mooie mantel. Hij verge-
noegt zich meer met de gave dan met de Gever. Dan sluipt de hoogmoed 
ongemerkt naar binnen en leidt tot zelfgenoegzaamheid en tot valse 
gerustheid: hij sluimert en valt in een diepe slaap. Wat een waarschu-
wing voor geoefende christenen die van hun aandeel aan Christus ver-
zekerd zijn. Zonder er erg in te hebben, verliezen zij, evenals Christen, 
hun zekerheid.

Wat zij dan ontmoeten? Vrees en Ongeloof, die zelfs de gedachte bij 
hen opwekken maar terug te gaan! 

Deze twee stelt Bunyan voor onder het beeld van twee figuren die 
zo snel zij maar kunnen de heuvel Moeilijkheid afrennen in de richting 
van Stad Verderf! Zij menen leeuwen te hebben gezien op de weg. Let 
op dat Vreesachtig en Ongeloof niet eens onderzocht hebben, of de 

e 24
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leeuwen nu waken of slapen. Goddelozen vlieden waar geen vervolger 
is, en zo ook het goddeloze ongeloof. Toch kan een waar christen niet 
meer terug. Dat betekent voor hem omkomen. Dan maar liever voort, 
al zijn er dan doodsgevaren, daarachter ligt het leven! Daarom besluit 
Christen om toch maar verder te gaan. Als hij echter in zijn rol wil lezen, 
komt hij tot de ontstellende ontdekking dat hij die niet meer onder zijn 

'Houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen.' 
(Ps 17:5)
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mantel heeft. Hij herinnert zich plotseling dat hij gerust heeft op het 
bankje onder het prieeltje.

Dan beweent Christen zijn zondige slaap en moet terug om zijn 
rol te zoeken. Hij kan niet rusten voordat hij weer zijn zekerheid heeft 
terug gevonden. Dat is immers zijn toegangsbewijs tot de hemelpoort. 
Al speurend langs de kant van het pad gaat hij terug, terwijl hij voort-
durend zichzelf beschuldigt. O, die zondige slaap en dat toegeven aan 
het vlees! Gelukkig vindt hij de rol onder het bankje waar hij heeft 
gezeten. 

Weer moet hij het laatste deel tot de heuveltop beklimmen. Het 
gevolg is wel dat de zon ondergaat en hij in het donker moet lopen. 
Even komt weer de vrees voor de leeuwen boven. Als hij de top van de 
heuvel gepasseerd is, ziet hij tot zijn grote blijdschap een statig gebouw 
op korte afstand voor hem.

Zingen:

Looft, looft den HEER der legerscharen, 
O, volken, heft de lofzang aan;  
Hij wil ons in het leven sparen,  
Ons hoeden op de steilste paan,  
Voor wank’len onzen voet bevrijden.  
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd,  
En ons gelouterd door het lijden,  
Gelijk het zilver wordt beproefd.  

Door ’s Hoogsten arm ’t geweld onttogen,
Zal ik, genoopt tot dankbaarheid,
Verschijnen voor Zijn heilig’ ogen
Met offers, aan Hem toegezeid.
Ik zal, nu ik mag ademhalen,
Na zoveel bangen tegenspoed,
Al mijn geloften U betalen,
U, Die in nood mij hebt behoed. 

(Ps. 66:4 en 6)
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Vragen: 

1. Zoek eens in de Bijbel enkele voorbeelden op, waarbij de Heere zijn 
kind(eren) toeroept: 'Vrees niet.' Je kunt daarvoor ook de concordan-
tie gebruiken.

2. Lees eens aandachtig wat er staat in de Dordtse Leerregels, hoofd-
stuk V, de paragrafen 4, 5 en 6. Begrijp je het verband met hetgeen 
Christen is overkomen op de heuvel Moeilijkheid?
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15. IN PALEIS LIEFLIJKHEID 1)

'En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der 
goede werken;
En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen 
de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel temeer als 
gij ziet dat de dag nadert.' (Hebr. 10:24,25)

Wat Bunyan hier in beeldspraak verhaalt, gaat over zijn toelating tot 
de Baptistengemeente in Bedford. In Bunyans leven is deze gebeurtenis 
van veel betekenis geweest. De 'portier', ds Gifford, heeft hem voorge-
steld aan de leden van zijn gemeente, die na gesprekken met Bunyan 
hem hebben toegelaten. Het was overigens een waagstuk zich te voe-
gen bij een afgescheiden gemeente, omdat de burgerlijke en de kerke-
lijke overheid strenge wetten hadden uitgevaardigd tegen degenen die 
niet meer naar de Anglicaanse kerk gingen. Gevangenisstraf en boetes 
waren het gevolg. In Bunyans tijd was het voor even wat rustiger, maar 
toch zuchtten nog velen onder deze druk. Vandaar de twee leeuwen aan 
de ingang van Paleis Lieflijkheid, die dus de burgerlijke en kerkelijke 
overheid voorstellen, hoewel ze aan de ketting liggen.

Bij de toelating tot de Baptistengemeente werden verschillende 
gesprekken gevoerd met degenen die zich aanmeldden, om inzicht te 
krijgen in hun geestelijk leven. Wij kunnen verschillende dingen leren 
uit de vragen die gesteld werden, ook voor het ambtelijke leven.

De portier vraagt allereerst waar Christen vandaan komt. Hij ant-
woordt: 'Vanuit de stad Verderf en ik reis naar Sion.' Als hem gevraagd 
wordt hoe zijn naam is, zegt hij: 'Ik was eerst Genadeloze, maar nu 
heet ik Christen.' Hij belijdt ook eerlijk zijn zondige slaap en dat hij 
daarom nog zo laat aankomt. Evenals de apostel Paulus verzucht hij: 
'Ik, ellendig mens.'

De portier roept een meisje, dat Bunyan Bescheiden noemt. Dat 
betekent: iemand die het oordeel des onderscheids heeft. Wat is dat in 
geestelijke zaken belangrijk, zeker voor een ambtsdrager. Dit meisje 
stelt hem de volgende vragen: 'Hoe bent u op de Weg gekomen? en 
Wat hebt u op de Weg ervaren?' Me dunkt dat de eerste vraag zeker 
van belang is, als iemand zich uitgeeft voor een kind des Heeren! Er 
wordt ook in onze dagen zo vaak gezegd, dat men gelooft. Dan is de 

e 27

e 28
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vraag toch gewettigd: Hoe komt men daaraan? Christen kon verslag 
doen van zijn bevindingen.

Als hij toegelaten is in het Paleis volgen er nog meer samenspre-
kingen met andere kinderen Gods. Wat zijn zulke gesprekken nuttige 
tijdsbestedingen! 

Vroomheid stelt hem eerst de vraag: 'Wat heeft u bewogen om de pel-
grimsreis te aanvaarden?' Christen weet wat er in die overtuigingen in 
zijn hart is omgegaan: zijn bange vrees van het onherroepelijk verderf, 
als hij zou blijven waar hij geboren was. Maar ook dat Evangelist, toen 
hij weende over zijn ellendige toestand, hem de Weg gewezen heeft. 
Hij zegt daarbij: 'Anders zou ik die Weg nooit gevonden hebben.' Wat 
is dat inderdaad ook de bevinding van iemand die zaligmakend over-
tuigd wordt: hij leert zijn totale blindheid en afhankelijkheid kennen. 
De enige Weg moet hem bekend gemaakt worden!

Als vroomheid hem vraagt, wat hij ervaren heeft in het Huis van 
Uitlegger, verhaalt Christen welke zaken hem het meest bijgebleven 
zijn. 

In de eerste plaats was dat het vuur dat niet geblust kon worden. 
Christus houdt, niettegenstaande het woeden van satan, Zijn werk in 
stand. Hij stond immers achter de muur, om het vuur dat satan trachtte 
uit te blussen, brandende te houden met de olie van de Heilige Geest.

Verder hebben de volgende taferelen diepe indruk op Christen 
gemaakt: de wanhopige man in de ijzeren kooi en de bevende man die 
gedroomd had van het laatste oordeel.

Zo zien we maar, dat Gods kinderen in Gods huis zowel onderwijs 
en vertroosting als vermaningen nodig hebben.

Zingen:

Och, mocht ik, in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,
Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn ziel met een verwond’rend oog.
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt’,
In ramp en nood versteken in Zijn hut;
Mij bergen in ’t verborgen van Zijn tent,
En op een rots verhogen uit d’ ellend.
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Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht, dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

(Ps. 27:3 en 7)

Vragen: 

1. In Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus staat duidelijk hoe 
wij in Gods huis moeten verkeren. Wat staat daar?

2. Lees eens in Mattheüs 18:20 wat de Heere belooft, als men in Zijn 
Naam samenkomt?

3. Hoe kun je uit Lukas 24:15 en 36 leren dat samen spreken over gees-
telijke zaken een onverwachte zegen met zich mee kan brengen?

4. De meeste gezelschappen van Gods kinderen zijn verdwenen. Hoe 
zou dat komen?
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16. IN PALEIS LIEFLIJKHEID 2)

'Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en 
vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, 
zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den 
Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.' 
(Kol. 3:16,17)

Een opmerkelijke vraag die Voorzichtigheid hem stelt, is: 'Denkt 
u nog wel eens terug aan de plaats waar u vandaan komt?' Christen 
antwoordt daarop: 'Met schaamte en afschuw. Ik zou wel gelegenheid 
gehad hebben om terug te keren, maar nu begeer ik een beter vader-
land.' 

'Maar draagt u dan niets meer om van hetgeen waar u in geleefd 
hebt?' Dan zegt Christen: 'Zeer tegen mijn wil zijn er nog vleselijke 
gedachten in mij, waarover ik bedroefd ben. Ze liggen er wel eens onder, 
in die 'gouden uurtjes' dat ik mag zien op Hem Die aan het kruis heeft 
gehangen.' Vervolgens vraagt Voorzichtigheid waarom hij naar Sion 
verlangt. Dan is Christens antwoord: 'Daar hoop ik Hem te zien Die 
ik lief heb gekregen en daar hoop ik bevrijd te zijn van alles wat mij 
kwelt: ik ben vermoeid van mijn inwendige krankheid. Ik zou liever 
daar zijn waar ik nooit meer sterf en in het gezelschap dat altoos zal 
roepen: Heilig, heilig, heilig.'

Als tenslotte Liefde hem vraagt, waarom hij zijn vrouw en kinderen 
niet mee heeft gebracht, weent Christen en zegt dat zij afkerig waren 
van het pelgrimsleven. Vooral ergerden zij zich aan zijn tere levens-
wandel. Hij heeft hen wel gewezen op het gevaar van achter te blijven 
en om te komen, maar hij was 'als jokkende', net als Lot tegenover zijn 
schoonzonen. 

De maaltijd die zij dan nuttigen, wijst op het vieren van het Heilig 
Avondmaal. De gesprekken tijdens die plechtigheid gaan over 'de 
Heere van het Huis', hoe Hij Zijn leven heeft gegeven en Zijn vijanden 
overwonnen heeft. Dit alles heeft Hij uit liefde gedaan tot de Zijnen. 
Sommigen van de aanwezigen kunnen daar meer over vertellen, omdat 
zij het 'uit Zijn mond gehoord hebben'. Er staat dan dat Christen na deze 
plechtigheid mag slapen in de kamer 'Vrede'. Zijn hart zal de vrede 

e 29
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gesmaakt hebben van het sacrament.
De volgende dag nemen zij Christen mee naar de studeerkamer. Zij 

onderwijzen hem verder in het geslachtsregister van de Heere Jezus. 
Zij wijzen hem op de geloofsdaden van een aantal Bijbelheiligen (Hebr. 
11:33,34). Zij laten hem de wapenkamer zien met alle soorten wapenen 
(Ef. 6). Verder spreken zij over de dappere daden van Samgar, Simson, 
David en anderen.

Het zal u wel duidelijk zijn, dat hier bedoeld wordt dat Christen en 
de anderen in het Huis regelmatig samenkomen onder de prediking 
van het Woord en in de samensprekingen onder elkaar.

Voordat Christen vertrekt uit het Paleis Lieflijkheid, laten zij hem 
op een morgen, terwijl de zon helder schijnt vanaf het hoogste punt 
van het Huis de Lieflijke Bergen zien. Daar zal hij later de herders ont-
moeten die hem de poorten van Sion door hun verrekijker laten zien. 
Gods kinderen mogen wel eens een 'ver gelegen land' zien, als de Zon 
der Gerechtigheid over hun leven schijnt (Jes. 33:17).

Daarna bekleden de huisgenoten Christen met een wapenrusting, 
want de strijd zal hem niet bespaard worden. Dit is immers de prak-
tijk van het leven van een christen: na genietingen komt men weer in 
de strijd.

e 30

e 31

Gewapend met zwaard en schild. 'Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, 
met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen (...) en het zwaard 
des Geestes, hetwelk is Gods Woord.' (Ef. 6:16 en 17b)
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Zingen:

Leer mij, o HEER, den weg door U bepaald,
Dan zal ik die ten einde toe bewaren.
Geef mij verstand met Godd’lijk licht bestraald,
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren,
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
Dan zal zich ’t hart met mijne daden paren.

Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast,
Opdat ik mij niet van Uw paan moog’ keren.
En wordt mijn vlees door ’t kwade licht verrast,
Ai, laat het mij toch nimmer overheren.
Verlos mij, HEER, van ’s mensen overlast,
Dan zal ik U naar Uw bevelen eren.

(Ps. 119:17 en 67)

Vragen:

1. Volgens de kanttekening bij Kolossenzen 3:16 betekent de leer van 
Christus de leer van het Evangelie die door Christus is verkondigd. 
Die wordt ook in het Oude Testament voorgesteld. Waar in het Oude 
Testament wordt vooral het Evangelie voorgesteld?

2. Het is een groot verschil hoe iemand met het Woord van God bezig 
is. Verklaar dat eens.

3. Worden er in uw gezin nog psalmen gezongen?
4. Hoe luidt de derde 'doopvraag'?

lezen in de christenreis-def.indd   61lezen in de christenreis-def.indd   61 21-09-2005   15:15:3621-09-2005   15:15:36



62

l 1

17. DE STRIJD MET APOLLYON 1)

'Zijt nuchteren en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als 
een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden; denwelken 
wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.' (1 Petr. 5:8,9)

Het vertrek uit Paleis Liefelijkheid begon met de afdaling van de 
heuvel naar Vallei Vernedering. Christen komt er achter dat afdalen 
moeilijker is dan opklimmen. Enkele malen glijdt hij zelfs uit. 

Wat gebeurt het vaak dat na genietingen, vertroostingen of welda-
den de Heere iemand in de diepte en in de strijd brengt. Hij weet het 
beste middel tegen zelfverheffing. Denk aan Paulus die een doorn in 
zijn vlees kreeg, opdat hij zich niet zou verheffen.

Als Christen afdaalt, krijgt hij eerst te doen met de vijand die hij 
altijd met zich omdraagt: zijn vlees. Wankelmoedigheid en ongeloof 
steken de kop op en worden op de voet gevolgd door schuld. 'Toen ik 
die begon te weerstaan, kwam hun meester hen al gauw te hulp', zo 
vertelt hij daarvan later tegen Hopende. Daar kwam hij spoedig achter: 
beneden in het dal zag hij een vuile vijand dwars over het veld hem 
tegemoet komen.

Bedenk dat de aanvechtingen van het vlees zelden alleen zijn. Zij 
worden al ras versterkt of zelfs geheel overgenomen door de satan. 
Onderschat die macht niet!

Christen staat een ogenblik in twijfel, of hij verder zal gaan, of omke-
ren en teruggaan. Hij bedenkt echter dat hij geen bescherming op zijn 
rug heeft. Dus de strijd ontwijken en teruggaan betekent onvermijdelijk 
zijn ondergang. Hij besluit stand te houden. De vijand ziet er wel afzich-
telijk uit: hij heeft schubben als een vis, vleugels als een draak, poten als 
een beer, een muil als een leeuw en vuur en rook komen uit zijn buik. 
In de Heilige Schrift wordt de wreedheid en moordlust van de satan 
ook vergeleken met de meest verscheurende dieren. Hij gaat om als een 
briesende leeuw. Hij is die rode draak die de Kerk vervolgt, enz.

Het gesprek dat dan volgt tussen Apollyon en Christen toont de 
ware aard van de duivel, maar ook de oprechtheid van Christen.

Als Christen op een vraag van Apollyon heeft geantwoord dat hij 
afkomstig is uit de stad Verderf en op reis is naar Sion, gaat de duivel 

e 32
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eerst vleien. Christen vertelt hem waarom hij de heerschappij van satan 
heeft mogen opzeggen: zijn dienst is een harde dienst en het loon van 
de satansdienst is de dood! 'Kom terug in mijn dienst en ik zal u geven 
wat u wenst.' 

Laten ook onze jonge mensen erop letten dat de satan zo bedrieglijk 
kan vleien en ons allerlei voorspoed voor ogen kan toveren!

Christen is vastberaden. 'Ik heb me aan een andere Koning ver-
huurd. Ik heb Hem trouw gezworen. Hij kan mij alles kwijtschelden en 

'Zijt nuchteren en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende 
leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden.' (1 Petr. 5:8)
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vergeven wat ik bedreven heb in de dienst van satan. Ik heb de dienst 
van die Koning lief, ik heb Zijn knechten en Zijn volk lief. Satan, houd 
op om mij verder te overreden.' Gelukkig zij, die de dienst van Koning 
Jezus zo kunnen aanprijzen!

Dan gaat de duivel een andere tactiek volgen. Hij wijst er op dat 
veel christenen ellendig aan hun eind gekomen zijn (denk aan de ver-
volgingen in Bunyans tijd). 'En', zo zegt hij verder, 'hun Koning komt 
hen niet eens te hulp.' Christens antwoord is: 'Hij beproeft hun liefde, 
of zij Hem tot het einde zullen blijven aankleven.' Vervolgens begint 
de satan grimmiger te worden. Hij uit de volgende beschuldigingen 
aan het adres van Christen: 'U bent op verschillende plaatsen ontrouw 
geweest aan uw Koning: in de Poel Moedeloosheid gevallen, van de 
rechte weg afgegaan om uw pak kwijt te raken, u hebt geslapen in het 
prieeltje, u wilde teruggaan toen u de leeuwen zag, soms komt er ijdele 
eer in uw binnenste omhoog.'

Merk toch op dat de satan kinderen des Heeren nauwlettend gade-
slaat! Op kritieke momenten verwijt hij hen allerlei afwijkingen en 
gebreken.

Christen antwoordt: 'Dit is allemaal waar en nog veel meer. Maar 
Mijn Koning is genadig en gaarne vergevende. Ik heb trouwens deze 
gebreken opgezogen toen ik nog onder de heerschappij van u stond. Ik 
heb er onder leren zuchten en heb er vergeving over ontvangen.'

Zingen:

Twist met mijn twisters, Hemelheer,  
Ga mijn bestrijd’ren toch tekeer!   
Wil spies, rondas en schild gebruiken,  
Om hun gevreesd geweld te fnuiken;   
Belet hun d’ optocht, treed vooruit,   
Zo worden z’ in hun loop gestuit.   
Vertroost mijn ziel in haar geween,   
En zeg haar: ' ‘k Ben uw heil alleen'.  

Beschaam z’in hunnen trotsen waan,
Die mij zo wreed naar ’t leven staan,
Zo worden z’ achterwaarts gedreven
En rood van schaamte; doe hen beven,
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Die kwaad verzinnen tegen mij,
Dat al hun list verijdeld zij;
Verstrooi hen, als de wind het kaf;
Gods engel drijv’ hen van mij af. 

(Ps. 35:1 en 2)

Vragen: 

1. Lees eens in Job 1 en 2 hoe de satan (Apollyon) 'met de HEERE twist' 
over Job!

2. Lees in de kanttekening van Jakobus 4:7 wat de tactiek van de duivel 
is om mensen te verleiden.

3. Hoe gebruikte de duivel zijn 'vleierijen' toen hij Eva ten val bracht?
4. Met welk wapen heeft de Heere Jezus steeds de satan weerstaan?
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18. DE STRIJD MET APOLLYON 2)

'En hij zeide: O, HEERE, God onzer vaderen, zijt Gij niet de God in den 
hemel? Ja, Gij zijt de Heerser over alle koninkrijken der heidenen; en in 
Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen U stellen kan.
(...) want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons 
komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U.' 
(2 Kron. 20:6 en 12).
'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons 
liefgehad heeft.' (Rom. 8:37)

Dan wordt Apollyon razend en valt Christen aan, terwijl hij zijn haat 
uitbraakt tegen de Koning Die Christen dient. Een regen van vurige 
pijlen, zo dik als een hagelbui, vuurt hij op Christen af. Deze tracht 
ze af te weren met het schild des geloofs. Toch wordt hij op den duur 
gewond aan hoofd, handen en voeten. Het wordt een hevige strijd. 
Christen voelt zich steeds zwakker worden. Tenslotte valt Christen en 
zijn zwaard vliegt uit zijn hand. Nu denkt Apollyon hem de doodsteek 
te geven. Maar dat lukt niet. Christen ontvangt nieuwe kracht, grijpt 
zijn zwaard weer en wondt de satan ermee, terwijl hij roept: 'Verblijd 
u niet over mij, o mijn vijandin! Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder 
opstaan' en met een tweede stoot: 'Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.' 

Aanvechtingen van de satan, wie van Gods kinderen kent ze niet? 
Bunyan heeft vele jaren onder verschillende verzoekingen van de vorst 
der duisternis verkeerd. In de strijd met Apollyon geeft hij in korte 
trekken weer hoe hevig die aanvechtingen kunnen zijn. In 'Genade 
Overvloeiende' beschrijft hij, hoe op zekere keer de satan hem bijna 
elk uur van de dag en soms ook ’s nachts als de slaap van hem week, 
gekweld heeft met de woorden die hij onophoudelijk in zijn binnen-
ste uitbraakte: 'Verkoop Christus, verkoop Christus.' Bunyan zegt er 
zelf van: 'Ik hoefde maar een voorwerp aan te raken, of de verzoeker 
drong bij mij aan: verkoop Christus hiervoor, verkoop Christus hier-
voor.' Hij had geen ogenblik rust door de hagelbui van vurige pijlen 
die de duivel op hem afvuurde. Op een morgen werd Bunyan de strijd 
daartegen zo moe, dat hij zich liet ontglippen: 'Laat Hem dan maar 
gaan, als Hij wil.' Nu scheen de duivel hem te hebben overwonnen. 

e 33

l 13
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Bunyan voelde zich als een vogel die uit de top van een boom werd neer-
geschoten. Hij viel in een gat van grote schuld en vreselijke wanhoop. 
Vandaar dat hierboven staat, dat Christen in zijn strijd met Apollyon 
valt en dat het zwaard uit zijn hand vliegt. Dat heeft Bunyan ook onder-
vonden: in de maanden van strijd die daarop voor hem volgden, kon hij 
ook geen troost meer vinden in de Heilige Schrift. Hij ervoer zelfs het 
tegendeel: steeds werd hij neergeslagen door de woorden uit Hebreën 
12: 'Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met 

'Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop-
staan.' (Micha 7:8a)
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tranen zocht.' Deze verzoeking duurde ongeveer twee-en-een-half jaar. 
Toen gaf de Heere hem nieuwe kracht vanuit het Woord en mocht hij 
de vijand met het zwaard des Geestes op de vlucht jagen.

Wie niet vreemd is van duivelse kwellingen en aanvechtingen leze 
Bunyans 'Genade Overvloeiende'. Het is er soms diep doorgegaan, 
maar de Heere heeft deze wegen gebruikt om hem te oefenen in het 
geloof en zijn voetstappen vaster te maken in Zijn Woord. Het valt 
immers op dat in al Bunyans werken zeer veel verwijzingen staan naar 
Schriftwoorden. 

Zingen:

O, HEER verlos mij uit de banden,   
Waarin de boze mij beknelt;
Behoed mij voor des wreedaards handen, 
Voor dwinglandij en woest geweld.   

Red mij van hen die kwaad bedenken,
Die daag’lijks samen zich beraan,
Om mij door ’t oorlogszwaard te krenken,
En ’t enenmaal terneer te slaan.

O, HEER, mijn rotssteen, mijne sterkte! 
Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, 
En in de strijd, daar ’t elk bemerkte,  
Mijn hoofd als met een schild bedekt. 

(Ps. 140:1, 2 en 7) 

Vragen:

1. Wat betekent Mattheüs 26:41 voor de strijdende christen?
2. Waarom zegt Paulus in 2 Timotheüs 4 niet: 'Ik heb de strijd goed 

gestreden', maar: 'Ik heb de goede strijd gestreden'?
3. Begrijp je dat Christen , als hij Apollyon de laatste stoot geeft, zegt 

wat in Romeinen 8:37 staat?
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19. HET DAL VAN DE SCHADUW DES DOODS

'Banden des doods hadden mij omvangen, en beken Belials verschrikten 
mij. Banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. 
Als mij bange was, riep ik den HEERE aan en riep tot mijn God; Hij 
hoorde mijn stem uit Zijn paleis, en mijn geroep voor Zijn aangezicht 
kwam in Zijn oren.' (Ps. 18:5-7)

'En dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk 
Gods.' Aanvechtingen van satan zijn smartelijk, maar als het een combi-
natie wordt van verzoekingen tot zonde en aanvallen van de machten 
der duisternis, gaat een kind van God even als Christen door het Dal 
van de Schaduw des Doods. Terecht schrijft Bunyan van dat Dal dat 
het er zeer eenzaam is. Wie daar door gaat, voelt zich niet alleen een-
zaam, maar vaak ook onbegrepen. Men denkt dan vaak dat men een 
eenling is in de doorleving van deze verzoekingen. Bunyan wijst ons 
in dit verband op de tekst in Jer. 2:6. De HEERE leidde Zijn volk juist 
in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van 
dorheid en schaduw des doods, waar niemand doorging en geen mens 
woonde. Maar de weg van Zijn volk loopt er wel door!

Het is Gods weg met Zijn kinderen. Ware dat niet het geval, zij 
zouden omkomen.

Wat ervaart Christen in het Dal van de Schaduw des Doods? Het is 
er pikdonker. Het pad is bijzonder nauw: aan de ene kant is een gracht, 
aan de andere kant een moeras. In de aantekeningen van de uitgever 
staat daarbij vermeld: Christen moest bewaard worden voor dwaling 
(de gracht waarin de blinde de blinde leidt) en aan de andere zijde voor 
de zonde (het moeras, waar zelfs David in gevallen is). Verder hoort 
Christen in dit Dal allerlei verschrikkelijke geluiden en benauwende 
helse aantijgingen, vooral als hij midden in het Dal is gekomen. Aan 
zijn zwaard heeft hij nu niets. Het enige wat hij doet is zuchtend en 
biddend zijn weg gaan. Hij was een en al gebed. Als de helse vijanden 
op hem aandrongen, riep hij met een luide stem tot God. Soms was hij 
zo verward, dat hij zijn eigen stem niet onderscheidde van de influis-
teringen van de satan. Hij dacht dat deze dingen uit zijn eigen gemoed 
oprezen. Vreselijk was het voor Christen om Hem Die hij zo lief had te 
moeten vloeken! Gelukkig hoorde hij in het duister vóór hem een stem 

e 34
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die riep: 'Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen 
kwaad vrezen, want Gij zijt met mij.' O, wat was Christen nu blij dat er 
nog iemand was die God vreesde en ook door dit dal moest gaan. Hij 
verlangde die persoon in te halen om met hem te spreken.

Gelukkig brak weldra de morgen aan. Het licht ging op. Toen pas 
zag hij door welke gevaren hij was heengegaan. Wat een nauw pad 
vol strikken en kuilen! Maar de Zon was nu opgegaan en het dal was 
achter hem.

Weer een gedeelte in beeldspraak van Bunyans eigen ondervinding. 
Hij vermeldt daarvan, dat er een tijd was, dat al zijn troost werd weg-
genomen en dat de duisternis hem bezette. Hele vloeden van godslas-
teringen tegen God en Christus en tegen de Schriften werden in zijn 
geest uitgegoten. Alleen het feit dat er iets in hem was dat van deze 
dingen walgde, gaf hem wat verlichting. Tevens daagde de verzoeker 
hem uit om de onvergeeflijke zonde te doen. Soms hield hij zijn vuist 

e 35

e 37

'Waar is de Heere, Die ons opvoerde uit Egypteland, Die ons leidde in de woestijn, in 
een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, 
in een land waar niemand doorging, en waar geen mens woonde?' (Jer. 2:6)
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onder de kin, om te voorkomen, dat hij niet uit zou spreken wat van 
binnen werd ingeworpen. Deze vreselijke verzoekingen duurden onge-
veer een jaar.

Wat is het voor diegenen van Gods kinderen die hier ook enige 
ondervinding van hebben een bemoediging dat zij niet alleen zijn en 
dat de Heere deze zware aanvechtingen heeft laten beschrijven door 
verschillende van Zijn kinderen en knechten die daarin bijzonder geoe-
fend zijn geworden. Men kan met dergelijke ondervindingen niet bij 
iedereen terecht. Veelal gaat men in eenzaamheid zijn weg. Toch zorgt 
de Heere menigmaal dat iemand op onze weg komt die ons met een 
paar woorden reeds begrijpt. Watson geeft zelfs de raad met dergelijke 
verzoekingen naar een geoefend kind van God te gaan, opdat men 
middellijk bewaard wordt voor diepe moedeloosheid.

Zingen:

‘k Denk aan U, o God, in ’t klagen 
Uit de landstreek der Jordaan; 
Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen; 
‘k Roep van ’t klein gebergt’ U aan. 
‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar ’t gedruis der waat’ren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.

‘k Zal tot God, mijn Steenrots, spreken:
'Waarom, HEER, vergeet Gij mij?
‘k Ga in ’t zwart, door rouw bezweken,
Om mijn ’s vijands dwing'landij,
Die mij hoont, mij ’t hart doorboort,
Dat gestaag deez’ last’ring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
En aan Wien g’ uw zaak vertrouwdet?'

(Ps. 42:4 en 6)
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Vragen: 

1. Ga uit 2 Samuël 22: 5,6 en 7 na wat de kanttekeningen daar vermel-
den van de grote strijd en benauwdheid waarin David verschillende 
malen geweest is.  

2. Van Wie was David daar een type? Wanneer is Hij in de uiterste 
benauwdheid geweest en wat bad Hij toen?

3. Wat zouden de redenen kunnen zijn, dat God Zijn volk soms in grote 
benauwdheid laat komen?
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20. DE ERVARINGEN VAN GETROUWE 1)

'Want de lippen der vreemde vrouw druppen honingzeem, en haar 
gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als 
alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen naar de 
dood, haar treden houden de hel vast.' (Spr. 5:3-5)

Christen ziet vanaf een verhoging in de weg dat er een pelgrim vóór 
hem loopt. Het is Getrouwe die ook uit de stad Verderf komt. Hij roept 
of hij een ogenblik wil stil staan en op hem wil wachten. Getrouwe wei-
gert, want de bloedwreker achtervolgt hem. Hij is iemand die innerlijk 
voortgedreven wordt. Christen is wat ontstemd over dit antwoord. Hij 
versnelt zijn pas en haalt Getrouwe in. Wat uit de hoogte glimlacht hij 
naar Getrouwe, struikelt en valt. Getrouwe schiet te hulp en richt hem 
weer op. Samen gaan ze nu liefdevol verder, aangenaam met elkaar 
sprekend over hun geestelijke ervaringen. 

Wat is het een zegen als de een de gebreken van de ander voorbij 
ziet en dat als gevolg daarvan een hechte geestelijke verbondenheid 
ontstaat.

Christen vraagt aan Getrouwe wat hij op de weg heeft meegemaakt. 
Dat is immers een gewettigde vraag als twee kinderen Gods elkaar 
ontmoeten. Getrouwe vertelt eerst dat velen in de stad Verderf wel 
gesproken hebben over het vertrek van Christen en over zijn waarschu-
wing dat de stad verbrand zal worden. Het kwam echter niet verder 
dan erover te praten: men geloofde het niet! Onbekeerden zijn soms 
onder de indruk als er iets ernstigs of buitengewoons gebeurt. Men 
praat er een poosje over en gaat weer onbekommerd voort! Plooibaar 
die terug gekomen is in de stad Verderf is zelfs zevenmaal erger dan 
tevoren. 'De hond is wedergekeerd tot zijn uitbraaksel.' We zien dat 
vaker, dat iemand die de bevindelijke leer de rug toekeert veel losser 
wordt in zijn levenswandel en het leven van degenen die God vrezen 
maar bekrompen en beklemmend vindt.

Getrouwe is dezelfde Weg gegaan als Christen, ook door het Poortje. 
Toch heeft hij andere ontmoetingen gehad dan Christen. Wat de hoofd-
zaken betreft, verschillen ze niet. En tijdens het gesprek dat nu volgt, 
blijkt dat ondanks verschillen in bevinding zij elkaar verstaan en zij 
steeds hechter aan elkaar verbonden worden. 

e 37

e 38
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'Zeg tot de wijsheid: Gij zijt mijn zuster; en heet het verstand uw bloedvriend; opdat 
zij u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende, die met haar redenen vleit.' 
(Spr. 7: 4,5)
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De Poel Moedeloosheid heeft Getrouwe kunnen ontwijken. Hij heeft 
een andere strijd gehad. Al spoedig wordt hij hevig aangevallen door 
ene vrouw Wellust. Met haar vleiende tong probeert zij hem te verlei-
den. Getrouwe heeft toen verstaan wat David bad: 'Wend, wend mijn 
oog van d’ ijdelheden af.' Christen zegt dat hij God wel danken kan dat 
hij bewaard is voor haar strikken.

Wat kent de satan de invalspoorten bij ieder van Gods kinderen! 
Hij zal zeker zijn aanvallen richten op de zwakke plaatsen om zo tot 
zonde te verleiden. Ieder van Gods kinderen heeft zo een boezemzonde 
waaronder hij of zij vaak gebukt kan gaan. 

Zingen:

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar ’t heilig blad.
U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen.

Wend, wend mijn oog van d’ ijdelheden af;
Verlevendig mijn hart door Uwe wegen; 
Dat mij ’t betreên dier paden vreugd verschaff’.
Bevestig toch aan Uwen knecht den zegen,
Waartoe uw Woord hem blijde hope gaf;
Hij is oprecht tot Uwe vrees genegen. 

(Ps. 119:5 en 19)
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Vragen:

1. Als Salomo het heeft over de verleiding waarmee Getrouwe verzocht 
werd, spreekt hij over 'vuur in iemands boezem' en 'lopen op kolen' 
(Spreuken 6:27 en 28). Wat bedoelt hij daarmee?

2. Lees ook eens wat er staat in vraag 109 van onze Heidelberger 
Catechismus.

3. Wat bedoelt Job, als hij in hoofdstuk 31:1 zegt: 'Ik heb een verbond 
gemaakt met mijn ogen...?'

4. Wat heeft Jozef bewaard voor de zonde waartoe hij verleid werd 
(Zie Genesis 39:9)?
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21. DE ERVARINGEN VAN GETROUWE 2)

'Want het bedenken des vleses is de dood (...) Daarom, dat het bedenken 
des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet 
Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode 
niet behagen.' (Rom. 8:6a,7,8)
 

Aan de voet van de heuvel Moeilijkheid wordt Getrouwe aangespro-
ken door de oude Adam. Treffend merkt Bunyan op dat deze afkomstig 
is uit de stad Verleiding. De oude Adam, het vlees, laat zich immers ook 
steeds gelden in het hart van een kind van God. Paulus zegt daarvan: 
'Te weten, dat gij zoudt afleggen (...) den ouden mens, die verdorven 
wordt door de begeerlijkheden der verleiding'(Ef. 4:22). Hoor slechts 
wat de oude Adam Getrouwe belooft. 'Kom in mijn huis, dien mij voor 
loon. Mijn huis is vol met de lekkernijen van de wereld. Bovendien heb 
ik drie dochters met wie u mag trouwen: Begeerlijkheid des Vleses, 
Begeerlijkheid der Ogen en Grootsheid des Levens.' 

Getrouwe moet eerlijk tegenover Christen bekennen dat hij eerst 
een neiging in zich voelde om de uitnodiging van de oude Adam te 
aanvaarden. Maar op het laatste moment ziet hij op het voorhoofd van 
de oude man staan: 'Daarom legt af de oude mens met haar werken.' 
Toen hij zich echter afwendde van deze Verleider, voelde hij dat de oude 
man een dodelijke greep deed op zijn vlees. Hij dreigde zelfs dat hij 
het leven van Getrouwe bitter zou maken. Dat ontlokte de klacht van 
Getrouwe: 'Ik, ellendig mens.'

Deze inwendige strijd tegen de oude mens, het verdorven vlees, is 
niemand van Gods kinderen vreemd. De een heeft er wel meer mee 
te doen dan de ander. Vooral als de wet zijn beschuldigingen in het 
hart daarover uitspreekt, kan zo iemand soms alle hoop verliezen en 
uitroepen: 'Kan zoiets met genade bestaan?' 

Dat was immers ook de inwendige strijd van Paulus in Romeinen 7. 
Hij zegt: 'Want hetgeen ik doe, dat ken (= dat wil ) ik niet; want hetgeen 
ik wil, dat doe ik niet.'

'Want ik weet, dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont.'
'Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods.'
Gelukkig wist Paulus ook Wie hem kon verlossen en Wie hem heeft 

verlost: 'Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.' 

e 38
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'Te weten, dat gij zoudt afleggen (...) den ouden mens, die verdorven wordt door de 
begeerlijkheden der verleiding.' (Ef. 4:22)
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Zingen:

Ik hef mijn handen naar den hogen;   
Mijn ziel is voor Uw alziend’ ogen,   
Gelijk een dor, een dorstig land,   
Dat sedert lang ligt uit te drogen,   
Verkwijnend’ in dien doodsen stand.   

HEER, doe mij spoedig ademhalen;
Wil mijn bezweken geest bestralen;
Verberg m’ Uw vriend’lijk aanschijn niet;
Ik zal eerlang ten grave dalen,
Indien Gij mij geen bijstand biedt. 

(Ps. 143:6 en 7)

Vragen:

1. In Galaten 5:17 lees je de oorzaak van die inwendige strijd in het 
hart van Gods kinderen. Lees eens wat de kanttekeningen bij die 
tekst vermelden.

2. Zoek eens in artikel 15 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waar-
om de Heere die strijd in het hart van Gods kinderen in dit leven 
laat blijven?

3. Kun je nu ook begrijpen, waarom de Heere in het volmaaktste gebed 
heeft leren bidden: 'Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 
van den boze?' In antwoord 127 van de Heidelberger Catechismus 
worden de drie doodsvijanden van de kinderen van God genoemd. 
Welke zijn dat? En wat bidden zij daartegen?   
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22. DE ERVARINGEN VAN GETROUWE 3)

'Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus.' (Gal. 3:24)
'Indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen.' (2 Tim. 
2:12)

Toen Getrouwe halverwege de heuvel Moeilijkheid was gekomen, 
werd hij door iemand die als de wind zo snel ging, achtervolgd en met 
een forse slag neergeveld. Hij lag daar een ogenblik als dood op de 
grond. Toen hij bijgekomen was en aan de persoon die dit gedaan had, 
vroeg waarom hij dit deed, werd hij voor de tweede maal neergeslagen. 
Zelfs toen hij om genade vroeg, volgde een derde slag. 'Het was gewis 
mijn dood geweest, als niet plotseling Iemand mij te hulp was gekomen 
en de persoon die mij had geslagen gebood daarmee op te houden', zo 
vertelt Getrouwe. Christen legt uit dat die wrede persoon Mozes was, 
die geen genade kent. 'Bij mijn vertrek uit de stad Verderf heb ik ook 
kennis met hem gemaakt', antwoordt Getrouwe. Dan zegt Getrouwe, 
dat hij de Persoon die hem te hulp kwam herkende aan de littekens in 
Zijn handen en Zijn zijde.

Wat Bunyan hier schildert, zal niet vreemd zijn voor een kind van 
God dat ontdekt is aan de geestelijkheid van de wet. Is de wet aan-
vankelijk tot overtuiging van zonden, later wordt hij een tuchtmeester 
tot Christus (de Persoon die Getrouwe herkende aan de littekens). De 
wet beukt een ontdekte zondaar steeds neer als hij op de inwendige 
verdorvenheden wijst. Wat kan een ziel dan ineenkrimpen vanwege 
de schuld die op het geweten komt te liggen. Getrouwe zegt erbij dat 
Mozes hem neersloeg, omdat hij heimelijk neigingen had om aan de 
oude Adam toe te geven. 

De aantekening in de Engelse versie bij dit gedeelte is het overwe-
gen waard: De zondaar die nog nooit een beschuldigend en vlammend 
bezoek heeft gekregen van Mozes, slaapt nog vast in zijn zonden onder 
de vloek en de toorn van de wet Gods. De wet doodt, maar Christus 
maakt levend.

In het Dal van de Vernedering heeft Getrouwe nog een lastig per-
soon ontmoet die hem trachtte te overreden terug te keren. Dat was de 
heer Ontevreden. Die wees hem erop dat in dit dal geen enkele eer te 
behalen is. Hier moeten we onze vrienden Hoogmoed en Eigendunk 

e 39
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'Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus.' (Gal. 3:24)
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verlaten, die voorheen nauw aan ons verbonden waren. Getrouwe wijst 
de heer Ontevreden af met de woorden: 'Vernedering gaat voor de 
eer.'

Wat moet de Heere vernederende wegen houden om de wortelzonde 
van Hoogmoed er onder te brengen!

Nog een vijand treedt Getrouwe tegemoet in het Dal Vernedering, 
namelijk Schaamte, of liever Valse Schaamte. Die maakt hem wijs dat 
een tere consciëntie niet past bij een manmoedig persoon. Er zijn maar 
weinig machtigen, rijken en wijzen die christen zijn. De meeste pel-
grims zijn van geringe afkomst en hebben maar weinig kennis van 
zaken. Verder zegt Valse Schaamte dat het een schande is als men onder 
een preek zijn tranen de vrije loop laat, of dat men zuchtend zijn weg 
gaat. Ook is het belachelijk als men voor een klein vergrijp vergeving 
aan de naaste gaat vragen.

Het kostte Getrouwe veel moeite deze geniepige vijand van zich af te 
schudden. Schaamte, gepaard met Mensenvrees, kan een ware christen 
tot een voortdurende kwelling zijn. Neem de raad van Getrouwe in acht: 
'Ik moet tot de Heere om hulp roepen tegen Valse Schaamte.'

Tenslotte vertelt Getrouwe dat hij door het Dal van de Schaduw des 
Doods bij lichte dag gegaan is. Hij heeft dus niet die helse aanvallen 
gekend waarmee Christen geplaagd werd. Niet ieder van Gods kinde-
ren wordt even diep in de strijd gewikkeld.

 

Zingen:

Mijn ziel kleeft U standvastig aan:
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden;
Uw rechterhand, vol mogendheden,
Doet mij getroost en veilig gaan.
Maar dezen, die mijn ziel begeren,
Opdat ik tot verwoesting raak’,
Staan bloot aan Uw geduchte wraak;
Zij zullen haast ten afgrond keren.

Men zal die bozen, door ’t geweld
Van ’t scherp gewette zwaard doen sneven,
En aan de vossen overgeven,
Ter prooi alom in ’t open veld.
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Maar ’s konings hart zal zich verblijden
In God, Die ’t gans heelal regeert;
En elk, die heilig bij Hem zweert,
Zal Zijne trouw met roem belijden. 

(Ps. 63:5 en 6)

Vragen:

1. Kun je begrijpen dat de wet voor Getrouwe eerst 'een spiegel' was 
en later 'een tuchtmeester'?

2. Welke profeet had voortdurend te worstelen met 'de heer 
Ontevreden'? 

3. Kun je uit de Bijbel bewijzen, dat vrees voor de mensen en valse 
schaamte iemand zover kan brengen dat hij de Heere verloo-
chent?
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23. PRAATCHRISTEN 1)

'Valse lippen zijn den HEERE een gruwel; maar die trouwelijk handelen, 
zijn Zijn welgevallen.' (Spr. 12:22)
'Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de 
liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of een luidende schel 
geworden.' (1 Kor. 13:1)

Op een plaats waar ruimte genoeg was om met meerdere personen 
naast elkaar te wandelen, ontmoetten Christen en Getrouwe een man 
die erg opviel. Op enige afstand leek hij groot en knap, maar van dicht-
bij viel dat erg tegen. Het was Praatchristen. 

Als Getrouwe hem vraagt waarheen hij gaat, is zijn antwoord zon-
der aarzelen: 'Naar de Hemelstad.' Het voorstel van Getrouwe om met 
elkaar over nuttige zaken te spreken, valt bij Praatchristen in goede 
aarde. 'Welke zaken zijn zo profijtelijk als die dingen, die in de Heilige 
Schrift genoemd zijn!' antwoordt Praatchristen. 'Daardoor krijgt iemand 
kennis van de wedergeboorte, van het ongenoegzame van eigen wer-
ken, van de noodzakelijkheid van de gerechtigheid van Christus. Door 
met elkaar te praten leert men wat bekering, geloof, bidden, enz. is. En 
ook wat de grote beloften van God zijn. Velen leven immers in onwe-
tendheid.' 

'Maar', zegt Getrouwe, 'hemelse kennis is een gave van God en wordt 
niet verkregen door de inspanning van de mens.' Praatchristen is het 
daar helemaal mee eens. Hij kan zelfs vele teksten uit de Bijbel aanvoe-
ren om dat te bevestigen. 

Het blijkt dat Praatchristen kan spreken over allerlei onderwerpen, 
over heilige dingen of over alledaagse dingen. Getrouwe verwondert 
zich hierover en fluistert tegen Christen: 'Wat hebben we hier een goede 
metgezel gekregen.' Christen kijkt Getrouwe glimlachend aan en vertelt 
dan wie deze metgezel in werkelijkheid is. 

'Hij heeft er met zijn tong al velen bedrogen. Hij is een zoon van 
Mooipraat uit de Babbelsteeg en zelf heet hij Prater. Ondanks zijn gladde 
tong is hij toch maar een zielige figuur: hij bedriegt zichzelf. Bij een 
ander lijkt hij een heilige, maar thuis is hij een duivel. Hij houdt het 
met elk gezelschap en praat met iedereen mee. Bij ons praat hij zo en 
bij zijn vrienden in de kroeg heel anders. De godsdienst zit niet in zijn 

e 41
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hart en die vindt men ook niet in zijn huis of in zijn wandel. Al zijn 
godsdienst ligt op zijn tong. In feite werpt hij een schandvlek op de 
ware godsdienst. Iemand met een tere consciëntie vindt hij een dwaas. 
Van de praktijk van de godsdienst weet hij niets af. En wij zullen toch 
naar onze vruchten geoordeeld worden!' 

'En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in 
duisternis zijn; een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden, 
hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.' (Rom 2: 19,20)
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Getrouwe zegt: 'Nu zie ik dat zeggen en doen twee verschillende 
zaken zijn.' 'Inderdaad', antwoordt Christen, 'zoals het lichaam zonder 
ziel dood is, zo is zeggen zonder doen ook slechts een dood geraamte. 
Praatchristen meent dat horen en praten een christen maken.' 

Getrouwe vergelijkt Praatchristen met de onreine dieren in de wet 
van Mozes. Ze herkauwen wel, maar verdelen de klauw niet. Zo 'her-
kauwt' deze Praatchristen het woord wel, maar hij scheidt zich niet af 
van de wereld en van de zonde. 'Je kunt hem ook vergelijken met een 
luidende schel en een klinkend metaal', merkt Christen op.

Wat heeft Bunyan in het bovenstaande fijntjes een Praatchristen 
getypeerd: iemand die over geestelijke zaken heel wat kan zeggen, 
maar die zelf de wortel der zaak mist. Merk op dat hij zich bij Christen 
en Getrouwe voegt op een plaats waar het wat ruimer is. Als er geen 
engten en verdrukkingen zijn, glippen ook de naam- en praatchriste-
nen binnen. Een ander treffend kenmerk van een Praatchristen is dat 
hij op een afstand wel een goed vertoon maakt, maar als men hem aan 
een nauwkeurig onderzoek onderwerpt, blijkt dat zijn godsdienst niet 
een zaak van het hart is. 

'Een weinig genade, een weinig liefde, een weinig van de vreze Gods, 
is beter dan alle gaven.' 

Zingen:

Indien men op hun voorspoed let, 
Hun ogen puilen uit van vet;   
Hun weelde, wat zij zich beloven, 
Gaat hun verbeelding nog te boven. 
Zij mergelen de mensen uit,   
En spreken, trots op roof en buit, 
Steeds uit de hoogte van hun macht, 
Terwijl hun hart de deugd belacht. 

Hun mond tast zelfs den hemel aan; 
Gods albestuur schijnt hun een waan;
Terwijl hun tong op aarde wandelt,
Geen mens ontziet, maar elk mishandelt. 

lezen in de christenreis-def.indd   86lezen in de christenreis-def.indd   86 21-09-2005   15:16:1321-09-2005   15:16:13



87

c 1

Daarom keert zich Gods volk hiertoe,
En schrikt, wanneer hun, bang te moe,
Het water, daar hun niets gelukt,
Met bekers vol wordt uitgedrukt. 

(Ps. 73:4 en 5)

Vragen:

1. Waarom wordt deze figuur door Bunyan een Praatchristen 
genoemd?

2. Kun je in dit verband Davids woorden in Psalm 51:8a ook begrij-
pen?

3. Begrijp je ook het beeld dat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 13:1?
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24. PRAATCHRISTEN 2)

'Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve 
verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.' (2 Tim. 3:16)
 

De wijze waarop Getrouwe vervolgens met Praatchristen omgaat, 
is een praktische les pastoraat.

Christen geeft Getrouwe de raad een gesprek met Praatchristen aan 
te gaan over de kracht der godzaligheid en hem te vragen of hij dat in 
hart, huis en wandel ook beoefent.

De eerste vraag die Getrouwe hem stelt, is: 'Hoe komt de zaligma-
kende genade in het hart van iemand openbaar?' 

'Dan ga je openlijk protesteren tegen de zonde', zegt Praatchristen.
'Nee', zegt Getrouwe, 'het zet de ziel aan tot verfoeien van de zonde.' 

Als Praatchristen daarin geen verschil ziet met wat hij opmerkte, zegt 
Getrouwe: 'De vrouw van Potifar protesteerde wel luid tegen het 
onrecht dat Jozef haar zou hebben aangedaan, maar zelf zou zij wil-
lens en wetens onreinheid hebben bedreven.' 'Je probeert mij te vangen', 
reageert Praatchristen. 

Ziehier, wat de reactie is als men eerlijk handelt met zulke nabij-
komende christenen. Zij voelen zich direct onheus behandeld en ver-
oordeeld.

Getrouwe vraagt verder naar een tweede kenmerk van ware genade, 
waarop Praatchristen antwoordt: 'Grote kennis van de verborgenheden 
van het Evangelie.' Getrouwe wijst hem weer op het oppervlakkige van 
zijn antwoord: 'Kennis is nog niet een bewijs dat men genade in het 
hart heeft. Er is kennis zonder praktijk. Kennis is iets wat praters en 
pochers streelt, maar de praktijk behaagt de Heere.'

'Je wilt mij weer in de val laten lopen. Dit is niet tot stichting', zegt 
Praatchristen. Hij weigert nog meer kenmerken van genade te noe-
men.

e 42
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'Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij 
gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.' (Titus 1:16)
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Zingen:

Och, dat ik klaar en onderscheiden zag,
Hoe ‘k mij naar uw bevelen moet gedragen,
Uw wond’ren recht betrachten dag aan dag!
Mijn ziel druipt weg van treurigheid en en klagen;
Ai, richt mij op, verander mijn geklag;
Wil, naar Uw Woord, mij gunstig onderschragen.
  
Weer snood bedrog, o God, van mijn gemoed;
Laat uw gena mij Uwe wetten leren.
Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet,
Om mij van ’t pad der zonden af te keren;
Uw rechten, die zo heilig zijn en goed,
Steld’ ik mij voor; die wil ik need’rig eren.  

(Ps. 119:14 en 15)

Vragen:

1. Is Romeinen 2:28 en 29 op deze Praatchristen van toepassing?
2. Wie alleen 'praat' over de godsdienst, betracht de oefening ervan 

niet. Wat betekent dat?
3. Is het niet liefdeloos van Getrouwe om Praatchristen zo te behan-

delen?
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25. PRAATCHRISTEN 3)

'Gij hebt geen deel noch lot in dit Woord; want uw hart is niet recht voor 
God. Bekeer u dan van deze uw boosheid, en bid God, of misschien u deze 
overlegging uws harten vergeven worde. Want ik zie dat gij zijt in een 
gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid.' (Hand. 8:21-23)

Dan legt Getrouwe hem uit wat de ware kenmerken van het zalig-
makend werk zijn:

1. Overtuiging van zonde, van de zondige natuur en van ongeloof 
met als gevolg droefheid en schaamte.
2. Aan zo iemand wordt (op Gods tijd) de Zaligmaker geopenbaard. 
Naar Hem gaat men dan hongeren en dorsten. Naar de mate van de 
sterkte van het geloof heeft zo iemand innerlijke blijdschap, vrede, 
liefde tot heiligheid en een begeerte om meer van de Zaligmaker 
te kennen.
3. Zo iemand kan echter maar zelden besluiten dat zijn werkzaamhe-
den vruchten van genade zijn, vanwege de overblijvende verdorven-
heden van zijn hart. Anderen kunnen wel aan hem zien dat zijn leven 
in overeenstemming is met zijn belijdenis. Hij heeft de heiligheid 
des harten lief en brengt dat ook in praktijk in zijn gezinsleven.

Recht op de man af vraagt Getrouwe nu aan Praatchristen wat hij 
in de praktijk van hart en leven hiervan kent. 'Of is uw godsdienst 
louter lippentaal?'

Enigszins uit het veld geslagen antwoordt Praatchristen: 'Zo’n vraag 
had ik niet verwacht. Ik heb ook geen zin om hierop te antwoorden. U 
moet niet voor rechter spelen.'

Tenslotte zegt Getrouwe onomwonden hoe hij over Praatchristens 
godsdienst denkt. 'U werpt een schandvlek op alle belijders van de 
godsdienst.'

Praatchristen verwijt Getrouwe dan dat hij een domper is die alles 
van de zwarte kant bekijkt. Hij keert Getrouwe de rug toe en gaat heen.

'Ik ben rein van zijn bloed', zegt Getrouwe tegen Christen. 'Er wordt 
tegenwoordig zo weinig getrouw gehandeld met zielen', antwoordt 
Christen.

e 42

lezen in de christenreis-def.indd   91lezen in de christenreis-def.indd   91 21-09-2005   15:16:1521-09-2005   15:16:15



92

l 1

'... want omdat gij u afgekeerd hebt van den HEERE, zo zal de HEERE met u niet 
zijn.' (Num. 14:43b)
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Wat is de verantwoordelijkheid van predikers en andere ambts-
dragers groot! Zielen behandelen op reis naar de eeuwigheid kan niet 
zonder persoonlijke genade. Maar eveneens is bewogenheid en oprecht-
heid onmisbaar. Bewogenheid zal men u niet zo gauw kwalijk nemen, 
maar oprechtheid wel!

Zingen:

d’ Oprechte sla mij zonder vrezen,  
Ik reken zulks weldadigheid;   
En zijn bestraffing die niet vleit, 
Zal olie op mijn schedel wezen. 

Doch op U zien mijn schreiend’ ogen;
Op U betrouw ik in ’t verdriet;
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet,
O HEER, o eeuwig Alvermogen! 

(Ps. 141:5 en 9)

Vragen:

1. Lees eens in de volgende teksten (en raadpleeg de kanttekening er 
bij) wat de juiste manier van vermanen is: Spreuken 9:8, Spreuken 
27:6 en Spreuken 28:23.

2. Wat staat er in 1 Samuël 3:13 en 14 over de godvrezende Eli, die zijn 
zonen niet vermaande? 
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26. IN DE STAD IJDELHEID 1) 

'IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is 
al ijdelheid.' (Pred. 1:2)
'Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen 
uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet 
vervuld van horen.' (Pred. 1:8)

Nadat Praatchristen afscheid van hen heeft genomen, zien de beide 
pelgrims tot hun grote verrassing Evangelist aankomen. Hartelijk ver-
welkomen zij hun goede vriend en deze groet hen met: 'Vrede zij ulie-
den.' Hij vraagt naar hun welstand en is verblijd dat zij al zover gevor-
derd zijn op de pelgrimsweg. Toch waarschuwt hij hen dat zij moeten 
blijven waken, want zij zijn nog lang niet buiten het schootsveld van 
de duivel. Hij voorzegt hun dat als zij straks de wildernis verlaten in 
de stad IJdelheid zullen komen, waar één van hen het leven zal laten. 
'Maar', zegt hij, 'wees getrouw tot de dood en Hij zal u geven de kroon 
des levens.' 

Historisch komt dit overeen met het feit, dat Bunyan, met andere 
predikers, uit de beslotenheid naar buiten treedt en gaat preken op 
verschillende plaatsen rondom de stad Bedford. De tegenstand van 
de staatskerk en de overheid neemt dan toe. Verschillende predikers 
worden gevangen genomen (waaronder Bunyan zelf) en sommigen 
worden zelfs ter dood gebracht.

De weg van de pelgrims loopt nu door de stad IJdelheid. Daar wordt 
het hele jaar door kermis gehouden, de 'ijdelheidskermis'. De inwoners 
van de stad zijn dan ook lichter dan ijdelheid en alles wat daar verhan-
deld wordt, is eveneens ijdelheid.

Zo karakteriseert Bunyan de wereld en de wereldse mens. De mens 
van deze wereld gaat immers op in alles wat van deze aarde is. De 
kanttekening bij Prediker 1 zegt daarvan: 'Salomo geeft hiermee te 
kennen dat alle aardse dingen ons niet kunnen helpen om tot de ware 
gelukzaligheid te komen.' 

Het is een van de sluwste listen van de overste der duivelen om de 
mens vol te proppen met aardse en tijdelijke dingen. Daarom hebben 

e 43
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Beëlzebul, Apollyon en Legio al vanaf het eerste begin dat er pelgrims 
de reis naar Sion zijn begonnen in de stad IJdelheid een kermis opge-
richt. Juist omdat zij zagen dat de weg van de pelgrims door deze stad 
loopt. 

Gods kinderen moeten immers ook door de wereld. Als wij dan ver-
der lezen hoe Bunyan beschrijft wat in die stad te koop is en waarmee 
de mensen beziggehouden worden, is het duidelijk dat Gods Woord 
de wereld als een van de vijanden van Gods kinderen aanmerkt. 'Hebt 
de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld 
liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld 
is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen 
en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld' 
(1 Joh. 2:15,16).

Lees maar eens wat Bunyan zoal opsomt: opgaan in koophandel, 
het jagen naar eer, aanzien, titels. Men wordt er bezig gehouden met 
allerlei spelen. Plezier en vermaak lokt er duizenden. Misdaden zijn aan 
de orde van de dag. En men vindt dit alles in alle straten (waarmee alle 
landen worden bedoeld: de Britse straat, de Franse straat, de Italiaanse 
straat en zeker niet te vergeten de Hollandse straat).

Terecht staat in een van de aantekeningen in de Engelse tekst: dit 
is de wereld in gala tenue. Al dit aardse schittert in de ogen van de 
wereldlingen. En Gods kinderen komen er niet ongeschonden door!

De Vorst der vorsten is ook door deze stad gegaan. Beëzebul heeft 
Hem alle straten getoond en heeft hem uitgenodigd van de ijdelheden 
te kopen. Ja, hij heeft Hem zelfs aangeboden overste van de stad te 
worden, als Hij de duivel slechts goddelijke eer wilde bewijzen. Maar 
Christus wees dat met verontwaardiging af. Hier doelt Bunyan op de 
verzoeking in de woestijn. 
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Zingen:

Al zegt zijn hart: 'Mijn huis zal eeuwig staan,
Van kind tot kind gedurig overgaan';
Al heeft hij ’t land, waarop zijn trotsheid roemt,
Zijn grootsheid bouwt, naar zijnen naam genoemd;
’t Is alles wind, waar zich zijn hart mee streelt;
De mens, hoe mild door ’t aards geluk bedeeld,
Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven,
Vergaat als ’t vee, en derft in ’t eind het leven.

Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid,
En hij zichzelf door dwazen hoogmoed vleit,
Stapt echter ’t kroost, dat in der oud’ren woord
Behagen schept, op ’t zelfde doolpad voort.
De dood maait ook dier kind’ren leven af;
Zij volgen hen als schapen naar het graf;
En in den dag, den grote dag des HEEREN,
Zal over hen d’ oprechte triomferen. 

(Ps. 49:4 en 5)

Vragen: 

1. Waarom wordt de wereld en het wereldse goed vergeleken met ijdel-
heid? (Zie de kanttekening van onze Statenvertaling bij Prediker 
1:2).

2. Wat zijn in onze tijd de voornaamste wereldse bezigheden waarmee 
de duivel duizenden verstrikt?

3. Zouden dit ook niet de doornen zijn die het goede zaad van het 
woord verstikken? (Markus 4:19).
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27. IN DE STAD IJDELHEID 2)

'Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen 
zeden die niet geoorloofd zijn aan te nemen noch te doen, alzo wij 
Romeinen zijn.' (Hand. 16:20,21)
'Doch gedenkt der vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt 
geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door 
smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en ten 
dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld 
werden.' (Hebr. 10:32,33)

Als Christen en Getrouwe door de stad lopen en geen belangstelling 
tonen voor de verschillende artikelen die op de kermis verhandeld wor-
den, ontstaat er een volksoploop. Eerst staart men de twee pelgrims aan, 
omdat zij heel anders gekleed zijn dan de mensen in de stad. Ook horen 
zij dat die pelgrims een andere taal spreken: de tale Kanaäns. Spottend 
roept men dat deze twee vreemdelingen krankzinnig zijn. Anderen den-
ken dat zij 'van een andere planeet komen'. Houdt men hun de waren 
voor die in de kraampjes verkocht worden, dan stoppen de pelgrims de 
vingers in de oren, kijken omhoog en roepen uit: 'Wij kopen de waarheid.' 
Tevens zuchten zij: 'Wend, wend mijn oog van d’ ijdelheden af.'

Zou er in principe iets veranderd zijn in de houding van de wereld 
tegenover ware christenen? Wij zien zelfs in onze dagen een verhar-
ding in deze verhouding: de vijandschap neemt toe. Zelfs als men nog 
uitwendig wil wandelen naar de regel van Gods Woord, wordt men al 
voor achterlijk versleten. Voor allen die de waarheid liefhebben, komt 
er steeds minder levensruimte. Tolerantie is de leuze van onze tijd: laat 
ieder zijn eigen opvattingen behouden. Erg genoeg vinden, wij dit 'indi-
vidualisme' zelfs in eigen gelederen. De wereldgelijkvormigheid neemt 
ook onder ons schrikbarende vormen aan. Denk maar aan kleding en 
uiterlijk, maar ook aan een werelds levenspatroon. Kan van ons en onze 
kinderen nog gezegd worden, dat wij de goederen van deze wereld 'licht 
achten', zoals er van de twee pelgrims wordt vermeld?

En wie van de gemiddelde kerkganger verstaat nog de 'tale 
Kanaäns'? 
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Als de bewoners van stad IJdelheid zien dat de twee pelgrims geen 
van hun waren kopen en er ook geen belangstelling voor tonen, wor-
den de twee aan een verhoor onderworpen. Zij komen eerlijk uit voor 
hun levenswijze: zij vertellen dat zij pelgrims, vreemdelingen in deze 
stad zijn, die op weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. Zij hebben geen 
aanleiding gegeven dat de mensen van de stad IJdelheid hen zo ruw 
behandelen. Zij hebben alleen gezegd dat zij geen belangstelling voor 
de goederen van IJdelheid hebben, maar dat zij de waarheid zoeken.

De ondervragers geloven hen echter niet en beschouwen hen als 
krankzinnigen die hier gekomen zijn om alles in de war te brengen.

Uiteindelijk worden de bewoners van IJdelheid handtastelijk: de 
pelgrims worden geslagen, besmeurd met vuil en in een kooi opge-
sloten, waar zij door ieder die er voorbij komt, worden aangestaard, 
bespot en uitgelachen.

Christen en Getrouwe ondergaan alles zeer geduldig en lijdzaam. 
Zij zegenen degenen die hen schelden; zij vergelden geen kwaad met 
kwaad. Het gevolg is dat sommigen wat sympathiekere gevoelens krij-
gen tegenover de pelgrims. Er ontstaan zelfs twee partijen in de stad: 
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degenen die Christen en Getrouwe gunstiger gezind zijn en de anderen 
die hun haat openlijk tentoonspreiden. De twee partijen raken zelfs 
handgemeen. Dan worden de pelgrims opnieuw verhoord. In ijzeren 
boeien gebonden worden zij over de kermis geleid, als een schouwspel 
voor allen en daarna sluit men hen weer op in de kooi. Deze onterende 
handelingen ondergaan de pelgrims met zachtmoedigheid en lijdzaam-
heid. Dit wekt de woede van hun haters nog meer op.

Zingen: 

Red mij van hen, die ’t ruim genot  
Der wereld voor hun heilgoed achten; 
Geen deel, dan in dit leven wachten, 
En maken van den buik hun god; 
Van hen, die weelde, schatten, staten,
Hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot,
Verliezen moeten met den dood,
En hunnen kind’ren overlaten.

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. 

(Ps. 17:7 en 8)

Vragen:

1. Een moeilijke vraag: wat zou de diepste oorzaak zijn, dat wereldse 
mensen zo vijandig worden als Gods kinderen vrijmoedig spreken 
over hun leven in de vreze des HEEREN?

2. Kun je in onze tijd ook tekenen zien van verdrukking en vervolging 
van degenen die nog willen leven naar Gods Woord en Wet?
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28. IN DE STAD IJDELHEID 3)

'En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden 
en gevangenis; zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, 
door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in schaapsvellen 
en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde.' (Hebr. 
11:36,37)

Als Bunyan verder beschrijft hoe de twee pelgrims door de bewo-
ners van IJdelheid behandeld worden, verhaalt hij daarmee een stukje 
geschiedenis uit zijn dagen. Allerlei gewelddadigheden waren het deel 
van hen die zich afgescheiden hadden van de staatskerk. Zelfs rookten 
hier en daar de brandstapels. Als we lezen welke namen Bunyan geeft 
aan de rechter en aan de leden van de jury die een eensluidend vonnis 
moesten uitspreken over zulke 'afvalligen', dan klinkt daarin de vre-
selijke haat door die men jegens zulke mensen koesterde. De rechter 
die straks Getrouwe ter dood veroordeelt, noemt Bunyan Haat-het-
Goede. Enkele namen van de juryleden zijn: de heer Blindeman, de heer 
Boosaardigheid, de heer Vijandschap, de heer Onverzoenlijk, enz. 

De getuigen die belastende beschuldigingen tegen Getrouwe inbrach-
ten, geeft Bunyan namen die voor zichzelf spreken: Nijd, Bijgeloof en 
Pluimstrijker. Tijdens de verhoren die Bunyan zelf heeft moeten mee-
maken, heeft hij hiervan genoeg ondervonden.

En waarom wordt Getrouwe ter dood veroordeeld? Omdat zulke 
mensen als hij de wereld in beroering brengen. Zij zijn de spelbrekers 
van de wereldling. Zo zie je maar, dat er hierin niets veranderd is.

Zijn er thans ook geen voortekenen van vervolgingen?
Wij zullen niet het hele proces tegen Getrouwe behandelen. Het gaat 

om de onderliggende motieven, die wij hierboven beschreven hebben. 
Als een pest van de maatschappij wordt hij tenslotte tot de brand-

stapel veroordeeld. Maar om hun woede nog meer te koelen, wordt 
hij eerst gegeseld, geslagen, met messen doorstoken, gestenigd en met 
zwaarden doorpriemd. Dan verbranden zij hem.

Wat Evangelist had voorzegd, gebeurt. Maar ook wat hij de martelaar 
had toegebeden: 'Wees getrouw tot de dood en Hij zal u geven de kroon 
des levens'. Een vurige wagen bespannen met vurige paarden staat gereed 
om de ziel van Getrouwe naar de eeuwige heerlijkheid te voeren. 
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'Welke door het geloof ... de kracht des vuurs hebben uitgeblust.' (Hebr. 11:33-34)
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Zingen: 

Hoe lang, HEER, zullen dan de bozen,
Hoe langen tijd de goddelozen   
Nog hupp’len, vol van dart’le vreugd,  
En laster braken op de deugd,   
En spreken, als in zegepraal,
Baldadig d’ allerhardste taal?   
  
Zij zeggen stout op hun vermogen:
'De HEER slaat op ons doen geen ogen;
De God van Jakob merkt het niet.'
Let, onvernuftigen, en ziet;
Blijft g’ eeuwig van verstand beroofd,
Gij, dwazen, die het licht verdooft?

De HEER zal, in dit moeilijk leven,
Zijn volk en erfdeel nooit begeven;
Het oordeel keert, vol majesteit,
Haast weder tot gerechtigheid;
Al wie oprecht is van gemoed,
Die merkt het op en keurt het goed. 

(Ps. 94:2, 4 en 8)

Vragen: 

1. Weet je uit de kerkgeschiedenis een of meer voorbeelden van marte-
laren die op gruwelijke wijze ter dood gebracht zijn, maar ondanks 
deze martelingen hun geloof niet verloochenden?

2. Lees eens in Openbaring 11:7 en 8 wat het beest (de anti-christelijke 
macht) Gods getuigen zal aandoen!

3. God vergeet niet de verdrukking die de vijanden de Kerk hebben 
aangedaan. Lees Openbaring 6:9-11 met de kanttekeningen.

lezen in de christenreis-def.indd   102lezen in de christenreis-def.indd   102 21-09-2005   15:16:2621-09-2005   15:16:26



103

c 1

29. BIJ-EINDE 1)

'Zij spreken valsheid, een ieder met zijn naaste, met vleiende lippen; zij 
spreken met een dubbel hart.' (Ps. 12:3)

Christen weet te ontsnappen uit de stad IJdelheid. Buiten de stad 
voegt zich iemand bij hem die vertelt dat hij door het spreken en door 
het lijdzame gedrag van Christen en Getrouwe tot inkeer is gekomen. 
Hij heeft daardoor middellijk de weg der waarheid mogen kiezen en 
wordt de metgezel van Christen tot het einde toe. 'Een is er gestorven 
en een andere is uit zijn as herrezen', schrijft Bunyan. Steeds blijft het 
waar: het bloed der martelaren is het zaad der Kerk. Volgens Hopende 
(zo noemt Bunyan deze nieuwe pelgrim) zijn er in de stad nog meer 
tot inkeer gekomen.

Zoals op andere plaatsen in de Christenreis tekent Bunyan direct 
hierna, dat er ook valse motieven zijn waarop iemand de pelgrimsweg 
kiest. Bij Hopende was het een innerlijke overtuiging, gewerkt door 
Gods Geest, waarvan we later nog zijn verslag zullen horen.

Als zij even later iemand inhalen en hem vragen waar hij heengaat, 
antwoordt deze zonder aarzelen: 'Ik kom uit de plaats Schoonspraak 
en ben op reis naar de Hemelstad.' Hij zegt echter niet zijn naam. Als 
Christen hem vraagt wie zijn familie is, komt het echter wel uit wie hij 
is. Heel scherp tekent Bunyan dan wie Bij-einde in feite is. We kunnen 
immers iemand pas goed kennen als wij weten met wie hij eensgeestes 
is. Hij noemt de namen van zijn verwanten: de heer Draaibord, de heer 
Tijdsdienaar, de heer Schoonspraak (dit wil zeggen iemand die zich 
innemend en hoffelijk kan voordoen), de heer Glad-van-Tong, en vooral 
niet te vergeten Dominee Twee-tongig. De benaming Bij-einde komt ook 
duidelijk uit, als hij vertelt dat zijn overgrootvader een schipper was, 
die 'de ene kant uit keek, maar de andere kant op roeide'. Trouwens zijn 
vrouw is een dochter van mevrouw Veinzerij.

Als hij verder iets zegt over zijn opvattingen met betrekking tot de 
godsdienst, herkent Christen hem dadelijk. Hij is namelijk niet zo als 
die mensen die alles zo streng nemen. Hij doet aan godsdienst als alles 
voor de wind gaat en als de meeste mensen daarmee ingenomen zijn. 
'U bent Bij-einde', zegt Christen. 

Het zal ons duidelijk zijn, dat met deze figuur bedoeld wordt iemand 
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die om allerlei bijbedoelingen de godsdienst aanhangt. 'Ik pas me aan 
bij de opvattingen van de tijd', zegt Bij-einde. Als Christen hem vertelt, 
dat ware pelgrims zo dikwijls tegen de stroom op moeten roeien, wei-
gert hij zich bij hen aan te sluiten, omdat hij zijn eigen principes niet wil 
loslaten. 'U moet niet over mijn geloof heersen', is zijn weerwoord.

Wat een mensenkennis komt hier openbaar bij Bunyan. Er kan 
zoveel schijngodsdienst zijn, waarvan de onderliggende motieven niets 
te maken hebben met de vreze des Heeren. Eer, aanzien en voordeel 
zijn vaak de innerlijke drijfveren. De buitenkant kan schoonschijnend 
zijn, maar de grond deugt niet. Zo’n godsdienst kan niet standhouden 
voor Gods rechterstoel. In een kanttekening bij deze passage staat zo 
treffend: 'Een belijder wordt beter getoetst door een week in de gevange-
nis te verkeren dan een maand in de kerk.' Met andere woorden: door 
verdrukking komt wel uit wat het ware is.

'Want zij maken liefkozingen met hun mond, maar hun hart wandelt hun gierigheid 
na.' (Ez. 33:31b)
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Zingen:

Wie zinloos, zonder t’ overwegen
Wat hem betaamt, tot U durft gaan,  
Zal voor Uw aanschijn niet bestaan;  
Gij haat, en staat hun billijk tegen,  
Die onrecht plegen.    
  
Gij, HEER, verdelgt den leugenspreker,
Hij, die zijn hand met bloed bevlekt,
En gruw’len met bedrog bedekt,
Tergt, als de snoodste wetverbreker,
Den hoogsten Wreker. 

(Ps. 5:5 en 6)

Vragen:

1. Kun je de namen uitleggen die Bunyan gebruikt voor de familiele-
den van Bij-einde?

2. Wat is de betekenis van de tekst: 'Ik, de HEERE, doorgrond het hart 
en proef de nieren' (Jeremia 17:10)? 
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30. BIJ-EINDE 2)

'Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en 
den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen 
verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.' (Matth. 6:24)

Het komt nog duidelijker uit wie Bij-einde is, als hij zijn vrienden 
ontmoet, die met de volgende namen worden aangeduid: Houd-de-
Wereld-Vast, Geldwolf en Gierigaard. Zij kennen elkaar vanaf de school-
banken en hebben van meester Grijpgraag geleerd hoe zij geld en goed 
te pakken moeten krijgen door geweld, bedrog, vleierij, liegen of door 
een godsdienstig kleed aan te trekken als dekmantel. 

Samen spreken deze vrienden smalend over die 'strenge christe-
nen', die er hun eigen principes op na houden en die in alles van God 
afhankelijk zijn. Bij-einde en zijn vrienden berekenen liever wat voor 
hen het meest gunstig uitkomt. Zij zijn voor een godsdienst die alge-
meen aangeprezen wordt.

Zij hebben er geen moeite mee, dat een predikant wat water bij 
de wijn doet wat zijn principes betreft, als hij daardoor een grotere 
gemeente kan krijgen en een ruimer inkomen. Zij beschouwen aanpas-
sen aan wat het volk wil als zelfverloochening; zo’n predikant neemt 
een aangename, inwinnende houding aan. 

Zij vinden het ook geoorloofd, dat een koopman de godsdienst 
gebruikt om meer klanten te winnen en er dus beter van te worden. 
Godsdienstig te zijn is immers een goede zaak en als men daardoor ook 
godsdienstige klanten wint is het helemaal een goed oogmerk.

Als Bij-einde en zijn vrienden deze opvattingen aan Christen 
voorleggen, antwoordt deze zo duidelijk uit de Schrift dat gierigheid 
een wortel is van alle kwaad, dat zij geen weerwoord meer hebben. 
Christen maakt één en ander duidelijk met de voorbeelden van Hemor 
en Sichem, die de besnijdenis wel wilden ondergaan om tijdelijk voor-
deel; de Farizeeën, die op de hoeken van de straten stonden te bidden 
en de huizen der weduwen opaten; Judas, die een discipel was en toch 
ook een dief en Simon de Tovenaar die de gave van de Heilige Geest 
met geld wilde kopen.
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De les uit deze typering van Bij-einde moet ons wel ter harte gaan. 
De Heere kent de verborgen bedoelingen van ons allen. We kunnen 
mensen bedriegen, maar de Heere niet. Het wordt uit deze omschrij-
ving van Bij-einde en zijn vrienden ook duidelijk, dat men God en de 
Mammon kan dienen, als de vreze des Heeren niet de grondslag van 
ons leven is, of als de vreze des Heeren niet in oefening is. Het materi-
alisme heeft al zijn duizenden verslagen en ons hart is zo geneigd om 
het goed van deze wereld te begeren.

'Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome, welker verdoemenis recht-
vaardig is.' (Rom. 3:8b)
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Zingen:

Gemene lieden immers zijn   
Slechts ijdelheid, een damp, een schijn; 
De grote anders niet dan logen; 
Zij zouden, hoe hun hart zich vleit, 
Nog lichter zijn dan d’ ijdelheid, 
In ene weegschaal opgewogen. 

Vertrouwt, wat uw begeert’ ook zij,
Nooit op geweld of roverij,
En wordt niet ijdel, als t’ vermogen
Gedurig aanwast; waakt en let,
Dat gij het hart er niet op zet;
Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. 

(Ps. 62:6 en 7)

Vragen:

Lees 1 Timotheüs 6: 6-11 en vers 17-20 en beantwoord de volgende vra-
gen (gebruik de kanttekeningen).

1. Waarom is de godzaligheid een groot gewin?
2. Welke betekenis heeft de dood als het gaat om ons aardse bezit? 
3. Waarom wordt de zucht naar veel goed vergeleken met doornen 

(Zie kanttekening bij vers 17)?
4. Als je vers 17 goed leest, kun je dan ook het gebed van Agur begrij-

pen (Zie Spreuken 30:8 en 9)?
5. Wat is de beste schat, waarvan we niet te veel kunnen vergade-

ren?
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31. DE HEUVEL GEWIN EN HET 
VEELZEGGEND MONUMENT

'Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld 
liefgekregen.' (2 Tim. 4:10)
'Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die onrecht doen. 
Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene 
grasscheutjes zullen zij afvallen.' (Ps. 37:1,2)
'Gedenkt aan de vrouw van Lot.' (Luk. 17:32)

Even hebben Christen en Hopende wat rust in de vlakte Gemak (of 
Verlichting), maar die vlakte is maar klein en zij hebben die spoedig 
weer achter de rug. De verkwikkingen in het leven van ware pelgrims 
zijn over het algemeen maar van korte duur.

Zij komen nu bij de heuvel Gewin, waar een zilvermijn is. Deze bij-
zonderheid heeft al menigeen nieuwsgierig gemaakt daar een kijkje te 
nemen. De grond dicht bij de rand van de mijn is echter verraderlijk: 
als hij plotseling afbrokkelt, kan men naar beneden vallen. Zo zijn er 
al velen omgekomen of voor hun leven verminkt geraakt.

De verzoekingen van de duivel zijn verguld met een aantrekkelijke, 
schone schijn. Hoe velen zijn door een wereldse geest meegesleept, 
omdat geld en goed zo’n aantrekkingskracht op hen had. Hun ziel en 
zaligheid hebben zij eraan gewaagd.

En de verlokking is soms sterk. Immers Demas staat op enige afstand 
van de heuvel Gewin en roept de voorbijgangers toe: 'Kom van de weg 
af en ik zal u iets laten zien! Zonder veel moeite kunt u rijk worden.' 
Het kost iemand alleen maar wat graven!

Het is alsof we de oproepen horen van de aantrekkelijk voorgestelde 
beleggingen van onze tijd. Uw kapitaal wordt zonder uw inspanning 
vele malen vermeerderd!!

Zelfs Hopende voelt een neiging in zich om te gaan kijken naar de 
zilvermijn. Maar dan moet men wel van de weg af! Christen weigert 
echter resoluut. 'Dit is een valstrik, een belemmering op de pelgrims-
weg', zegt hij. Aan Demas stelt hij de vraag, of het niet gevaarlijk is naar 
de mijn te gaan. Demas zegt, dat het alleen gevaarlijk is voor degenen 
die onvoorzichtig zijn, maar terwijl hij dit zegt, bloost hij. Hij weet wel 
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'Gedenk aan de vrouw van Lot.' (Luk. 17:32)
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beter: hebzucht en voorzichtigheid gaan niet samen!
Christen ontmaskert deze Demas: 'U bent een vijand van de rechte 

wegen des Heeren. U bent zelf van de weg afgegaan en wilt u ons ver-
leiden?' Als Demas zich nog wil verontschuldigen, dat hij toch ook een 
zoon van Abraham is, zegt Christen: 'Ik weet, dat uw overgrootvader 
Gehazi was en uw vader is Judas.' 

Wat een ernstige waarschuwing voor ons allen: Leven bij het Woord 
van God en geheel opgaan in een materialistische levenswijze kan niet 
samengaan. Het gaat hier niet om de vraag, of men rijk mag zijn. God 
heeft immers beiden gemaakt: rijken en armen. Is echter de Mammon 
onze afgod, dan kunnen we wel zeggen met Demas, dat we 'een zoon van 
Abraham zijn', maar dan zijn we wel familie van Gehazi en Judas! 

En hoe het met zulke mensen afloopt, vertelt Bunyan ons daarna. 
Bij-einde en zijn vrienden gaan op de eerste wenk van Demas van de 
weg af en keren zich gretig tot de zilvermijn. Zij zijn echter nooit meer 
teruggezien!!

Even voorbij de zilvermijn staat aan de kant van de weg een oud 
monument. Het heeft een vreemde vorm: het lijkt op een vrouw die 
veranderd is in een pilaar. Bovenaan staan wat woorden, die Hopende 
niet kan lezen. Christen kan die echter wel ontcijferen: 'Gedenkt aan de 
vrouw van Lot', leest hij. Lots vrouw, die omkeek met een hebzuchtig 
hart! 'Wat een gepast teken op deze plaats', zegt Christen. 

Hopende is bedroefd over zijn dwaasheid, dat hij een neiging in zich 
heeft voelen opkomen om ook naar de zilvermijn te gaan. 'Wat is eigen-
lijk het verschil tussen haar zonde en de mijne? Zij heeft omgekeken, 
ik heb begeerd. Laten we danken voor de genade en laat ik beschaamd 
zijn over mijn zonde.' Zie hier, een waar kenmerk van berouw, dat ook 
gaat over de begeerten van het hart. Gods kinderen staan niet boven 
een wereldling: zij vinden dezelfde zonden van binnen die de wereldse 
mens uitleeft. 

'Laat dit monument voor ons een waarschuwing en een voorbeeld 
zijn', zegt Hopende. 

e 52

lezen in de christenreis-def.indd   111lezen in de christenreis-def.indd   111 21-09-2005   15:16:3421-09-2005   15:16:34



112

l 1

Zingen:

Wees over ’t heil der bozen niet ontstoken;
Benijd hen niet. Wat onrecht, wat geweld
De trouw verdrukk’, zij blijft niet ongewroken:
De trotse ziet zijn weeld’ een perk gesteld;
Valt af als ’t kruid, ter nauwernood ontloken;
Verdort als ’t gras, door ’s maaiers zeis geveld.

Geen ijd’le zorg doe u van ’t heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht. 

(Ps. 37:1 en 3)

Vragen:

1. In Psalm 37 worden Gods kinderen erop gewezen dat zij, ondanks 
hun tegenspoeden en kruisen maar niet op het tijdelijk geluk van 
de goddelozen moeten zien. Welke andere psalm heeft hetzelfde 
thema?

2. In welk vers van Psalm 37 staat de eindconclusie van het geluk van 
Gods kinderen?

3. Wat is het grote gevaar van 'de wereld lief te hebben' (Zie de kant-
tekening bij 1 Johannes 2:16)?
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32. IN DE GREEP VAN REUS WANHOOP 1)

'HEERE! Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in 
uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht 
ik de ganse dag.' (Ps. 25:4,5)

Wat kunnen hoogten en diepten in het leven van Gods kinderen 
elkaar snel afwisselen. Christen en Hopende zijn gekomen bij een zeer 
aangename plaats, een rivier met helder drinkwater. Op de oevers 
groeien bomen waar de heerlijkste vruchten aan hangen. Zij eten en 
drinken naar hartelust. In het weiland dat aan de rivier grenst, kunnen 
zij zich rustig neervlijen en ongestoord slapen. Zo vertoeven zij daar 
verschillende dagen. Bunyan noemt deze rivier de rivier Gods (Ps. 65), 
of de rivier van het water des levens (Openb. 22). Daar mogen zij zich 
verlustigen in de eeuwige liefde van God. Daar hebben zij een helder 
inzicht in de verkiezing van eeuwigheid. De hele keten van zaligheid 
gaat hier voor hen oplichten: 'Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen 
heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook 
verheerlijkt' (Rom. 8:30). Maar het reisdoel van de pelgrims ligt verder. 
En dan volgt er zo’n schrille tegenstelling met het heerlijk genot bij de 
rivier. Het pad, dat eerst nog even parallel loopt aan de rivier, buigt 
van die stroom af. Bovendien wordt het pad oneffen. Hun voeten gaan 
pijn doen vanwege de stenen op het pad. Weldra is de ziel van de pel-
grims verdrietig op de weg, net als bij de Israëlieten in Numeri 21. Zij 
verlangen naar een effen pad. Hun ontevredenheid drijft hen tot het 
doen van zonde. De pelgrims komen bij een plaats waar men over de 
heining langs het pad kan klimmen om in het naastgelegen weiland 
te komen. Christen kijkt er eerst overheen en ontdekt dat het pad in 
het weiland veel beter te begaan is en dat het weiland geheel parallel 
schijnt te lopen aan het pad waarop zij thans lopen. Hopende heeft 
aanvankelijk nog bezwaren, maar Christen weet hem ervan te over-
tuigen dat het gemakkelijke pad in het weiland dezelfde richting op 
loopt. Dan klimmen de twee over de omheining en zetten hun tocht 
voort op het 'bijpad'. Opmerkelijk wordt in de kanttekening naar de 
volgende tekst verwezen: 'Er is een weg die iemand recht schijnt; maar 
het laatste van dien zijn wegen des doods' (Spr. 14:12). Inderdaad zul-

e 53
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len de twee pelgrims er achter komen dat eigen gekozen wegen op een 
bittere teleurstelling zullen uitlopen. Om alle onrust bij Hopende weg 
te nemen, vraagt Christen nog aan iemand die vóór hen loopt, of deze 
weg ook naar de Hemelstad gaat. IJdel Vertrouwen, zo noemt Bunyan 
hem, bevestigt dit. Twee pelgrims die op een eigen gekozen weg IJdel 

'Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij 
heersen.' (Ps. 119:133)
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Vertrouwen volgen. Dat kan niet anders, of het loopt verkeerd af. 
Zij ondervinden spoedig wat in de berijmde Psalm 146:2 staat. Maar 

in zo’n weg wordt ook op pijnlijke wijze geleerd, dat zij op God alleen 
hun vertrouwen moeten stellen.

Zingen: 

Vest op prinsen geen betrouwen, 
Waar men nimmer heil bij vindt;  
Zoudt g’ uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt.  
Keren zij tot d’ aarde weer,   
Storten met hun aanslag neer.   

Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ’t hach’lijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God. 

(Ps. 146:2 en 3)

Vragen:

1. Wat wordt bedoeld met de keten der zaligheid (Zie Romeinen 
8:30)?

2. In Openbaring 22:1 wordt aan Johannes de rivier van het water des 
levens getoond. Wat staat daarvan in kanttekening 1 bij die tekst?

3. Wat was de bedoeling van de Heere met de boom des levens in het 
paradijs? (Zie Genesis 2).

4. De twee pelgrims volgden de raad van IJdel Vertrouwen op. Wat 
betekent dat?

5. Kun je nu ook begrijpen dat David bidt: 'Maak mijn voetstappen 
vast in Uw Woord' (Zie Psalm 119:133)?

lezen in de christenreis-def.indd   115lezen in de christenreis-def.indd   115 21-09-2005   15:16:3621-09-2005   15:16:36



116

l 1

33. IN DE GREEP VAN REUS WANHOOP 2)

'Ik ben gerekend met degenen die in den kuil nederdalen; ik ben 
geworden als een man, die krachteloos is.' (Ps. 88:5)
'Zodat mijn ziel de verworging kiest; den dood meer dan mijn 
beenderen.' (Job 7:15)

Het wordt donker. Zij horen weldra een plof. IJdel Vertrouwen is in 
een diepe kuil gevallen. Zij roepen, maar er komt geen antwoord.

Dan barst er zo’n noodweer los, dat Christen en Hopende radeloos 
zijn. Zij proberen terug te gaan, maar door de overvloedige regenval is 
het water in de sloot naast het pad zo gestegen, dat het pad onbegaan-
baar is geworden. Zij kunnen niet anders doen dan onder een struik 
neer hurken en de morgen afwachten. Het is noodweer in die nacht: 
regen en donder en bliksem. Ze moeten nu ondervinden, dat het bijpad 
niet naar Sion leidt, maar naar Sinaï. 

De morgen brengt nog méér ellende: zij worden gevangen geno-
men door reus Wanhoop, op wiens grondgebied zij zich bevinden. De 
reus die sterker is dan zij, drijft hen voor zich uit en sluit hen op in de 
vunzigste kerker van zijn kasteel. De dichter van Psalm 88 wist ervan 
wat dat in het geestelijke betekent: 'Gij hebt mij in den ondersten kuil 
gelegd, in duisternissen, in diepten.' 

Dat de greep van de wanhoop verschrikkelijk is, komt wel uit in 
de volgende dagen. Reus Wanhoop heeft namelijk een vrouw die hem 
voortdurend opport om de twee pelgrims zo veel mogelijk te kwellen 
om hen steeds dieper in de moedeloosheid te doen wegzinken. Bunyan 
heeft haar de naam Wantrouwen gegeven. Wanhoop leidt tot wantrou-
wen: niet alleen verliezen de pelgrims alle zelfvertrouwen, maar ze 
verliezen – en dat is nog veel erger – het geloof in Gods getrouwheid! 
Eerst raadt de vrouw reus Wanhoop aan de beide pelgrims onbarm-
hartig te slaan. Dit doet de reus dan ook: hij is razend op hen en slaat 
hen met een knuppel bont en blauw, zodat Christen en Hopende de 
hele dag in hun cel liggen te jammeren van de pijn.

Wanhoop kan de ziel zodanig beuken, dat alle moed van binnen 
stukgeslagen wordt. Het is niet te zeggen wat er dan in de ziel van zo 
iemand geleden wordt: het is er als een kleine hel. 

Nog verder gaat het, als Wantrouwen en Wanhoop samenspannen. 

e 55
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'Om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods.' 
(Ps 102:21)
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De reus zegt tegen de pelgrims: 'Je komt hier nooit meer uit, je kunt er 
maar beter een eind aan maken.' 

Denk nu niet dat een sterk gelovige hiertegen in zichzelf bestand 
is. Het is Christen die geneigd is hieraan toe te geven. Gelukkig weet 
Hopende hem ervan te weerhouden, door hem te wijzen op Gods 
gebod: 'Gij zult niet doodslaan.' 'En wie zichzelf doodt, doodt lichaam 
en ziel', vervolgt Hopende. 'Denk toch niet dat reus Wanhoop het laat-
ste woord heeft. Laten wij wat geduld oefenen. Misschien kunnen we 
ontkomen.' 

Wat een weldaad als de hoop de strijd aanbindt met het gruwelijk 
ongeloof. Toch laten wanhoop en wantrouwen zo maar niet los. Als reus 
Wanhoop, aangepord door zijn vrouw Wantrouwen, voor de tweede 
maal hevig te keer gaat tegen de pelgrims, valt Christen een ogenblik 
in zwijm. Hij verliest alle moed en als hij wat bijkomt, zegt hij zoals Job: 
'Zodat mijn ziel de verworging kiest, den dood meer dan mijn been-
deren' (Job 7:15). Weer is het echter Hopende die hem wijst op vorige 
ervaringen, toen Christen zich zo dapper heeft gedragen, bij voorbeeld 
in de strijd met Apollyon en in het Dal van de Schaduw des doods.

Nog eenmaal doet Wanhoop een poging: hij laat de twee pelgrims 
de beenderen en schedels zien van degenen die hij reeds heeft omge-
bracht. Daarna drijft hij hen terug naar hun cel.

Zingen:

Ik zie mijn ziel vervolgd door snoden;  
Ik zie, voor ’s vijands haat gevloden,  
Mijn leven in het stof vertreên;   
Ik lig, helaas, gelijk de doden,   
Omringd van nare duisterheên.   

HEER, doe mij spoedig ademhalen;
Wil mijn bezweken geest bestralen;
Verberg m’ Uw vriend’lijk aanschijn niet;
Ik zal eerlang ten grave dalen,
Indien Gij mij geen bijstand biedt. 

(Ps. 143:3 en 7)
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Vragen:

1. Christen en Hopende zijn door eigen schuld in een diepe, geeste-
lijke duisternis gekomen. Dat is niet hetzelfde als een psychische 
depressie (diepe moedeloosheid). Zou je enkele verschillen kunnen 
noemen (Zie o.a. ook Psalm 88:2)?

2. In de psalmen staan meer voorbeelden van geestelijke duisternis. 
Kun je enkele psalmen noemen waarin de dichter zijn nood uitklaagt 
tot de HEERE?

3. In Job 23 staat ook wat geestelijke duisternis is. Toch blijkt uit twee 
verzen van dit hoofdstuk, dat Job niet geheel overgegeven is aan de 
wanhoop. Welke verzen zijn dat?   
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34. DE STRIK GEBROKEN

'Onze ziel is ontkomen als een vogel uit den strik der vogelvangers; de 
strik is gebroken en wij zijn ontkomen.' (Ps. 124:7)
'Voer mijn ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven; de recht-
vaardigen zullen mij omringen wanneer Gij wel bij mij zult gedaan 
hebben.' (Ps. 142:8)

Wat hierboven in beeldtaal is verwoord, heeft Bunyan in zijn lang-
durige verzoekingen in zijn ziel ervaren. Hij heeft dit zelf beschreven 
in 'Genade Overvloeiende'. Hij schrijft daar in een van zijn diepten: 'Ik 
vond het nu zeer moeilijk om tot God te bidden, omdat de wanhoop mij 
trachtte op te slokken. Ik dacht dat ik door een wervelwind van God 
afgedreven werd, want steeds als ik tot God riep om genade, kwam 
er in mij op: het is te laat, ik ben verloren, God heeft mij losgelaten. 
Mijn zonde is onvergeeflijk. Mijn leed werd nog verzwaard doordat ik 
in die tijd die vreselijke geschiedenis van Spira las, die het christelijk 
geloof verloochend heeft en daarna in hevige gewetenswroeging is 
gekomen.' 

En dan klonk het van binnen bij Bunyan: 'Want hij (Ezau) vond geen 
plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht.' 

Zo was Bunyans beleving toen hij langdurig in een vreselijke verzoe-
king van de satan verkeerde. De duivel kwelde hem dag en nacht met de 
gedachte, dat zijn zonde onvergeeflijk was. Bunyan begon zijn zonde te 
vergelijken met de zonde van David, van Petrus en van Judas. Maar elke 
keer werd hem wijs gemaakt dat zijn zonde veel erger was. Hij was de 
wanhoop nabij. Anders gezegd: hij voelde zich opgesloten in de kerker 
van kasteel Twijfel, gebeukt en geplaagd door reus Wanhoop. 

Steunend en klagend brengen de twee pelgrims enkele dagen door 
in hun donkere cel, gekweld door wanhoop en ongeloof. Dit duurt tot 
zaterdagavond laat. Dan beginnen zij beiden te bidden. Plotseling roept 
Christen verbaasd uit: 'Wat een dwaas ben ik om zo in dit stinkende 
hol te liggen. Ik vind hier een sleutel in mijn jas.'

Met nieuwe moed aangegord, proberen zij de sleutel op de deur van 
de cel. Die gaat ermee open. Ook op de deur van de gevangenis en op 
het ijzeren hek van de omheining past de sleutel. Als zij ontsnappen, 
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Na enige 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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doet reus Wanhoop nog een laatste poging, maar die heeft geen enkel 
effect meer. De reus krijgt een van zijn toevallen, zodat hij niets kan 
uitrichten.

Ook van deze bevrijding wist Bunyan af! Toen de Heere Zijn Woord 
met kracht aan zijn hart toepaste, viel alle benauwdheid weg. De strik 
werd verbroken en hij was vrij van de bange verzoeking.

En zo gebeurt het nog met menig kind van God. Zodra het geloof 
versterkt wordt en houvast krijgt aan het Woord van Gods toezegging, 
moet de helse vijand wijken.

Als de twee pelgrims weer op de goede weg gekomen zijn, richten 
zij een gedenkteken op, om pelgrims die na hen komen te waarschu-
wen voor de strikken van reus Wanhoop. Zo is Bunyan in woord en 
geschrift voor velen van Gods bestreden kinderen tot onderwijs en 
troost geweest. Wat kunnen geoefende kinderen van God of geoefende 
ambtsdragers van nut zijn voor anderen die onbegrepen wegen gaan! 

Zingen:

Dat Israël nu zegge, blij van geest: 
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen ’s vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

Dan hadden zij ons levendig vernield;
Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
Bedolven in een diepe jammervloed;
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.

Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER, Die redt van ’t graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.

e 56
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W’ ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt.

(Ps. 124:1,2,3 en 4)

Vragen:

1. Van welke zonde zegt God in Zijn Woord dat hij onvergeeflijk is?
2. Hoe kun je uit de ondervinding van Bunyan opmaken, dat hij die 

zonde niet had begaan?
3. Later heeft Bunyan gezien dat hij van deze aanvechtingen veel nut 

heeft gehad. Op welke wijze?
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35. DE LIEFELIJKE BERGEN 1)

'Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet 
uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een 
volvaardig gemoed.' (1 Petr. 5:2)

'En wij bidden u broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de 
kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.' 
(1 Thess. 5:14)
 

Na diepten van moedeloosheid die grensden aan wanhoop mogen 
de pelgrims bij de Liefelijke Bergen van de vruchten uit de boomgaar-
den eten en drinken uit de fonteinen die daar in overvloed zijn. Daar 
ontmoeten zij ook de herders die voor de schapen zorgen. De schapen 
zijn het eigendom van de Heere van Immanuëlsland.

Christen en Hopende vragen de herders of zij op de goede weg naar 
de Hemelstad zijn. De herders bevestigen dat. Als zij vervolgens vragen 
of het nog ver is en of de weg gevaarlijk is, krijgen zij dit opmerkelijk 
antwoord: 'Het is te ver voor ieder behalve voor hen die daar werkelijk 
zullen aankomen. De weg is niet gevaarlijk voor degenen voor wie de 
weg veilig is.' Bunyan verwijst dan naar Hosea 14:9. De weg is veilig 
voor degenen wier vruchten uit de Heere zijn. Met andere woorden: 
voor degenen die wedergeboren zijn door Woord en Geest. Zij worden 
in de kracht Gods bewaard tot de zaligheid (1 Petr. 1:5). 

Verder stellen de herders nog wat vragen aan de twee pelgrims: waar 
zij vandaan zijn gekomen en hoe zij op de weg gekomen zijn. Dat zijn 
immers vragen die de geestelijke herders ook moeten en mogen stellen 
aan hen die zich voor pelgrims uitgeven!

Treffend zijn de namen die Bunyan aan deze herders geeft: Kennis, 
Bevinding (Ervaring), Waakzaam en Oprecht. Zijn dat niet de eigen-
schappen die een zielszorger onmisbaar nodig heeft? Hij moet immers 
grondige kennis hebben van het Woord, maar ook van de bevinding van 
de gangen die de Heere met Zijn volk houdt. Verder moet hij waakzaam 
zijn over de kudde en zijn schapen oprecht behandelen.

Van deze herders krijgen de twee pelgrims waarschuwend en 
bemoedigend onderwijs.

1. Zij nemen de pelgrims eerst mee naar de heuvel Dwaling. Daar 

l 

e 58
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'Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd 
worden, met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, 
om listiglijk tot dwaling te brengen.' (Ef. 4:14)
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zien Christen en Hopende in een steile afgrond de beenderen van men-
sen die te hoog zijn geklommen en zich te dicht bij de rand gewaagd 
hebben. Ze zijn in de diepte gestort en verbroken. 

De les is: Wacht u voor filosofische bespiegelingen en te ver doorge-
voerde verstandelijke redeneringen. Laat Hymenéüs en Filetus (2 Tim. 
2:18) u tot waarschuwing zijn.

Wat zijn in onze tijd ook deze verstandelijke bespiegelingen over 
het leven der genade een gevaar! Men eigent zich door redeneren de 
meest verborgen zaken toe. Bedenk toch dat men met een verstands-
godsdienst eeuwig omkomt!

Zingen:

Neem, Isrels Herder, neem ter oren;  
Die Jozefs kroost, door U verkoren,  
Als schapen gunstig hebt geleid;  
Die enen troon van heiligheid  
U tussen Cherubs hebt gesticht;  
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 

Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w’ ons voor afval wachten;
Zo knielen w’ altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons; toon ons ’t lief’lijk licht
Van uw vertroostend aangezicht. 

(Ps. 80:1 en 11)
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Vragen:

1. Verklaar eens waarom Bunyan de herders de namen Kennis, 
Bevinding, Oprecht en Waakzaam heeft gegeven?

2. Waarom wordt Christus de 'overste Herder' genoemd (Zie 1 Petrus 
5:4)?

3. Waarom noemt Hij Zichzelf de 'goede Herder' (Zie Johannes 10:11 
en 14)?

4. Wat zegt Paulus van hen die de geestelijke bevinding van Gods 
kinderen met hun verstand willen begrijpen (Zie 1 Korinthe 2:14)?
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36. DE LIEFELIJKE BERGEN 2)

'Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, 
die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. Maar 
stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen; want zij zullen in meerdere 
goddeloosheid toenemen.' (2 Tim. 2:15,16)

2. Op de heuvel Behoedzaamheid zien de pelgrims een vreemd 
schouwspel. Beneden in het dal zien zij een aantal mensen lopen tussen 
de graven. Steeds dwalen zij rond tussen de grafstenen. Zij blijken blind 
te zijn. Als de herders vertellen hoe deze mensen daar terechtgekomen 
zijn, slaan Christen en Hopende de ogen neer, terwijl de tranen hun over 
de wangen lopen. Deze blinde mensen zijn van het pad afgegaan, op het 
grondgebied van reus Wanhoop terechtgekomen en door hem gevangen 
genomen. Hij heeft hun de ogen uitgestoken. Aan hen is vervuld, wat in 
Spreuken 21:16 staat: 'Een mens die van de weg des verstands afdwaalt, 
zal in de gemeente der doden rusten.' Wat zullen Christen en Hopende 
diep beschaamd zijn geweest over hun eigen afwijking. Hetzelfde lot 
had hen kunnen treffen. Gods kinderen zijn in zichzelf niet beter dan 
naamchristenen die in hun eigen gekozen wegen omkomen. Matthew 
Poole schrijft bij deze tekst: 'Mensen die afwijken van de regel van 
Gods Woord en naar hun eigen lusten wandelen, zullen, als zij zich 
niet bekeren, veroordeeld worden tot de eeuwige dood.'

Wat is het noodzakelijk, dat Gods kinderen door de Heere Zelf 
bewaard worden en steeds weer van hun afkeringen genezen worden. 
'Zij worden in de kracht Gods bewaard, door het geloof, tot de zalig-
heid'(1 Petr. 1:5).

3. Vervolgens laten de herders de pelgrims een afschuwelijk tafereel 
zien. In de zijkant van de heuvel is een deur, die zij voor de pelgrims 
openen. Wat zij dan waarnemen, vervult hen met schrik en beving. Zij 
horen het gekreun van mensen die gefolterd worden door helse pijnen. 
Het komt uit de poel van vuur en zwavel. Dit is de bijweg naar de hel, 
waar hypocrieten als Ananias en Saffira terechtkomen. Hopende merkt 
op dat zulke huichelaars toch wel een heel eind mee kunnen gaan. 
De herders stemmen toe, dat sommigen het inderdaad lang volhou-
den zonder dat men hen onderschept. Het is een van de taken van de 

e 50

e 60
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herders om het aangrijpende onderscheid te schetsen tussen het ware 
werk en het nabijkomende. Gods kinderen kunnen daar bevend onder 
verkeren, omdat zij zo vaak met de vraag te worstelen hebben, of hun 
werk wel waarheid is!

4. Voordat Christen en Hopende de Liefelijke Bergen verlaten, nemen 
de herders hen ter bemoediging nog mee naar de heuvel Helderheid. 
Daar mogen zij door de verrekijker van de herders een glimp zien van 
de poorten van de Hemelstad. Maar omdat zij nog onder de indruk zijn 
van hetgeen zij bij de deur in de zijkant van de heuvel hebben waarge-

e 61

'Zij zullen een ver gelegen land zien.' (Jes. 33:17b)
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nomen, beven hun handen nog en zien zij de poorten van Sion slechts 
wazig. Toch zijn zij dit niet vergeten, want later komt Hopende hierop 
terug, als zij Atheïst ontmoeten. Het zijn zeldzame ogenblikken, als de 
herders de heerlijkheid van de hemelse vreugde mogen uitstallen en 
als Gods kind eens over alles mag heenzien!

Het is toch een weldaad als men onder herders mag verkeren die 
getrouw zijn in het waarschuwen en die middellijk verborgenheden 
voor Gods kinderen openbaren. 

Als de twee pelgrims verder reizen, geven de herders hun een 
beschrijving van de Weg mee. Daar luisteren Gods kinderen immers 
naar! Dat onderwijs door de prediking is al voor menig kind van God 
tot versterking van het geloof geweest, zodat zij de reisstaf weer opna-
men en verder konden gaan.

De herders waarschuwen de pelgrims ook voor een zekere Vleier, 
een dwaalleraar die onder schone schijn hen van de rechte Weg afvoert. 
Ook moeten de pelgrims gewaarschuwd worden voor de Betoverde 
Grond, het opgaan in wereldse beslommeringen, zodat het geeste-
lijk leven verkommert. Met deze toerusting laten zij de twee met een 
'Vaarwel!' hun reis vervolgen.

Zingen:

Neem, o Mijn volk, neem Mijne leer ter oren;
Neig oor en hart, om naar Mijn stem te horen;
‘k Zal met Mijn mond u wijze spreuken leren,
Verborgenheên, vanouds af waardig ’t eren;
Mij vloeit een schat van wijsheid uit den mond,
Gelijk een bron, die voortspringt uit den grond.

Opdat z’ op God hun hope stellen zouden,
In ’t oog Zijn daân, in ’t hart Zijn wetten houden,
En nimmermeer weerspannig God verachten,
Verdraaid en krom , als vorige geslachten,
Wier hart niet was gericht naar Zijn gebod,
Wier geest niet was getrouw met hunnen God. 

(Ps. 78:1 en 4)
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Vragen:

1. Met de verrekijker van de herders bedoelt Bunyan het geloof. Welke 
duidelijke omschrijving van het geloof vind je in Hebreën 11:1?

2. Wat bedoelt Bunyan met de beschrijving van de Weg, die de herders 
aan de twee pelgrims meegeven?

lezen in de christenreis-def.indd   131lezen in de christenreis-def.indd   131 21-09-2005   15:16:5321-09-2005   15:16:53



132

37. ONKUNDE EN AFVALLIGE

'Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb geen dings 
gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk en arm, en 
blind, en naakt.' (Openb. 3:17)
'Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden 
zijner zonden zal hij vastgehouden worden.' (Spr. 5:22) (...) maar de 
afvalligen wonen in het dorre.' (Ps. 68:7b)

Het portret dat Bunyan tekent van deze Onkunde is wel zo fijnzin-
nig, dat er bijna geen duidelijker omschrijving te vinden is.

Aan de linkerkant van de Liefelijke Bergen ligt de landstreek 
Eigendunk. Vanuit die streek loopt een kronkelend groen laantje naar 
de pelgrimsweg. Daarover nadert een opgewekte, levendige jonge man. 
Als hem gevraagd wordt waar hij heen gaat, is natuurlijk zijn antwoord: 
'Ik ga naar de Hemelstad.' 

'Maar hoe denkt u door de poort van die stad binnen te komen? Wat 
moet u daar laten zien?' vraagt Christen. 

'Ik leef goed', is het antwoord. 'Ik geef ieder het zijne.' 
'Maar u bent niet door het kleine Poortje gekomen!' merkt Christen op. 
Dan geeft deze Onkunde, zonder het zelf te beseffen, een ware 

beschrijving van zichzelf.
'U bent voor mij vreemdelingen. Volg uw eigen godsdienst; ik volg 

de mijne. Het Poortje waarover u het heeft, is voor ons veel te ver weg. 
Wij hebben hier een aangenaam groen laantje dat ook op de pelgrims-
weg uitkomt.' 

Christen fluistert Hopende in het oor: 'Hij is wijs in zijn eigen oog. 
Van een zot is meer verwachting dan van hem.' 

Zie hier, een verstandschristen, vol eigenwaan. Een aantekening 
die bij dit gedeelte vermeld is, luidt: 'Zo iemand heeft zijn hoop geheel 
gebouwd op wat hij in zichzelf is. Hoogmoed, eigendunk en zelfverhef-
fing zijn de grondslag van zijn godsdienst.' Geen wonder, dat Onkunde 
zegt dat de twee pelgrims die hij ontmoet vreemdelingen voor hem zijn. 
Hij zelf weet niet hoe hij op de Weg gebracht is. Het Poortje is nooit voor 
hem opengegaan. Hij heeft een eigen liefelijk wegje gevonden. Hij is een 
opgewekte, vrolijke christen, die van zichzelf het goede denkt. 

e 62
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Het heeft weinig zin met zulke 'christenen' in discussie te gaan. Een 
van de commentaren hierbij luidt: 'Het beste is niet te veel met hen te 
redeneren, want juist door een woordenwisseling, waarin zij vaak uit-
munten, wordt hun eigendunk nog meer gekoesterd.'

Daarom besluiten Christen en Hopende hem voorlopig maar even 
met rust te laten. Zij hebben genoeg gezegd om hem duidelijk te maken 
dat hij zo niet zal kunnen ingaan in de Hemelstad. Tegen zulke bet-
weters moet men niet alles tegelijk zeggen. Me dunkt, dat dit een wijs 
pastoraal advies is. 

Later zullen we horen hoe zij dieper op de zaken ingaan. Dan blijkt 
ook dat ontdekking in het leven van Onkunde geheel ontbreekt. 

In een donkere laan zien Christen en Hopende dat iemand, met 

'De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal 
nedergebogen worden; en de Heere alleen zal in dien dag verheven zijn.' (Jes. 2:11)
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zeven touwen gebonden, door zeven duivelen wordt weggevoerd naar 
de deur in de zijkant van de heuvel. Beide pelgrims beven bij dit gezicht. 
Zij kunnen de man eerst niet goed herkennen, omdat hij zijn hoofd 
omlaag houdt, maar als zij hem van achteren zien, bemerken zij op zijn 
rug het opschrift: 'Afkerige'. Nu herkennen zij deze man. Hij is afkom-
stig uit de stad Afval. Hij heeft zich laten leiden door zijn wereldse, licht-
zinnige geest. Het einde is verschrikkelijk: zijn deel is bij de duivelen 
en verdoemden. Wat is het loon van een werelds leven toch bitter. 

Zingen:

Het trots gedrag des bozen doet
Mij spreken in ’t beklemd gemoed:
'Gods vrees is uit zijn ogen'.
Wijl hij zolang zichzelven vleit,
Tot God zijn ongerechtigheid 
Niet langer kan gedogen.
Bedrog en onrecht spreekt zijn mond:
’t Verstand laat na de waren grond
Van ’t weldoen op te merken;
Des nachts is ’t kwaad zijn overleg;
Hij stelt zich op een bozen weg,
En schuwt geen snode werken.

Bij U, HEER, is de levensbron
Uw licht doet, klaarder dan de zon,
Ons ’t heug’lijk licht aanschouwen.
Wees, die U kennen mild en goed,
En toon d’ oprechten van gemoed
Uw recht, waar z’ op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrapp’,
Noch boze hand in ballingschap 
Ellendig om doe zwerven.
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat,
Waarin zij hulp’loos sterven. 

(Ps. 36:1 en 3)
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Vragen:

1. Wat is het thema van de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar? 
Zie je hierin ook het beeld van Onkunde?

2. Wat zeggen de kanttekenaren van zulke mensen bij Jesaja 58:3? 
3. Welke raad geeft de Heere Jezus aan oprechte bidders in Mattheüs 

6?
4. Welke drie dingen missen de huichelaars, volgens Openbaring 

3:18?
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38. DE GESCHIEDENIS VAN KLEIN GELOOF 
UIT DE STAD OPRECHT

'Maar ziende den sterke wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder 
te zinken, riep hij zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond de 
hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! 
Waarom hebt gij gewankeld?' (Matt. 14:30,31)

Christen herinnert zich de wederwaardigheden van Klein Geloof, 
als zij door het donkere laantje lopen. Klein Geloof werd ook op een 
soortgelijke plaats aangevallen door drie schurken. Hij had net een 
dutje gedaan en werd wakker toen hij door drie dieven overvallen 
werd. De eerste, Wankelmoedigheid, riep: 'Geef je portemonnee.' De 
tweede, Ongeloof, was zo brutaal door hem een zak met klein geld 
afhandig te maken. Toen Klein Geloof luid begon te roepen, gaf de 
derde, Schuld, hem met een knuppel een klap op het hoofd, zodat hij 
in elkaar zakte.

Toen de dieven dachten dat er iemand aankwam, zetten zij het 
op een lopen. Ze vermoedden dat Grote Genade Klein Geloof te hulp 
kwam.

Toen Klein Geloof bijkwam, kon hij zich slechts schuifelend voortbe-
wegen op zijn weg. Gelukkig hadden de dieven zijn juwelen niet gesto-
len. Alleen zijn kleingeld was hij zo goed als kwijt. Klein Geloof moest 
zich nu met moeite voortslepen en zelfs bedelen om in zijn behoeften 
te voorzien.

Op het eerste gezicht een wat wonderlijk verhaal van Klein Geloof. 
Toch heeft Bunyan hiermee een leerzame schets gegeven van een chris-
ten die slechts een klein geloof heeft.

Leest u nog maar eens mee. Klein Geloof komt uit de stad Oprecht. 
Hij is dus een oprechte christen, maar zeer kleinmoedig. Bij de geringste 
aanvechting ligt hij ondersteboven. Wankelmoedigheid is dan het eerste 
wat over hem komt. Dat slaat gelijk over in ongeloof, waardoor de vrede 
uit zijn gemoed weg is en hij door schuld terneergeslagen wordt. Hij 
moet dan zijn weg zo vaak vervolgen in het donker. De wortel der zaak 
is wel in hem. De juwelen die de Heere bij de wedergeboorte in de ziel 
gelegd heeft, namelijk geloof, hoop en liefde kunnen ook niet verloren 

e 63
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gaan. Maar vaak ligt die genade zo verborgen, dat hij al klagende zijn 
weg gaat. Wat een levensechte tekening van een kleingelovige! 

Christen en Hopende hebben nog een nagesprek over Klein Geloof. 
Hopende vindt het namelijk een wonder dat de dieven het getuigschrift 
(het geloof) dat Klein Geloof aan de hemelpoort moet laten zien niet 
hebben gestolen. Christen zegt dat dit te danken is aan Gods zorg over 
hem en niet aan zijn eigen wijsheid. Jammer genoeg heeft Klein Geloof 
maar weinig gebruik gemaakt van de gave van het geloof, omdat hij zo 
ontsteld was dat 'zijn kleingeld hem ontnomen was' ( dat wil zeggen de 
gevoelige genade). Daarom ging hij treurende en klagende zijn weg.

Wat spreekt Christen hier de waarheid: vele kleinmoedige christe-
nen gaan zuchtende hun weg, omdat zij niet geoefend zijn in het geloof, 
maar veel meer gesteld zijn op gevoeligheden.

Hopende verwondert er zich ook over dat Klein Geloof zijn juwelen 
niet heeft verkocht of geruild om zich te voorzien van het nodige. Dan 
vertelt Christen dat Klein Geloof toch wezenlijk iets anders had dan 
Ezau, die zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. 
Ezau had geen geloof, Klein Geloof wel, al was het zwak.

'Maar', zo vervolgt Hopende, 'hij hoefde toch niet zo bang te zijn 
voor die schurken? Die vluchtten zelf op het geluid van naderende 
voetstappen.'

'De arme spreekt smekingen.' (Spr. 19:23a)
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Christen, die ervaring had in de geestelijke strijd, zegt tegen 
Hopende: 'Wij kunnen wel dapper zijn als wij niet aangevallen wor-
den. Maar denk erom dat deze dieven in dienst staan van de Boze, die 
hen elk ogenblik te hulp kan komen. Ik heb het zelf hard te verduren 
gehad in deze strijd, al droeg ik een harnas. Alleen wie in deze strijd 
geweest is, weet hoe het eraan toegaat. Wie hier op zichzelf vertrouwt, 
komt om. Het behoort tot het wezen van het geloof om ons van alle 
zelfvertrouwen af te brengen. Wie op ’s Konings Weg wandelt, heeft 
een schild nodig, maar bovenal dat de Heere Zelf met hem is.'

Wijze woorden, die ons duidelijk leren dat zelfs een geoefende 
christen niet in eigen kracht kan blijven staan. Antwoord 127 van de 
Heidelbergse Catechismus zegt hetzelfde in de volgende bewoordingen: 
'Dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden 
kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld 
en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch 
sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in deze geeste-
lijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat 
wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.'

Zingen:

Want , o HEER, ik ben aan ’t zinken,  
En tot hinken 
Ieder ogenblik gereed;    
‘k Heb mijn smart en onvermogen   
Steeds voor ogen,
Bij ’t vooruitzicht van mijn leed.   

HEER, ik voel mijn krachten wijken
En bezwijken;
Haast U tot mijn hulp, en red,
Red mij, Schutsheer, God der goden,
Troost in noden,
Grote Hoorder van ’t gebed. 

(Ps. 38:17 en 22)
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Vragen:

1. Waaruit blijkt dat Klein geloof, ondanks zijn wankelmoedigheid, 
toch een ware gelovige was?

2. Waarmee vergelijkt de Heere Jezus kleingelovigen in Mattheüs 12:20 
en wat bedoelt Hij met die woorden?

3. Wanneer heeft de Heere Jezus Petrus de opdracht gegeven dat hij 
speciaal ook voor de 'lammeren' van de kudde (dat wil zeggen de 
kleingelovigen) moest zorgen?

4. Paulus schrijft in Romeinen 14:1 dat men de zwakken moet aanne-
men. Wat bedoelt hij daar met aannemen?
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39. VLEIER

'Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich 
veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de 
satan zelf verandert zich in een engel des lichts.' (2 Kor. 11:13,14)
'(...) opdat de satan over ons geen voordeel krijge; want zijn gedachten 
zijn ons niet onbekend.' (2 Kor. 2:10b en 11)

Op een gegeven ogenblik komen de twee pelgrims bij een aftak-
king van de weg. Beide wegen lijken recht te zijn. Welke moeten zij 
nu inslaan? 

Dan worden zij aangesproken door iemand met een zwarte huids-
kleur, die een witte jas aan heeft. Als de pelgrims hem vertellen dat zij 
niet weten welke weg zij moeten inslaan naar de Hemelstad, zegt hij: 
'Volg mij maar.' Zonder verder navraag te doen, volgen zij de zwarte 
man met de lichte jas. Spoedig ontdekken zij dat de weg die zij nu vol-
gen vol krommingen is, zodat hun gezicht weldra van de Hemelstad 
is afgewend. Zonder dat zij er erg in hebben, werpt de zwarte man 
plotseling een net over hen heen, waarin zij geheel verstrikt raken. Dan 
zien zij dat de witte jas van de man afvalt. De man blijkt geheel zwart 
te zijn. Nu beseffen zij pas dat zij bedrogen zijn. Zij herinneren zich 
nu ook de waarschuwing van de herders over Vleiers. Wat is het waar, 
wat geschreven staat: 'Een man die zijn naaste vleit, spreidt een net uit 
voor deszelfs gangen' (Spr. 29:5). Daar zitten zij nu zichzelf te beklagen. 
Hopende merkt op, dat zij ook niet de aanwijzingen die de herders van 
de weg hebben meegegeven, geraadpleegd hebben..

Dan komt een blinkende gestalte naar hen toe en vraagt hen waar 
zij vandaan komen en wat zij hier doen. Zij vertellen eerlijk dat zij die 
vreemdeling gevolgd zijn.

'Dat was een valse apostel, die zich veranderd had in een engel 
des lichts', antwoordt de blinkende gestalte. Hij scheurt voor hen het 
net stuk, gebiedt hen te volgen en brengt hen weer op de goede weg. 
Daar bestraft hij hen over hun nalatigheid, dat zij de aanwijzingen en 
de waarschuwing van de herders niet opgevolgd hebben. Dan beveelt 
hij hen te gaan liggen en kastijdt hen met zijn zweep die hij in de hand 
houdt.

e 64
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c 1

Vleiers zijn verleiders: zij spreken op zalvende toon en leggen op 
geraffineerde wijze een grond van eigengerechtigheid voor arme zon-
daren, die niet geoefend zijn in de leer der waarheid, of die de waarheid 
die zij horen niet toetsen aan de Schrift. De mensen van Berea geven 
ons een beter voorbeeld: zij onderzochten de Schriften of deze dingen 
alzo waren.

Wat is het ook voor Gods kinderen nodig zich te oefenen in de 
leer die naar de godzaligheid is, opdat zij niet betoverd worden als de 
Galaten. Wij leven in een tijd dat de leer (de dogmatiek en de belijdenis-
geschriften) niet zo erg in tel is. Velen leggen het accent op de ervaring 

'Want dien de Heere liefheeft, kastijdt 
Hij, en Hij geselt een iegelijk zoon, dien 
Hij aanneemt.' (Hebr. 12:6)
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of het gevoel. Bedenk echter, dat ware bevinding moet wortelen in de 
Schrift. Het is gevaarlijk over ervaringen te spreken die gegrond zijn op 
het gevoel. Watson noemt het gevoel zonder kennis een blind paard!

Zingen:

Zo zoeken mij vergeefs, o God,
De bozen, die mij fier omringen,
Mijn haters, die mij stout bespringen,
En juichen om mijn naad’rend lot.
Zij zijn met vet als overtogen;
Hun mond is vol van hovaardij,
Hun list en macht omsing’len mij;
Zij duiken, loerend met hun ogen.

Maak Uwe weldaan wonderbaar,
Gij, Die uw kind’ren wilt behoeden
Voor ’s vijands macht en vrees’ lijk woeden,
En hen beschermt in ’t grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;
Bewaar m’ als d’ appel van het oog;
Wil mij met uwe vleug’ len dekken. 

(Ps. 17:5 en 4)

Vragen:

1. Wat hebben de twee pelgrims verzuimd toen zij bij de wegsplitsing 
gekomen waren en wat betekent dat?

2. Wat voor raad geeft Paulus Timotheüs als hij met bedriegers in aan-
raking zal komen (Zie 2 Timotheüs 3:14)?

3. Wat is hier het grote nut van de Heilige Schrift (Zie de kanttekening 
bij vers 16 van datzelfde hoofdstuk)?
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40. ATHEÏST

'De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het gruwelijk 
met hun werk; er is niemand, die goed doet (...) 
Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is 
niemand, die goed doet, ook niet een.' (Ps. 14:1 en 3)

Christen merkt opeens op dat iemand hen tegemoet komt. Die loopt 
dus met de rug naar Sion en gaat terug! Pas maar op, waarschuwt 
Hopende, misschien is het wel weer een Vleier. Als de man dichtbij 
gekomen is, vraagt hij waarheen de twee pelgrims gaan. Christen ant-
woordt: 'Naar de berg Sion.' Dan begint de vreemdeling te schaterla-
chen. 'Wat een onkunde! En dan zo’n vermoeiende reis maken voor 
niets.' 'Wat bedoelt u?' vraagt Christen. 'Er bestaat niet eens zo’n plaats 
in deze wereld', is het antwoord van de vreemdeling. 'Maar wel in de 
toekomende wereld', is Christens weerwoord.

Dan vertelt Atheïst, want zo is zijn naam, dat hij al twintig jaar 
op zoek is naar de berg Sion, maar hem nog steeds niet heeft gevon-
den. 'Maar wij hebben er van gehoord en wij geloven dat hij er is', 
zegt Christen. 'Ik ben verder geweest dan jullie', zegt Atheïst, 'en ik ga 
terug om mijzelf te vermaken met de dingen die ik vroeger heb laten 
varen.' 

Dan vraagt Christen aan Hopende: 'Is het dan toch waar wat deze 
man zegt?' 'Pas maar op. We zijn immers gewaarschuwd voor vleiers. 
Hebben wij niet vanaf de Liefelijke Bergen de poorten van Sion gezien? 
Luister toch niet langer naar hem, broeder. Laten wij geloven!'

Christen antwoordt: 'Ik twijfel niet, maar ik heb jou op de proef 
gesteld. Deze man is verblind door de overste dezer wereld.'

Wat is de huidige samenleving vol met atheïsten. Velen geloven niet 
meer in een hiernamaals. In de gesprekken met zulke mensen is het 
zelfs moeilijk hen ervan te overtuigen dat na dit leven de eeuwigheid 
komt. Maar wat is ook het eeuwigheidsbesef onder ons ver uitgesleten. 
Hoe velen gaan indrukloos de eeuwigheid tegemoet. Dit wordt ook wel 
versterkt door het feit dat Gods kinderen zo weinig kunnen spreken 
van de hoop die in hen is.

Maar de atheïst komen we niet alleen in vele anderen tegen. Er zijn 

e 65
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er van Gods kinderen die de strijd aan moeten binden tegen de atheïst 
van binnen. Wat kunnen die soms gekweld worden met inblazingen 
van de Boze, dat er geen God is. Konden zij maar altijd zien dat die 
inwerpingen van de satan komen! Meestal denken zij, dat die uit hun 
eigen hart voortkomen. De Heere gebruikt zulke 'doornen' wel om hen 
aan de grond te houden, of om hen in een aanhankelijke gestalte te 
houden.

'De weg des dwazen is recht in zijn ogen, maar die naar raad hoort, is wijs.' 
(Spr. 12:15)
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Zingen:

Bescherm mij tegen ’t wreed vermogen
Van hen, wier tong is als een zwaard,
Wier taal, met bitterheid gepaard, 
Tot pijlen dient op hunne bogen,
Om ’t orelogen.

 Zij leggen lagen voor de vromen,
Verschuilen zich voor hun gezicht.
En treffen straks hen met hun schicht,
Waardoor zij wreed hen om doen komen,
En niemand schromen.

‘t Rechtvaardig volk zal zich verblijden,
Betrouwend op den HEER alleen;
D’ oprechten zullen, weltevreên,
Terwijl zij hem hun harten wijden,
Zijn Naam belijden.  

(Ps. 64:3, 4 en 10)

Vragen:

1. Ieder mens heeft een ingeschapen Godskennis. Hoe kun je dat dui-
delijk bewijzen?

2. Zijn er dan wel echte 'atheïsten'?
3. Welke middelen gebruikt de satan tegenwoordig vooral om zoveel 

mogelijk het besef dat er een alwetend God is uit te roeien?
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41. HOPENDE DOET VERSLAG VAN ZIJN 
BEKERING 1)

'En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van 
gerechtigheid, en van oordeel.' (Joh. 16:8)
'Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd 
worden.' (Gal. 2:16)

De twee pelgrims zijn intussen aangekomen op de Betoverde Grond. 
Hopende zegt: 'Ik voel me zo slaperig worden, laten we maar een poosje 
gaan liggen om een dutje te doen.' Christen wijst dit echter resoluut van 
de hand en herinnert Hopende eraan dat de herders hen gewaarschuwd 
hebben voor de Betoverde Grond! 'Wie hier in slaap valt, wordt mis-
schien niet meer wakker. Laten wij waken en nuchter zijn!'

Wat wordt bedoeld met de Betoverde Grond? Bunyan bedoelt hier: óf 
het gevaar door wereldse beslommeringen zo in beslag te worden geno-
men dat het geestelijke leven wegebt, zodat men het nauwelijks meer 
kan onderscheiden, óf het gevaar van inzinking na een periode van 
strijd en aanvechting zodat men in een geestelijke slaapzucht vervalt.

Hopende zegt daarop: 'Nu zie ik dat twee beter zijn dan één.' 'Laten 
we maar een goed gesprek beginnen, om wakker te blijven', stelt 
Christen voor. Hij vraagt dan, of Hopende wil vertellen hoe hij pelgrim 
is geworden. Deze voldoet daaraan en geeft een uitvoerig verslag van 
zijn bekering. Het zal ons niet verwonderen dat Bunyan hier in korte 
trekken zijn eigen ervaringen meedeelt.

'Eerst ging ik helemaal op in de vermaken van de kermis in de stad 
IJdelheid. Ik begeerde schatten, rijkdom, plezieren en allerlei zonden 
die alle mijn ziel verwoest zouden hebben. Ik hoorde van u en van 
Getrouwe dat het einde van zo’n leven de dood is. Om deze dingen komt 
de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Aanvankelijk 
heb ik mijn ogen gesloten voor het licht dat door het Woord in mij 
scheen. Ik wist niet eens wat overtuigingen waren. De zonde was een 
zoete bete voor mij. Ik wist ook niet goed hoe ik van mijn zondig gezel-
schap moest scheiden. Bovendien was die overtuiging erg lastig en 
afschrikwekkend. Maar toch kwamen de overtuigingen terug bij ver-
schillende gelegenheden:

e 66
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- als ik een kind van God zag;
- als ik iemand uit de Bijbel hoorde lezen;
- als ik zelf niet goed was, of als iemand die ik kende ziek was;
- als ik de doodsklok hoorde luiden, of als ik aan de oordeelsdag 

dacht, enz.

Toen dacht ik dat ik moest proberen mijn leven te verbeteren. Ik liet 
mijn zonden na, ik verliet mijn zondig gezelschap, ik ging godsdien-
stige plichten trouw waarnemen. Dit alles deed ik om het oordeel te 
ontvlieden. Een poosje voelde ik mij hierbij beter, maar tenslotte kwam 
de benauwdheid toch weer terug. Het reformeren van mijn leven kon 
mij niet helpen. Ik las: 'Al onze gerechtigheden zijn als een wegwer-
pelijk kleed' en ook: 'Dit wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd 
wordt uit de werken der wet.' Ik dacht bij mijzelf: Als ik in de schuld 
sta bij de kruidenier en ik ga voortaan alles wat ik daar haal direct 
betalen, dan is mijn oude schuld nog niet afgelost. Bovendien kreeg 

'Behoud u om 
uws levenswil.' 
(Gen. 19:17) 
'Maar dit zeg ik, 
broeders, dat de 
tijd voorts kort 
is.' (1 Kor. 7:29)
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ik te zien, dat mijn beste werken ook niet vrij van de zonden waren. 
In mijn godsdienstplichten heb ik voldoende schuld gemaakt om mij 
naar de hel te zenden. 

Zingen:

Want Uw pijlen doen mij dragen  
Bitt’re plagen;
Zij doorgrieven vlees en been; 
‘k Voel Uw hand in d’ ongelukken, 
Die mij drukken,
Neergedaald op al mijn leên.   

Door Uw gramschap, fel ontstoken,
Is verbroken
Al mijn vlees en lichaamskracht;
Rust, noch vrede wordt gevonden,
Om mijn zonden,
In mijn beend’ren, dag of nacht.

‘k Ben door Uwe wet te schenden,
Krom van lenden,
Vol van druk, benauwd van hart;
Zeer gebogen en verslagen,
Moe van klagen,
Ga ik al den dag in ’t zwart. 

(Ps. 38:2, 3 en 6)

Vragen:

1. Overtuiging van zonde kan ook slaafse vrees zijn. Wat wil dat zeg-
gen?

2. Hoe wordt in 2 Korinthe 7:10 de ware droefheid beschreven? Zie 
ook de kanttekeningen.

3. Lees Dordtse Leerregels III/IV, paragraaf 11, hoe het ware werk van 
de Geest niet alleen overtuigend, maar ook vernieuwend werkt.
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42. HOPENDE DOET VERSLAG VAN ZIJN 
BEKERING 2)

'Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit 
het geloof zouden gerechtvaardigd worden.' (Gal. 3:24)

Hopende vervolgt het verslag van zijn bekering:
Gelukkig heeft Getrouwe mij goede raad gegeven. Hij vertelde mij 

dat al de gerechtigheid in de wereld mij niet kon redden. Hij leerde 
mij verder, dat de gerechtigheid van Christus mij toegerekend moest 
worden. Eerst kon ik niet geloven dat Christus gewillig was mij zalig 
te maken. Ik dacht dat het vermetelheid was als ik met mijn zonden 
naar Hem zou gaan.

Getrouwe raadde mij: 'Smeek God, of Hij Zijn Zoon in u wil open-
baren.' Hij leerde mij zelfs hoe ik erom moest vragen. En ik heb gebe-
den, vele malen. Het duurde echter lang eer ik een antwoord kreeg. 
Verschillende malen wilde ik ermee ophouden, maar ik werd vertroost 
door de woorden: 'Zo Hij vertoeft, verbeid Hem. Hij zal gewisselijk 
komen en niet achterblijven.' Ik geloofde ook, dat hetgeen Getrouwe 
mij gezegd had, waar was.

Uiteindelijk heeft de Vader mij Zijn Zoon geopenbaard. Ik heb Hem 
niet met mijn natuurlijke ogen gezien, maar met de ogen van mijn ver-
stand. Dat ging als volgt:

Op zekere dag was ik zeer bedroefd. Ik had weer een klaar gezicht 
van mijn zonden. Geen andere verwachting had ik meer dan verwezen 
te worden naar de rampzaligheid. Toen sprak de Heere tot mij: 'Geloof 
in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.' 'Maar Heere, ik ben 
zo’n grote zondaar.' Weer klonk het: 'Mijn genade is u genoeg.' 'Heere, 
wat is geloven?' Toen toonde Hij mij dat geloven en komen hetzelfde is. 
En komen wil zeggen: met hart en genegenheden tot Christus uitgaan 
om door Hem de zaligheid te verkrijgen.

'Maar Heere, kan zo’n grote zondaar dan door U aangenomen wor-
den?' Toen sprak Hij: 'Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.' 
De Heere liet mij zien, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om 
zondaren zalig te maken. Mijn hart was toen vol vreugde.'

'Inderdaad was dat een openbaring van Christus aan je ziel', zegt 
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l 1

'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, dat gij zult schreien, en klagelijk wenen, maar de wereld 
zal zich verblijden; en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap wor-
den.' (Joh. 16:20) '(...) en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren.' 
(Joh. 14:21b)
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Christen, die het verslag van Hopende heeft aangehoord. 
'Maar wat was de vrucht daarvan?' 'Ik heb gezien dat God de Vader 

de komende zondaar kan rechtvaardigen op grond van recht. Ik was 
zeer beschaamd over de vuilheid van mijn oude leven. Daar tegenover 
zag ik de schoonheid van Jezus Christus. Dit verwekte liefde in mij tot 
een leven in heiligheid.'

Wie 'Genade Overvloeiende voor de grootste der Zondaren' heeft 
gelezen, zal ongetwijfeld een aantal zaken herkennen in het verslag dat 
Hopende van zijn bekering heeft gegeven.

Bunyan zelf is aanvankelijk een hele tijd bezig geweest zijn leven te 
reformeren, zodat hij dacht het al ver gebracht te hebben. De gesprekken 
met de vrouwen in Bedford hebben echter die vrucht afgeworpen, dat 
hij in een levend gemis is gekomen. Lange tijd heeft hij vurige gebeden 
opgezonden om de 'opening' te vinden die toegang verschaft tot de Weg 
naar Sion. De vele gesprekken met Ds. Gifford zijn voor hem ook heil-
zaam geweest. Let in het verslag van de bekering van Hopende op het 
feit dat de Heere hem tot de openbaring van Christus zo schriftuurlijk 
geleid heeft! Toen hij geheel schuldig en verwerpelijk voor God gewor-
den is, heeft de Heere Hem het enige Middel geopenbaard: 'Geloof in 
de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.' Wat is het helder, dat 
dit niet een 'aangegrepen' geloof was, maar een van God geschonken 
geloof. Dit bedoelen we ook met de uitdrukking: 'de schenking gaat 
vóór de aanneming.' Hopende kon met recht zeggen: 'Ik heb het zelf 
uit Zijn mond gehoord en uit Zijn hand ontvangen.'

Zo is het met Bunyan ook gegaan. Na veel aanvechtingen en strijd 
kon hij uiteindelijk getuigen: 'Mijn gerechtigheid is in de hemel'. 

Zingen:

Gij hebt weleer van hem, die Gij geheiligd had,
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat:
'Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren,
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren.
‘k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden,
En hem met heil’ge zalf aan Mij en ’t rijk verbonden.  

(Ps. 89:9)
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Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.   

(Ps. 73:13)

Vragen:

1. Wat betekent het als God in iemands hart Christus openbaart (Zie 
kanttekening Galaten 1:16)?

2. Hoe heeft Bunyan in De Christenreis de bekendmaking van de Weg 
der zaligheid uitgebeeld?

3. Hoe worden zondaren tot Christus geleid (Zie kanttekening Johannes 
6:44)?

4. Hopende zegt tegen Christen dat hij de Heere Jezus niet heeft gezien 
in een visioen, met zijn natuurlijke ogen, maar met de ogen van zijn 
verstand. Dat wil zeggen dat de Heere door Zijn Woord in zijn hart 
heeft bekend gemaakt dat Christus de Enige Weg ter zaligheid is 
en dat mocht Hopende door het geloof aannemen.

 De Heere werkt nu niet meer door visioenen, zoals in het Oude 
Testament; waarom niet?
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43. TWEEDE ONTMOETING MET ONKUNDE

'Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie zal 
het kennen. Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en 
dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner 
handelingen.' (Jer. 17:9,10)

Nadat Hopende zijn bevindingen heeft verteld, gaan de twee pel-
grims weer voort. Zij zien op enige afstand achter hen Onkunde lopen. 
'Die geeft niet om ons gezelschap', zegt Christen. 'Hij denkt ook anders.' 
Hopende stelt voor op hem te wachten. Het blijkt waar te zijn wat 
Christen opgemerkt heeft. 'Ik vind er genoegen in alleen te wandelen', 
merkt Onkunde op. Het zal weldra blijken dat deze man niet geleid 
wordt door het Woord, maar door zijn eigen wil. De grond waarop hij 
zijn vertrouwen stelt voor de zaligheid maakt hem ongeschikt voor de 
gemeenschap der heiligen.

Christen begint het gesprek: 'Hoe staat het ermee tussen God en 
uw ziel?' 'Ik hoop van goed. Ik ben vol goede werkzaamheden die mij 
vertroosten. Ik denk aan God en de hemel.' Christen antwoordt heel 
scherp: 'Dat doen de duivelen en degenen die verloren gaan ook wel.' 

'Maar ik verlang ernaar.' 'De ziel des luiaards is begerig, doch er is 
niets', reageert Christen.

'Ik heb er alles om verlaten', beweert Onkunde. Als Christen dan 
vraagt hoe hij dat weet, antwoordt Onkunde: 'Dat zegt mijn hart 
me.' 'Die op zijn hart vertrouwt, is een zot', is Christens weerwoord. 
Nogmaals zegt Onkunde dat zijn hart goed is en dat het hem troost 
met een hoop op de hemel. Hij beweert zelfs dat zijn hart en zijn leven 
met elkaar overeenstemmen.

Christen waarschuwt hem dat in deze zaak het Woord van God 
getuigenis moet geven. Dan gaat hij uitleggen dat goede gedachten 
van onszelf moeten overeenkomen met wat daarvan in het Woord staat 
geschreven. 'Er is niemand rechtvaardig, ook niet één', staat er in Rom. 
3. En in Gen. 6:5 staat dat 'al het gedichtsel der gedachten zijns harten 
te allen dage alleenlijk boos is.' Daarop reageert Onkunde: 'Ik kan nooit 
geloven dat mijn hart zo slecht is.' Christen zegt hem dan eerlijk dat hij 
nog nooit van zijn leven een goede gedachte over zichzelf heeft gehad 
en dat ook zijn wegen verdorven zijn. Hij vertelt hem ook dat onze 
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'Den Weg des Vredes kennen ze niet...' (Jes. 59:8a)
'Wij wachten op het licht, maar ziet er is duisternis...' (Jes. 59:9a)
'Wij tasten naar den wand, gelijk de blinden...' (Jes. 59:10a)
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gedachten over God eveneens met de Schrift overeen moeten komen. 
Dat wil zeggen dat wij moeten geloven dat God alles ziet: dat Hij zonde 
ziet waar wij het niet zien en dat Hij onze meest verborgen gedachten 
kent. En dat onze gerechtigheid een stank in Zijn neusgaten is.

Onkunde, die dit helemaal niet verstaat, zegt dan: 'Ik moet in 
Christus geloven tot rechtvaardiging.' 'En u ziet niet eens dat u Hem 
nodig hebt. U kent uw dadelijke zonden niet en ook uw erfzonde niet. 
Hoe kunt u dan over geloof in Christus spreken?' vraagt Christen.

Het antwoord dat Onkunde hierop geeft, laat duidelijk zien wat 
voor 'geloof' hij heeft. Hij zegt: 'Ik geloof dat Christus voor zondaren 
is gestorven en dat Hij mijn plichten aangenaam zal maken bij Zijn 
Vader.' 

'Dat is een fantastisch geloof', roept Christen uit, 'een vals geloof. 
Christus rechtvaardigt dus niet uw persoon, maar uw werken. Het 
ware rechtvaardigende geloof doet een zondaar die door de wet zijn 
verloren staat gevoelt zijn toevlucht zoeken in Christus’ gerechtigheid. 
Waar geloof bouwt op het vaste fundament dat God gelegd heeft: Zijn 
geliefde Zoon en Zijn volmaakte gerechtigheid.'

Weer begrijpt Onkunde hier niets van: 'Moeten we dan op Christus’ 
werk vertrouwen zonder iets van ons? Dan kunnen we de teugel van 
onze lusten wel laten vieren.' 

'Dit laat uw grote onkunde zien', zegt Christen. Hopende zegt tegen 
Christen: 'Vraag hem eens of hij een openbaring van Christus heeft 
gehad.' Als Christen dat doet, blijkt het dat Onkunde daar niets van kent 
en er ook niets van hebben moet: 'Dat is allemaal enthousiasme.'

Hopende zegt daarop: 'Christus is zo verborgen in God voor het 
natuurlijk begrip, dat Hij niet zaligmakend gekend kan worden tenzij 
God de Vader Hem openbaart.' 

'Dan is dat niet mijn geloof', antwoordt Onkunde. 'Ik heb niet zulke 
grillen in mijn hoofd als jullie.' 'Spreek niet zo minachtend over deze 
zaak: u bent geheel onkundig van dit ware geloof', zegt Christen. 

Onkunde kan het niet langer in het gezelschap van de twee pelgrims 
uithouden. Hij laat Christen en Hopende gaan en komt zelf 'strompe-
lend' achteraan.
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Zingen:

Weerhoud, o HEER, Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht’
Aan dwaze hovaardij.
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij.
Laat U mijn tong en mond
En ’s harten diepsten grond,
Toch welbehaag’lijk wezen.
O, HEER, Die mij verblijdt,
Mijn rots en losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen.  

(Ps. 19:7)

Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER;
Is ’t geen ik denk, niet tot uw eer?  
Beproef m’, en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden. 

(Ps. 139:14)

Vragen:

1. Jeremia zegt dat het hart 'arglistig en dodelijk' is. Wat betekenen 
beide woorden (Zie kanttekening bij Jeremia 1:9)?

2. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 2:14 over de natuurlijke mens?
3. Kijk eens hoe groot de duisternis in een natuurlijk mens is (Zie 

Johannes 1:5).
4. Het ergste is dat velen menen dat zij naar de hemel gaan, maar 

teleurgesteld zullen uitkomen. Lees maar Matttheüs 7:22 en 23.
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44. NAGESPREK OVER ONKUNDE

'Er is een weg die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn 
wegen des doods.' (Spr. 14:12)
'En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel voor 
ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.' (Jer. 21:8) 

Het bovenstaande over Onkunde is duidelijk genoeg: de godsdienst 
zetelt allemaal in zijn hoofd en de ontdekking aan de totale verdorven-
heid van het hart ontbreekt geheel. Dat zal nog wel nader blijken uit het 
nagesprek dat Christen en Hopende over Onkunde hebben.

 
Hopende merkt op dat er helaas zo veel van dit soort mensen zijn 

als Onkunde. Christen vraagt hem: 'Zouden die dan nooit overtuiging 
van zonden hebben en vrees dat hun staat niet goed is?' Hopende zegt: 
'Beantwoord die vraag zelf maar.'

Dan tekent Christen zo haarscherp wat algemene overtuigingen 
zijn waarop velen hun staat voor de eeuwigheid bouwen. Deze men-
sen zoeken de vrees die daarmee gepaard gaat te smoren. Zij kennen 
de ware vreze des Heeren niet. De vreze des Heeren is te kennen aan 
het volgende:
- die wordt gewerkt in de zaligmakende overtuigingen,
- die drijft de ziel uit naar de Heere,
- die werkt eerbied en ontzag in het hart voor God, Zijn Woord en 

Zijn wegen en die maakt bevreesd om ter rechter- of ter linkerhand 
van Hem af te wijken.

Degenen die onder algemene overtuigingen verkeren en daar hun 
grond van maken, hebben wel vrees, maar die trachten zij dus te smo-
ren. Zij denken dat die van de duivel is. Die vrees bederft hun 'geloof'. 
Zij zijn zo vermetel, dat zij denken dat zij niet behoren te vrezen. Die 
vrees neemt hun armzalige eigen werkheiligheid weg.

Hopende beaamt wat Christen hiervan zegt. Hij heeft het zelf onder-
vonden vóórdat hij zaligmakend overtuigd werd.

Als er één was die goed het verschil wist tussen algemene over-
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tuigingen en zaligmakende overtuigingen, dan was het Bunyan wel. 
Daar is hij achtergekomen toen hij van de vrouwen in Bedford hoorde, 
hoe de Heere Zijn kinderen bekeert. Daarom schrijft hij in 'Genade 
Overvloeiende' over zijn werkheilige verbeteringspogingen: 'Ik had 
geen genade, geen geloof, ik kende Christus niet, ik was een geschil-
derde hypocriet.'

Wat is dit onderscheid later voor hem van pas geweest om zielen 
te leiden en het verschil tussen waar werk en nabijkomend werk aan 
te tonen.

'Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf 
leidt, en velen zijn er, die door denzelfde ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw, 
die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.' (Matth. 7:13,14)
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Zingen:

Bewaar mij voor ’t geweld der strikken,  
Die tot mijn val mij zijn gelegd,   
Door hen, die wars van t’ heilig recht,  
Het boze doen all’ ogenblikken.   

Dat, die godd’loos zijn, sidd’rend vrezen,
Elk hunner in zijn garen vall’;
Totdat ik, onverhinderd, zal
Voorbijgegaan en veilig wezen.
  
Doch op U zien mijn schreiend’ ogen; 
Op U vertrouw ik in ’t verdriet; 
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, 
O HEER, o eeuwig Alvermogen! 

(Ps. 141:10, 11 en 9)

Vragen:

1. Er staat in de tekst, dat het Onkunde ontbreekt aan 'ontdekking'. 
Wat bedoelen we met het woord 'ontdekking'?

2. Waaruit blijkt het dat Kaïn geen zaligmakende overtuiging kende 
(Zie Genesis 4)? 

3. De dwaze maagden in Mattheüs 25 schenen ook op de goede weg 
te zijn, maar het einde bleek toch verkeerd te zijn. Wat ontbrak bij 
hen? 

4. Wat is de reden dat Paulus in 2 Korinthe 13:5 die vermaning ons 
voorhoudt?
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45. TIJDGELOVIGE 

'Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn ... en 
afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als 
die zichzelf den Zoon Gods wederom kruisigen en openlijk te schande 
maken.' (Hebr. 6:4-6)

Christen herinnert Hopende aan een tijdgelovige die ongeveer tien 
jaar geleden een vooraanstaande plaats in de godsdienst innam. 'Ja', 
zegt Hopende, 'die woonde in de stad Genadeloos, twee mijl van de 
plaats Eerlijkheid, naast de heer Afkerige.' 'Hij woonde met Afkerige 
onder één dak', zegt Christen. 'Hij heeft wel een gezicht gehad van zijn 
zonden en wat die verdienen.'

'Ik heb hem vaak in tranen gezien', zegt Hopende. 'Ik had medelijden 
met hem en was zelfs niet zonder hoop voor hem. Maar je ziet maar, 
niet ieder die 'Heere, Heere' roept, is er één van.' Christen voegt eraan 
toe: 'Hij was van plan op pelgrimsreis te gaan, maar maakte plotseling 
kennis met ene ' Eigenhulp' en toen werd hij voor mij een vreemde.'

Wat een treffende omschrijving van een tijdgelovige. Merk op waar 
hij woonde: in Genadeloos. Hij kan wel heel wat schijnen: hij woonde 
niet ver van Eerlijkheid. Maar uiteindelijk ligt de kiem van afval in 
hem: hij woont onder één dak met Afkerige. Waar een waar gelovige 
vastloopt en zichzelf niet meer kan helpen, maar door God geholpen 
moet worden, daar helpt een Tijdgelovige zichzelf. Die grijpt zelf naar 
'een geloof, waarvan hij meent dat het waar geloof is.' Met een kind van 
God kunnen zij dan niet meer overweg: dat is een vreemde voor hen.

Dan stelt Hopende een heel belangrijke vraag: Wat zijn toch de oor-
zaken dat zulke mensen zich plotseling afkeren? Christen speelt de 
vraag terug en laat Hopende zijn mening daarover geven. Die zegt het 
volgende:

- Hun geweten is ontwaakt, maar hun hart is niet veranderd. En als 
de schuld wegslijt, valt datgene weg wat hen aanzet tot een gods-
dienstig leven en dan keren zij terug tot hun natuurlijke levensgang. 
De hond keert weder tot zijn eigen uitbraaksel. Zo één begeert de 
hemel alleen uit angst voor de pijnen der hel. Als die angst wegebt, 
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verdwijnt ook hun begeerte tot de hemel en de zaligheid.
- Zij worden dus overheerst door slaafse vrees.
- Zij zijn hoogmoedig en schamen zich voor de ware godsdienst.
- Schuldgevoel is erg pijnlijk voor hen. Zij houden niet van ellende. 
Zij schuwen gedachten aan schuld en vrees. Als de verschrikking 
Gods over is, verharden zij zich.

Christen: 'Je hebt het aardig benaderd. De kern is, dat hun hart en 
wil niet is veranderd. Het is net als bij een misdadiger, die bevend voor 
de rechter staat, omdat hij de galg vreest. Hij haat de misdaad niet! Als 

'Beving heeft de huichelaar aangegrepen.' (Jes. 33:14)
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men hem vrij laat, begaat hij de overtreding weer.'
Hopende: 'Laat mij nu eens horen hoe zij uiteindelijk afvallen.'
Christen laat dan zien hoe die afval van binnen begint en langza-

merhand voortschrijdt. Het kan leerzaam zijn - ook voor het pastoraat - 
om de stadia van dit proces eens op ons te laten inwerken. Christen 
zegt er het volgende van:
1. Zij keren eerst hun gedachten af van God, van dood en oordeel.
2. Langzamerhand laten zij de persoonlijke godsdienstplichten na, 

zoals eenzaam bidden, hun lusten beteugelen, waken, enz.
3. Daarna schuwen zij het gezelschap van levende christenen.
4. Het waarnemen van de openbare middelen, zoals kerkgang, onder-

zoek van Gods Woord gaat verkillen.
5. Dan beginnen zij te vitten op gebreken van Gods kinderen en gaan 

daardoor de godsdienst minachten.
6. Zij zoeken dan omgang met vleselijke, losse, lichtzinnige mensen 

en vervallen tot vleselijke, lichtzinnige gesprekken.
7. Tenslotte verharden zij zich steeds meer in de zonde: het begint met 

'kleine zonden', maar op den duur vertonen zij hun ware gedaante 
en werpen alle knellende banden af. Als er geen wonder gebeurt, 
komen zij eeuwig om.

Zingen:

Dit duurde, tot ik uit dien drom
Van neev’len ging in ’t heiligdom,
Om met de Godsspraak raad te plegen.
Daar zag ik, op wat gladde wegen
De voorspoed zelfs de bozen leidt,
En hoe G’ in ’t eind hun val bereidt;
Zij storten van den top van eer,
In eeuwige verwoesting neer.

Hoe worden zij, tot ieders schrik,
Vernield, als in een ogenblik,
Hoe moeten zij het leven enden!
Van angst verteerd in hun ellenden!
Hun weeld’ is als een droom vergaan.
O HEER, wanneer Gij op zult staan,
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Zult Gij hun tonen, onverwacht
Hoe Gij hun ijdel beeld veracht. 

(Ps. 73:9 en 10)

Vragen:

1. Een tijdgelovige kan voor een tijd heel erg lijken op een ware gelo-
vige. Dat staat aangrijpend beschreven in Hebreën 6:4 – 6. Zoek de 
betekenis op van de volgende uitdrukkingen in die verzen:

a. eens verlicht geweest
b. de hemelse gaven gesmaakt
c. des Heiligen Geestes deelachtig geworden
d. het goede woord Gods gesmaakt
2. Waarom kan er geen afval van ware gelovigen zijn (Zie ook 1 Petrus 

1:5)?
3. Wat was in wezen het verschil tussen Orpa en Ruth toen zij tot een 

keus kwamen?
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46. DE PELGRIMS IN DE LANDSTREEK 
BEULAH

'Maar ik zal Uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, ik zal 
verzadigd worden met Uw beeld, als ik zal opwaken.' (Ps. 17:15)
'Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een 
vergelegen land zien.' (Jes. 33:17)

Het land Beulah is een heerlijke landstreek. De lucht is er zacht 
en aangenaam. De vogels zingen. Vooral de tortelduif laat haar stem 
horen. De bloemen worden alom gezien. De zon schijnt hier dag en 
nacht (Hoogl. 2:10-12). Kasteel Twijfel is hier ver uit het gezicht. Men 
heeft van hier een klaar gezicht op de hemelse heerlijkheid. Het contract 
tussen de Bruidegom en de bruid wordt hier vernieuwd. Vandaar dat 
dit land Beulah heet, het getrouwde (Jes. 62:4). 

Als de pelgrims de stad zien, gebouwd van parels en kostelijke 
gesteenten, met straten van goud, is de schittering door de zon die 
erop schijnt zo verblindend dat Christen er schier onder bezwijkt. Zijn 
verlangen naar de heerlijkheid wordt zo groot, dat hij krank is van 
liefde. Hetzelfde overkomt Hopende.

Als zij wat bijgekomen zijn, wandelen zij in Beulah rond in de wijn-
gaarden, de boomgaarden en de tuinen. Zij mogen daar vrij eten van de 
vruchten. De tuinman toont hun ook de wandelpaden waar de Koning 
menigmaal verblijft. In hun slaap praten de pelgrims zelfs. Dit is een 
gevolg van de heerlijke vruchten die zij eten.

Met het blote oog kunnen zij niet eens naar de poorten van de 
Hemelstad kijken: zij moeten hun ogen met iets bedekken vanwege de 
heldere schittering. Twee blinkende figuren vergezellen de pelgrims 
richting de poort. Maar daar ligt de rivier tussen. Er is geen brug te zien 
en de rivier lijkt erg diep. De pelgrims zijn daardoor geheel ontsteld. 'U 
zult er door moeten, anders kunt u niet bij de poort komen', zeggen de 
twee blinkende gestalten. Zij vertellen ook dat er slechts twee geweest 
zijn die niet door de rivier hoefden te gaan. Dat waren Henoch en Elia. 
Maar alle anderen moeten er door. 'Is de rivier diep?' vragen de twee 
pelgrims. 'U zult ervaren dat hij dieper of ondieper is naarmate uw 
geloof in de Koning zwak of sterk is.'

U zult wel begrepen hebben dat het verblijf in het land Beulah bete-
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kent, dat de pelgrims een heerlijk vooruitzicht hebben van de eeuwige 
heerlijkheid. Sommige van Gods kinderen mogen vóór hun sterven 
zoveel van die heerlijkheid zien dat zij 'krank van liefde' zijn.

Toch kan de 'rivier', de 'Doodsjordaan' nog afschrikken. Het is 
immers de laatste vijand. En stervensgenade wordt niet van tevoren 
gegeven. We zullen het onderscheid zien bij Christen en Hopende. 

Zingen:

Gij maakt’ eerlang mij ’t levenspad bekend,
Waarvan in druk, ’t vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in ’t kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van ’t zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.   

(Ps. 16:6)

De Hemelstad. 'En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem...' (Openb. 
21:2)
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Maar (blij vooruitzicht dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld. 

(Ps. 17:8)

Vraag:

1. Lees ook eens over het verlangen van Paulus in Filippenzen 1:23. 
Wat staat hier in de kanttekeningen over geschreven?
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47. DOOR DE RIVIER

'Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop voleindigd, ik heb het 
geloof behouden; voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 
welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en 
niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben.' 
(2 Tim. 4:7,8)

De pelgrims begeven zich nu naar de rivier en gaan erin. Christen 
begint al spoedig te zinken. 'Ik zink in diepe wateren. Al Uw baren en 
golven gaan over mij heen', roept hij uit. 

Hopende probeert hem moed in te spreken: 'Wees welgemoed, ik 
voel de bodem al.'

Christen is bevreesd dat hij niet aan de overkant zal komen: een 
grote duisternis en schrik overvalt hem. Hij kan zich nu niet eens 
meer de bemoedigingen herinneren die hij op zijn reis heeft gekregen. 
Kwellende gedachten over zijn zonden wellen in hem op. Aanvechtingen 
van de Boze benauwen hem. 

Hopende kan met moeite Christens hoofd boven water houden. Hij 
tracht hem weer te troosten: 'Ik zie de poort al en personen die ons zul-
len ontvangen.' 'Dat is voor jou, zij wachten op jou', antwoordt Christen. 
Als het bij mij recht zou liggen, zou Hij mij toch helpen?' 'Weet u dan 
niet', zegt Hopende, 'dat er juist van de goddelozen staat, dat zij geen 
banden hebben tot hun dood en dat hun kracht fris is? Deze duisternis 
komt over u tot beproeving.' 

Christen staart enige tijd peinzend voor hem uit. Hopende roept 
hem toe: 'Jezus Christus maakt u gezond.' Even later roept Christen: 
'Ik zie Hem weer en Hij zegt tot mij: Wanneer gij zult gaan door het 
water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen.' 
Daarop zwijgt de vijand als het graf. Christen voelt de grond weer en 
de rest van de rivier is ondiep voor hen. 

Wat een verschil in sterven! Christen die toch de meeste oefenin-
gen had, wordt hevig aangevochten op zijn sterfbed, terwijl Hopende 
zonder vrees door de rivier gaat. In de Christinnereis verhaalt Bunyan 
zelfs van de heer Vrezende, die heel zijn leven met de vraag heeft gewor-
steld, of zijn einde wel vrede zou zijn, dat deze met gemak door de 
rivier wandelt, omdat het water slechts tot aan zijn enkels staat. Ook 
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hierin zien wij het soevereine van Gods handelingen. Het is wel waar 
dat een nauw leven over het algemeen een ruim sterven geeft. Maar 
het gebeurt ook, dat een bevestigd christen nog hevige aanvechtingen 
heeft in de laatste uren, terwijl een bekommerde soms roemend het 
leven mag verlaten. 

Zingen:

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt. 

(Ps. 43:4)

'Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (want Die het beloofd heeft, 
is getrouw).' (Hebr. 10:23)
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‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

(Ps. 73:12)

Vragen:

1. Het sterven wordt hier dus vergeleken met het doorwaden van een 
rivier. Weet je waar deze beeldspraak vandaan komt?

2. Paulus noemt op zijn sterfbed zijn leven een 'goede strijd'. Wat zou 
hij daarmee bedoelen?

3. Lees wat er staat in vraag 42 van de Heidelbergse Catechismus over 
het sterven van Gods kinderen.
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48. NAAR DE POORT VAN DE 
HEMELSTAD GELEID

'Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal 
op hen niet vallen, noch enige hitte.
Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal 
hun Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.' (Openb. 7:16,17)

De twee blinkende gestalten staan aan de overzijde van de rivier 
de pelgrims op te wachten. 'Wij zijn gedienstige geesten die tot dienst 
uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen', 
zeggen zij. Zo worden Christen en Hopende begeleid naar de Poort van 
de Hemelstad die op een zeer hoge heuvel ligt. Het beklimmen van de 
heuvel gaat heel gemakkelijk, want hun begeleiders nemen hen bij de 
hand. Bovendien hebben zij hun 'sterfelijke kleding' in de rivier achter-
gelaten. Vaardig en snel gaan zij door het luchtruim, lieflijk vertroost 
en vergezeld van de hemelse gestalten. Die vertellen de pelgrims dat de 
heerlijkheid van de plaats waar zij heen gaan onuitsprekelijk is. Daar 
gaan zij tot de algemene vergadering der eerstgeborenen en tot God, de 
Rechter over allen en tot de geesten der volmaakt rechtvaardigen; en 
tot de Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus. (Hebr. 12:23,24). Dat 
is het Paradijs Gods. Daar is ook de Boom des Levens. Van de vruchten 
zullen zij altijd eten. Zij zullen ook bekleed worden met witte kleding. 
Daar zullen zij wandelen en spreken met de Koning. Daar is geen ver-
driet, geen ziekte, verdrukking of dood meer. Daar zullen zij Abraham, 
Izak en Jakob zien en ook de profeten.

Maar vooral zullen zij daar eeuwig de Heilige zien (1 Joh. 3:2). Zij 
zullen Hem altijd de lof en dank toebrengen.

Op de jongste dag zullen zij met de Koning in Zijn troon zitten en 
een stem in het oordeel hebben.

Zover het voor een mens mogelijk is, beschrijft Bunyan hier de heer-
lijkheid die Gods kinderen terstond na het sterven zullen aandoen. De 
engelen zullen hun zielen opvoeren in de hemelse heerlijkheid. Die 
heerlijkheid is alleen te verwoorden met de beeldende taal van de Bijbel. 
Want het is in geen mensenhart opgeklommen wat dat zijn zal!
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Zingen:

Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
‘k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

Dan wordt Mijn Naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.  

(Ps. 87:2 en 5)

Vragen:

1. Wat betekent het, als Bunyan schrijft dat de pelgrims hun 'sterfelijke 
kleding' in de rivier achterlaten?

2. Welk beeld gebruikt Paulus in 1 Korinthe 15:36-38 als het gaat over 
het sterven en de wederopstanding van Gods kinderen?

3. Welke patriarch mocht op zijn sterfbed ook geloven dat hij de eeu-
wige zaligheid zou ontvangen?

'Gij zult mij leiden door Uw raad; 
en daarna zult Gij mij in heerlijkheid 
opnemen.' (Ps. 73:24)
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'Na dezen zag ik (...) een grote schare (...) staande voor den troon en het Lam, 
bekleed zijnde met lange witte klederen...' (Openb. 7:1)
'Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid.' (2 Tim. 4:8)
'En ik hoorde een stem van citerspelers, spelende op hun citers.' (Openb. 14:2)
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49. DOOR DE POORT VAN DE HEMELSTAD

'En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, 
is haar tempel, en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, 
dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar 
verlicht, en het Lam is haar Kaars.' (Openb. 21:22,23)

Vóór de poort komt een gezelschap van hemelingen de pelgrims 
tegemoet. De blinkende gestalten kondigen de komst van de twee 
pelgrims aan: 'Deze mannen hebben de Heere op aarde liefgehad; 
zij hebben alles voor Zijn Naam verlaten. Hij heeft ons uitgezonden 
om hen te halen.' Dan zingt de menigte die hen tegemoet komt: 'Zalig 
zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams.' 
Verschillende trompetters van de Koning, gekleed in witte kleding, 
doen de hemelen weergalmen van trompetgeschal. De menigte omringt 
de beide pelgrims als vormden zij een lijfwacht. Al de klokken van de 
Hemelstad luiden. Geen pen is in staat de vreugde te beschrijven.

Boven de poort staat geschreven: 'Zalig zijn zij die Zijn geboden 
doen, opdat hun macht zij aan de Boom des Levens en zij door de poor-
ten ingaan in de stad' (Openb. 22:14). 

Henoch, Mozes en Elia kijken over de poort. De pelgrims overhan-
digen hun toegangsbewijs. Als de Koning dat gezien heeft, geeft Hij 
bevel dat de poort geopend moet worden.

Bij het binnengaan veranderen de twee pelgrims van gedaante. Zij 
krijgen kleren aan die blinken als goud. Verder geeft men hun een kroon 
en een citer. Al de klokken van de Hemelstad luiden nog steeds, alsof 
zij zingen: 'Gaat in, in de vreugde uws Heeren.' 

Zelf zingen de pelgrims: 'Hem Die op de troon zit en het Lam, zij 
de dankzegging, en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle 
eeuwigheid.'

'Door de geopende poort zag ik de straten van goud. De stad schit-
terde als de zon. Mensen wandelden daar met een kroon op het hoofd 
en palmtakken en een gouden citer in de hand. De engelen zongen 
onophoudelijk: 'Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen.' Toen 
de poort weer dicht ging, wenste ik wel dat ik daar ook binnen was.'

Zo is Bunyans ontboezeming als hij die hemelse heerlijkheid en 

e 73
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vreugde tracht te beschrijven.

Zingen:

Maar ’t vrome volk, in U verheugd,  
Zal huppelen van zielenvreugd,  
Daar zij hun wens verkrijgen;  
Hun blijdschap zal dan, onbepaald, 
Door ’t licht, dat van Zijn aanschijn straalt, 
Ten hoogste toppunt stijgen.   
Heft Gode blijde psalmen aan;  
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan; 
Laat al wat leeft hem eren;   
Bereidt de weg, in Hem verblijd,  
Die door de vlakke velden rijdt;  
Zijn Naam is HEER der heren.

Gelijk een duif, door ’t zilverwit,
En ’t goud, dat op haar veed’ren zit,
Bij ’t licht der zonnestralen
Ver boven and’re voog’len pronkt,
Zult gij, door ’t Godd’lijk oog belonkt,
Weer met uw schoonheid pralen.
Wanneer Gods onweerstaanb’re hand
De vorsten uit het ganse land
Verstrooid had en verdreven,
Ontving Zijn erfdeel eed’ler schoon,
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon’,
Aan Salmon ooit kon geven.  

(Ps. 68:2 en 7)

Vragen:

1. Lees de beschrijving van de schare van de hemelingen in Openbaring 
7:9-15, met de kanttekeningen.

2. Lees ook wat onze Heidelbergse Catechismus zegt van het eeuwige 
leven in antwoord 58.
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50. NOG EENMAAL ONKUNDE

'En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die 
werd geworpen in den poel des vuurs.' (Openb. 20:15)
'En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, 
en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des 
Lams.' (Openb. 21:27)

Het slot van de Christenreis eindigt met een aangrijpende waar-
schuwing. Beneden ziet Bunyan nog één keer Onkunde, die door de 
veerman IJdele Hoop met een bootje over de rivier gezet wordt. Let wel: 
ALLEEN beklimt hij de heuvel waar de Hemelstad op ligt. Niemand 
komt hem tegemoet om hem te bemoedigen.

Vóór de poort gekomen, klopt hij in de verwachting binnengelaten te 
worden. Maar men vraagt hem waar hij vandaan komt. Zijn antwoord 
is: 'Ik heb in de tegenwoordigheid van de Koning gegeten en gedronken 
en Hij heeft in onze straten geleerd.' Als men hem echter vraagt naar 
zijn toegangsbewijs, frommelt hij wat tussen zijn mantel, maar vindt 
er geen. 'Hebt u er geen?' De man antwoordt niet meer: hij verstomt. 
De Koning beveelt dan, dat men hem de handen en voeten zal binden 
en hem weg zal voeren naar de deur in de zijkant van de heuvel, om 
hem daar naar binnen te werpen.

'Toen zag ik', schrijft Bunyan, 'dat er een weg naar de hel is van de 
hemelpoort zowel als van de stad Verderf.'

Wat kan het ver gaan! Als IJdele Hoop iemand gedurende heel zijn 
leven vergezelt, zal die hem bij de dood niet loslaten. Terecht wordt in 
een van de aantekeningen aan het eind vermeld:

Er is slechts één Weg ter behoud: door het geloof zien op Jezus 
Christus tot gerechtigheid en op Hem steunen tot heiligheid en mijn 
zonden verfoeien.

Bunyan besluit zijn Christenreis met een raadgeving, waarin hij 
onder andere zegt: 'Pas op dat u mijn droom niet verkeerd interpreteert, 
dat zou schadelijk voor u kunnen zijn. Spot ook niet met mijn karakters 
of beelden; tracht er de betekenis van te zien. Kijk toch achter de scher-
men. Als u er droesem in vindt, gooi dat dan maar weg, maar behoud 

e 73 
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het goud! Wat geeft het als er wat erts aan het goud zit? U gooit een 
appel toch ook niet weg om het klokhuis? Als u echter alles wegwerpt, 
zou ik weer wel eens kunnen dromen.'

Wat een voorrecht dat de Heere deze dienstknecht van Hem zulke 
gaven heeft gegeven om de bevinding der heiligen in zo’n vorm, maar 
gegrond op Gods Woord weer te geven. Wie het boekje in de oorspron-
kelijke taal kan lezen, zal opmerken dat het volstaat met verwijzingen 
naar de Heilige Schrift, DE toetssteen van ware genade. Vandaar dat 
men zijn leven er gerust aan kan toetsen.

'... en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, 
Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet vanwaar 
gij zijt.' (Luk. 13:25)

lezen in de christenreis-def.indd   176lezen in de christenreis-def.indd   176 21-09-2005   15:17:2921-09-2005   15:17:29



177

Zingen:

Neen, dwaas, uw hoop zal ras vergaan,  
Maar ‘s HEEREN troon zal eeuwig staan;  
Dien wilde Hij onwrikbaar stichten,   
Om naar het heilig recht te richten.   

De stoute zondaars zullen snel
Teruggekeren naar de hel,
Met al de godvergeten benden
Der heid’nen die Zijn wetten schenden.

Nooddruftigen vergeet God niet,
Noch laat hen eind’loos in 't verdriet;
’t Ellendig volk mag op Hem wachten;
Hij zal hun hoop niet steeds verachten.  

(Ps. 9:7, 17 en 18)

Vragen:

1. Wat zegt Job van de hoop van een huichelaar in Job 8:14 en welk 
beeld gebruikt hij om aan te geven dat die hoop ijdel is?

2. In Job 27:8,9 en 10 staat nog een beschrijving van een huichelaar. 
Wat zegt Job daar van zo iemand?

3. In Romeinen 5:5 en in Titus 2:13 staat een beschrijving van de ware 
hoop. Lees dat en raadpleeg de kanttekening voor de betekenis.
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51. HOE MEN OP DE PELGRIMSWEG KOMT

'En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij dat ik 
doen zal?' (Hand. 9:6a)
'Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?' (Hand. 16:30b)

Over de levendmaking en wedergeboorte

Van Christen leren wij dat hij, overtuigd door het Woord en versla-
gen van hart in een levend gemis terechtkwam, roepende: 'Wat moet 
ik doen om zalig te worden?'

 Dat is een Bijbelse gang. Zie Handelingen 2:37: 'En als zij dit hoor-
den, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?'

De overtuiging zal bij ieder niet even diep of lang zijn, maar dient 
om de zondaar los te maken van de zonde en de wereld. Dat gebeurt, 
omdat tegelijk in het hart de trekkende liefde van God aanwezig is. Is 
die er niet bij, dan is het slechts een algemene overtuiging, die niet tot 
ware bekering leidt. Paulus schrijft in 2 Korinthe 7:10 dat de droefheid 
naar God (en die wordt nu juist veroorzaakt door de trekkende liefde) 
een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Dat zie je ook aan 
Christen. Als Evangelist hem de weg heeft gewezen, keert Christen 
zich af van zijn huis (van zijn oude leven) en zet het op een lopen. De 
tegenstand van buiten, van zijn huisgenoten en buren, kan hij nog wel 
overwinnen: hij steekt immers de vingers in de oren en luistert niet 
naar hun geroep om terug te keren.

Moeilijker is het met de tegenstand van binnen (de Poel 
Moedeloosheid) en later de listen van het vlees en van de duivel om 
zijn toevlucht te nemen tot de wet.

Maar een ware overtuiging breekt toch in Gods kracht uiteindelijk 
door alles heen.

Vóór Christen bij het Poortje komt, kunnen wij spreken van de toe-
leidende weg. Het is een periode in het leven van een overtuigde zon-
daar, waarin men voorzichtig moet zijn om conclusies te trekken, of het 
wel het ware werk van God is. Uiteraard zijn er wel verschillen tussen 
algemene en zaligmakende overtuigingen, zoals tussen Plooibaar en 
Christen, maar die zijn niet altijd duidelijk te onderscheiden. De per-

e 3/1

e 7/3
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'En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan 
zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en neder-
dalende op de Zoon des mensen.' (Joh. 1:52)
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soon die Christen uit de poel Moedeloosheid trekt, zegt tegen hem, 
dat de grond na het Poortje vaster is. Met andere woorden: dan kun-
nen we met enige zekerheid zeggen dat het Gods werk is. Het is een 
wijze, liefdevolle waarschuwing die men vroeger vaak placht te zeggen 
als iemand in overtuigingen liep: 'Laat het maar eens overzomeren en 
overwinteren.' 

Om een ware pelgrim te worden is het dus noodzakelijk dat wij een 
staatsverwisseling ondergaan. We moeten uit de staat des doods tot het 
geestelijke leven opgewekt worden. Dat wordt wel aangeduid door de 
woorden: levendmaking en wedergeboorte. Sommige theologen maken 
onderscheid tussen deze twee begrippen. Levendmaking is het ogen-
blik dat de Heilige Geest het nieuwe levensbeginsel in een geestelijk 
dode zondaar legt. En wie zal ooit dit ogenblik kunnen bepalen? Maar 
de wedergeboorte is dan het moment waarop de levendgemaakte zon-
daar voor het eerst kennis krijgt van de Weg der zaligheid in Christus. 
Zo laten de meeste Engelse theologen de wedergeboorte samenvallen 
met wat Bunyan het Poortje noemt. 

Deze uitleg komt overeen met wat hierboven is gesteld: vóórdat de 
enige Weg der zaligheid is ontsloten, is het nog de vraag of de overtui-
ging wel zaligmakend is. Daarom die voorzichtigheid van onze ouden, 
die niet direct iemand de handen oplegden, maar liefdevol de vruchten 
van een waar geloof afwachtten. 

Zingen:

Mijn geroep, uit angst en vrezen,
Klimt tot God, het Opperwezen.
God, Die, in mijn ongeval,
D’ oren tot mij neigen zal.
‘k Zocht Hem in mijn bange dagen;
‘k Bracht de nachten door met klagen;
‘k Liet niet af, mijn hand en oog,
Op te heffen naar omhoog.

‘k Schatte mij geheel verloren;
‘k Mocht van geen vertroosting horen;
Als mijn ziel aan God gedacht,
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Loosd’ ik niet dan klacht op klacht;
Peinsd’ ik aan mijn vrucht’loos kermen,
Vrucht’loos roepen om ontfermen,
Dacht ik, hoe God anders helpt,
Mijne ziel werd overstelpt.  

(Ps. 77:1 en 2)

Vragen:

1. Kun je enkele verschillen noemen tussen Christen en Plooibaar, die 
overeenkomen met verschillen tussen algemene en zaligmakende 
overtuiging?

2. In welk werk heeft de bekende Smytegelt uitvoerig het onderscheid 
getekend tussen algemene en zaligmakende overtuiging?

3. Zou iemand die waarlijk overtuigd is aan de kentekens genoeg heb-
ben?

4. Op welke noodzakelijke kennis wijst Petrus de pinksterlingen in 
Handelingen 2:37? En wat zegt Paulus tot de stokbewaarder in 
Handelingen 16:30?
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'Strijd om in te gaan door de enge poort...' (Luk. 13:24a)
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52. DE WEG DER ZALIGHEID

De Heilige Geest maakt de zondaar niet alleen geestelijk levend. Hij 
overtuigt ook van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar Zijn bijzonder 
werk is: de zondaar tot Christus leiden.

Dat heeft Bunyan willen uitbeelden met het Poortje. Zelf heeft hij 
het grote geluk gezien van de bekeerde vrouwen in Bedford. Hij zag 
hen, als in een beeld, aan de zonzijde van een berg, terwijl hijzelf aan 
de koude schaduwzijde stond. Hij worstelde met de vraag, hoe hij in 
het gezelschap van deze gelukkige vrouwen kon komen. Met andere 
woorden: wat is toch de doorgang van de wereld naar de Kerk? Hij 
vond het antwoord: de enige doorgang tot het Koninkrijk Gods is de 
Deur, Jezus Christus. Vandaar dat hij de Weg naar Sion officieel laat 
beginnen bij het Poortje. 

Wie niet door dit Poortje op de Weg komt, is een tijdgelovige, of 
een huichelaar, of een belijder zonder geestelijk leven. Aan ieder die 
Christen op zijn pelgrimstocht ontmoette, stelde hij de vraag: 'Bent u 
door het Poortje gekomen?'

Deze zeer belangrijke vraag mag ieder zich wel stellen op reis naar 
de eeuwigheid. 

Hoe kom ik door het Poortje? De werkingen van de Geest zijn 
onderscheiden. Toch zal het ogenblik dat iemand voor het eerst de 
Weg der zaligheid wordt geopenbaard niet onbekend mogen zijn. Als 
regel brengt de Heere zo’n zondaar van al zijn gronden en van al zijn 
hoop en verwachting af. Het wordt voor zo iemand een hopeloze zaak. 
Dan behaagt het de Heere door Zijn Woord de Weg der zaligheid door 
middel van een Evangelische belofte in het hart bekend te maken. De 
gevoelens die daarmee gepaard gaan, zullen onderscheiden zijn, maar 
vrede en blijdschap komen er zeker in mee. Men krijgt daar persoonlijk 
te zien dat men nog zalig kan worden door die enige Naam, Die onder 
de hemel gegeven is! Onvergetelijk ogenblik.

U kunt nalezen in de Christenreis en in de Christinnereis, dat 
Bunyan dit bedoeld heeft met het Poortje doorgaan. 

In bevindelijke taal wordt dit ook wel genoemd: de ontsluiting van 
de Weg. Weliswaar mag de één daar meer in zien dan de ander, maar 

l 5
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het is een onuitwisbaar ogenblik in het leven van een pelgrim.

Als het goed is volgt daarna verder onderwijs: ontdekkend, ont-
ledigend, vertroostend, bestraffend. De Heere weet wat ieder nodig 
heeft. 

Een ware pelgrim komt elke keer weer in zijn gemis terecht. Gelukkig 
zijn zij, die evenals Christen bewust de vergeving der zonde mogen 
meemaken bij het kruis.

En weer gaat de Weg verder, over hoogten en door diepten: blijde 
ontmoetingen en teleurstellingen, aanvechtingen en overwinningen, 
wisselen elkaar af. De Weg van heiligmaking ligt immers nog in de 
woestijn van dit leven. In het voorwoord van 'Genade Overvloeiende' 
zegt Bunyan het zelf: 'de melk en de honing zijn aan het einde van de 
woestijn.' 

De overgang van het woestijnleven naar het hemelse Kanaän gaat 
door de Doodsjordaan. Die doortocht is niet voor ieder hetzelfde. Denk 
aan Christen en Hopende. Maar ware pelgrims komen veilig aan op 
de kust van Immanuëlsland. 

'Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.' 

Zingen:

Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elke hunner zal in ’t zalig oord
Van Sion, haast voor God verschijnen.
Let, HEER der legerscharen, let
Op mijn ootmoedig smeekgebed;
Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
Leen mij een toegenegen oor,
O Jakobs God, geef mij gehoor.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd' een Zon en Schild;
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Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ’t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in den dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.  

(Ps. 84:4 en 6)

Vragen:

1. Bunyans Christenreis is een uitbeelding van Romeinen 8:30. Die 
tekst wordt wel genoemd: de keten der zaligheid. Herken je dit in 
de Christenreis?

2. Waarom is een schriftuurlijk bevindelijke prediking nodig?
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JB

‘De Christenreis’ van 

John Bunyan is wereldbe-

roemd. Na de Bijbel is dit 

het meest gelezen boek ter wereld. Bunyans ver-

haal biedt een schat aan geestelijk voedsel. Het is 

bij uitstek geschikt voor persoonlijke stille tijd en 

bijbelstudie binnen het gezin. 

In dit boek vindt u 52 meditatieve teksten –    

voor iedere week één – naar aanleiding van ‘De 

Christenreis’. De auteur heeft bijpassende bijbel-

teksten, te zingen psalmen en gespreksvragen toe-

gevoegd. Hij geeft uitleg bij moeilijke beelden en 

begrippen en licht het verhaal waar nodig toe.
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