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WOORD VOORAF

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat er veel goede boeken ver-
krijgbaar zijn. Onze voorouders hadden lang niet zo’n uitgebreide keuze 
als wij nu wel hebben. Naast de Bijbel las men in vroeger tijden bijvoor-
beeld De Redelijke Godsdienst van Brakel en ook De Christenreis van 
John Bunyan. De inhoud daarvan hadden velen zich werkelijk eigen 
gemaakt. Deze boeken bieden dan ook een grote geestelijke rijkdom. 
Zij zijn het waard om te lezen en te herlezen.

Door het werk dat de heer J. de Jager heeft mogen verrichten voor de 
John Bunyanstichting is hem gebleken dat er nog steeds belangstelling 
bestaat onder jong en oud voor de Christenreis en de Christinnereis 
van John Bunyan. Toch bleek ook dat er behoefte is aan uitleg van de 
verschillende taferelen of voorbeelden die Bunyan in zijn boek gebruikt. 
Wij willen u hierbij 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 Christinnereis. 
Bij de voornaamste punten op de pelgrimsweg zal wat uitvoeriger wor-
den stilgestaan, terwijl bij andere voorvallen volstaan wordt met wat 
aantekeningen.

De Christinnereis is het vervolg van de Christenreis. We lezen 
over de weg die de Heere gaat met de vrouw en de kinderen van John 
Bunyan. Zij beleven de bekeringsweg anders dan hun man en vader. 
Naast de bekende punten uit de Christenreis zoals bijvoorbeeld De Enge 
Poort  en het Huis van Uitlegger komen ze langs andere gebouwen en 
maken ze andere dingen mee. Bunyan heeft hiermee willen uitdrukken 
dat de Heere Zijn kinderen langs verschillende wegen leidt. Ze komen 
wel allemaal bij het kruis. Vergeving van zonde door Gods genade in 
Christus is voor iedereen noodzakelijk!

Het boek staat vol met onderwijzende, bemoedigende, maar ook 
waarschuwende taferelen. Ze hebben allemaal te maken met onze reis 
uit deze wereld naar de toekomende. Waar gaat onze reis heen?

Wat zou het een goede gewoonte zijn de volgende stukjes in het 
gezin te lezen op zaterdagavond (als voorbereiding op de zondag) of 
op zondag tussen de kerkdiensten. Wat kunnen we beter doen dan op 

7



8

de dag des Heeren hiermee bezig te zijn? 
Bij elk deel vindt u een gepast Bijbelgedeelte en enkele psalmverzen. 

Bovendien zijn bij ieder stuk enkele vragen toegevoegd die men met 
elkaar kan bespreken. Dikwijls wordt daarbij verwezen naar de kant-
tekeningen van de Statenvertaling en de bekende belijdenisgeschriften. 
De Heere gebruike het tot heil van ons en onze kinderen.

De heer J. de Jager heeft tot in de laatste weken van zijn leven aan 
dit boekje gewerkt. Het was zijn innerlijke wens om dit werk te mogen 
afronden. De Heere heeft hem de krachten gegeven om dit te mogen 
doen.

Scherpenzeel/Barneveld, 2007.
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1. DE TWEEDE DROOM  

‘De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn.’  (Spreuken 
10:7)

Bunyan, de dromer , schrijft in zijn tweede pelgrimsreis, dat het 
vertellen van zijn eerste droom een genoegen voor hem was. Het is 
ook gebleken, dat het van groot nut is geweest voor vele lezers. Met zijn 
droom bedoelt hij het vertellen van de Christenreis. Dat was immers 
een weergave van wat de Heere hem van het geestelijke leven had 
geleerd. Onder de naam van Christen heeft hij de ondervindingen van 
een kind van God in beeldtaal beschreven, vanaf het wonder van de 
wedergeboorte tot het moment dat hij mocht ingaan in de eeuwige 
heerlijkheid.

Christen moest toen helaas zijn vrouw en kinderen achterlaten, 
omdat zij onwillig waren met hem mee te reizen. Zij begrepen niets 
van wat hij aan het begin van de reis uitriep: ‘Leven, eeuwig leven’ .

Zes jaar later begint Bunyan het verhaal van de tweede pelgrimsreis 
te vertellen, ook in de vorm van een droom. Hij is dan zelf al een aantal 
jaren rondreizend prediker geweest en heeft verschillende kinderen 
van God ontmoet. Dat komt in de Christinnereis wel duidelijk uit. Daar 
lezen wij van verschillende standen en ervaringen van pelgrims.

De dromer  is in gedachten opnieuw vlak bij de plaats, waar Christen 
de reis begon. Ongeveer op een mijl afstand van de stad Verderf gaat 
hij in een bos zitten, valt in slaap en droomt zijn droom. 

Hij ziet een bejaarde man, die naar hem toekomt. Samen wandelen 
zij een eind voort. Hij vraagt aan deze man, die Schranderheid heet, 
welke stad daar aan de linkerkant van de weg ligt. ‘Dat is de stad 
Verderf’ , antwoordt deze, ‘een stad met veel inwoners, die allemaal in 
een slechte toestand verkeren.’ ‘Dat is waar’ , zegt de dromer, ‘ik kom 
daar zelf ook vandaan.’

De lezer zal wel begrijpen, dat Bunyan met de naam Schranderheid 
iemand bedoelt, die levenswijsheid heeft opgedaan. Hij zal hier zichzelf 
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wel bedoelen. Hij heeft immers als prediker al heel wat ontmoetingen 
met allerlei mensen gehad. Wat wist hij ook goed, hoe het leven in de 
stad Verderf was. In zijn jeugd had hij volop in de zonde geleefd. 

Vervolgens vraagt de dromer, of Schranderheid wel eens van 
Christen heeft gehoord. ‘Ja, zeker’, antwoordt deze, ‘ik heb van al zijn 
moeilijkheden op zijn weg gehoord. Van zijn strijd, zijn gevangenschap, 
zijn zuchten en roepen tot de Heere. Bijna iedereen heeft zijn verhaal 
gelezen. Toen hij nog hier was, vond haast iedereen hem een dwaas, 
maar nu zijn velen jaloers op hem. Men zou ook wel willen sterven, 
zoals hij. Nu leeft hij eeuwig bij de Fontein van het leven, zonder ver-
driet. Men zegt, dat hij nu in het wit gekleed is, een kroon van goud 
op zijn hoofd heeft en dat hij temidden van de engelen wandelt. Hij is 
de gunsteling van de Koning der koningen!

Ook zegt men, dat de Koning een keer hierheen zal komen, om al 
degenen die Christen bespot hebben te oordelen. De Koning beschouwt 
al de beledigingen die men Christen heeft aangedaan, alsof zij aan 
Hem gedaan zijn.’ 

Vragen:

 Kun je nu uit de eerste alinea hierboven duidelijk maken, wat wij 1. 
met ‘bevinding’  bedoelen?

 Wat is de betekenis van de woorden uit Spreuken 10:7?2. 
 Wie wilde ook wel net als het volk van God sterven? Wat ontbreekt 3. 
daar aan?

 De Heere komt eenmaal om te oordelen. Lees eens wat er staat in 4. 
de brief van Judas, vers 14 en 15.
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Zingen:

Die hier bedrukt met tranen zaait,  
Zal juichen, als hij vruchten maait;  
Die ’t zaad draagt, dat men zaaien zal,  
Gaat wenend voort, en zaait het al;  
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,  
Eerlang met blijdschap wederkomen,  
En met gejuich, ter goeder uur,
Zijn schoven dragen in de schuur.

Psalm 126:3                                                       

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.

Psalm 16:6
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2. TOT ZICHZELF GEKOMEN

‘Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.’  
(Psalm 51:5)  

 ‘Hebt u ook nog iets van Christinne gehoord?’  vraagt de dromer  
aan Schranderheid.

‘Jawel, zij en haar kinderen doen nu hetzelfde als Christen. Eerst 
hadden de tranen en de smeekbeden van haar man geen invloed op 
haar. Later gebeurde er een wonder met Christinne. De vraag die haar 
hart doorpriemde was: ‘Wat heb ik toch gedaan?’  Zij keerde in tot 
zichzelf. 

Schranderheid weet precies hoe het gebeurd is. Eerst was Christinne 
bedroefd over het verlies van haar man. Verschillende herinneringen 
kwamen bij haar boven. Dat kostte haar vele tranen. Wat haar echter 
het meest pijn deed, was haar onbehoorlijk gedrag tegenover haar man. 
Alle onvriendelijke, goddeloze woorden kwamen als een zwerm terug 
in haar gedachten. Het werd een loodzware last op haar geweten. Het 
was allemaal schuld tegenover haar man en tegenover de Heere. 

Haar hart brak van smart, als zij dacht aan het zuchten en de tranen 
van haar man, terwijl zij zich toen verhardde. Zij had niet geluisterd 
naar zijn smeekbeden en naar zijn liefdevolle uitnodigingen om met 
hem mee te gaan. 

Dit alles kwam als een bliksemschicht in haar gedachten terug. Het 
verbrak de harde korst van haar hart. Vooral de uitroep van haar man: 
‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ klonk als een somber refrein 
door haar heen. 

Toen riep zij haar jongens bij zich en zei: ‘Kinderen, wij zijn verloren. 
Om mijn zonde is jullie vader weggegaan. Ik heb geweigerd met hem 
mee te gaan. Ik heb jullie ook tegengehouden.’

De jongens begonnen alle vier te huilen. O, waren ze ook maar met 
vader meegegaan! 

Christinne sprak: ‘Ik dacht, dat je vader heel moedeloos en zwaar-
moedig was geworden. Nu zie ik echter, dat het licht van de Heere in 
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zijn hart was opgegaan. O, nu is hij uit de strikken van de eeuwige 
dood verlost!’ 

Moeder en kinderen zaten zo bij elkaar en weenden. Wat een geluk-
kig gezin, waar dit nog gehoord wordt. Als vader of moeder mag vertel-
len, hoe de Heere hen in de schuld gebracht heeft en hoe gelukkig Gods 
kinderen zijn, kan dat een diepe, blijvende indruk maken in het hart 
van kinderen. Later zullen wij horen, dat er bij deze jongens tekenen 
van ware genade aanwezig waren.

Vragen:

 Wat betekent:  ‘tot zichzelf gekomen’ ? Zie ook Lukas 15:17.1. 
 Kun je uit de Bijbel personen noemen, die al heel jong de Heere 2. 
vreesden?

 In de Bijbel lees ik van iemand die ‘tot zichzelf was gekomen’  en 3. 
dat hij ‘op de heup geklopt’  heeft. Van een ander lezen we, dat hij 
‘op zijn borst sloeg’ . Wie waren dat?

Zingen:

Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad;   
Mijn zonden zie ‘k mij steeds voor ogen zweven.  
‘k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven;    
Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad.   
Ik heb gedaan, wat  kwaad was in Uw oog;   
Dies ben ik, HEER’, Uw gramschap dubbel waardig,  
‘k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog;
Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.  

Psalm 51:2                                                                      

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.

Psalm 38:3



17

c 1

i 3

3. ZALIGMAKENDE OVERTUIGINGEN 

‘Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde?’  (Handelingen 
16:30) 

De overtuiging bij Christinne was een ware overtuiging, een zalig-
makende overtuiging. Hoor maar.

Op een nacht droomt zij tweemaal. Denk hier niet aan een echte 
droom. Bunyan bedoelt: zij beleeft het in haar hart. Wat beleeft zij?

Zij ziet dat haar hele leven een zondig leven is geweest. Het is net 
of zij al haar zonden duidelijk voor haar ziet op een groot stuk perka-
ment. Perkament is een dik soort papier. Zij beeft en het angstzweet 
breekt haar uit: heel haar leven is één grote zonde! Midden in de nacht 
roept zij uit: ‘O, God wees mij zondaar genadig.’ De kinderen worden 
er wakker van en komen naar haar toe.

Dit roepen is zeker in de hemel gehoord. Er is echter nog iemand 
die dit roepen heeft gehoord. De duivel. Het is net, of Christinne 
achter haar bed twee boze figuren ziet, die tegen elkaar zeggen: 
‘Als dat zo door gaat, raken wij deze vrouw kwijt, net als haar man. Wij 
moeten proberen haar tot andere gedachten te brengen. Zij moet niet 
aan de zonde en aan de eeuwigheid denken.’ 

Bevend ligt Christinne in haar bed.

Even later droomt zij weer. Nu heel anders. Nu wordt haar hart 
gevuld met liefde en verlangen. In gedachten ziet zij haar man in de 
eeuwige heerlijkheid, in het gezelschap van engelen en kinderen Gods 
die al zalig zijn. Zij ziet hem met een harp in de hand, spelend voor 
de troon van God. Er is een regenboog rondom de troon. Wat buigt hij 
diep voor de Koning der koningen. Hij dankt Hem voor de onuitspre-
kelijke zaligheid. Stemmen klinken rondom Christen, maar niemand 
kan verstaan wat zij zeggen, behalve Christen en degenen die daar bij 
hem zijn.

Een diep verlangen komt in haar hart, om dat grote geluk ook deel-
achtig te worden.

Merk op, dat ware overtuigingen niet uitsluitend over de zonden 
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gaan. Als er meer niet was, zou zo iemand in de wanhoop omkomen. 
In ware overtuigingen komt liefde mee. Bij ogenblikken zijn zulke men-
sen zó jaloers op het leven van Gods kinderen. Zij zien dan het grote 
geluk, dat voor Gods volk is weggelegd, om eeuwig bij de Heere te zijn 
in de zalige hemel.

Vragen:

 Bunyan bedoelt met dromen hier: de overdenking in het hart. Als 1. 
de Heere iemand door Zijn geest gaat overtuigen, is hij zich daar 
goed van bewust. De Heere bekeert een zondaar door Woord en 
Geest. Lees wat er staat in Jesaja 8:20.

 Wanneer heeft God de mensen wel door dromen onderwezen? Geef 2. 
daarvan een voorbeeld.

 Zou je kunnen uitleggen wat ‘overtuigen’  betekent?  3. 

Zingen

O HEER’, Gij zijt weldadig;  
Straf mij niet ongenadig,  
In Uwen toornegloed,   
Ai, matig Uw kastijden;    
Sla mij met medelijden,    
Gelijk een vader doet.    

Vergeef mij al mijn zonden,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER’!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend’ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

Psalm 6:1 en 2
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4. BEMOEDIGD     

‘De verborgenheid des HEEREN  is voor degenen, die Hem vrezen.’  
(Psalm 25:14)

Toen Christinne de volgende morgen was opgestaan en tot de Heere 
gebeden had, sprak zij eerst wat met haar kinderen. Plotseling wordt er 
op de deur geklopt. Wat zij nog nooit gedaan had, doet zij nu. Zij roept: 
‘Als u in Gods naam gekomen bent, kom dan maar binnen.’ Een onbe-
kende staat voor de deur en zegt: ‘Vrede zij dezen huize. Christinne, 
weet u waar ik vandaan kom?’  Christinne is zo verwonderd en tevens 
verlegen, dat zij bloost en beeft.  Wat betekent dit allemaal? 

Dan zegt de vreemdeling: ‘Ik ben Verborgenheid. Ik woon in de hoge 
hemel. Uw begeerte is daar bekend! Ook uw overtuiging van zonde 
is daar bekend. Maar de Heere is gaarne vergevende. Hij nodigt u uit 
tot hem te komen.’ 

Wat Bunyan hier schrijft, staat in de tekst boven dit stukje. De Heere 
let op alles wat in de verborgen gedachten omgaat. Hij weet ook, wie 
Hem vrezen. Wie zijn zonden belijdt. Wie naar Hem verlangt. Dat alles 
is in de hemel bekend. Christinne voelt dat in haar hart. Zij gelooft, dat 
de Heere van haar afweet. 

Christinne is zo verwonderd, dat zij helemaal van streek is. Eerbiedig 
buigt zij haar hoofd.

Dan overhandigt Verborgenheid haar een brief van de Koning. Als 
zij die aanneemt, ruikt zij de heerlijke geur van zalf. De brief is geschre-
ven met gouden letters. En wat staat in deze brief? De Koning wil, dat 
zij hetzelfde doet als haar man. Op reis gaan naar de hemelstad!

Christinne is geheel ontdaan, als zij dat hoort. ‘Neem mij en mijn 
kinderen mee,’ zegt zij tegen Verborgenheid. ‘Nee, Christinne,’  ant-
woordt hij, ‘het bittere gaat voor het zoet. Ga naar het kleine poortje, 
aan het begin van de weg naar de hemelstad. Stop deze brief bij u. Lees 
daar dikwijls in, tot u die uit het hoofd kent. Laat de brief zien bij de 
hemelpoort.’ 

Deze brief is de Bijbel. Christinne wordt uit de het Woord van God 
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vertroost. Zij mag geloven, dat de Heere haar  belijdenis en haar gebed 
heeft gehoord. Dan is de Bijbel zó kostbaar, dat je hem wel eens aan je 
hart drukt. Dan wordt het troostwoord als met gouden letters in je hart 
geschreven! O, Christinne zou zo wel naar de plaats waar haar man 
nu is, willen gaan. Maar zij zal eerst de weg moeten gaan met de vele 
moeilijkheden. Het bittere gaat voor het zoet!

Christinne roept nu haar kinderen bij haar. Zij vertelt alles wat de 
laatste dagen in haar hart is geweest. Zij vertelt van het sterven van 
vader, van haar zorg over haar ziel en over de ziel van haar kinderen. 
Zij zegt, dat wij zeer ellendig zijn, als wij blijven zoals wij geboren zijn. 
Zij vertelt ook van haar verlangen naar het grote goed, dat in de hemel 
is. Zij zegt, dat zij deze morgen zo vertroost is uit het Woord.
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‘Komt, kinderen, laten wij ons gereed maken om de pelgrimsreis 
te gaan.’

De kinderen luisteren en zijn gewillig haar te volgen.

Vragen:

 Dat de Heere alles weet, ook onze gedachten en alles wat in ons 1. 
hart is, was voor Christinne een vertroosting. Waarom? 

 Voor wie zou het een schrik zijn, als men gelooft dat God alles 2. 
weet?

 Wat merk je het eerst op bij Christinne, als de Heere haar vertroost 3. 
uit Zijn Woord? 

‘Het bittere gaat voor het zoet’  staat met andere woorden ook in 4. 
Handelingen 14:22. Wat staat daar?

Zingen

Wie heeft lust den HEER’ te vrezen,   
’t Allerhoogst en eeuwig goed?    
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;   
Leren, hoe hij wand’len moet.    
’t  Goed, dat nimmermeer vergaat,    
Zal hij ongestoord verwerven,    
En zijn Godgeheiligd zaad     
Zal ’t gezegend aardrijk erven. 
   
Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
’t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond getoond.
D’ ogen houdt mijn stil gemoed  
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, Die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

Psalm 25:6 en 7  
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5. EEN AANVAL VAN DE BOZE  

‘Want zij allen zochten ons vreesachtig te maken, zeggende: hun handen 
zullen van het werk aflaten, dat het niet zal gedaan worden; nu dan, 
sterk mijn handen!’  (Nehemia 6:9)

Als Christinne bezig is zich voor te bereiden op de reis, wordt 
er op de deur geklopt. Christinne roept: ‘Als u in Gods naam komt, 
kom dan maar binnen.’ Het zijn twee buurvrouwen: Vreesachtig en 
Barmhartigheid. Zij staan een ogenblik verbaasd. Zulke taal zijn zij 
nooit van Christinne gewoon geweest. Als zij binnen komen, vraagt 
Vreesachtig: ‘Wat ben je nu aan het doen, Christinne?’ 

‘Ik ben mij gereed aan het maken voor een reis.’ ‘Welke reis?’  Met 
tranen in de ogen, antwoordt Christinne: ‘Ik ga mijn man achterna.’  
Vreesachtig roept: ‘Dat doet toch geen goede moeder. Denk aan je kin-
deren.’ ‘Die gaan allemaal mee’ , zegt Christinne.

‘Wie heeft je dat aangepraat?’  ‘Als jij net zoveel wist als ik, zou 
je wel anders praten,’ zegt Christinne. ‘Wat weet jij dan?’ vraagt 
Vreesachtig.

Dan vertelt Christinne, dat zij niet alleen bedroefd is, omdat haar 
man weg is, maar over haar eigen verkeerd gedrag. Zij vertelt ook, hoe 
zij haar man vannacht in gedachten gezien heeft in de hemel. 

‘O, wat is hij gelukkig,’ roept zij uit. 
Ook vertelt zij, dat zij een uitnodiging van de Koning der koningen 

heeft gekregen en van de brief die zij heeft ontvangen. Zij leest eruit 
voor.

Vreesachtig barst uit: ‘Je bent niet goed wijs. Denk eens, hoeveel 
gevaren je man op die weg heeft ontmoet. Denk aan de leeuwen, aan 
het gevecht met Apollyon, aan het Dal van de Schaduw des doods en 
aan nog zoveel andere gevaren. Vergeet vooral ook niet wat hij meege-
maakt heeft in de stad IJdelheid. Als dat voor een man al zo moeilijk is, 
wat moet jij dan als vrouw? En je vier kinderen dan? Blijf toch hier!’ 

Christinne antwoordt daar op: ‘Verzoek mij niet langer. De moeilijk-
heden die je daar opnoemt, zijn voor mij een bewijs, dat het de goede 
weg is. Het bittere moet vóór het zoet komen. Dat zal het zoeter des te 
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aangenamer maken. Je bent hier niet in Gods Naam heen gekomen. Ga 
alstublieft weg en breng mij niet van streek.’ 

Wat Bunyan hier beschrijft, zal ieder die de keus voor de Heere en 
Zijn dienst mag maken wel meegemaakt hebben. Soms proberen vrien-
den of familieleden je tot andere gedachten te brengen. De duivel zit 
niet stil, als je oprecht naar de Heere gaat vragen! Hij kan ook zoveel 
bezwaren in je hart fluisteren, dat je er wel eens benauwd onder bent. 
Als echter de liefde in je hart is uitgestort, kun je toch niet meer terug. 
Dan zeg je net als Christinne: ‘Verzoek mij niet langer, ga weg!’ 

Vragen:

 Lees eens hoe Nehemia op listige wijze verzocht werd, om hem 1. 
van het werk dat de Heere hem had opgedragen, af te houden. 
(Nehemia 6:10 – 12)

 Het leven van een ware christen is een geestelijke strijd. Lees eens, 2. 
wat Paulus daarvan zegt in Efeze 6:11 – 13.

 Hoe komt het dat Gods kinderen in die strijd niet omkomen? 3. 
(1 Petrus 1:5)

Zingen

Bescherm mij voor de goddelozen,   
O HEER’, o Rechter van ’t heelal!   
Verlos mij van ’t geweld der bozen,   
Die niets bedoelen dan mijn val.   

De trotsen, nijdig om mijn zegen, 
Belagen mij met koord en net;
Zij hebben heim’lijk op de wegen
Voor mij een valstrik uitgezet.

Ik weet, dat God, getrouw in ’t richten,
Des armen rechtzaak, daar hij schreit,
Hoe vals hem d’ ontrouw moog’ betichten,
Beslissen zal naar billijkheid.

Psalm 140;4, 5 en 12  
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6. ALS ORPA EN RUTH 

‘..en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth kleefde haar aan.’  (Ruth 
1:14)

Nu Vreesachtig merkt, dat Christinne vast besloten is op reis te gaan, 
begint zij te schelden. ‘Kom’ , zegt zij tegen Barmhartigheid,’ laten wij 
maar gaan. Zij veracht toch maar ons gezelschap.’

Barmhartigheid blijft echter staan. Zij wordt staande gehouden! 
Haar hart is plotseling met liefde vervuld jegens Christinne. Zij wil 
graag een eind met haar mee gaan. Zij wil meer van haar horen. De 
woorden van Christinne zijn in haar hart gevallen. Zij is bewogen over 
haar eigen ziel.

‘Ik wil Christinne op haar weg wat helpen,’ zegt zij tegen Vreesachtig. 
De echte reden vertelt zij niet! 

‘O, nog al een dwaas,’ zegt Vreesachtig. ‘Wees toch wijzer! Nu zijn 
wij nog buiten gevaar, maar als je daar in komt….’ 

Vreesachtig gaat weg. Barmhartigheid blijft bij Christinne achter.

Wat erg, als we de keus van Vreesachtig doen! Hoor, wat zij doet.
Zij roept haar wereldse vriendinnen samen. En welke vriendinnen! 

Allen verachten degenen die de Heere vrezen! 
Als zij bij elkaar zijn, vraagt mevrouw Weetniet: ‘Denk je, dat 

Christinne werkelijk zal gaan?’  ‘Ja, zeker’ , zegt Vreesachtig, ‘zij vindt, 
dat de moeilijkheden en de gevaren haar juist overtuigen, dat het de 
goede weg is. Zij zei, dat het ‘bittere voor het zoet gaat.’ 

Mevrouw Lichtschuw antwoordt: ‘Wat een blind en dwaas mens! 
Haar man zou blij zijn, als hij heelhuids terug was.’ 

Vrouw Onbezonnen zegt spottend: ‘Laat zulke fantastische dwazen 
alstublieft gaan. Opgeruimd staat netjes! Zo iemand zet toch overal de 
domper op.’ 

Vrouw Lichtzinnig doet het hare eraan toe: ‘Laten wij toch net als 
gisteren wat pret maken. Het was toch zo gezellig bij vrouw Wellust, 
vrouw Vleselijke-lust en de heer Ontucht. En wat hebben wij gelachen 
om de taal die daar gesproken werd.’

Wat een groot verschil zie je hier tussen Barmhartigheid en 
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Vreesachtig. De een wordt geraakt door hetgeen Christinne vertelt 
over wat de Heere in haar leven gedaan heeft en de ander wil daar 
niets van horen en gaat terug de wereld in! Vreselijk, als we ons alleen 
maar thuisvoelen bij wereldse vrienden of vriendinnen. Bedenk, dat 
het einde van zo’n leven uitloopt op de eeuwige nacht!

Daartegenover zal de keus van Barmhartigheid, evenals de keus 
van Ruth, ons nooit berouwen. De vreze des Heeren loopt uit op het 
eeuwige leven!

Vragen:

 De gesprekken tussen Naomi en haar schoondochters zijn voor Ruth 1. 
tot een eeuwige zegen geweest. Kun je in het Nieuwe Testament 
ook een gezin noemen, waar de geestelijke gesprekken voor een 
jonge man tot zegen zijn geweest?

 Een moeilijke vraag: Kun je begrijpen, waarom Bunyan de vrien-2. 
dinnen van Vreesachtig zulke namen heeft gegeven? Probeer de 
namen eens te verklaren.
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Zingen:

Verberg mij voor de listigheden   
En voor den heimelijken raad    
Der bozen, die geneigd tot kwaad,   
Oproerig in hun doen en reden,   
Steeds onrecht smeden.               

’t Is ’t  kwaad, waarin z’ elkander sterken,
Dat hun tot samenspraak verstrekt;
Hun strikken houden zij bedekt;
Zij zeggen van hun boze werken:
‘Wie zal die merken?’ 

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

Psalm 64:2, 5 en 10  
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 7. ‘ IK ZET MIJN TREDEN IN UW SPOOR’ 

‘Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij 
voorgesteld.’  (Psalm 119:30)

Christinne, de jongens en Barmhartigheid gaan op weg. ‘Wat lief, dat 
je mij gezelschap wilt houden,’ zegt Christinne tegen Barmhartigheid. 
‘O, als het maar niet tevergeefs is. Dan zou ik nooit meer teruggaan,’ 
antwoordt Barmhartigheid. 

‘Ga maar mee,’ zegt Christinne, ‘ik weet wat het eind van de pel-
grimsreis is. Mijn man zou niet graag terugkomen, voor al het goud in 
de Spaanse mijnen niet. Weet toch, dat de Koning lust heeft in barm-
hartigheid.’ 

‘Maar, hoe kan ik zeker weten, dat ik welkom zal zijn?’ vraagt 
Barmhartigheid. ‘Als ik daar op kon hopen! Dan zou voor mij de weg  
niet te moeizaam zijn.’

‘Ga met me mee tot het poortje, daar zal ik het voor jou vragen. Als 
je daar geen nieuwe moed krijgt, kun je teruggaan,’  zegt Christinne. 
‘Ik zal volgen en ik hoop, dat de Koning Zijn hart op mij zal zetten,’ 
antwoordt Barmhartigheid.’ 

Zij begint te huilen. Zij is verdrietig over de droevige toestand van haar 
familieleden, die zonder dat zij dit onderwijs ontvangen, achterblijven.                                                                                                                                   
                      

Christinne zegt daarvan: ‘Pelgrims behoren medelijden te hebben. 
Moge de Heere die tranen in Zijn fles bewaren, zoals Hij die van mijn 
man heeft bewaard.’ 

Weldra komen zij bij de poel Moedeloosheid. ‘Dat is de plaats, waar 
mijn man misschien wel had kunnen versmoren’ , zegt Christinne. 
‘Kom’ , zegt Barmhartigheid, ‘laten wij proberen er door te komen, 
maar wees voorzichtig.’ Zij keken goed naar de stenen die er lagen en 
kwamen er, hoewel wankelend, doorheen. Christinne viel wel enkele 
malen bijna in de modder. Toen zij erover waren, hoorden zij een stem 
die sprak: ‘En zalig is zij, die geloofd heeft, want de dingen, die haar 
van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.’ 

Barmhartigheid zegt: ‘Had ik maar een goede grond om te hopen, 
dan zou geen poel Moedeloosheid mij afschrikken.’ ‘De weg van de 
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pelgrims is een weg van tranen, moeilijkheden en verdrukkingen,’ zegt 
Christinne.

Vragen:

 Als de Heere iemand het nieuwe leven geeft, krijgt hij ook 1. 
medelijden met zijn familieleden. Zie je dat in het leven van 
Barmhartigheid?

 Barmhartigheid is bij de poel Moedeloosheid dapperder dan 2. 
Christinne. Zij let goed op de stenen. Daar bedoelt Bunyan de 
beloften uit Gods Woord mee. Wat denk je dat zij tegen Christinne 
gezegd zal hebben?

 Bewijs eens uit het bovenstaande, dat de Heere soms door Zijn 3. 
Woord tot Zijn kinderen spreekt?

Zingen:

Ik zet mijn treden in Uw spoor,  
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden,  
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten, 
Omdat G’ o, God, mij altoos redt,  
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Psalm  17:3

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
Van allen, die Uw naam ootmoedig vrezen,
en leven naar Uw Goddelijk bevel.
O HEER’, hoe wordt Uw goedheid ooit volprezen!
Gij doet op aard’ aan alle scheps’len wel;  
Och, wierd ik in Uw wetten onderwezen!

Psalm  119:32
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8. BIJ HET POORTJE

                                                                                                               
‘Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden 
worden.’  (Johannes 10:9)

 
Christinne, de jongens en  Barmhartigheid zijn bij het poortje geko-

men. Zij staan een ogenblik stil en overleggen, wat zij nu moeten doen 
en wat zij zullen moeten zeggen tegen de Poortwachter. Wie zal er klop-
pen? Besloten wordt, dat Christinne, als de oudste, zal kloppen. 

Zij gaat naar het poortje en klopt en klopt. Plotseling begint een 
hond woest te blaffen. Het is, alsof hij op hen afkomt. Christinne durft 
niet weer te kloppen. Wat worden zij nu in hun gedachten heen en 
weer geslingerd. Wat moeten zij nu doen? Kloppen durven zij niet 
meer. Teruggaan durven zij ook niet! Als de Poortwachter dat eens 
zou zien! 

Tenslotte klopt Christinne toch weer, nu veel heftiger. Dan klinkt 
het van achter het poortje: ‘Wie is daar?’  Onmiddellijk houdt de hond 
op met blaffen! 

De Poortwachter opent de deur en vraagt: ‘Vanwaar komt u en wat 
wenst u?’ 

Christinne antwoordt: ‘Van dezelfde plaats, waar Christen vandaan 
kwam en met dezelfde vraag, of u ons, door genade, wilt toelaten tot 
de weg die naar de hemelstad leidt. Ik ben Christinne, de vrouw van 
Christen, die nu al boven is.’

‘Wel’ , zegt de Poortwachter, ‘is zij nu ook pelgrim geworden?’  Dan 
neemt hij haar bij de hand en laat haar binnen. Hij spreekt ook: ‘Laat 
de kinderen tot mij komen.’  

Daarna wordt de deur weer gesloten! 

Barmhartigheid staat buiten. Zij weent en beeft en zij is bang, dat 
zij niet toegelaten zal worden. 

Christinne begint voor haar tegen de Poortwachter te spreken: 
‘Heere, mijn vriendin staat daar buiten. Zij is erg moedeloos, omdat zij 
denkt dat zij niet geroepen is, zoals ik.’ 

Barmhartigheid, die buiten staat, begint zeer ongeduldig te worden. 
Elke minuut lijkt haar wel een uur! Zij begint heel hard te kloppen. 
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Christinne schrikt er zelfs van.
‘Wie is daar?’ vraagt de Poortwachter. ‘Dat is mijn vriendin,’ ant-

woordt Christinne.
De deur van het poortje gaat open. Op datzelfde ogenblik valt 

Barmhartigheid flauw. De vrees, dat zij niet toegelaten zou worden, is 
teveel voor haar geworden.

‘Dochter, ik zeg u, sta op,’ zegt de Poortwachter. ‘Er is geen kracht 
meer in mij,’ fluistert Barmhartigheid. Daarop zegt de Poortwachter: 
‘Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE; en mijn 
gebed kwam tot U, in den tempel Uwer heiligheid.’ 

‘Vrees niet, sta op’ , zegt de Poortwachter, ‘en vertel mij, waarom u 
naar hier gekomen bent.’ 

‘Ik ben gekomen, maar niet zoals mijn vriendin, die door de Koning 
werd uitgenodigd. Ik vrees, dat ik zelf maar ben gaan lopen. Is er voor 
mij ook genade en vergeving van zonden?’ 

Dan neemt de Poortwachter haar bij de hand en leidt haar door de 
poort. Hij zegt daarbij: ‘Ik bid voor allen die in mij geloven, hoe zij dan 
ook tot mij gekomen zijn.’

De Poortwachter geeft aan een knecht opdracht een bundeltje mirre 
te halen. Barmhartigheid mag daaraan ruiken. Dan komt zij weer hele-
maal bij van haar flauwte.

Vragen:

 In de Bijbel staat ook:  ‘Klopt en u zal opengedaan worden’ . Wat 1. 
betekent dat?

 Wat heeft Bunyan bedoeld met het woest geblaf van die hond? Weet 2. 
je ook nog, wat er gebeurde toen Christen op de deur klopte? 

 De tekst die de Poortwachter tegen Barmhartigheid zegt, staat in 3. 
Jona 2. Waar heeft Jona die woorden gesproken?

 Mirre is een beeld van de liefde. Kun je nu begrijpen, dat 4. 
Barmhartigheid weer helemaal bijkwam, toen zij aan het bundel-
tje mirre geroken had? 
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Zingen:

Ik werd benauwd van alle zijden,  
En riep den HEER’ ootmoedig aan.  
De HEER’ verhoorde mij in ’t lijden,   
En deed mij in de ruimte gaan.    
De HEER’ is bij mij, ‘k zal niet vrezen;   
De HEER’ zal mij getrouw behoên;   
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,  
Wat zal een nietig mens mij doen?   

De HEER’ wou mij wel hard kastijden,
Maar stortte mij niet in den dood;
Verzachtte vaderlijk mijn lijden,
En redde mij uit alle nood.
Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden, 
De poorten der gerechtigheid;
Door deze zal ik binnentreden, 
En loven ’s HEEREN majesteit.

Psalm 118:3 en 9  
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 9. VERDER ONDERWIJS BIJ HET POORTJE

’HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.’ (Psalm 25:4)

Nadat zij binnengelaten zijn, spreekt de Poortwachter vriendelijke 
woorden tot hen allen. Zij belijden hun zonden en smeken om ver-
geving. Zij vragen ook om meer onderwijs over de betekenis van het 
poortje.

De Poortwachter zegt: ‘Ik schenk vergeving door woord en door 
daad. Door het woord in een belofte van vergeving. Door de daad, als 
hetgeen door mij tot stand is gebracht, wordt toegepast. Neem hier het 
eerste aan. Het tweede zal te zijner tijd worden geopenbaard.’ Daarbij 
wijst hij in de richting van de plaats der verlossing.

Bunyan vertelt hier heel duidelijk, wat de betekenis van het poortje 
is. Als een zondaar daar door mag gaan, wordt hij de weg der zaligheid 
aangewezen, ja erop geplaatst. Dat maakt de Heere in zijn hart bekend 
door een belofte uit het woord, die heen wijst naar de persoon, of naar 
het werk van Christus. Dat is op zulk een ogenblik zeer troostvol voor 
een zondaar. Dan gelooft hij, dat er verlossing en zaligheid voor hem 
te krijgen is. Toch krijgt hij pas de zekerheid ervan, als hij mag geloven, 
dat Christus voor hem voldaan heeft. 

De Poortwachter spreekt nog meer goede woorden tot de vrou-
wen en de jongens. Daarna laat hij hen een poosje alleen in het pri-
eeltje. Christinne zegt dan: ‘O, wat ben ik blij, dat wij hier binnenge-
laten zijn!’  ‘Maar ik heb bovenal wel reden om verblijd te zijn,’ zegt 
Barmhartigheid. 

‘Ik dacht, toen wij vóór het poortje stonden, dat al onze moeite 
tevergeefs was geweest. Vooral toen die hond begon te blaffen’ , zegt 
Christinne. ‘Wat ben ik bang geweest, toen jullie binnen waren en ik 
nog buiten stond,’ voegt Barmhartigheid eraan toe. ‘Ik dacht, nu wordt 
vervuld wat in de Bijbel staat: Er zullen twee vrouwen malen in de 
molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden.’ Ik had 
er grote moeite mee, om niet uit te roepen: nu is het verloren! Gelukkig 
kreeg ik moed uit de woorden die boven het poortje stonden: ‘Klopt en 
u zal opengedaan worden.’  Toen heb ik geklopt op leven en dood.’
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‘Je hebt zo ernstig geklopt,’ zegt Christinne. ‘Je hebt het koninkrijk 
der hemelen genomen met geweld.’ ‘Wat zei de Poortwachter daar wel 
van?’ vraagt Barmhartigheid.  ‘Wonderlijk, hij glimlachte. Hij vond het 
blijkbaar aangenaam,’ antwoordt Christinne. 

 ‘Ik zal hem ook eens vragen, waarom hij zo’n lelijke straathond 
heeft,’ zegt Barmhartigheid. Toen de Poortwachter weer bij hen kwam, 
deed zij dat ook. Ze zei ook: ‘Wij zouden wel uit angst van de poort 
vandaan hebben kunnen vluchten.’ 

De Poortwachter antwoordt: ‘Die hond is van een andere eigenaar 
en loopt op andermans grondgebied. Die hoort bij het kasteel. Hij heeft 
al menige oprechte pelgrim van slechter naar beter gejaagd. Hij heeft 
ze juist naar het poortje toe gedreven. Soms is de hond wel eens uitge-
broken en heeft hij pelgrims lastig gevallen. Maar ik help op tijd! Een 
bedelaar laat zich toch ook niet van de deur jagen door het geblaf van 
een hond? Jullie moeten er wel om denken, dat die hond in de tuin van 
iemand anders loopt.’

Als Barmhartigheid dat alles gehoord heeft, bekent ze eerlijk, dat zij 
nog zo weinig weet. Christinne vraagt, hoe zij nu verder moeten. Dan 
brengt de Poortwachter de pelgrims op de goede weg.

Vragen: 

 Vroeger spraken kinderen van God wel over ‘de ontsluiting van de 1. 
weg’ . Begrijp je uit het bovenstaande, wat dat betekent?

 Waarom zou de duivel (het geblaf van de hond) juist bij het poortje 2. 
zo fel te keer gaan?

 Wat Barmhartigheid vóór het poortje deed, staat met andere woor-3. 
den geschreven in Lukas 13:24. Wat betekent dat?

Zingen:

De HEER’ is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;   
Hij was het, Die mijn heil bewerkte,   
Dies loof ik Hem mijn leven lang.   
Men hoort der vromen tent weergalmen  
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Van hulp en heil, ons aangebracht;  
Daar zingt men blij met dankb’re psalmen:  
Gods rechterhand doet grote kracht.   

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.

Psalm 118:7 en 10   
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 10. VERZOEKINGEN VAN DUIVEL EN VLEES

De twee vrouwen en de vier kinderen gaan nu op de goede weg rich-
ting het huis van Uitlegger. Zij lopen langs een muur. Achter die muur 
ligt een tuin. Takken van fruitbomen hangen over de muur. De jongens 
plukken enkele rijpe vruchten. Christinne verbiedt dat: die vruchten 
zijn immers niet van hen. ‘Je doet er zonde mee,’ zegt zij. Christinne 
wist niet, dat het vruchten waren uit de tuin van Beëlzebul!

Even later zien zij twee mannen in hun richting komen die er erg 
onguur uitzien. De twee vrouwen bedekken hun gezicht met hun sluier. 
Als die mannen dichtbij gekomen zijn, willen zij de vrouwen omhel-
zen. ‘Blijf van me af. Ga weg,’ roept Christinne. De mannen willen de 
vrouwen vastpakken. Christinne verdedigt zich door met haar voeten 
naar hen te schoppen. Barmhartigheid probeert hen te ontwijken. De 
mannen gaan nog niet weg. Zij vallen de vrouwen weer lastig. ‘Onze 
zaak is een zaak van leven en dood. Jullie willen ons lichaam en onze 
ziel schenden. Wij willen liever sterven dan ons in deze strik laten van-
gen,’ roepen Christinne en Barmhartigheid. Zij beginnen beiden luid 
te schreeuwen. Toch proberen die mannen de vrouwen nog steeds in 
hun macht te krijgen. Weer schreeuwen zij om hulp. Hun geroep wordt 
bij het poortje gehoord. Daar komt iemand aanlopen om de vrouwen 
te hulp te komen! 

Als deze helper dichtbij is, roept hij de mannen toe: ‘Willen jul-
lie Gods kinderen tot zonde verleiden?’  Dan slaan de mannen op de 
vlucht en klimmen over de muur. De vrouwen danken de Heere voor 
de helper die hen tegemoet is gelopen.

‘Waarom hebben jullie de Heere niet gevraagd om een leidsman?’  
vraagt de helper. ‘Wij hebben helemaal niet gedacht, dat er zo dicht bij 
het poortje zulke gevaren zouden zijn. Waarom heeft de Poortwachter 
ons dan geen leidsman meegegeven?’ antwoordt Christinne. ‘Als je er 
niet om vraagt, vind je het ook niet zo belangrijk. Leer hieruit nog meer 
voorzichtig te zijn,’ zegt de helper.

‘Zullen wij dan teruggaan en hem onze dwaasheid belijden?’ zegt 
Christinne. ‘Dat hoeft niet, ik zal het wel zeggen,’ antwoordt de helper. 
Denk er voortaan aan, dat hij er om gevraagd wil worden.
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‘Wat een nalatigheid van ons,’ zegt Barmhartigheid. ‘Mijn schuld is nog 
veel groter,’ zegt Christinne. ‘Ik heb dit gevaar van tevoren zien aan-
komen.’ Dan vertelt zij Barmhartigheid, dat zij die twee boze kerels in 
gedachten al heeft zien staan bij haar bed, toen zij haar zonden aan de 
Heere beleed. Die twee probeerden haar toen al tot andere gedachten 
te brengen en haar van de weg der zaligheid af te houden.

‘Laten wij goed letten op onze zwakheden’ , zegt Barmhartigheid, 
‘de Heere heeft ons ongevraagd met goedheid nagewandeld.’

Met de twee mannen die de vrouwen wilden lastig vallen, bedoelt 
Bunyan de aanvallen van de duivel in het leven van een kind van God. 
Vaak valt hij juist aan op de zwakheden van onze natuur. Hoe dikwijls 
is de zonde van onreinheid niet één van de mikpunten van de duivel. 
Denk eens aan de zonde waarin zelfs koning David viel. De duivel 
kent de zwakke plaatsen van de mens heus wel! Laten wij de les van 
Barmhartigheid ter harte nemen: ‘Let op uw zwakheden!’ 

Vragen:

 De duivel verleidde  de jongens van Christinne om zijn vruchten 1. 
te eten. Geef eens wat voorbeelden waarmee de duivel vooral jon-
geren tot zonde verleidt.

 In 1 Johannes 2:16 staan drie soorten verleidingen, waarin wij alle-2. 
maal zo gemakkelijk verstrikt raken. Welke bedoelt Johannes hier? 
Geef met behulp van de kanttekeningen enkele voorbeelden daar-
van.

 Waarheen riepen de vrouwen om hulp? Wat betekent dat voor 3. 
ons?
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Zingen:

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

De vromen zullen U verhogen,
Gezegend door Uw milde hand;
D’oprechten zullen voor Uw ogen
Steeds bloeien in gewenste stand.

Psalm 140:1 en 13 

Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht;
Wij zijn toch zwak, Zijn sterkt’ is groot;
Dus zijn w’ elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

Gebed des HEEREN :  8   
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11. AANKOMST IN HET HUIS VAN UITLEGGER

‘Er is geschreven in de profeten: en zij zullen allen van God geleerd zijn. 
Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt 
tot Mij.’ ( Johannes 6:45)

Voordat de vrouwen en de jongens bij het huis van Uitlegger zijn 
aangekomen, werd er daar al over gesproken, dat Christinne de pel-
grimsreis was begonnen. Zij verwonderden zich erover dat Christinne 
die eerst zo onwillig was nu toch ook de pelgrimsreis had aanvaard. 

Bij hun aankomst klopt Christinne op de deur. Onschuld opent de 
deur. Christinne vraagt, of zij binnen mogen komen. ‘Wat is uw naam?’  
vraagt Onschuld. Christinne vertelt wie zij is, wie haar kinderen zijn en 
hoe haar metgezel heet. Wat is er verwondering en vreugde daarbinnen, 
als men hoort wie er voor de deur staan!  De meester zelf verschijnt en 
zegt: ‘Bent u Christinne?’ 

Zij zegt: ‘Ik ben die vrouw, die zo hard van hart was en die geen 
acht sloeg op de bekommeringen van mijn man. Nu ben ik ervan over-
tuigd, dat geen weg goed is behalve deze. Het is net als met die eerste 
zoon in Mattheüs 21:29, die zei: ‘Ik wil niet.‘ En daarna had hij berouw 
en ging wel!’ 

Zij worden allen binnengelaten. Wat zijn de bewoners van het huis 
blij om deze nieuwe pelgrims toe te laten! 

Eerst laat Uitlegger hun de kamers zien, die Christen ook heeft 
gezien. Dan brengt hij hen in een kamer, waar een man aan het werk 
is, die niet anders doet dan naar beneden kijken. Hij heeft een hark in 
zijn hand, terwijl er boven zijn hoofd iemand hem de kroon des levens 
aanbiedt in ruil voor zijn hark. De man kijkt niet eens op. Hij harkt 
alleen maar stro, stokjes en stof bij elkaar: waardeloze rommel.

‘Ik denk, dat ik weet, wie dat is’ , zegt Christinne:  ‘Dat is iemand 
van deze wereld.’ 

‘Juist’ , zegt Uitlegger, ‘en zijn hark is zijn wereldsgezind hart. De 
hemel is voor zo iemand een fabel. Aardse dingen hebben bij hen de 
overhand en trekken hun hart van de Heere af.’ 

‘O, verlos mij van zo’n hark,’ verzucht Christinne. ‘Dit gebed ligt bij 
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velen te roesten,’ zegt Uitlegger. Christinne en Barmhartigheid kennen 
hun eigen hart en wenen, als zij dit horen.

Wat is dat een les voor ons allen! Hoe gemakkelijk raken wij ver-
strikt in de dingen van de wereld. Wij zijn vaak zo druk met aardse 
bezigheden, dat wij onze kostbare ziel vergeten. De Heere Jezus heeft 
Zelf gezegd, dat de zorgvuldigheden (de drukke bezigheden) van deze 
wereld het Woord in ons verstikken, zodat het geen vrucht voortbrengt. 
Bunyan heeft eens geschreven: ‘Een volle beurs en een magere ziel zijn 
een teken van een grote vloek over ons.’ 

Vragen:

 Op welke manier leert de Heere Zijn kinderen?1. 
 Wat staat in Mattheüs 6:19 – 21 over het opgaan in de dingen van 2. 
de wereld? 

 Kun je het gebed van Agur begrijpen in Spreuken 30:8 en 9?3. 
 Wie ontvangen de kroon des levens? (Openbaring 2:10)4. 

Zingen

Leer mij, o HEER’ den weg, door U bepaald,   
Dan zal ik dien 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. 

Dat ieder, die u vreest, zich tot mij keer’, 
Die kundig is in uw getuigenissen.
Maak, dat mijn hart oprecht Uw lessen eer’;  
Dat niets die ooit uit mijne ziel moog’ wissen,
Opdat ik niet beschaamd word’, laat, o HEER’
Laat mij die gunst op aarde nimmer missen.

Psalm 119:17 en 40 
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 12. VAN DIEREN KAN MEN LEREN  (1) 

‘Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met 
wijsheid wel voorzien.’ 
 (Spreuken 30:24)

Uitlegger brengt de pelgrims in zijn mooiste kamer. Hij vraagt hun: 
‘Kijk eens rond en zie, of u iets nuttigs ziet.’ Er is niets bijzonders te 
zien, behalve een grote spin aan de wand. Die zien zij echter over het 
hoofd. ‘Kijk nog eens,’ zegt Uitlegger. 

Dan ziet Christinne de lelijke spin. ‘Is er maar één lelijke spin in deze 
grote kamer?’ vraagt Uitlegger. Christinne, die erg vlug van begrip is, 
antwoordt: ‘Er zijn hier meer lelijke spinnen, die nog meer verderfelijk 
vergif in zich hebben.’ ‘U hebt de waarheid gezegd.’ 

Barmhartigheid en de jongens blozen van schaamte. Zij begrijpen 
het raadsel. Zij kennen het vergif van de zonde in zich.

Uitlegger vertelt wat er in de Bijbel staat over een spin: ‘De spin-
nekop grijpt met de handen, en is in de paleizen der koningen.’  Hij 
voegt eraan toe: ‘Hoe vol zij ook zijn van vergif, zij dringen zelfs de 
beste kamer van het koninklijk paleis binnen.’

De les is duidelijk: laat geen vergif  van de zonde ons weerhouden, 
om toch door het geloof door te dringen tot de heilige plaats van de 
Koning der koningen en Hem te vragen, of Hij ons reinigen wil.

Bunyan zegt ergens: ‘Spinnen kunnen ons de weg naar de hemel 
leren.’ 

Christinne zegt eerlijk: ‘Het kwam niet in mijn gedachten op, dat 
wij van dit giftig diertje kunnen leren hoe wij door het geloof moeten 
werkzaam zijn. De Heere heeft niets tevergeefs gemaakt.’ 

Vragen:

 Lees eens wat er van de vier kleinste diertjes op aarde geschreven 1. 
staat in Spreuken 30:25 t/m 28 en welke lessen wij daaruit kunnen 
leren. Gebruik de kanttekeningen daarbij.
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 Waarom zou de zonde hier vergeleken worden met vergif?2. 
 Hoe kan een zondaar met zijn zondig leven alleen tot de Heere 3. 
naderen?  Denk ook eens, wat de hogepriester moest doen op de 
Grote Verzoendag. 

Zingen:

Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 
Mijn zonde zie ‘k mij steeds voor ogen zweven; 
‘k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven;  
Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. 
Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 
Dies ben ik, HEER, Uw gramschap dubbel waardig;  
‘k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; 
Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden;
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig gij, o HEER’,  
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

 Psalm 51:2  en 5  
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13. VAN DIEREN KAN MEN LEREN (2) 

‘Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op 
U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat 
de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan.’ ( Psalm 57:2)

In een andere kamer laat Uitlegger aan de vrouwen en de jongens 
een liefelijk tafereel zien. Daar loopt een hen met haar kuikens. ‘Kijk 
eens goed naar die diertjes,’ zegt Uitlegger. 

Zij zien een van de kuikentjes naar het drinkbakje gaan en wat water 
drinken. Daarbij heft het diertje zijn kopje omhoog naar de hemel. ‘Leer 
hiervan, waar uw zegeningen vandaan komen en zie zo ook op naar 
omhoog,’ zegt Uitlegger. 

‘Luister nu eens naar de verschillende geluiden die de hen maakt. 
Als er niets bijzonder is, horen we de gewone roep. Soms laat het dier 
een bijzondere roep horen. Op andere tijden een lokroep. Dan weer een 
waarschuwingsroep, als er voor de kuikentjes gevaar dreigt. Dan zie je 
die diertjes onder haar vleugels een schuilplaats zoeken. 

Zo handelt de Heere nu ook met Zijn kinderen. Een algemene roep 
komt niet alleen tot Zijn kinderen, maar tot allen die onder het Evangelie 
zitten. Als Hij Zijn kinderen wat wil geven onder het Woord, is dat 
voor hen een bijzondere roep, zo persoonlijk. Wat is een lokroep ver-
troostend, wanneer de Heere een belofte toepast om Zijn kinderen in 
bepaalde omstandigheden op te beuren. Het is ook wel eens nodig, dat 
ze een bestraffende, of een waarschuwende zegen krijgen.’ 

Wat luisteren de pelgrims aandachtig naar deze verklaring van 
Uitlegger!

In een van zijn boeken schrijft Bunyan: ‘Als de duivel u verzoekt, 
loop dan naar huis en vertel het uw hemelse Vader. Stort uw klacht voor 
Hem uit.’ Met andere woorden: doe net als die kuikentjes en vlucht 
onder de vleugelen van Hem die u beschutten kan.

Uitlegger brengt de pelgrims daarna ook nog even in het slachthuis. 
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Daar wordt op dat ogenblik een schaap geslacht. ‘Zie eens, hoe kalm dit 
dier het ondergaat. Leer ook zo te lijden zonder murmureren. 

Van Christus staat geschreven: ‘Als een lam werd Hij ter slachting 
geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheer-
ders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.’ 

Vragen:

 In welke psalm wordt er gesproken over de veiligste schuilplaats?  1. 
Zoek ook de betekenis daarvan op.

 In Jesaja 66:13 zegt de profeet van de Heere, dat hij Zijn volk zal 2. 
troosten, zoals een moeder haar kinderen troost. In welk hoofdstuk 
heeft Jesaja bijzonder over die troost gesproken? Zoek het op en 
lees, wat de kanttekening daarbij vermeldt. 

 Wat is een van de wonderlijke middelen om lijdzaamheid te leren? 3. 
Zie Romeinen 5:3 ( met de kanttekening). 

Zingen:

Wil, o God, mijn bede horen; ‘k Zal in uwe tent verkeren, 
Neig Uw oren HEER’ der heren,
Naar mijn zuchten en geween. Voor Uw oog, in eeuwigheid;
In veraf gelegen streken, ‘k Zal op U  mijn vast vertrouwen 
Schier bezweken, Altoos bouwen,
Zoek ik heul bij U alleen.  Door Uw vleug’len overspreid. 

Psalm 61:1 en 3

Mijn ziel is immers stil tot God;
Van Hem wacht ik een heilrijk lot;  
Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
mijn Heil, mijn Hulp in mijn gebrek;
mijn Toevlucht en mijn Hoog Vertrek:  
ik zal geen grote wank’ling vrezen.

Psalm 62:1 
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14. DE TAAL VAN DE TUIN EN VAN HET VELD (1)

‘Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid 
achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.’  (Filippensen 2:3)
‘Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.’  (Mattheüs 3:8)

 
Nu laat Uitlegger de pelgrims de bloementuin zien. Daar staat een 

grote verscheidenheid van bloemen. De ene soort is langer dan de ande-
re. De ene bloem heeft een andere eigenschap dan een andere. Er zijn 
bloemen van verschillende kleuren. Sommigen ruiken heerlijk; anderen 
verspreiden weinig reuk. De ene plant is sterker dan de andere. Kortom, 
een grote variatie. Het mooie is, dat zij allemaal staan op de plaats, waar 
zij gezet zijn. Zij staan naast elkaar, zonder elkaar te benijden.

De kerk wordt in de Bijbel wel vergeleken met een besloten hof. 
Bunyan vergelijkt in zijn werken de kinderen van God met verschil-
lende bloemen. Zij verschillen in genade en in gaven. Zij staan wel alle 
in de tuin! 

Er zijn immers ook wilde bloemen, die in het veld groeien. Zo is er 
ook waar geloof en ‘wild’  geloof.

Het beeld van de bloemen in de tuin is voor de kerk eveneens leer-
zaam. De één heeft een vooraanstaande plaats in de kerk; een ander 
treedt niet op de voorgrond. De één heeft gaven om te leren; de ander 
doet goed in het verborgen. De één verspreidt met zijn leven de reuk 
van Christus; een ander is schuchter en teruggetrokken.

Het komt er maar op aan, of wij uit het ‘wilde’  veld in de besloten 
hof zijn geplant door waarachtige wedergeboorte.

Als Uitlegger met de pelgrims verder wandelt, zien zij op enige 
afstand een veld vol koren. Het ziet er aantrekkelijk uit. Maar wat een 
teleurstelling, als zij dichtbij gekomen zijn en zien, dat er geen aren in 
de halmen zijn. Het is alleen maar stro, wat daar staat. De grond was 
toch bewerkt: er was geploegd, geëgd, gezaaid, bemest. Toch is er geen 
vrucht. ‘Wat moeten we met zo’n oogst?’ zegt Uitlegger.

Christinne antwoordt: ‘Een deel ervan verbranden en de rest als 
mest gebruiken.’
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‘Ja’ , zegt Uitlegger, ’het gaat de landman om vrucht. Als er geen 
vrucht is, wordt het stro in het vuur geworpen. De Heere kijkt naar 
vrucht in ons leven. Daarnaar zullen wij geoordeeld worden.’

Denk ernstig aan wat Johannes de Doper tegen zijn hoorders zei: 
‘Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en 
Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblus-
selijk vuur verbranden.’ 

Vragen:

 Kun je aantonen, dat er onder de discipelen van de Heere Jezus ook 1. 
verschillende gaven en eigenschappen waren?

 Ondanks de verschillen heeft de Heere Jezus Zijn discipelen een 2. 
zeer waardevol gebod gegeven. Zoek het maar op in Johannes 13: 
34.

 Wat betekent een ‘besloten hof’ ? Zie de kanttekening bij Hooglied 3. 
4:12.

Zingen:

Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is ‘t, dat zonen 
Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwonen, 
Daar ’t liefdevuur niet wordt verdoofd;   
’t Is als de zalf op ’s hogepriesters hoofd,  
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,  
Die door haar reuk het hart verblijdt. 

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d’ olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

Psalm 133:1 en 2 
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15. DE TAAL VAN DE TUIN EN VAN HET VELD (2) 

‘Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere!, zal ingaan in het 
koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in 
de hemelen is.’  (Mattheüs 7:21)

Als Uitlegger met zijn gezelschap weer terug komt en door de 
tuin wandelt, zien zij een roodborstje met een grote spin in de snavel. 
Barmhartigheid is verbaasd. Christinne zegt: ‘Wat een vernedering 
voor zo’n lief vogeltje. Het is zo graag in de buurt van mensen. Het is 
een gezellig vogeltje. Ik dacht dat het alleen van broodkruimels leefde. 
Nu houd ik er niet zoveel meer van.’ 

‘Dat is nu een beeld van zekere mensen, die belijden dat zij de Heere 
dienen. Zij doen zich heel aardig voor. Zij spreken mooie woorden. Zij 
lijken heel wat in gezelschap. Zij houden zelfs wel van oprechte chris-
tenen, praten ook wel graag met hen, alsof dat de taal is die hun lief is. 
Het gebeurt wel, dat zij veel bij de vromen komen. Zij komen trouw 
onder het Woord.

Maar…, als zij alleen zijn slokken zij net als het roodborstje spinnen 
in. Dan leven zij volop in zonden.’ 

Wat kan een mens zich toch mooi voordoen. Laten wij maar niet te 
snel iemand ‘de handen op leggen’ . Ieder kan hieruit ook een les leren, 
om zichzelf maar voortdurend te onderzoeken. David zegt in Psalm 
139: ‘Doorgrond mij, o God! En ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn 
gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg is; en leid mij op den 
eeuwigen weg.’ 

Dat schijn kan bedriegen, leren de pelgrims ook nog op een andere 
wijze. In het veld zien zij een boom staan, die wel bladeren heeft, maar 
van binnen helemaal rot is.

Uitlegger zegt: ‘Zo is het met mensen, die over grote geestelijke 
dingen spreken, maar hun hart is vol bedrog. Zij hebben wel bladeren 
van belijdenis, maar een hart zonder beleving.’
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Juist degenen die het meest bekend zijn met de boosheid van hun 
hart, wantrouwen zichzelf het meest. Degenen die geen zelfkennis heb-
ben, hebben meestal te veel vertrouwen in zichzelf. 

De Heere Jezus heeft tegen Zijn discipelen gezegd, dat degenen die 
zichzelf verloochenen (niets van zichzelf denken) alleen Hem kunnen 
volgen! 
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Vragen:

 Tegen welke mensen heeft Johannes de Doper gezegd: ‘Gij adde-1. 
rengebroedsels’ ? Wat bedoelde hij daarmee?

 Lees ook eens in Matthëus 23 wat het oordeel is van Jezus over 2. 
zulke mensen.

 In welke gelijkenis heeft de Heere Jezus duidelijk het onderscheid 3. 
getekend tussen mensen, die hoog van zichzelf spreken en zij die 
zichzelf voor de Heere moeten afkeuren?

Zingen:

Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor uw alwetendheid.  
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan;  
Gij weet mijn zitten en mijn staan;  
Wat ik beraad, of wil betrachten,   
Gij kent van verre mijn gedachten. 

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 voedt; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden.

Psalm 139:1 en 14 

Maar elk, die snood, door listige bedrijven,
Zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven;
Geen leugenaar, die waarheid stout verbant,
Houdt bij mij stand. 
                                   
Psalm 101:7                                                                            
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16. EEN NUTTIG GESPREK TIJDENS DE 
MAALTIJD

‘Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de 
strikken des doods.’  (Spreuken 13:14)
‘De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden.’  
(Prediker 9:17a)

Christinne vraagt Uitlegger om verder onderwijs, voordat de maal-
tijd begint.

Uitlegger voldoet daaraan en laat de pelgrims enkele wijze spreu-
ken horen.

Vrouwen hebben een verlangen om er netjes uit te zien, maar het 
is nog gepaster om versierd te zijn met hetgeen in Gods oog van grote 
waarde is.

Het is gemakkelijker een belijdenis uit te spreken dan er naar te 
leven.

Eén lek maakt dat een schip zinkt; één zonde verderft een zon-
daar.

Wie in de zonde leeft en na dit leven denkt gelukkig te zijn, is net 
als iemand niet zaait en verwacht dat hij zijn schuur zal vullen met 
tarwe.

Als de maaltijd klaar is en men heeft een zegen gevraagd, begint 
Uitlegger aan Christinne te vragen, hoe zij er toe gekomen is de pel-
grimsreis te aanvaarden. 

Christinne antwoordt: ‘Het verlies van mijn man kostte mij veel 
droefheid, maar dit was toch maar natuurlijke droefheid. Ik zag hoe 
hard ik voor hem geweest was in zijn ellende en dat bracht schuld op 
mijn gemoed. Die schuld deed mij uitroepen: ‘Heere, wees mij arme 
zondares genadig.’  

Ik mocht echter ook zien, hoe gelukkig mijn man nu is. 
Toen ik een brief van de Koning las, waarin ik uitgenodigd werd tot 

Hem te komen, werd ik daardoor gedrongen op weg te gaan.’ 
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‘Hebt u ook tegenstand ontmoet?’ vraagt Uitlegger.
‘Ja, buurvrouw Vreesachtig noemde mij een dwaas, als ik zo’n  hope-

loos avontuur zou beginnen. Zij probeerde mij te weerhouden door al 
de moeilijkheden op te sommen die mijn man heeft meegemaakt.

Verder zijn wij tussen het Poortje en uw huis aangerand door twee 
gure kerels. Gelukkig is iemand ons te hulp gekomen.’ 

Als Uitlegger dit heeft gehoord, zegt hij: ‘Uw begin is goed, uw einde 
zal nog veel heerlijker zijn.’ 

Daarna vraagt Uitlegger aan Barmhartigheid, hoe haar begin was.
Barmhartigheid bloost en beeft. Uitlegger moedigt haar aan het toch 

maar te vertellen.

‘Ik zou liever zwijgen, want ik heb niet zulke ervaringen als 
Christinne. Mijn hart begon in mij te branden van verlangen, toen ik 
Christinne hoorde vertellen van het geluk van haar man. Ik dacht, als 
dat waar is, verlaat ik mijn vader en mijn moeder en mijn geboorteplaats 
en ga met Christinne mee. 

Ik had wel medelijden met mijn familieleden, dat ik hen zó moest 
achterlaten, maar ik ben met een hartelijk verlangen met Christinne 
meegegaan.’ 

Uitlegger antwoordt haar: ‘Uw begin is goed, want u hebt de waar-
heid geloofd. U hebt gedaan als Ruth. Zij heeft ook de toevlucht geno-
men onder de vleugelen van de God van Israël.’ 

Vragen:

Begrijp je de spreuken die Uitlegger vóór de maaltijd heeft uit-1. 
gesproken? Leg ze kort uit.
Hoewel de strijd in het leven van Gods kinderen groot kan zijn, 2. 
of hun begin wel uit God is, worden zij soms toch vertroost uit 
het Woord. Lees eens, hoe dat bij Ruth gegaan is in Ruth 2:11 
en 12. 
Welke bekende reformator heeft bij bepaalde gelegenheden ook 3. 
tafelgesprekken gehouden?
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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 klagen; 
Ai, richt mij op, verander mijn geklag;  
Wil naar Uw woord, mij gunstig onderschragen.
 
Psalm 119:14 

Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
Gij, die den Heer’ van harte vreest,    
Hoort, wat mij God deed ondervinden,
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest.
‘k Sloeg, heilbegerig, ’t oog naar boven,
Ik riep den Heer’ ootmoedig aan;
Ik mocht met mond en hart Hem loven,
Hem, Die alleen mij bij kon staan.

Psalm 66:8  
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17. EEN ONVERGETELIJK AFSCHEID UIT HET 
HUIS VAN UITLEGGER 

‘Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus 
aangedaan.’  (Galaten 3:27)

Na het gesprek met Uitlegger tijdens de maaltijd is Barmhartigheid 
zo verblijd en verwonderd, dat zij de slaap niet vatten kan. Voor die 
ogenblikken waren haar twijfels weg. In stilte ligt zij steeds maar de 
Heere te danken.

De volgende morgen gaan zij zich gereed maken voor het vertrek. 
Eerst worden zij echter uitgenodigd zich in de tuin te baden, om zich te 
reinigen van het vuil dat aan hen kleeft. Onschuld zegt dat zij zich beho-
ren te wassen en te reinigen, voordat zij de pelgrimsreis vervolgen.

Nadat zij zich gebaad hebben, zijn zij schoon, en ook versterkt en 
verlevendigd.

Bunyan doelt hier hoogstwaarschijnlijk op de gewoonte bij sommige 
Baptisten, dat men degenen die een verslag van hun bekering verteld 
hadden, doopte door onderdompeling.

‘Nu bent u schoon als de maan,’ zei Uitlegger tegen hen. ‘En u blinkt 
als de zon.’

Daarna wordt het Avondmaal gehouden en ontvangen de pelgrims 
de tekenen van brood en wijn.

Daar staan zij nu in witte kleren. De  één achte de ander uitnemen-
der dan zichzelf.

Uitlegger geeft daarna aan Groothart bevel zijn wapenrusting aan 
te trekken en de pelgrims te begeleiden naar Paleis Lieflijkheid.

Groothart is het type van een predikant die Gods kinderen onder-
wijs geeft en hen leidt op de weg des levens. Gelukkig als wij zo’n 
leidsman hebben, die van God geleerd is!
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Vragen:

 Dopen door onderdompeling betekent hetzelfde als door bespren-1. 
ging. Johannes de Doper doopte ook door onderdompeling in de 
Jordaan. Later heeft de kerk de doop door besprenging ingevoerd, 
voornamelijk omdat in een christelijke gemeente de kinderdoop 
gebruikelijk is. Kun je ook begrijpen wat door ‘onderdompeling’ 
of ‘besprenging’ uitgebeeld wordt?

 Waarom dopen wij de jonge kinderen? (Heidelberger Catechismus, 2. 
vraag 74).

 Welke bekende prediker in Engeland was ook voor de volwas-3. 
sendoop, terwijl zijn preken verder bij Gods kinderen onder ons 
erg geliefd zijn? Weet je ook waarom hij koos voor de volwassen-
doop? 
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Zingen:

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

Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet;
Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden;
Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden.
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen;
Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest,
Volvaardig ’t pad van Uw geboden lopen. 

Psalm 51:4 en 6  
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18. LESSEN BIJ DE PLAATS DER VERLOSSING 

‘En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, 
die in Christus Jezus is; Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, 
door het geloof in Zijn bloed…’  (Romeinen 3:24, 25a)

Onder leiding van Groothart komen de pelgrims weldra bij de plaats, 
waar Christen eens zijn pak kwijtraakte. 

Dan herinnert Christinne zich, wat de Poortwachter gezegd heeft en 
zij vraagt naar de betekenis daarvan, namelijk: vergeving door woord 
en daad. ‘Wat de belofte van vergeving is, daar weet ik wel wat van,’  
zegt zij, ‘maar wat betekent dan vergeving door de daad? Hoe kan men 
dat verkrijgen?’ 

Groothart beantwoordt haar vraag: ‘Vergeving is tot stand gebracht 
door Iemand voor een ander die daar behoefte aan heeft. Weet u Wie 
dat was? Dat was Hij Die u bij het Poortje binnengelaten heeft. Hij heeft 
vergeving tot stand gebracht door Zijn bloed te storten.’ 

‘Maar dan heeft Hij het niet voor Zichzelf’ , zegt Christinne. ‘Hij 
heeft het Zelf niet nodig’ , antwoordt Groothart. Hij is Zelf zonder zonde 
en Hij heeft ook de wet van God volmaakt onderhouden. Hij was God 
en Mens in één Persoon.’ 

Christinne is zeer ontroerd, als zij dat hoort. ‘Mijn man heeft ook 
die vergeving gekregen, toen het zware pak van zijn schouders viel bij 
het kruis, is het niet?’  ‘Jazeker, door het geloof in Christus, Die

Zijn bloed ook voor hem heeft gestort,’  legt Groothart uit.      

Christinne mag door de uitleg van Groothart ook iets van de verge-
vende liefde in haar hart hebben. Zij zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
iemand die het pak van zijn zonden zwaar op zich voelt drukken vol 
van blijdschap zou zijn, als hij geloofde wat ik nu ervaar.‘ Zij is zo vol 
van liefde tot de Zaligmaker, dat zij uitroept: ‘O Liefste, o Gezegende 
Persoon! U hebt mij gekocht. U hebt voor mij betaald.’ 

Christinne zou wel willen dat mensen als Vreesachtig hier bij tegen-
woordig waren. Dan zouden zij ontroerd zijn over wat zij hier hoorden.
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Groothart zegt dan tegen haar: ‘Nu spreekt u uit de volheid van uw 
gemoed. Dat blijft niet altijd zo. Het is een bijzondere genade, als men 
een gezicht mag hebben op de Goddelijke verlossing.’ 
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Vragen:

 Lees eens de betekenis van Romeinen 5:19 in de kanttekening.1. 
 Weet je welke mooie omschrijving ds. A. Hellenbroek in zijn vra-2. 
genboekje voor de catechisanten geeft van de rechtvaardigma-
king?

 Waarom staat er in de tekst boven dit hoofdstuk ‘En worden om 3. 
niet gerechtvaardigd?’ 

Zingen:

Gij hebt Uw land, o HEER’, die gunst betoond,   
Dat Jakobs zaad opnieuw in vrijheid woont;  
De schuld Uws volks hebt G’ uit Uw boek gedaan; 
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;   
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;   
De hitte van Uw gramschap is geblust.    
O heilrijk God, weer verder ons verdriet;   
Keer af Uw wraak en doe Uw toorn teniet. 

Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van ’t recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van ’s hemels boog;
Dan zal de HEER’ ons ’t goede weer doen zien;
Dan  zal ons ’t land zijn volle garven bien;
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z’ alom, waar Hij Zijn treden richt.

Psalm 85:1 en 4 
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19. HEILZAME WAARSCHUWINGEN 

‘Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.
Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.
Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap 
wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen.’  
(Spreuken 4:14-16).

Na de ontroerende lessen bij het kruis, komen de pelgrims bij de 
plaats, waar Christen de drie slapers aan de kant van de weg vond. 
Nu zien de pelgrims hoe het met deze zorgeloze mensen is afgelopen. 
Vreselijk is hun lot: daar hangen ze nu alle drie aan de galg. Dat is er 
van Simpel, Luiaard en Vermetel terechtgekomen. Wat is de straf op het 
oordeel van de verharding toch verschrikkelijk. ‘Kijk’ , zegt Groothart, 
‘deze mensen moesten niets van het pelgrimsleven hebben. Zij verhin-
derden anderen ook nog om die weg te gaan. Zij probeerden anderen 
zelfs over te halen om hetzelfde leven te leiden als zij. Zij zeiden dan: 
‘Het zal aan het eind best meevallen, het komt wel goed.’ 

Barmhartigheid vraagt: ‘Hebben zij anderen ook werkelijk kunnen 
overhalen?’  ‘Jazeker, verschillende mensen hebben zij van de rechte 
weg afgehouden. Bijvoorbeeld: luiaards, die de moeite niet doen om 
het goede te zoeken en anderen die het leven van een pelgrim al gauw 
moe zijn. Ook velen die hun boze lusten liever opvolgen en zij die onder 
vermaningen en waarschuwingen zitten te slapen.

Zij hebben ook een slecht gerucht van het dienen van de Heere 
rondgestrooid, alsof het een slavendienst is. Net als de verspieders van 
het land Kanaän hebben zij een slecht gerucht van het beloofde land 
verteld. Zij hebben laster uitgestrooid over Gods knechten. Het geeste-
lijke brood hebben zij veracht en de troost van Gods kinderen hebben 
zij verzinsels genoemd. Kortom: zij hebben de hele pelgrimsreis een 
ijdele bezigheid genoemd.’ 

Christinne zegt: ‘Ik hoop dat zij voor anderen een waarschuwing 
zijn, zeker nu zij zo dichtbij de pelgrimsweg zijn opgehangen.’  

Behalve zij die een afkeer hebben van het pelgrimsleven, zijn er 
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ook die de reis in eigen kracht aanvangen, maar die afwijken als de 
moeilijkheden komen. 

Daar komen de pelgrims wel achter als zij bij de heuvel Moeilijkheid 
zijn. Daar blijkt duidelijk dat het leven van een pelgrim gepaard gaat 
met strijd en zelfverloochening. Er staat immers in de Bijbel, ‘dat wij 
door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk der heme-
len.’  En op een andere plaats: ‘Werkt uzelfs zaligheid met vrezen en 
beven.’ 

Als Groothart het gezelschap bij de bron brengt, waar Christen zich 
zo heerlijk heeft verkwikt toen hij daar aankwam, zien zij dat het water 
van de bron nu troebel is. Er is vuil in geworpen. Zij moeten het eerst 
enige tijd in een kruik laten staan, zodat het vuil naar de bodem zakt. 
Dan kunnen zij het pas drinken. Het water des levens is van zichzelf 
helder, maar mensen vertroebelen het vaak. 

Dat wil zeggen, dat het zuivere Woord van God zo vaak vermengd 
wordt met leringen van mensen. Wat is het voor pelgrims steeds nodig 
te vragen of de Heilige Geest hen in al de waarheid leiden wil.

Groothart laat de pelgrims ook de twee bijpaden zien die Formalist 
en Hypocriet gekozen hebben en waarop zij ellendig omgekomen zijn. 
Die gevaarlijke paden zijn nu door kettingen, palen en zelfs door een 
greppel afgezet. Toch zijn er die ondanks de duidelijke waarschuwing 
zich op die verderfelijke paden wagen. Die willen de moeite niet nemen 
om de heuvel waar het rechte pad ligt, te beklimmen.

Het is zo waar, dat ‘de weg der trouwelozen streng is (Spreuken 
13:15). Dat wil zeggen dat die weg ruw is. Dat zullen allen ondervinden 
die daar toch op willen wandelen. Zij komen eeuwig om! 

Hoevelen zijn er die een gemakkelijke weg kiezen of een weg die 
aangenaam is voor het vlees. Zij horen liever een prediking die hen 
streelt dan een ontdekkende prediking. 

Een oud spreekwoord luidt: ‘De wereld wil bedrogen zijn, dus worde 
zij bedrogen.’ 

Vragen:
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 Lees nog eens na wie Bunyan bedoelde met de drie slapers: Simpel, 1. 
Luiaard en Vermetel.

 Kun je verklaren dat er tweeërlei verharding is: verharding in de 2. 
zonde en verharding in de valse godsdienst?

 Lees eens in Jeremia 44:16 en17, waar mensen -tegen uitdrukkelijke 3. 
waarschuwingen in- toch hun eigen gekozen weg gaan.

Zingen:

Gods wraak ontwaakt, en trekt de trotsen tegen.
Hun eigen zwaard vergiet hun ziedend bloed;
Dan breekt hun boog, dan vallen z’ op hun wegen;
Dan blijkt op ’t klaarst, dat hier het weinig goed
Van ’s HEEREN volk, rechtvaardiglijk verkregen,
Veel beter is, dan ’s bozen overvloed.

Gods macht verbreekt den arm der goddelozen,
Terwijl Zijn hand rechtvaardigen geleid;.
Al treden z’ op geen weg, bezaaid met rozen,
Zij wachten ’t heil, door God hun toegezeid.
Hij kent hun tijd; zij zien in spijt der bozen,
Hun erfenis bewaard in eeuwigheid.

Psalm 37:8 en 9
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20. RUST NA GEESTELIJKE INSPANNING 

‘Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar 
dat één de prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.’  (1 
Korinthe 9:24) 
‘ En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een plaats hier alleen, en rust 
een weinig.’  (Markus 6:31a)

De pelgrims beginnen de heuvel Moeilijkheid te beklimmen. Weldra 
hijgt Christinne van inspanning. ‘Ik kan wel begrijpen, dat mensen 
meer van hun gemak dan van hun ziel houden. Dat zij liever een effen 
weg kiezen dan een weg vol moeilijkheden.’ 

Het is dus waar, dat hartenwerk moeilijk werk is! Het is voor een 
mens een moeilijke weg om van zichzelf alles te verliezen en zich te 
verloochenen. Het is eveneens een moeilijke les om tegen hoop op hoop 
te geloven. 

Bunyan zegt ergens: ‘Een hypocriet kan wel in uitwendige zaken 
even ver gaan als een christen, maar als je zijn leven toetst aan zijn 
inwendig werk, dan valt hij af!’  

Barmhartigheid en de kinderen willen ook graag gaan zitten om te 
rusten. Groothart wijst naar het prieeltje, dat even verder ligt.

Daar gaan ze allen zitten. Barmhartigheid merkt op hoe heerlijk het 
is na inspanning te kunnen rusten.

Rustplaatsen zijn een zegen voor de pelgrim. Toch beseffen de pel-
grims ook, dat zij hier moeten oppassen niet in slaap te vallen. Dat heeft 
Christen immers heel wat gekost! 

Eén van de kinderen merkt op: ‘Mijn moeder heeft gezegd, dat de 
weg naar de hemel bergopwaarts gaat, maar de weg naar de hel berg-
afwaarts.’  ‘Ja’ , zegt Barmhartigheid, ‘er is een spreekwoord dat luidt: 
bergafwaarts gaat gemakkelijk.’ 

Jakobus antwoordt daarop: ‘Er komt een dag dat bergafwaarts gaan 
het ergste zal zijn.’  ‘Juist, jongen,’  zegt Groothart. 

Christinne geeft de pelgrims iets te eten en te drinken. Zij deelt met 
liefde uit wat Uitlegger haar heeft meegegeven.

Groothart weigert iets te nemen, want hij gaat straks terug naar het 
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huis van Uitlegger. Daar krijgt hij eten en drinken genoeg. 
Na enige tijd gaat het gezelschap weer verder de heuvel op. 

Christinne vergeet haar fles met drank. Barmhartigheid zegt: ‘Dit lijkt 
wel een plaats te zijn waar we gemakkelijk wat vergeten. Christen heeft 
hier immers ook zijn rol vergeten.’ 

De les is duidelijk: pelgrims moeten vooral waken op rustplaatsen. 
Zij behoren daar juist te overdenken, wat zij al ontvangen hebben!
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Vragen:

 Begrijp je uit het bovenstaande dat Paulus het leven van een christen 1. 
vergelijkt met een loper in de loopbaan? Lees de kanttekeningen 
bij 1 Korinthe 9:24.

 Wie zijn, volgens de Heere Jezus, de ware volgelingen (de ware 2. 
pelgrims) zoals dat staat in Lukas 9:23?

 Rustplaatsen kunnen inderdaad voor een kind van God gevaarlijk 3. 
zijn. Lees maar Hooglied 5:3-6.

 Wanneer zal ’ bergafwaarts gaan’  het ergste van alles zijn?4. 

Zingen:

Verkwik ons door een zoete rust,   
Om goed te doen met nieuwen lust;   
Dat onze slaap gematigd zij,    
Ja, zelfs Uw Naam tot eer gedij’.  

Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit den bozen vijand toe,
Dat hij ons enig’ hinder doe.

Avondzang: 3 en 5 
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21. DREIGEND GEVAAR AFGEWEND 

‘En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en ook banden 
en gevangenis; (…) verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde.’  
(Hebreeën 11:36,37b)

In de dagen van Bunyan werden christenen die niet meer naar de 
Staatskerk wilden gaan, maar overal op geheime plaatsen samenkwa-
men, vervolgd. Er waren overal overheidspersonen en rechters die de 
plakkaten tegen de ‘afvalligen’  op wrede wijze wilden uitvoeren. Hoge 
boetes en gevangenisstraffen waren hun deel om hen maar van de ver-
boden samenkomsten te weerhouden. Vele pelgrims gingen echter door 
verlaten paden en wegen er toch heen, om de zuivere prediking van het 
Evangelie te horen. En er waren trouwe predikers die het zwaard van 
het Woord hanteerden en de pelgrims aanmoedigden de prediking bij 
te wonen, ondanks de dreigementen van de verdrukkers.

Wat nu volgt in de Christinnereis is een uitbeelding van deze vervol-
gingen. Reus Grim of Bloeddorstig is het type van een wrede vervolger 
van de christenen.

De pelgrims -onder leiding van Groothart- komen bij de plaats waar 
Christen eenmaal Vreesachtig en Ongeloof ontmoette. Daar staat nu 
een monument waarop te lezen is: ‘Al degenen die teruggaan door 
Vreesachtigheid en Ongeloof zullen gestraft worden. Vreesachtig en 
Ongeloof die de pelgrims gehinderd hebben op de weg werden hier met 
een gloeiende priem doorstoken.’  Barmhartigheid herinnert de ande-
ren eraan dat in Psalm 120 geschreven staat: ‘Wat zal U de bedrieglijke 
tong geven, of wat zal zij U toevoegen? Scherpe pijlen eens machtigen, 
mitsgaders gloeiende jeneverkolen.’ 

Even verderop komen de pelgrims in het gezicht van de leeuwen. 
Reus Grim, die de leeuwen steunt, is sterk en dapper. De jongens zijn 
bang en kruipen weg achter Groothart. ‘Wat nu, jongens?’ zegt de lei-
der.

Groothart pakt zijn zwaard om voor de pelgrims de weg te banen. 
Reus Grim komt op hem af. Hij is vast van plan de pelgrims tegen te 
houden en kwaad te doen. Als het aan hem ligt, zou hij ze wel willen 
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doden. De plaats waar de pelgrims nu staan, is met gras begroeid. Je 
kunt zien dat er de laatste tijd niemand hier gelopen heeft uit angst voor 
de reus. Christinne merkt op: ‘Het is net als in de tijd van de Richters. 
Er staat in Richteren 5:6 en 7: ‘In de dagen van Samgar, den zoon van 
Anath, in de dagen van Jaël hielden de wegen op, en die op paden 
wandelden, gingen kromme wegen. De dorpen hielden op; totdat ik, 
Debora, opstond, dat ik opstond, een moeder in Israël.’ 

Intussen nadert Groothart de reus met zijn uitgetrokken zwaard, 
waardoor hij zich moet terugtrekken. ‘Wilt u mij op mijn eigen grond-
gebied aanvallen?’ sist hij Groothart toe. De moedige Groothart ant-
woordt echter: ‘Dit is de weg van mijn Koning.’ 

Met enkele slagen brengt hij Grim ten val. Spartelend ligt hij op de 
grond, terwijl hij een verschrikkelijk gebrul laat horen. Het zwaard 
van Gods Woord heeft al zijn dreigementen weggeslagen. De weg is 
vrij voor de pelgrims. Dan zien zij ook (evenals vroeger Christen) dat 
de leeuwen aan de ketting liggen. 

Wat is het toch waar, wat in Psalm 145:18 staat: ‘De HEERE is nabij 
allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid.’ 

Nu hebben de pelgrims weldra de poort van paleis Liefelijkheid 
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bereikt. De portier kent Groothart wel en het hek wordt onmiddellijk 
geopend. Het is al laat in de avond als het gezelschap daar aankomt.

Groothart zegt dat hij diezelfde avond nog terug wil gaan naar zijn 
Meester. Het helpt niet, als Christinne en de anderen hem dringend 
verzoeken te blijven. Zij moeten leren dat hij in dienst staat van zijn 
Meester. Bovendien hadden de pelgrims niet gevraagd of zij een leids-
man voor de hele reis zouden krijgen. 

Vragen:

 Weet je wat bedoeld wordt met ‘plakkaten’? 1. 
 Hoe komt het toch dat wij in de Bijbel voortdurend lezen van de 2. 
verdrukking van Gods volk?

 Wanneer werden de christenen in ons eigen land vervolgd en door 3. 
wie?

Zingen:     

Want vreemden steken ’t hoofd omhoog   
Tot mijn verderf; ik zie tirannen,   
Om mij te doden samenspannen;   
Zij stellen God zich niet voor ’t oog.    
Zie, God, Die nimmer mij vergeet,   
Is mij een Helper in mijn lijden;    
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,   
Hij ondersteunt mij in mijn leed.    

Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
Aan mijn verspiederen vergelden.
Roei uit, die tegen mij zich stelden;
Het gaat Uw trouw en waarheid aan.
Ik zal U, met een blij gemoed,
Vrijwillig off’ren, HEER’ der heren;
Ik zal Uw Naam met lofzang eren.
Dit eist Uw Naam, want hij is goed.

Psalm 54:2 en 3
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22. WELKOM IN PALEIS LIEFELIJKHEID 

‘Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mede-
delen, ten einde gij versterkt zoudt worden; 
Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zo het 
uwe als het mijne.’  (Romeinen 1:11 en 12)

Portier Waakzaam vraagt Christinne waar zij vandaan gekomen 
is. Zij vertelt in een paar woorden wie zij is en wie haar kinderen en 
Barmhartigheid zijn. 

Ootmoed brengt dit nieuws over aan de bewoners van paleis 
Liefelijkheid. Wat zijn die blij met deze tijding! Er volgt een hartelijk 
welkom. 

Hoe zoet is de onderlinge gemeenschap van de pelgrims!

Voordat de pelgrims zich ter ruste begeven, gebruiken zij wat voed-
sel, dat bereid is van een lam. Na de maaltijd eindigt men met gebed 
en psalmgezang.

Christinne vraagt of zij in dezelfde kamer mag slapen waar eens haar 
man overnachtte, de kamer ‘Vrede’. Dat wordt toegestaan. Samen met 
Barmhartigheid brengt zij daar de nacht door. Voordat zij gaan slapen, 
spreekt Christinne haar grote verwondering uit, dat zij nu in dezelfde 
kamer mag liggen waar eenmaal haar man ook gelegen heeft.

Samen zijn Christinne en Barmhartigheid zo vol van Gods goed-
heid, dat het van binnen in hun hart zingt!

De volgende morgen vraagt Christinne aan Barmhartigheid waarom 
zij vannacht zo blij was, dat zij zelfs lachte?

Barmhartigheid vertelt dan wat zij die nacht mocht meemaken. Eerst 
voelde zij de hardheid van haar hart en was daarover erg bedroefd. 
Even later ruiste het echter door haar hart: ‘Vrede zij u’ . Nu schreide zij 
tranen van blijdschap. Het was of de tranen van droefheid die zij eerst 
had geschreid van haar ogen werden afgewist. En toen …, o onbegrij-
pelijk wonder, was het alsof zij iets van de hemelse heerlijkheid in haar 
hart mocht voelen. Zij zag daarbij ook het grote geluk van Christen die 
alle strijd te boven was. 
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‘O, Christinne, als dat nu eens vervuld zou mogen worden.’ 
Wat een zoete plaats is toch de kamer in paleis Liefelijkheid. Zij 

wenst hier enige tijd te mogen blijven.

Vragen:

 Wat wordt bedoeld met ‘gemeenschap der heiligen’ ?  Zie vraag 55 1. 
van de Heidelberger Catechismus.

 Barmhartigheid mocht die nacht in paleis Liefelijkheid even ‘boven 2. 
het stof zijn’. Wat betekent dat?

Zingen:

Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER’, die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil, met al Uw gunstgenoten;
‘k Doe Uw geboon oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 

Psalm 119:83.

Maar, trouwe God, Gij zijt
Het schild, dat mij bevrijdt,
Mijn eer, mijn vast betrouwen.
Op U vest ik het oog;
Gij heft mijn hoofd omhoog,
En doet m’ Uw gunst aanschouwen,
‘k Riep God niet vrucht’loos aan;
Hij wil mij niet versmaan,
In al mijn tegenheden;
Hij zag van Sion neer,
De woonplaats van Zijn eer,
En hoorde mijn gebeden.

Psalm 3:2
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23. DE VRUCHTEN VAN EEN CHRISTELIJKE 
OPVOEDING

‘Mijn zoon! (…) verlaat de leer uwer moeder niet.’  (Spreuken 1:8b)
‘Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want ze is uw leven.’  
(Spreuken 4:13)

Als de pelgrims enkele dagen in paleis Liefelijkheid zijn, wil 
Voorzichtigheid, een van de meisjes in het huis, eens nagaan hoe 
Christinne haar kinderen heeft opgevoed. Zij vraagt of zij hen mag 
‘catechiseren’ . Christinne vindt het goed.

Jakobus, Jozef, Samuel en Mattheüs kunnen de antwoorden op de 
vragen van Voorzichtigheid vlot geven. Voorzichtigheid geeft Christinne 
een compliment, dat zij haar kinderen zó onderwezen heeft.

Tegen de jongens zegt zij: ‘Luister naar je moeder. Let ook op als je 
een goed gesprek van anderen hoort. Merk op welk onderwijs je uit 
de hemel en van de aarde krijgt. Lees en overdenk veel wat je in de 
Bijbel vindt. Stel vooral vragen die tot stichting zijn in de vreze des 
HEEREN’ . 

Op een dag wordt Mattheüs ziek. Hij heeft hevige buikpijn.
Bunyan bedoelt hier niet lichamelijke pijn, maar een diepe overtui-

ging van zonde in zijn geweten. Dat maakt het hart van iemand die 
genade heeft zondeziek. 

Christinne wil graag dat men een bekwame dokter laat komen. Er 
woont inderdaad een zekere dokter Bekwaamheid in de buurt.

Als Bekwaamheid de jongen heeft onderzocht, constateert hij dat de 
hevige pijn veroorzaakt wordt, doordat de jongen iets verkeerd heeft 
gegeten. ‘Wat heeft hij de laatste tijd gegeten?’ vraagt hij. De jongen 
moet iets verkeerd gegeten hebben wat niet verteerd is. Dat zal eruit 
moeten, anders sterft hij.’ 

Samuel herinnert zijn moeder aan de fruitbomen, kort nadat zij door 
het Poortje zijn gegaan. Mattheüs heeft van dat fruit gegeten’ ,  zegt 
hij. 

‘O, wat een ondeugende jongen. Ik heb hem nog wel bestraft en 
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toch heeft hij gegeten’ , zegt Christinne. ‘Nu voelt hij het bittere van 
berouw.’ 

‘Ik wist wel dat hij iets ongezonds gegeten had. Dit fruit is zeer 
schadelijk. Het komt uit de tuin van Beëlzebul. Er zijn er al velen aan 
gestorven,’  zegt dokter Bekwaamheid.

‘O, ondeugende jongen, o zorgeloze moeder. Wat moeten we nu 
doen?’ jammert Christinne.

‘Wees niet al te moedeloos. De jongen zal moeten overgeven. Het 
kwaad moet eruit komen,’ zegt de dokter. ‘Doe wat u kunt,’ zegt 
Christinne.

De dokter maakt eerst een drankje uit het bloed van een geit, de 
as van een jonge koe en het sap van hysop. Dit blijkt echter niet sterk 
genoeg te zijn. Daarna maakt hij pillen ex carne et sanguine Christi. 
Dat betekent uit het vlees en bloed van Christus.

Matttheüs moet die medicijnen innemen met tranen van berouw. 
Eerst is hij daar afkerig van. ‘Dat kan mijn maag niet verdragen’ , zegt 
de jongen. Zijn moeder proeft met haar tong een van de pillen en zegt: 
’ Neem die toch, kind. Het medicijn is zo zoet als honing.’ 

Na een kort gebed neemt Mattheüs de pil in. Die blijkt goed te wer-
ken. Het vergif in zijn buik komt er allemaal uit.  Hij valt daarna in 
slaap en is zijn pijn kwijt. Weldra kan hij al weer opstaan en spreekt 
met Voorzichtigheid, Vroomheid en Liefde.

Wat dokter Bekwaamheid met deze medicijnen ons wil leren, is het 
volgende. Ware schuldbelijdenis is een vrucht van de verdienste van 
Christus. Het bloed van stieren en van bokken kon onder het Oude 
Testament de zonde ook niet wegnemen.

Het is echter heel erg dat door onze zondeval er een diepe afkeer 
in ons hart woont tegen het enige middel waardoor onze zonden ver-
geven kunnen worden, namelijk het bloed van Christus. Een mens is 
een vijand van vrije genade!

Dokter Bekwaamheid zegt tegen Christinne dat dit medicijn tegen 
alle geestelijke kwalen helpt. Zij vraagt de dokter om twaalf doosjes 
van deze pillen.
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De dokter rekent niets voor zijn arbeid en voor de medicijnen. Hij 
wijst er wel op dat men deze medicijnen op de voorgeschreven wijze 
moet innemen, namelijk onder tranen van berouw. Er zijn zoveel mensen 
die menen gebruik te kunnen maken van de verdiensten van Christus, 
zonder dat zij ooit smart over de zonde hebben ingeleefd. 

Vragen:

 In Spreuken 22:6 staat de opdracht voor de ouders om hun kinderen 1. 
al  vroeg te onderwijzen in de leer des Heeren. Wat betekent deze 
tekst?

 Een moeilijke vraag: Wat is de oorzaak dat een mens afkerig is om 2. 
van genade te leven? 

 Het enige Middel tot zaligheid kent niemand van nature. Lees maar 3. 
artikel 17 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

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 geboon vervat,
Niet dwalen, HEER’,  laat mij niet hulp’loos varen.

Doe mij op ’t pad van Uw geboden treên;
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen;
Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
O HEER’, naar Uw getuigenis alleen;
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.

Psalm 119:5 en 18 
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24. WAT BARMHARTIGHEID ERVAREN HEEFT, 
IS EEN GOEDE RAAD VOOR JONGE MENSEN 

‘De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid is ijdelheid; maar een vrouw 
die den HEERE vreest, die zal geprezen worden.’  (Spreuken 30:30)

Nadat de pelgrims een week in paleis Liefelijkheid gelogeerd heb-
ben, krijgt Barmhartigheid bezoek. Een jonge man -zijn naam is Kwiek- 
is van plan Barmhartigheid te vragen of zij met hem trouwen wil. Hij 
lijkt een beschaafde jongeman te zijn. Hij doet zich ook godsdienstig 
voor.

Verschillende keren bezoekt hij Barmhartigheid en verklaart haar 
zijn liefde. Barmhartigheid is een knap meisje: zij is erg aantrekkelijk.

Als Kwiek komt, ziet hij dat zij altijd bezig is kleren voor anderen 
te maken. Vooral voor mensen die arm zijn. Nooit treft hij haar wer-
keloos aan! ‘Ik weet zeker dat zij een goede huisvrouw zal worden,’ 
denkt hij. 

Barmhartigheid is echter voorzichtig. Zij vraagt aan de meisjes in het 
huis wie deze meneer Kwiek is. Die kennen hem beter dan zij. Volgens 
de meisjes is hij iemand die zich wel godsdienstig voordoet, maar die 
de ware vreze des HEEREN niet kent.

‘Dan heb ik liever geen blok aan mijn been,’ zegt Barmhartigheid. 
Het is niet eender met wie je door het leven gaat! Wat is hier voor 
jonge mensen gebed en voorzichtigheid nodig. Toch gaan velen in deze 
belangrijke zaak zo lichtvaardig te werk. Men kijkt vaak uitsluitend 
naar het uiterlijk.

Barmhartigheid vraagt aan de meisjes: ‘Hoe kom ik van deze man 
af?’  Voorzichtigheid raadt haar aan door te gaan met haar naaiwerk 
voor arme mensen, dan zal de liefde van Kwiek wel spoedig bekoe-
len.

Zo gebeurt het ook! Als Kwiek de volgende keer komt, vertelt 
Barmhartigheid hem dat zij dit alles voor anderen doet. ‘Wat verdien 
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je daar dan mee?’ vraagt hij. ‘Ik doe dat, opdat ik rijk moge worden 
in goede werken,’ antwoordt Barmhartigheid. ‘Ik kleed degenen die 
nauwelijks kleren hebben.’ 

Aan zijn gezicht kan Barmhartigheid zien, dat hem dit helemaal 
niet bevalt. Nadat hij deze keer weggegaan is, heeft zij nooit meer wat 
van hem gehoord.

‘Ach’ , zegt Voorzichtigheid, ‘barmhartigheid is tegenwoordig niet 
zo in tel.’  
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Vragen:

 Als wij de drie oorzaken in het huwelijksformulier lezen, waarom 1. 
de Heere het huwelijk heeft ingesteld, kunnen we niet op lichtvaar-
dige wijze een huwelijk aangaan. Wat zijn die drie oorzaken?

 Barmhartigheid maakte kleren voor de armen. Wie deed dat in het 2. 
Nieuwe Testament ook?

 Als Barmhartigheid zegt dat zij ‘geen blok aan haar been’ wil, staat 3. 
er eigenlijk: ‘Ik wil geen blok aan mijn ziel’ . Wat bedoelt zij daar-
mee?

Zingen:

U mag men zalig heten,  Dit lot is u beschoren,
Dien ’s  HEEREN vrees bekoort;  Zo gij, met diep ontzag,
Die, met een goed geweten,  Naar ’s HEEREN wet blijft horen; 
Steeds wandelt naar Zijn Woord.  Voor u zal,  dag aan dag, 
Gij zult uw nooddruft vinden  Het heil uit Sion vloeien; 
Door d’ arbeid van uw hand;  Gij zult, zolang gij leeft, 
Wat g’ u moogt onderwinden,  Jeruzalem zien bloeien, 
Komt, naar uw wens, tot stand.  ’t  Welk God Zijn zegen geeft.

Psalm 128:1 en 3

Gij zijt mij, HEER’, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar ’t  recht doen hand’len, 
En wijzen u de weg dien gij zult wand’len; 
Ik zal u trouw verzellen met Mijn raad, 
Terwijl Mijn oog op u gevestigd staat.  
    
Psalm 32:4 
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25. STOF OM OP REIS OVER TE MEDITEREN

‘En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.’  (Lukas 2:51b)

Nadat Mattheüs van zijn hevige pijnen hersteld is, stelt hij 
Voorzichtigheid enkele vragen. Zij geeft hem daarop nuttige antwoor-
den.

‘Waarom zijn medicijnen meestal bitter van smaak?’ 
‘ Om ons te leren hoe onwelkom Gods Woord is voor ons vleselijk 

hart. Als het Woord echter zijn werk doet, reinigt het ons hart.’ 

‘Waarom laaien de vlammen van het vuur omhoog en komen de 
zonnestralen omlaag?’ 

‘Zoals de vlammen van het vuur omhoog gaan, moeten onze begeer-
ten naar Boven gezonden worden.

Het neerdalen van licht en warmte met de zonnestralen leert ons 
dat genade en liefde van de Zaligmaker op ons neerdalen.’ 

‘Wat betekent het dat de wolken hun regen op de aarde laten val-
len?’ 

‘Zoals de wolken hun inhoud op de aarde neerstorten, zo moeten 
predikers uitdelen aan de wereld wat zij van God ontvangen hebben.’   

’ Wat voor les kunnen  wij leren uit de regenboog?’  
‘Zoals de regenboog ontstaat door de stralen van de zon, wordt het 

Verbond der Genade aan ons bevestigd door Christus.’  

‘Wat leren wij uit het feit dat de pelikaan zijn jongen voedt met zijn 
eigen bloed?’ 

‘Zoals deze vogel zijn jongen voedt met zijn bloed, maakt Christus 
Zijn volk zalig door Zijn bloed.’  

‘Wat leert ons het hanengekraai?’  
‘Het hanengekraai herinnert ons niet alleen aan de zonde van Petrus 

en aan zijn berouw, maar ook  aan de vreselijke oordeelsdag die wij 
tegemoet gaan.’ 



90

l 1



91

c 1

Vragen:

Uit de natuur kunnen wij veel voorbeelden nemen die gepast zijn 1. 
voor het geestelijke leven. Wie heeft daar vooral gebruik van 
gemaakt?

In het Avondmaalsformulier staat hoe Christus het verbond der 2. 
genade bevestigd heeft. Hoe staat het daar precies?

Begrijp je waarom Voorzichtigheid het hanengekraai ook in verband 3. 
brengt met de oordeelsdag?

Zingen:

Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet,
In ’t onderzoek van Uw bevelen waken;
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboon zal zich mijn geest vermaken,
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig Woord vergeten, noch verzaken. 

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’,
Opdat ik leev’, Uw woorden moog’  bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer’, 
Mijn oog verlicht’, de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond’ren zie en eer’,
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Psalm 119:8 en 9 
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26. KLAAR MAKEN VOOR HET VERTREK 

‘En Ik zal Mijn oog op hen stellen ten goede.’  (Jeremia 24:6a)
‘Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord.’  (Psalm 119:133a) 

De tijd is aangebroken dat de pelgrims paleis Liefelijkheid weer gaan 
verlaten. Jozef herinnert zijn moeder eraan een boodschap te sturen 
naar het huis van Uitlegger, of Groothart terug mag komen om hun 
leidsman weer te zijn. Christinne zendt dadelijk een verzoek daarvoor 
naar Uitlegger.

De pelgrims zijn er allen van overtuigd dat een godvrezende leids-
man een grote weldaad is op hun verdere reis. 

Voordat zij echter vertrekken, laten de bewoners van paleis 
Liefelijkheid hen nog een aantal nuttige zaken zien, waarover zij onder-
weg kunnen nadenken.

In de binnenkamer laten zij hen de vrucht zien die Eva heeft gegeten. 
Zelfs Christinne kan niet goed onderscheiden, of het vergif is of voed-
sel. Wat is toch steeds licht van de Geest nodig om het onderscheid te 
leren zien, of iets zonde is of niet!

Daarna tonen zij de pelgrims ‘de ladder Jakobs’ . Jakobus stelt vra-
gen over de engelen die daarbij op en neer klommen. De dienst van de 
engelen is immers onmisbaar voor de gelovigen, maar het is nog een 
verborgenheid voor hen.

Christinne krijgt op reis een gouden anker mee. Dat moet ze gebrui-
ken als het onstuimig weer wordt. Als het stormt, wordt een schip aan 
de ankers gelegd. Het anker is in de Bijbel een teken van de hoop. Gods 
kinderen moeten leren hun hoop op de Heere te vestigen, vooral als 
het levenspad ruw wordt.

Het laatste wat zij zien, is het altaar, het hout, het vuur en het mes, 
waarmee Abraham zijn zoon Izak heeft geofferd. Wat heeft deze geloofs-
held veel zelfverloochening betracht!  Dat is een les die Gods kinderen 
ook heel hun leven in praktijk moeten brengen. 
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Wat hen hier getoond wordt, zijn allemaal zaken die pelgrims niet 
kunnen missen op hun weg: onderscheidend licht van de Geest, de 
bescherming van de engelen, hoop op God en zelfverloochening.

Vragen:

 De satan tracht meestal te verleiden door de zonde onschuldig voor 1. 
te stellen. Iemand schreef daarover eens: Hij laat wel het aas zien, 
maar niet de haak die erin zit! Lees eens in 2 Korinthe 11:3 hoe 
Paulus het werk van de duivel beschrijft. 

 Kun je uit de Bijbel enkele voorbeelden noemen van de dienst van 2. 
de engelen in het leven van Gods kinderen en knechten?

 Lees de kanttekening bij Hebreeën 6:19 over ‘het anker der ziel’ . 3. 
Wat kun je daarvan leren?

Zingen:

God breidd’ een wolk uit, om Zijn scharen  
Bij dag te hoeden voor gevaren;    
Hij gaf hun, door Zijn hoog bestuur   
Des nachts ten licht een wondervuur.   
Zij baden, en hun Opperheer                
Zond straks een heir van kwakk’len neer. 

Zij werden daag’lijks begenadigd;
Met manna, hemels brood, verzadigd.
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrots voort;
Hij dacht aan ’t geen Hij aan Zijn knecht,
Aan Abraham had toegezegd.

Psalm 105:21 en 22
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27. OPNIEUW ONDER GOEDE GELEIDE 

‘Toen sprak Mozes tot den HEERE, zeggende: Dat de HEERE, de God 
der geesten van alle vlees, een man stelle over deze vergadering, die 
voor hun aangezicht uitga, en die voor hun aangezicht inga, en die hen 
uitleide en die hen inleide; opdat de vergadering des HEEREN niet zij 
als schapen die geen herder hebben.’  (Numeri 27:15-17) 

Wat een blijdschap, als Groothart weer in paleis Liefelijkheid terug-
keert om de pelgrims verder te begeleiden. Hij brengt een fles wijn, 
geroosterd koren en enkele granaatappelen mee voor Christinne en 
Barmhartigheid. En voor de jongens wat vijgen en rozijnen. Wat zijn 
liefdeblijken die van de Heere afkomstig zijn, verkwikkend en verle-
vendigend! 

Als de pelgrims vertrekken, worden ze een eind vergezeld door 
Voorzichtigheid en Vroomheid. Christinne geeft de portier een geldstuk 
voor alles wat hij voor hen heeft gedaan. De portier wenst de jongens 
toe dat zij bewaard mogen worden voor jeugdige ijdelheden.

Christinne krijgt van Vroomheid een overzicht van alles wat zij in 
paleis Liefelijkheid gezien hebben. Het is immers goed dat wij tot onze 
stichting en vertroosting herdenken wat achter ons ligt. 

Weldra daalt het gezelschap de heuvel af naar het dal 
Verootmoediging. Voorzichtig gaan ze naar beneden, want de helling 
is steil en je kunt hier gemakkelijk uitglijden. Vroomheid herinnert 
eraan dat dit de plaats is waar Christen met Apollyon gevochten heeft. 
Het was een verschrikkelijke strijd.

Groothart zegt: ‘Het dal van Verootmoediging is op zichzelf voor 
ons niet schadelijk, tenzij het onze eigen schuld is. Christen was, toen 
hij naar beneden moest gaan, enkele malen uitgegleden. Daarom volgde 
daarna de strijd met Apollyon.’ 

In dit dal worden de pelgrims namelijk steeds herinnerd aan hun 
zondig bestaan en dat is niet aangenaam. Daar komt onze hoogmoed 
tegenop! 

Daarom voegt Groothart eraan toe: ‘Op gindse pilaar is voor ons 
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een waarschuwing geschreven, om niet evenals Christen uit te glijden 
als wij naar beneden moeten.’  

Het dal van Verootmoediging is wel een vruchtbare plaats. De Heere 
geeft meer genade aan hen die nederig zijn.

In dit dal zien de pelgrims een herdersjongen die de schapen van 
zijn vader daar weidt. Hij is tevreden met zijn beroep. Vrolijk zingt hij 
een lied dat weerklinkt tussen de wanden van het dal.

Groothart merkt op dat Christus, toen Hij op aarde was, gaarne 
verbleef in dit dal. Hij heeft er Zelf van gezegd: ‘Leert van Mij, dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart.’ 

In dit dal kan men ongehinderd in stille overdenking vertoeven. 
Barmhartigheid zegt, dat deze plaats heel goed past bij haar gemoeds-
gesteldheid.

Samuel vraagt waar precies de plaats is, waar zijn vader met Apollyon 
gestreden heeft. Groothart zegt: ‘Net voorbij Vergeethoeve.’ 

De strijd met de Boze wordt vaak gevoerd op de plaatsen waar men 
vergeten is welke zegeningen men ontvangen heeft! 

Er staat daar ook een herinneringsteken met als opschrift: ‘Een heel 
vreemde plaats voor een heel vreemde strijd.’ 

Vragen:

 Wat werd in de tijd van het Oude Testament veel gedaan om het 1. 
volk te herinneren aan belangrijke gebeurtenissen? Geef een voor-
beeld.

 Waarom is het nuttig, dat Gods kinderen herhaaldelijk herinnerd 2. 
worden aan hun vorig leven in de zonde?

 Wat is de betekenis van het woord ‘ootmoedigheid’? 3. 

Zingen:

’t Behaag’ U, HEER’, naar mijn gebed,  
Geschrei en goede zaak te horen;  
‘k Vermoei met geen bedrog Uw oren;   
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Dat heeft mijn lippen niet  besmet.  
Vergun mij dan mijn klacht t’ontvouwen; 
Laat, voor Uw heilig aangezicht,   
Mijn recht gesteld zijn in het licht;   
Uw oog de billijkheid aanschouwen.  

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.

Psalm 17:1 en 4 
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28. HET DAL VAN DE SCHADUW DES DOODS  

‘Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns 
Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, 
dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op Zijn God.’  
(Jesaja 50:10) 
‘Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren.’  (Spreuken 2:8b)

Na het dal van Verootmoediging komen de pelgrims bij het dal van 
de Schaduw des Doods. Dit dal is langer dan het vorige. Iedere pelgrim 
maakt er kennis mee. Hoeveel zijn immers de dagen der duisternis, de 
inwendige aanvallen van de satan? Het ergste voor een kind van God 
is daarbij de verberging van Gods aangezicht! 

Dit gezelschap heeft het voorrecht, dat het een leidsman heeft. Zij 
trekken ook bij dag door dit dal, zodat het niet aardedonker is. Wat 
wordt er in dit dal gezucht en gekreund. Wat worden er soms jammer-
klachten geuit als gevolg van inwendige kwellingen. De pijlen van de 
vorst der duisternis zijn zo venijnig. Zij kunnen met schrik vervullen. 
Satans influisteringen zijn soms zo afschuwelijk! 

Gelukkig waarschuwt Groothart de pelgrims voortdurend deze 
strikken te ontwijken.

Toch kan satan niet alles doen wat hij wil. Als hij als een sluipen-
de leeuw nadert, verdwijnt hij weer even snel, omdat hij merkt dat 
Groothart gereed staat hem te weerstaan.

Wat heeft Bunyan zelf lange tijd in dit dal verkeerd. De duivel heeft 
op allerlei manieren geprobeerd hem Christus te laten verloochenen. 
Kijk maar eens, hoe ver hem werd toegelaten met Petrus te gaan.

Er kunnen zulke grote diepten in dit dal zijn. De pelgrims naderen 
een grote modderpoel, terwijl er ook nog een dikke mist opsteekt. Wat 
nu te doen? Groothart gebiedt hen stil te staan en niet te vrezen.

Christinne herinnert eraan dat haar man hier bij nacht doorgetrok-
ken is. 

De één gaat er dieper door dan de ander. Ieder hart kent zijn eigen 
bitterheid.
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Groothart onderwijst hen uit Jesaja 50:10 om in duisternissen te 
vertrouwen op de Naam des HEEREN. ‘Laten we bidden’ , zegt hij, ‘en 
om licht vragen.’  Weldra verdwijnt de mist en kunnen zij weer zien, 
waar zij zijn.

Als er even later een grote stank en een walgelijke geur opstijgt, 
zegt Samuel: ‘Het is niet zo erg om door dit dal te gaan dan er altijd te 
blijven. Wij moeten hier doorheen, opdat het thuiskomen des te zoeter 
zal zijn!’ 

Aan het eind van het dal zien zij dat een zekere heer Achteloos in 
de strikken verward geraakt is, in de sloot terechtgekomen is en zijn 
vlees ernstig heeft verwond. Velen die zo achteloos op reis gaan, zijn 
hier omgekomen.

De ware pelgrims worden door God Zelf bewaard. Voor al die pel-
grims is Christus in de uiterste benauwdheid en verlating geweest, 
opdat zij nimmermeer van God verlaten zullen worden. Voor hen geldt 
hetzelfde, wat Christus tot Petrus zei: ‘Ik heb voor u gebeden, dat uw 
geloof niet ophoude.’ 
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Vragen:

 Lees artikel 3 van hoofdstuk 5 van de Dordtse Leerregels. Pas dit 1. 
toe op dit verhaal!

 Wat staat in de kanttekening bij Jakobus 4:7?2. 
 In Mattheüs 26:41 leert de Heere Jezus Zijn discipelen, dat zij niet 3. 
achteloos mogen zijn. Wat zegt Hij tegen hen en wat betekent 
dat?

Zingen:

Neig, o HEER’, Uw gunstig oren,   
Om mij in mijn angst te horen; 
‘k Ben ellendig, diep in nood,     
Gans van heul en hulp ontbloot.    
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig.    
En ik ben Uw gunst deelachtig;    
O mijn God, Die mij aanschouwt,   
Red Uw knecht, die U vertrouwt.   

‘k Ben gewoon in bange dagen,
Mijn benauwdheid U te klagen; 
Gij toch, Die d’ ellenden ziet,
Hoort mij, en verstoot mij niet,
Heer’, wat goôn de heid’nen roemen,
Niemand is bij U te noemen;
Daden, als Uw grote daan, 
Treft men nergens elders aan.

Psalm 86:1 en 4
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29. REUS SNOEVER 

‘Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun 
lippen. Sela.’ (Psalm 140:4) 
‘Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?.’ (1 Korinthe 
1:20b)

Op allerlei wijzen zijn de christenen de eeuwen door vervolgd. Boete, 
gevangenisstraf, martelingen, verbranding en nog andere gruwelijke 
straffen waren hun deel. 

Ook probeerde men vooral jonge christenen door allerlei drogre-
denen hun belijdenis te doen verloochenen. Dat gebeurde ook in de 
dagen van Bunyan. Hij gebruikt hier het beeld van reus Snoever, die 
met wereldse wijsheid pelgrims zoekt te verleiden. Christen heeft dat 
zelf ook ervaren toen Wereldwijze hem verkeerde raad gaf om van zijn 
zondepak af te komen.

Na het dal van de Schaduw des Doods komen de pelgrims op een 
plaats, waar vroeger de christenen werden vervolgd. Nu komt uit die 
zelfde grot een reus tevoorschijn, die met snoevende woorden de pel-
grims lastig valt.

‘U berooft het land’ , zegt hij tegen Groothart. ‘U ontvoert onderda-
nen van mijn meester en verzwakt zodoende zijn rijk.’ 

Groothart antwoordt: ‘Ik ben een dienstknecht van de God des 
hemels. Ik probeer zondaren te overtuigen van hun zonden, om hen te 
bekeren van de duisternis tot het licht.’ 

De reus komt met zijn knots naar buiten en valt Groothart aan. 
Groothart heeft echter het zwaard van Gods Woord in zijn hand.

Toch weet de reus hem aanvankelijk op de knieën te brengen. 
Groothart herstelt zich echter en brengt de reus een wond aan zijn 
arm toe. De strijd duurt wel een uur lang.

Als de twee kampvechters even rusten, begeeft Groothart zich tot 
het gebed. De kinderen en de vrouwen doen dit ook. Zulke tegen-
standers als reus Snoever kunnen immers niet zonder de hulp van de 
Heere overwonnen worden. Wat een voorrecht als pelgrims biddende 
voorgangers hebben en als zijzelf ook een binnenkamer hebben. Zonder 
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het licht van de Geest kunnen Gods kinderen ook het zwaard van het 
Woord niet goed hanteren.

Als de strijd opnieuw begint, slaat Groothart de reus met één slag 
op de grond. Hij geeft zijn tegenstander nog de gelegenheid op te staan. 
Die is zo woedend, dat hij Groothart met zijn knots bijna de schedel 
verbrijzelt. Groothart doorsteekt hem echter met zijn zwaard. De reus 
bezwijkt en Groothart slaat hem het hoofd af.

Dat wil zeggen dat de reus in deze woordenstrijd geen weerwoord 
meer heeft.

Na de strijd rusten de pelgrims uit op een heuveltje. Ze zijn voor dit 
ogenblik verlost van deze vijand. Nadat ze wat gegeten en gedronken 
hebben, zijn ze weer verkwikt.

Groothart heeft wel wat wonden in zijn vlees, maar dat zijn tekenen 
van de liefde tot zijn Meester.

‘De HEERE bewaart al degenen die Hem liefhebben.’ 

Vragen:  

 Wat betekent het, dat de Heere de wijsheid van deze wereld dwaas 1. 
gemaakt heeft? Zie  1 Korinthe 1:20. 

 Zoals reus Snoever het een christen benauwd kan maken, zo valt 2. 
de satan Gods kinderen met zijn aanvechtingen aan. Kun je hiervan 
voorbeelden noemen? Denk aan Psalm 42, maar ook aan andere 
plaatsen in de Heilige Schrift, bijvoorbeeld Zacharia 3.

 Waarom wordt Gods Woord het ‘zwaard des Geestes’ genoemd? 3. 
Waar heeft Christus het grote voorbeeld gegeven om dit wapen te 
hanteren?
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Zingen:

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

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

Hun tongen scherpen zij als slangen;
Zij smeden valsheid en bedrog; 
Zij passen loos op mijne gangen,
Met monden vol van adderspog.

Ik weet, dat God, getrouw in ’t richten,
Des armen rechtzaak, daar hij schreit, 
Hoe vals hem ’t  ontrouw  moog’ betichten,
Beslissen zal naar billijkheid.

Psalm 140:1, 3, 7 en 12



106

l 1

i 46

30. ONTMOETING MET EEN OUDE PELGRIM

‘Ik ben een gezel van allen, die U vrezen, en van hen, die Uw bevelen 
onderhouden.’  (Psalm 119:63)
‘Groet Apelles, die beproefd is in Christus.’  (Romeinen 16:10a)

Onder een eik zit een oude man, vast in slaap. Aan zijn kleding, zijn 
staf en zijn gordel is direct te zien dat hij ook een pelgrim is. Groothart 
maakt hem wakker. De oude man roept verschrikt: ‘Wat moeten jul-
lie hier?’  Een pelgrim is erg waakzaam, als hij onbekende personen 
ontmoet.

‘Wij zijn vrienden,’ zegt Groothart.
De oude man wil dan wel weten, wie zij zijn. Groothart zegt, wie hij 

is en waarom hij aan deze plaats is. Hij is de leidsman van pelgrims. 

De oude man biedt zijn excuses aan, dat hij zo reageerde. Hij dacht 
dat zij de rovers waren, die Klein Geloof hadden aangevallen. Dan 
zou hij zich zeker tot het uiterste verdedigd hebben. Een christen kan 
immers alleen overwonnen worden, als hij zich overgeeft.

Groothart vraagt hoe hij heet en waar hij vandaan komt. De oude 
man durft zijn naam niet te noemen. Hij zegt wel waar hij vandaan 
komt, namelijk uit de stad Verharding, die nog verder weg ligt dan de 
stad Verderf. 

‘Bent u dan soms de oude Eerlijkheid?’ vraagt Groothart. De oude 
man bloost. ‘Noem mij niet Eerlijkheid, maar Eerlijk. Hoe komt u erbij, 
dat ik zo heet?  Ik komt toch uit de stad Verharding?’ 

‘Dat weet ik van mijn Meester’ , zegt Groothart. ‘Die kent iedereen. 
De plaats waar u vandaan komt, is inderdaad slechter dan de stad 
Verderf.’  

‘Inderdaad’ , zegt de oude Eerlijk. ‘Daar zijn de mensen nog kouder 
en ongevoeliger. Maar de Zon der Gerechtigheid kan het bevroren hart 
doen smelten.’ 

De oude Eerlijk groet nu al de pelgrims met een heilige kus der 
liefde. Wat is hij verwonderd en verblijd, als hij hoort dat Christinne 
erbij is! Hij zegent haar jongens. 
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Tegen Barmhartigheid zegt hij: ‘Wees barmhartig en u zult onder-
houden worden tot u bij de Fontein van barmhartigheid komt.’  

Vragen:

 De oude pelgrim wordt herkend aan zijn kleding, zijn staf en zijn 1. 
gordel. Wat wil dat zeggen?

 Kun je begrijpen dat de stad Verharding nog verder weg ligt dan 2. 
de stad Verderf?

 Waarom zou de oude Eerlijk gebloosd hebben, toen Groothart hem 3. 
Eerlijkheid noemde?

 Wat staat in de kanttekening bij Romeinen 16:16 over een ‘heilige 4. 
kus’?

Zingen:

Ik lag en sliep gerust,   Beproef vrij, van omhoog,
Van ’s HEEREN trouw bewust,  Mijn hart, dat voor Uw oog,
Tot ik verfrist ontwaakte;   Alwetende, steeds open lag.
Want God was aan mijn zij’;   Doorzoek mij; toets mijn gangen;
Hij ondersteunde mij   Doorgrond al mijn verlangen, 
In ’t leed, dat mij genaakte.   En stel mijn oogmerk in den dag.
Ik zal, vol heldenmoed,   
Daar mij Zijn hand behoedt,  Mijn hart verfoeit en haat
Tienduizenden niet vrezen;  De werkers van het kwaad,
Schoon ik, van alle kant,   Bij wie ik mijnen voet niet zet. 
Geweldig aangerand    Ik zit bij geen godd’lozen; 
En fel geprangd moog’  wezen.  ‘k Ontwijk de plaats der bozen.
   Zo word ik niet door hen besmet. 
Psalm 3:3 
    Psalm 26:2 en 5 
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31. VREZENDE (1) 

‘Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt.’  (Job 19:28b)
‘En verlossen zou al degenen die met vreze des doods, door al hun leven, 
der dienstbaarheid onderworpen waren.’  (Hebreën 2:15)

Groothart vraagt aan de oude heer Eerlijk, of hij Vrezende ook 
gekend heeft, die uit dezelfde streek kwam als hij. ‘Ja, zeker’ , antwoordt 
Eerlijk. ‘Hij was een zeer bekommerde pelgrim, maar de wortel der zaak 
was in hem. Vanaf het begin was hij een trouwe metgezel van mij.’ 

Deze Vrezende kan het beste omschreven worden als iemand die 
voortdurend bevreesd is voor de zonde en bang is voor verzoekingen. 
Heel zijn pelgrimsweg bleef de vrees bij hem, dat het aan het eind nog 
verkeerd met hem zou uitkomen. Zijn zwakke gesteldheid ging gepaard 
met een zwak geloof.

Groothart heeft hem zeer goed gekend, want hij heeft Vrezende 
begeleid vanaf het Huis van Uitlegger tot aan ‘de rivier zonder brug’. 
‘Mijn taak is vooral ook de kleinmoedigen te vertroosten en de zwak-
ken te ondersteunen.’  

Dan vertelt Groothart, wat hij zoal met Vrezende meegemaakt heeft. 
‘Hij was altijd bevreesd dat het niet goed met hem zou aflopen. Als hij 
hoorde spreken over het leven van een pelgrim, was hij vaak bang dat 
het met hem zo niet was. Hij lag ongeveer een maand lang bij de Poel 
Moedeloosheid. Hij durfde er maar niet overheen, hoewel enkelen hem 
hun hulp aanboden. Toch ging hij ook niet terug naar de plaats waar 
hij vandaan kwam. Al struikelde hij als het ware over ieder strootje, 
hij strompelde verder.

Op een zonnige morgen waagde hij het de Poel Moedeloosheid over 
te steken. Hij geloofde het haast zelf niet, dat het zo was. Ik denk wel 
eens, dat hij een Poel Moedeloosheid in zijn gemoed had. 

Bij het Poortje draalde hij ook lang. Hij durfde eerste niet goed te 
kloppen. Als de Poort voor iemand openging, trok hij zich terug; hij 
was het niet waardig om binnen te gaan. Zo gingen er velen vóór hem 
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naar binnen en hij bleef bevend wat achteraf staan.
Tenslotte klopte hij ook enkele malen zeer bescheiden. Liefdevol 

klonk toen de stem van Poortwachter: ‘Gij bevende pelgrim, wat wilt 
u toch?’  Van schrik viel hij neer. ‘Vrede zij u, kom binnen’ klonk het 
vriendelijk.  Hij stond op en ging bevend naar binnen. Daar verborg 
hij zijn gezicht, zo verlegen was hij.’ 

Wat wordt hier het schuchtere, bekommerde, maar toch volhardende 
zoeken van een bevreesde pelgrim getekend! Toch zien wij daarin dui-
delijk het werk Gods, al wordt het nog zo bestreden: ‘Indien gij in Mijn 
Woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen.’ 

Vragen:

 Wat wordt bedoeld met ‘de wortel der zaak’?1. 
 Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen, waaruit blijkt dat het 2. 
geestelijk leven beïnvloed wordt door iemands karakter?

 Wat bedoelt Groothart, als hij zegt: ‘Ik denk wel eens dat hij een 3. 
Poel Moedeloosheid in zijn gemoed had?’  

Zingen:

Mijn hart voelt weên en bange nepen;   
De doodsschrik heeft mij aangegrepen;   
De vrees heeft mijne ziel bevangen;   
Een kille beving komt mij aan,    
En sidd’ring doet mijn leden slaan.    
Dies roep ik uit met sterk verlangen:   

‘Och, gaf mij iemand duivenvleug’len!
Gewis, mijn drift waar niet te teug’len;
Ik vloog, tot waar ik kon verwachten
Mijn veiligheid, waar ’t ook mocht zijn:
In ’t barste zelfs der zandwoestijn,
Waar ik in stilte zou vernachten.’ 

Psalm 55:3 en 4
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32. VREZENDE (2) 

‘Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest.’  (Spreuken 28:14a)
‘..werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven.’  (Filippenzen 2:12b)

Nadat Vrezende door het Poortje was gegaan, zei men hem dat hij 
verder moest trekken. De weg werd hem aangewezen. Toen hij bij het 
Huis van Uitlegger gekomen was, bleef hij een tijd lang daar rondlopen. 
Zelfs de koude nachten bracht hij buiten door. Toch had hij een aanbe-
velingsbrief van zijn Meester op zak. Hij was echter zo vreesachtig, dat 
hij niet durfde te kloppen. Zo lag Vrezende steeds buiten, tot hij bijna 
verging van honger.

Wat kunnen bekommerde pelgrims nachten van strijd doorbrengen, 
terwijl zij niet verder komen!

Tenslotte ging ik zelf naar buiten en sprak hem aan. Hij zei niets 
terug, maar het water stond in zijn ogen. Ik wist wel, wat dat bete-
kende.

Mijn Meester zei tegen mij dat ik hem binnen moest laten. Dat kostte 
mij zelfs nog grote moeite.

Toen hij binnenkwam, kreeg hij wat te eten. Toen gaf hij ook zijn 
aanbevelingsbrief. Na enige tijd voelde hij zich toch wat op zijn gemak. 
Mijn Meester is tegenover zulke pelgrims ook zeer zachtmoedig. Hij 
heeft medelijden met hen.

Ik moest hem op zijn reis verder geleiden. Hij kreeg een fles verster-
kende drank mee. Ik ging voorop. Hij volgde, meestal diep zuchtende. 
Toen wij voorbij de drie kwamen die langs de kant van de weg opge-
hangen waren, vreesde hij, dat dit ook zijn lot zou zijn.

Verblijd was hij toen hij iets van het kruis en de grafspelonk zag! 
Hij was ook helemaal niet bang voor de Heuvel Moeilijkheid. Zelfs de 
leeuwen vreesde hij niet. Zijn vrees was steeds dat hij aan het eind van 
de reis niet aangenomen zou worden.
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Zeer bekommerde christenen worden maar door weinig mensen 
begrepen. Gelukkig, als zij leidslieden hebben die met alle geduld en 
zachtmoedigheid met hen omgaan.

Er wordt hen zo snel verweten, dat zij zo ongelovig zijn. En onge-
loof is zonde! Geloof is en blijft echter bij de aanvang en in de oefening 
Gods eigen werk.

In de Engelse uitgave van de Christinnereis staat een aantekening 
die het overdenken waard is: ‘Beter is een twijfelmoedige bekommerde 
dan iemand met een ijdel vertrouwen!’  

Vragen:

 Vrezende was iemand met een ‘gemengde’  vrees. Wat betekent 1. 
dat?

 In het leven van ware pelgrims kunnen er lange, koude nachten 2. 
zijn. Wat wordt daarmee bedoeld?

 Lees eens wat Brakel in zijn Redelijke Godsdienst zegt over 3. 
‘Twijfelen aan zijn staat.’ 

Zingen:

HEER’, doe 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.   

Laat Uwe gunst mij niet begeven; 
Schenk mij, om Uwes Naams wil, leven; 
Laat mijne ziel, die tot U schreit, 
Van haar benauwdheid zijn ontheven; 
Red mij om Uw gerechtigheid.

Psalm 143:7 en 11
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33. VREZENDE (3)

‘Let op den vrome, en zie naar den oprechte; want het einde van dien 
man zal vrede zijn.’  (Psalm 37:37)

Toen wij in paleis Lieflijkheid waren aangekomen, schaamde hij zich 
om veel in gezelschap te verkeren. Hij wilde maar liever alleen zijn. Hij 
hield wel van geestelijke gesprekken, maar luisterde dan liever achter 
de schermen. Hij voelde zich wel thuis in paleis Lieflijkheid, maar hij 
durfde niets te vragen. 

In het dal van Verootmoediging, voelde hij zich helemaal op zijn 
gemak. Afdalen was voor een arme als hij was, niet moeilijk. Het was 
voor hem nergens beter dan daar. Verschillende malen knielde hij neer, 
boog zich tot de grond toe en kuste de bloemen. O, dat ootmoedig bui-
gen was zo zoet! 

’s Morgens vroeg liep hij al heen en weer door het dal. 

Heel anders was hij gesteld in het dal van de Schaduw des Doods. 
Daar dacht hij te zullen sterven van vrees. En toch ging hij niet terug! 

In het dal van de Schaduw des Doods was het opmerkelijk stil, toen 
hij er door ging. De Heere hield de vijanden duidelijk in bedwang!

In de stad IJdelheid wond hij zich kennelijk op, toen hij daar al die 
dwaasheden zag. IJverend voor Gods eer, zou hij alle boosheid willen 
weren.

Op de Betoverde Grond wandelde hij zeer voorzichtig.
Eindelijk kwamen wij bij de rivier ‘zonder brug’. Toen kwam de 

vrees in alle hevigheid terug: hij dacht dat hij daarin zou verdrinken. 
Hij zag aanvankelijk niet Hem naar Wie hij verlangde.

Het water van de rivier stond echter lager dan ik ooit gezien had. 
Het kwam nauwelijks boven zijn enkels.

Ik wenste hem een goede ontvangst Boven. Alles wat hij zei was: 
‘Dat zal waar zijn, dat zal waar zijn!’  

Wat is het menigmaal gebleken, dat oprechte, bekommerde kinderen 
van God zonder vrees de Doodsjordaan mochten doorgaan! 
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Vragen:

 Ga eens na, waar de vreze des Heeren het duidelijkst naar voren 1. 
kwam in het leven van deze Vrezende. 

 Je hebt misschien ook wel gehoord van schuchtere christenen die 2. 
liever achter de schermen luisteren naar de gesprekken van Gods 
geoefende volk. Waarom zouden zij zich liever op de achtergrond 
houden?

 Hoe kun je uit het verslag van het leven van Vrezende opmaken, 3. 
dat hij toch enige kennis van de Middelaar had gekregen?

Zingen:

God is ’t  verbroken hart,   
’t  Verbrijzeld’ en bedrukt gemoed,   
Ten allen tijd’, nabij en goed,   
In tegenheid en smart.   
Veel wederwaardigheên,   
Veel rampen zijn des vromen lot;   
Maar uit die alle redt hem God;   
Hij is zijn heil alleen.  
    
God zorgt, als ’t  leed genaakt, 
Dat hij niet gans ternederstort; 
Dat hem geen been gebroken wordt; 
’t  Is God, Die hem bewaakt. 
De snode boosheid baart
Den goddeloze vloek en dood, 
Daar hij, die d’ onschuld stout verstoot, 
Zelf schuldig wordt verklaard.

De HEER’ verlost en spaart 
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt; 
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,  
Niet schuldig zijn verklaard.   

Psalm 34:9,10 en 11
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34. NAGESPREK OVER VREZENDE  

‘Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw 
vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig.’  (Psalm 88:16)

Nadat Groothart de voornaamste dingen uit het leven van Vrezende 
heeft verteld, zegt hij: ‘Ik heb nooit aan hem getwijfeld. Hij werd wel 
laag aan de grond gehouden. Dat was tevens zijn last in dit leven. Altijd 
was hij teer ten opzichte van de zonde. Hij schrok ook steeds terug om 
anderen te kwetsen of te beledigen.’  

Bunyan schrijft in een van zijn werken, dat degenen die de Heere 
vrezen eerder de bitterheid van de zonde voelen dan de genade van 
God. De genade ligt in de diepte van de ziel, maar de zonde drijft aan 
de oppervlakte in het vlees.

De oude Eerlijk vraagt wat toch wel de oorzaak kan zijn, dat zo 
iemand heel zijn leven in het donker gaat.

Groothart zegt daarop: ‘God is ook hierin soeverein. Sommigen 
mogen veel zingen; anderen moeten veel wenen. Vrezende was iemand 
‘die de bas speelde’. Toch is dit nog altijd beter dan met hoge tonen te 
beginnen. Helaas speelde Vrezende meestal lage tonen.’  

Eerlijk zegt: ‘Hij was wel vol ijver in de stad IJdelheid en bij de leeu-
wen. Hij was alleen zo bevreesd voor de zonde en voor de hel.’ 

Treffend is de aantekening die in de Engelse uitgave hierbij gevoegd 
is: ‘Heilige vreze des HEEREN, met een godvruchtige achterdocht over 
zichzelf is een duidelijk teken van genade.’ 

Christinne merkt op: ‘Er is in mij ook iets dat lijkt op Vrezende. Zijn 
bekommeringen kwamen naar buiten; die van mij bleven meer van 
binnen. Die drongen mij om nog harder te kloppen.’ 

Barmhartigheid herkent die vrees in haar ook. ‘Ik heb ook wel 
gevreesd dat ik nooit de zaligheid zou beërven.’ 

Mattheüs merkt op: ‘Ik dacht dat vrees een teken was, dat iemand 
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ver van de zaligheid vandaan was.’ 
Jakobus zegt echter: ‘Als er geen vrees is, is er ook geen genade. Er 

is echter niet altijd genade waar er vrees voor de hel is, maar er is zeker 
geen genade, waar geen vreze des HEEREN is.’   

 ‘Juist, jongen,’  zegt Groothart. ‘De vreze des HEEREN is het begin-
sel der wijsheid.’ 

Vragen:

 Begrijp je nu uit het bovenstaande dat het waar is, wat geschreven 1. 
staat: ‘Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest’ ? 

 Wat heeft Paulus bedoeld met wat hij schrijft in 1 Korinthe 8:13? 2. 
 Wat wordt bedoeld met ‘het beginsel’ der wijsheid?3. 

 Zingen:

‘k Schatte mij geheel verloren;   
‘k Mocht van geen vertroosting horen;   
Als mijn ziel aan God gedacht,   
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.   

Slaap weerhieldt  Gij van mijn ogen; 
‘k Was verslagen, neergebogen, 
En, verstomd door al ’t verdriet, 
Wars van mensen, sprak ik niet. 
‘k Overdacht al d’ oude dagen, 
Jaren, eeuwen, gunsten, plagen, 
En wat immer aan mijn ziel
Van Gods hand te beurte viel. 

Psalm 77:2 en 3     
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35. HET VERHAAL VAN EIGENZINNIG
 

‘Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde 
oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods 
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen 
Heere Jezus Christus verloochenen.’  (Judas:4)

De oude Eerlijk vertelt dan het verhaal van iemand die hemelsbreed 
verschilt van Vrezende. Het is Eigenzinnig, die zich wel voordeed als 
een pelgrim, maar die nooit door het Poortje binnengekomen was. Wat 
in zijn gedachten opkwam, wilde hij ook uitvoeren. Hij zei dat je zowel 
de ondeugden als de deugden van de pelgrims mocht opvolgen….

‘Dat is vreemd’ , zegt Groothart, ‘wij kunnen wel in zonden vallen, 
maar daaruit moeten wij leren waken en strijden tegen het kwaad. Wij 
mogen het kwade niet zomaar nadoen.’  

Eerlijk zegt, dat Eigenzinnig meende redenen daarvoor te vinden in 
de Schrift. Immers, David, de man naar Gods hart, leefde met een ande-
re vrouw, dus mocht hij dat ook wel. Salomo had zelfs vele vrouwen, 
dus mocht hij dat ook wel. Sara en Rachab hebben gelogen, dus mocht 
hij dat ook. De discipelen namen een ezelin bij een eigenaar weg, dus 
dan mocht hij dat ook. Jakob heeft zijn vader bedrogen, dus mocht hij 
dat ook. Hij bedoelde daarmee, dat degenen die de deugden van zulke 
personen hebben, ook hun ondeugden wel mogen opvolgen.

‘Dus,’  zegt Groothart, ‘als een kind struikelt en in de modder valt, 
mag het kind dit ook opzettelijk doen?’ 

Bunyan heeft eens opgemerkt, dat slechte voorbeelden van kinderen 
van God bakens voor ons zijn om de zonde te mijden.

‘Wat hebben sommigen toch vreemde opvattingen’ , zegt Christinne. 
‘Er zijn er zelfs die beweren dat je nog tijd genoeg hebt om je te bekeren, 
als de dood eraan komt.’ 

‘Stel voor’ , zegt Groothart, ‘dat iemand een week tijd krijgt om 
twintig mijl te lopen en hij wacht daarmee tot het laatste uur. Wat een 
dwaasheid!’  
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De oude Eerlijk heeft in zijn leven al meer onbegrijpelijke dingen 
gezien. Hij noemt daarvan enkele voorbeelden:

‘Ik heb er gekend die vol ijver de pelgrimsreis hebben aanvaard, 
maar die spoedig zijn omgekomen in de wildernis. Van anderen daar-
entegen had ik weinig verwachting en die bleken toch goede pelgrims 
te zijn.

Sommigen liepen in het begin snel voorwaarts, terwijl zij na enige 
tijd even snel terug liepen. Sommigen spraken vol lof over het pelgrims-
leven en later hadden zij er geen goed woord meer voor over. Sommigen 
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geloofden vast dat er een paradijs was, terwijl zij later teruggingen en 
zeiden dat zij het paradijs niet gevonden hadden.

Sommigen wisten zeker wat zij zouden doen als zij verdrukking en 
tegenspoed zouden krijgen, terwijl zij later vluchtten en de pelgrimsweg 
verlieten, zelfs als er helemaal geen gevaar was.’  

Vragen:

 Degenen die de Schrift aanhalen om hun verkeerde denkbeelden 1. 
goed te keuren, verdraaien de Schrift, of halen die eenzijdig aan. 
Kun je daar een goed voorbeeld van noemen uit de Bijbel? 

 Wat Christinne opmerkt is een bekende dwaling van de 2. 
Remonstranten. Welke?

 Het laatste voorbeeld dat Eerlijk noemt, staat heel duidelijk in 3. 
Spreuken 28:1. Wat betekent die tekst?

Zingen:

Dit duurde, tot ik uit die 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,
Zult Gij hun tonen, onverwacht, 
Hoe Gij hun ijdel beeld veracht. 

Psalm 73:9 en 10
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36. AANKOMST IN DE HERBERG VAN EEN 
OUDE PELGRIM

‘U grote Gajus, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente.’  
(Romeinen 16:23a)
‘Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen 
engelen geherbergd.’  (Hebreën 13:2)

Nadat de oude Eerlijk het verhaal van Eigenzinnig heeft verteld, 
komt er iemand naar hen toegelopen die hen waarschuwt voor rovers 
die dichtbij zijn. Groothart zegt: "Het zijn de rovers die Kleingeloof 
hebben aangevallen.’ 

Gelukkig zijn ze niet verschenen.
Christinne verlangt naar rust. Zij zijn allen moe. De oude Eerlijk 

weet dat er niet ver weg een herberg is, de herberg van Gajus. Daar 
gaan ze heen.

Gajus heet hen hartelijk welkom en zegt: ‘Mijn huis is voor niemand 
anders dan voor pelgrims.’  Hij wijst hen onmiddellijk hun kamers.

Groothart vraagt of hij nog iets te eten heeft. ‘Wat ik nog heb, kunt 
u met alle genoegen krijgen.’  Hij laat de kok ‘Proef–wat-goed-is’ een 
maaltijd klaar maken. 

Intussen hebben zij samen een goed gesprek. Groothart vertelt Gajus 
wie de pelgrims zijn en dat de jongens ook in de voetstappen van hun 
vader gaan. Gajus is verwonderd als hij de naam Christen hoort. 

Hij heeft veel christenen van vroeger gekend. Christenen woonden 
aanvankelijk in Antiochië. Velen hebben zware beproevingen moeten 
doorstaan voor de waarheid. Denk aan Stéfanus, aan Jakobus die met 
het zwaard gedood is. Denk ook aan Ignatius die voor de leeuwen werd 
geworpen. Of aan Polycarpus die verbrand werd en aan vele anderen 
die op gruwelijke wijze ter dood gebracht werden.

Gajus geeft Christinne de raad dat haar jongens vrouwen moeten 
zoeken die ook uit het geslacht van de christenen zijn. ‘Laat ze toch 
trouwen ‘in de Heere’’ , zegt hij. ‘Het geslacht van de christenen kan 
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wel verminderen, maar het kan nooit uitgeroeid worden. 
Laat Barmhartigheid toch met Mattheüs trouwen.’ 
Gajus herinnert het gezelschap eraan, dat verschillende vrouwen 

eerder in Christus geloofd hebben dan mannen. Denk maar aan de 
vrouwen die naar het graf gingen en de boodschap van Zijn opstanding 
aan de discipelen moesten brengen. Anderen volgden Jezus en dienden 
Hem van hun goederen.

Vragen: 

 Wat zegt de kanttekening in Handelingen 11:26 over ‘christenen’? 1. 
 Wat wordt bedoeld met ‘trouwen in de Heere’? 2. 

Zingen:

Toon ons Uw goedheid en Uw macht, 
Door Uw bescherming, dezen nacht;   
Behoed ons tegen ramp en leed, 
En blijf tot onze hulp gereed.     

Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart,
En heel in gunst der kranken smart. 
 
Avondzang:2 en 6 
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37. GEESTELIJKE GEMEENSCHAP AAN DE 
MAALTIJD 

‘En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, 
en in de breking des broods, en in de gebeden.’  (Handelingen 2:42)  
 

De maaltijd wordt klaargemaakt. De tafel wordt gedekt. Mattheüs 
zegt, als hij dat ziet: ‘Ik krijg trek in eten.’  Groothart antwoordt daarop: 
‘Zo moeten de preken die wij horen bij ons een grotere begeerte ver-
wekken naar het Avondmaal van de grote Koning. Al de genademid-
delen moeten voor ons voorbereidingen zijn voor het Avondmaal in 
de hemel.’ 

De verschillende spijzen die opgediend worden, hebben alle een 
geestelijke betekenis. 

De hefschouder moet ons leren ons hart tot de Heere op te heffen: 
‘Tot U, o HEERE! hef ik mijn ziel op.’ 

De wijn wijst heen naar het bloed van Christus. De toepassing daar-
van maakt het hart vrolijk.

De melk is de spijze voor de kinderen: ‘Als nieuwgeboren kinder-
kens, zijt zeer begerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door 
dezelfde moogt opwassen.’  De kinderen zijn zij die pas wedergeboren 
zijn. Zij moeten onderwijs krijgen uit het Woord.

Boter en honing versterken het verstand en het oordeel. 
Appels zijn de beloften uit het Woord. Verboden vruchten maken de 

mens ziek. Denk maar aan wat Mattheüs is overkomen. Wat de Heere 
geeft, is echter goed.

Noten zijn de moeilijke teksten uit het Woord. Daar moet veel moeite 
voor worden gedaan om die te begrijpen. 

Tijdens de maaltijd geeft de oude Eerlijk een raadsel op: ‘Wie is hij 
die hoe meer hij weg geeft, hoe meer hij overhoudt?’  

Nadat Gajus hierover enige tijd heeft nagedacht, zegt hij: ‘Dat is hij 
die zijn goederen aan de armen geeft.’   
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de hele nacht bijeen en spreken met elkaar over geestelijke zaken. 

Nu geeft Gajus ook een raadsel op: ‘Wie doden wil, moet eerst zelf 
overwonnen worden.’ 

De oude Eerlijk moet lang nadenken voordat hij dit raadsel begrijpt. 
Eindelijk zegt hij: ‘Iemand moet eerst door genade zelf overwonnen 
worden, vóór hij de zonde in zich kan doden.’  

‘Wat denkt u van het volgende?’  vraagt Gajus. ‘Twee mensen begin-
nen de pelgrimsreis. De één is jong; de ander oud. De jonge man heeft 
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door ouderdom en door de natuur al wat van hun kracht verloren heb-
ben. Bij wie zal nu de genade het duidelijkst aan het licht komen?’  

De oude Eerlijk zegt: ‘Ik denk bij de jonge man, want die heeft met 
de grootste tegenstand te maken.’   

‘Juist’ , zegt Gajus, ‘wij moeten oppassen dat we het verzwakken 
van onze verdorvenheden met het ouder worden niet aanzien voor een 
overwinning door de genade!’  

De volgende morgen leest Jakobus voor het hele gezelschap Jesaja 
53. De oude Eerlijk heeft daarover een vraag: ‘Wat betekent het dat onze 
Zaligmaker opgeschoten is als een wortel uit een dorre aarde?’ 

Groothart antwoordt: ‘Toen Hij geboren werd, had de Joodse kerk 
bijna alle sap en kracht van de godsdienst verloren.’ 

Vragen:

 Wat is de betekenis van Jesaja 7:15?1. 
 Het raadsel dat de oude Eerlijk opgeeft, staat met andere woorden 2. 
in Spreuken 11:24. Begrijp je die tekst? 

Zingen:

Want Sion is van God begeerd,  
’t Wordt met Zijn woning hoog vereerd;  
‘Hier’ , sprak Hij, Die het al beheert,  
‘Hier zal Ik wonen naar Mijn lust;   
 Hier is in eeuwigheid Mijn rust.   
 
‘k Zal Sions, ‘k zal der armen spijs, 
Hier zeeg’nen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen Naam ten prijs, 
De priesters met Mijn heil bekleên,
En ’t volk doen juichen, weltevreên.’ 

Psalm 132:9 en 10
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38. KLEINMOEDIG BEVRIJD

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

Gajus stelt aan de pelgrims voor het veld in te gaan en de strijd aan 
te binden met reus Doodslager. Hiermee bedoelt Bunyan een wrede 
vervolger van pelgrims, die op grond van de plakkaten van de overheid, 
de christenen boetes en gevangenisstraffen oplegt. Waar hij de kans 
zou krijgen zou hij hen zelfs ter dood laten brengen. Deze wreedaards 
hebben het vooral gemunt op zwakke christenen. Overal sturen zij hun 
handlangers heen.

Groothart met zijn wapens, de anderen met spiesen en stokken bege-
ven zich naar het hol waar reus Doodslager vertoeft. Als zij daar aanko-
men, heeft hij net een pelgrim onderhanden, die hij grondig onderzoekt. 
Het is Kleinmoedig.

Groothart daagt de reus uit naar buiten te komen. Hij doet dat. 
Gewapend komt hij op de pelgrims af en vraagt hen waarom zij hier-
heen gekomen zijn. Groothart zegt daarop: ‘Om het bloed van de pel-
grims te wreken.’ 

De strijd met de reus duurt niet zo lang. Groothart weet hem zo op 
de grond te slaan en onthooft hem. Kleinmoedig wordt uit zijn wrede 
klauwen bevrijd.

Kleinmoedig vertelt kort zijn levensgeschiedenis. Hij is afkomstig 
uit de stad Onzeker. Al vroeg zat de dood hem op de hielen. Hij is zwak 
van lichaam, maar ook zwak van geest. Hij deinst spoedig terug voor 
tegenstand. Dit alles is voor hem een middel geweest de pelgrimsreis 
te aanvaarden, zelfs als hij zou moeten kruipen. 

Bij het Poortje is hij toegelaten. Veel liefde heeft hij ontvangen in het 
huis van Uitlegger. Een van de knechten van Uitlegger heeft hem zelfs 
de heuvel Moeilijkheid op gedragen. Iedereen moedigde hem aan, maar 
niemand wilde zo langzaam met hem meelopen.
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Dan vertelt hij dat hij in de Aanvalslaan door reus Doodslager gegre-
pen werd. ‘Toch meende ik vast dat hij mij niet zou kunnen doden, als 
ik mij met hart en ziel aan mijn Meester zou houden. Ik heb me altijd 
voorgenomen om te lopen waar ik kan, langzaam te gaan waar ik niet 
lopen kan en te kruipen waar ik helemaal niet gaan kan. Mijn verlangen 
ligt aan de overzijde van de rivier zonder brug.’ 

De oude Eerlijk vraagt hem, of hij Vrezende wel eens ontmoet heeft. 
‘Ja’ , zegt Kleimoedig, ‘hij was een oom van mij, een broer van mijn 
vader. Wij hadden bijna dezelfde gemoedsgesteldheid.’ 
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Gajus heet Kleinmoedig van harte welkom in zijn herberg. 
Kleinmoedig bedankt de pelgrims voor deze onverwachte gunst. 

Terwijl de pelgrims het huis van Gajus weer willen binnengaan, 
komt er iemand aangerend die zegt dat een zekere ‘Niet-Goed’ door een 
bliksemstraal getroffen is en op slag gedood is. ‘O’ , zegt Kleinmoedig, 
die man heeft mij enkele dagen geleden ingehaald. Hij wist te ontsnap-
pen aan reus Doodslag en nu ben ik ontkomen en hij is omgekomen.’ 

Vragen:

 Kun je begrijpen waarom Bunyan de stad waaruit Kleinmoedig 1. 
afkomstig was ‘Onzeker’  noemt?

 Op welke wijze komt het geloof van Kleinmoedig duidelijk naar 2. 
voren? 

 Waarom noemt Bunyan die omgekomen persoon ‘Niet-Goed’? 3. 

Zingen:

De HEER’ is aan de spits getreden  
Dergenen, die mij hulpe bien;  
Ik zal, gered uit zwarigheden, 
 Mijn lust aan mijne haat’ren zien. 
’t Is beter, als w’om redding wensen,  
Te vluchten tot des HEEREN macht,  
Dan dat men ooit vertrouwt op mensen,  
Of zelfs van prinsen hulp verwacht.

Zij hadden mij omringd als bijen, 
Maar zijn als doornenvuur vergaan; 
‘k Mocht hen in ’s HEEREN kracht bestrijen,
In ’s HEEREN Naam hen gans verslaan. 
Gij hadt  m’, o vijand, hard gestoten, 
Tot vallens toe mij onderdrukt; 
De HEER’ bewaart Zijn gunstgenoten; 
De HEER’ heeft Zelf mij uitgerukt. 

Psalm 118:4 en 6 
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39. VERTREK UIT DE HERBERG VAN GAJUS 

‘Degene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige 
samensprekingen.’  (Romeinen 14:1) 
‘Ik ben  de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken 
winnen zou.’  (1 Korinthe 9:22a)  

Voordat de pelgrims uit de herberg vertrekken, laat Gajus nog een 
feestmaal aanrichten. Voor het verblijf bij Gajus behoeven de pelgrims 
niets te betalen. Hijzelf kreeg voldoende vergoeding van de ‘barmhar-
tige Samaritaan’. 

Na de maaltijd neemt Gajus van hen allen afscheid; in het bijzonder 
van Kleinmoedig. Die staat bij de deur echter nog wat te dralen. ‘Ik heb 
geen geschikte metgezel’ , zegt hij. ‘De andere pelgrims zijn opgewekt 
en sterk, maar ik ben zwak. Laat mij maar achteraan komen, opdat ik 
hun niet tot last zij. Ik houd niet van vrolijkheid en sierlijke kleding. Ik 
kan geen onnuttige vragen beantwoorden. Ik erger mij misschien wel 
aan iets waar de anderen geen bezwaar in zien. Ik ben nog zo’n onkun-
dige christen. Als ik hoor dat sommigen zich in de Heere verblijden, 
heb ik daar last van, want ik kan dat niet.’ 

Groothart zegt echter tegen Kleinmoedig: ‘Mijn taak is de kleinmoe-
digen te vertroosten. Wij zullen je in alles helpen. Wij zullen daarom 
sommige dingen voor u nalaten en ons daarin verloochenen.’ 

Op datzelfde ogenblik komt er echter een pelgrim op krukken aan. 
Het is Gereed-tot-Hinken. Als Kleinmoedig hem ziet, roept hij: ‘Dat is 
net iemand voor mij. Welkom. Welkom.’  

‘En ik ben blij met zo’n metgezel’ , zegt Gereed-tot-Hinken. ‘Ik zal 
je wel een van mijn krukken lenen.’  

‘Dat is nog niet nodig’ , zegt Kleinmoedig. ‘Misschien kan ik die kruk 
gebruiken, om een hond van mij af te houden.’  Hoewel Kleinmoedig 
zwak van lichaam en van geest is, is hij toch oprecht en volhardend. 

Het gezelschap zet zich weldra in beweging. Groothart en de oude 
Eerlijk gaan voorop. Gereed-tot-Hinken en Kleinmoedig sluiten de 
rij.
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Spoedig komen ze bij de plaats waar Christen en Getrouwe Evangelist 
hebben ontmoet. Evangelist waarschuwde hen toen voor wat in de stad 
IJdelheid zou gebeuren. 

Stad IJdelheid komt weldra in het gezicht van de pelgrims. 

Vragen:

 Wat staat er van Gajus geschreven in 3 Johannes : 5?1. 
 Wat heeft de Heere Jezus gezegd van het ergeren van kleingelovigen 2. 
in Mattheüs 18:6? Wat betekent ‘ergeren’ hier? 

 In Romeinen 14:1 staat hoe men die kleinen moet behandelen. Wat 3. 
zegt de kanttekening hierbij?  

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.  . 

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.

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. 

Psalm 38:17, 21 en 22. 
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40. EEN GEZELSCHAP VAN GODS KINDEREN 
IN DE STAD IJDELHEID 

‘Alwaar wij broeders vonden, en werden gebeden, zeven dagen bij hen te 
blijven; en alzo gingen wij naar Rome.
En vandaar kwamen de broeders, van onze zaken gehoord hebbende, ons 
tegemoet tot Appiusmarkt, en de drie tabernen; welke Paulus ziende, 
dankte hij God en greep moed.’  (Handelingen 28:14 en 15)  

In de stad IJdelheid aangekomen, stelt Groothart voor naar het huis 
van Mnason, een oude discipel, te gaan. Het is al tegen de avond als zij 
daar zijn. Mnason heet de pelgrims van harte welkom. 

De oude Eerlijk zegt: ‘Wij willen graag onderdak en een goed gezel-
schap.’  

‘Goed gezelschap zal nog moeten blijken.’  De oude discipel toont 
hun de kamers waar zij kunnen verblijven en ook de eetzaal. 

De oude Eerlijk vraagt, of er ook nog van Gods kinderen in deze stad 
zijn. ‘Nog enkele’ , zegt Mnason. ‘Dan wil ik die wel graag ontmoeten’, 
zegt Eerlijk. ‘Als wij kinderen van God ontmoeten, is dat net zoiets als 
zeelieden de maan en sterren zien.’ 

Mnasons dochter, Genade, gaat de stad in om kinderen Gods uit 
te nodigen. Weldra is een aantal in Mnasons huis bijeen: Berouwvol, 
Heilige, Liefhebber-van-Gods-Kinderen, Bevreesd-om-te-liegen en 
Boetvaardig. 

Mnason vertelt hen wie Christinne is, wier man zo schandelijk in 
de stad behandeld werd. Wat is dat voor hen een verrassing! 

Eerlijk vraagt hoe de houding nu in de stad is tegenover de christe-
nen. Berouwvol zegt: ‘Wij moeten elke dag op onze hoede zijn.’  

‘En hoe gedragen zich uw buren?’ vraagt Eerlijk weer. Berouwvol 
antwoordt: ‘Die zijn veel gematigder dan vroeger. Ik denk dat het bloed 
van Getrouwe nog als een last op hen drukt. Momenteel kunnen wij in 
vrijheid overal lopen. De godsdienst is nu bij velen zelfs in ere. Dan kun 
je ook wel meer belijders verwachten. In vervolgingen is dat anders. 
Proeftijden zijn zeeftijden.’ 
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Berouwvol vraagt op zijn beurt hoe het de pelgrims op hun weg 
gegaan is. ‘Wel’ , zegt Eerlijk, ‘nu eens was het helder weer, dan weer 
stormachtig. De ene keer ging het heuvelopwaarts, de andere keer weer 
naar beneden. Niet ieder die wij ontmoet hebben, was een vriend. Wij 
moeten immers door vele verdrukkingen ingaan.’  

‘Welke moeilijkheden hebben jullie dan zoal gehad?’ vraagt 
Berouwvol. 

Groothart noemt de mannen die boze bedoelingen hadden met 
Christinne en Barmhartigheid en verder de reuzen Snoever en 
Doodslager, uit wiens klauwen zij Kleinmoedig hebben bevrijd. 
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Heilige merkt op: ‘Pelgrims moeten dapper zijn en een onberispelijk 
leven leiden.’ 

‘Ja’ , zegt Liefhebber-van-Gods-Kinderen, ‘velen beginnen aan de 
pelgrimsreis en zijn vreemdelingen van de pelgrims zelf, maar geen 
vreemdelingen op aarde.’   

Bevreesd-om-te-liegen zegt: ‘Velen zijn niet oprecht, maar wijken 
af in leer en leven.’ 

Boetvaardige vult aan: ‘Daar moeten pelgrims bekommerd over 
zijn.’  

Als Groothart en zijn gezelschap zo enige tijd bij Mnason gebleven 
zijn, geeft de oude discipel zijn dochter Genade aan Samuel tot vrouw 
en Martha geeft hij aan Jozef.

Vragen: 

 Wat de maan en de sterren voor zeelieden zijn, zijn medechristenen 1. 
voor pelgrims. Wat bedoelt de oude Eerlijk daarmee? 

 Begrijp je dat ‘een proeftijd een zeeftijd is’?2. 
 Let eens op de namen die Bunyan heeft gegeven aan de christenen 3. 
in de stad IJdelheid. Kun je die verklaren?   

Zingen:

Looft, looft nu aller heren HEER’,
Gij, Zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.

Psalm 134:1
  
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den zegen; 
Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En ’t leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133:3 
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41. DE VALSE LEER BESTREDEN EN IN DE 
WARE LEER OPGEVOED 

‘  en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was 
van namen der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.’  
(Openbaring 17:3b)

‘Komt, gij kinderen! Hoort naar mij! Ik zal u des HEEREN vreze leren.’  
(Psalm 34:12)

In Bunyans tijd zijn er diverse vervolgingen geweest. Mensen die 
naar waarheid in geloof de Schrift wilden belijden, werden om hun 
geloof vervolgd.

Daartegenover was er een aantal trouwe evangeliepredikers die de 
reformatorische leer in woord en geschrift hebben verdedigd. We den-
ken bijvoorbeeld aan de bekende puriteinen Owen, Manton en Poole.

Wat nu in de Christinnereis volgt, ziet op deze historische gebeur-
tenis.

Terwijl het gezelschap pelgrims in de stad IJdelheid verblijft, komt 
er regelmatig uit een  bos dicht bij de stad een scharlakenrood mon-
ster. Het beest heeft een lichaam als een draak: het heeft zeven hoofden 
en tien hoornen. Het wordt geregeerd door een vrouw. Het komt dus 
helemaal overeen met de beschrijving van de anti-christelijke macht 
in Openbaring 17. Het beest doodt verschillende mensen in de stad. 
Kinderen worden geroofd en weggevoerd om door de aanhangers van 
het monster opgevoed te worden in de valse leer. Het beeld is dus wel 
duidelijk. De antichrist grijpt weer naar de macht. Velen sterven de 
marteldood. 

Als Groothart en zijn gezelschap dit beest gezien hebben, besluiten 
zij het monster aan te vallen. Elke keer als het uit het woud te voorschijn 
komt, gaan zij er met hun wapens op af en jagen het terug. Na verloop 
van tijd heeft het beest verschillende wonden opgelopen en verschijnt 
niet meer in de stad.
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Na deze strijd tegen het monster maken de pelgrims zich weer 
gereed voor het vertrek. Zij nemen afscheid van hun vrienden en beve-
len hen in de hoede des HEEREN.

De pelgrimsreis gaat langs bekende plaatsen: de plaats bijvoorbeeld 
waar Getrouwe ter dood veroordeeld is. Verder langs de heuvel Gewin, 
waar Christen en Hopende verzocht werden naar de zilvermijn te gaan. 
Even later zien zij het monument van de vrouw van Lot.

Dan komen zij bij de rivier, waar heerlijke weiden en fruitbomen zijn. 
Daar zijn ook schaapskooien en verblijven voor de lammeren. Daar is 
Iemand die lammeren in Zijn armen vergadert.

Hier geeft Christinne haar schoondochters, die intussen baby’s 
gekregen hebben, onderwijs. Zij raadt hen aan hun kleinen toe te 
vertrouwen aan de Zorg van de HEERE, door gebeden en door een 
godvruchtig voorbeeld. ‘Voed hen op in de leer en de vermaning des 
HEEREN.’  

Vragen:

 Lees Openbaring 17:1–3  met de kanttekeningen. Pas dat toe op dit 1. 
verhaal.

 Wat staat er in het huwelijksformulier als de tweede oorzaak, waar-2. 
om de Heere het huwelijk heeft ingesteld? 

 Wat is de betekenis van Spreuken 22:6?3. 

Zingen:

Vreest, vreest Hem t’ allen tijd’,   
Gij, heiligen, daar g’ ondervindt,   
Dat hij, die God vreest en bemint,   
Gebrek noch schade lijdt.    
In honger komt noch moed    
Noch kracht de jonge leeuw te baat;   
Maar die den HEER’ zoekt vroeg en laat, 
Mist nimmer ’t nodig goed.  
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Komt, kind’ren, hoort naar mij; 
Neemt mijn getrouwen raad in acht; 
Ik leer, opdat g’ uw plicht betracht, 
Wat ’s HEEREN vreze zij.
Hebt gij in ’t leven lust,
In dagen, waar men ’t goed’ in ziet 
Waarin men vrij is van verdriet,  
Daar niets ons heil ontrust?

Houdt dan uw tong in toom;
Dat zij nooit schand’lijk spreek’ of smaal’;
Dat nooit bedrog of leugentaal
Op uwe lippen koom’;
Betreedt het rechte spoor; 
Veracht het kwaad; jaagt naar den vree. 
God ziet de vromen, en hun bee 
Geeft Hij altoos gehoor. 

Psalm 34:5,6 en 7 
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42. KASTEEL TWIJFEL MET DE GROND GELIJK 
GEMAAKT 

‘Strijd den goeden strijd des geloofs.’  (1 Timotheüs 6:12a)
‘Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, 
zo gij u onthoudt.’  (Spreuken 24:11) 

De pelgrims komen langs de plaats waar eens Christen en Hopende 
over de heining geklommen zijn en op het bij-pad in het weiland zijn 
gaan lopen. Daar zijn ze gevangen door reus Wanhoop. Vreselijke dagen 
hebben zij doorgebracht in kasteel Twijfel. Nog steeds staat dit kasteel 
daar. Wie weet, of er weer pelgrims gevangen zitten.

Groothart, de oude Eerlijk en de vier jongens van Christinne oppe-
ren het plan het kasteel te slechten. Maar mag men zich wel wagen 
op die onheilige grond? Groothart zegt: ‘Mijn taak is voornamelijk de 
zonde te weerstaan, het kwade te overwinnen en zo de goede strijd des 
geloofs te strijden. Laten wij gaan. Misschien kunnen we nog pelgrims 
die daar gevangen zitten, bevrijden.

Terwijl Kleinmoedig en Gereed-tot-Hinken bij de vrouwen en kin-
deren blijven, gaan de anderen richting kasteel Twijfel. Nadat zij op de 
poort gebonsd hebben, komen reus Wanhoop en zijn vrouw Gebrek-
aan-Vertrouwen tevoorschijn. ‘Ik beveel u de poort te openen’ , zegt 
Groothart. ‘Maak u maar klaar voor de strijd.’ 

Reus Wanhoop vertoont geen enkel vrees. Hij meent dat niemand 
hem kan overwinnen, daar hij zelf engelen te sterk is geweest. Hij doet 
zijn harnas aan en komt met een grote knots in zijn hand naar bui-
ten..

De zes mannen vallen hem van voren en van achteren aan. Zijn 
vrouw, die hem wil helpen, wordt door de oude Eerlijk met één slag 
neergeveld. Het gelukt de mannen ook de reus neer te slaan, hoewel 
hij zich, als een kat in het nauw hevig verdedigt. Groothart slaat echter 
zijn hoofd eraf en dan is het gedaan met de reus.

Wat is voor christenen de strijd tegen ongeloof en wanhopende 
gedachten pijnlijk, ja veelal langdurig. Hoe velen zitten dagen zonder 
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getal in de banden van die wrede reus.
Bunyan schrijft in zijn preek over ‘Komst en Welkomst tot Christus’, 

dat zeer bekommerde christenen lijken op ruiters die op een oud paard 
reizen. Het paard kan niet harder, hoewel zij het steeds de sporen geven. 
Met andere woorden: ‘De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.’ 
. 

De pelgrims beginnen nu het kasteel af te breken. Het duurt wel 
zeven dagen, voordat zij daarmee klaar zijn. In het kasteel treffen zij 
twee pelgrims aan, die er heel slecht aan toe zijn. Het zijn Neerslachtig 
en zijn dochter Zeer-Bevreesd. Het is een wonder dat zij nog leven, 
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want overal in het kasteel liggen doodsbeenderen van hen die omge-
komen zijn. 

De bevrijders nemen Neerslachtig en Zeer-Bevreesd mee. Groothart 
neemt ook het hoofd van de reus mee en zet dat op een staak bij de 
plaats van de overstap. Wat zijn de vrouwen, Kleinmoedig en Gereed-
tot-Hinken blij, als zij de anderen weer terugzien! Christinne geeft 
Neerslachtig wat te drinken uit haar fles met versterkende drank.

Hoewel kasteel Twijfel nu met de grond gelijk gemaakt is, moet men 
wel bedenken dat het weer opgebouwd kan worden. De zonde kan een 
christen weer zodanig in de banden brengen, dat men bijna alle hoop 
verliest. Daarom: ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.’ 

Vragen:

 Bunyan heeft de vrouw van Wanhoop ‘Gebrek-aan-Vertrouwen’ 1. 
genoemd. Zij heeft Wanhoop steeds aangepord de pelgrims aan 
te vallen. Begrijp je deze beeldspraak?

 Lees de kanttekening bij Spreuken 24:11. Staat daar niet een van de 2. 
voornaamste taken van Gods knechten? 

 

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.   

Dit overstelpt mijn geest met rouwe;
Als ik mijn deerlijk lot beschouwe,
Bezwijkt mijn afgefolterd hart. 
Gij weet, dat ik op U betrouwe;
Algoede God, genees mijn smart. 

Psalm 143:3 en 4   
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43. VERBORGENHEDEN DOOR DE HERDERS 
VERKLAARD 

‘Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers 
der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk 
getrouw bevonden worde.’  (1 Korinthe 4:1 en 2)  

Nu gaat de weg van de pelgrims naar de Liefelijke Bergen, waar zij 
kennis maken met de herders. Zij heten hen hartelijk welkom. Groothart 
vertelt de herders, waar dit gezelschap pelgrims zoal vandaan komt. 
‘Het is onze taak zowel de zwakken als de sterken te onderwijzen en 
te vertroosten’ , zeggen de herders. ‘Gebreken behoeven geen verhin-
dering voor ons te zijn om pelgrims welkom te heten.’  Als getrouwe 
dienaars van Christus noemen zij juist de zwakken bij name: ‘Kom 
Kleinmoedig, Gereed-tot-Hinken, Neerslachtig, Zeer-Bevreesd, kom 
hier binnen.’  

De volgende morgen, als het helder weer is, willen de herders de 
pelgrims enkele bijzonderheden laten zien. Zij nemen hen mee naar 
de Wonderberg. In de verte zien zij dat iemand louter met woorden de 
heuvels omver laat tuimelen. Hij blijkt een zoon van Grote Genade te 
zijn. Hij leert de pelgrims dat een groot geloof bergen van moeilijkhe-
den uit de weg kan ruimen. 

Vervolgens gaan de herders de pelgrims voor naar de heuvel 
Onschuld. Daar staat iemand in het wit gekleed. Twee mannen, 
Vooroordeel en Kwaadwillige werpen steeds vuil naar deze persoon 
in het wit. Wonderlijk, het vuil valt langs zijn witte kleed heen en laat 
geen smet achter. Wat een zegen, als het leven van een godvrezend 
iemand zodanig is dat niemand daar een smet op kan werpen! 

De volgende plaats die de herders aan de pelgrims laten zien, is de 
heuvel Liefdadigheid. Daar staat een man die een hele rol stof bij zich 
heeft, om kleren uit te maken voor de armen. Zie wat wonderlijk: de rol 
stof wordt daardoor niet kleiner! Wie met zijn hart gaven aan de armen 
geeft, zal zelf niet tekort komen. Wat heeft de weduwe te Zarfath dat 
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op wonderlijke wijze ondervonden. 

Tenslotte brengen de herders de pelgrims nog naar een plaats, waar 
twee mannen, Dwaasheid en Onverstand, een Moorman proberen wit 
te wassen. Maar hoe meer zij wassen, hoe zwarter hij wordt. Men kan 
op allerlei manieren van iemand die een slecht leven leidt ook goede 
dingen opnoemen, maar dat maakt de persoon meestal steeds afschu-
welijker. 
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Vragen: 

 Waarom zouden dienaren van Christus juist de zwakken bij name 1. 
moeten noemen? 

 Als Vooroordeel en Kwaadwillige een godvrezende beschuldigen, 2. 
zorgt de Heere dat Zijn kind genade en eer zal ontvangen. Kun je 
daar een voorbeeld van noemen uit de Schrift? 

 3. Begrijp je de uitdrukking: ‘Wat uit vlees geboren is, dat is vlees’ ?

Zingen:

Stel op den HEER’ in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER’; 
Dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer’.

Zwijg Gode; wacht op ’t eind van ’s HEEREN wegen, 
Wanneer gij hier der snoden voorspoed ziet; 
En, hebben zij door list hun wens verkregen, 
’t Onsteek’ uw drift, noch baar’ u zielsverdriet; 
Misgun hun dan geen ingebeelden zegen, 
Laat af van toorn, en zoek de wrake niet. 

’t Zachtmoedig volk zal eens den vollen vrede 
Genieten, in de zoetste rust verblijd, 
En erven d’ aard. Hoe ook de booz’ en wrede 
Op d’ onschuld loer’, de tanden kners’ van spijt, 
Hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, 
De HEER’ belacht het wrokken van dien nijd. 

Psalm 37:2,4 en 6 
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44. AAN DE WENSEN VAN 
BARMHARTIGHEID VOLDAAN 

‘Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij 
door Hem behouden worden van den toorn.’   (Romeinen 5:9)
‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als 
in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante 
veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.’  
(2 Korinthe 3:18) 

Barmhartigheid zegt tegen haar schoonmoeder, dat zij de opening in 
de zijde van de heuvel wel wil zien. Christinne zegt dat tegen de herders 
en die nemen haar mee naar de plaats waar de deur in de zijkant van de 
heuvel is. Als deze geopend wordt, luistert Barmhartigheid aandachtig 
naar wat zij daarbinnen hoort. Zij hoort iemand zijn vader vervloeken, 
omdat deze hem van de weg des vredes heeft afgehouden. Een ander 
zegt dat hij wel wenste dat hij vernietigd zou zijn geworden, voordat 
hij zijn ziel heeft verloren. Weer een ander wenste wel dat hij opnieuw 
kon leven, dan zou hij zichzelf zeker wel verloochenen en niet meer 
in de zonde leven. Wat een vreselijke plaats waar Barmhartigheid nu 
staat: het is alsof de aarde beeft en kreunt. Barmhartigheid beeft over 
heel haar lichaam en ziet zo bleek als een doek. 

‘Wat zijn diegenen gelukkig die verlost worden door de Heere en 
niet in deze vreselijke plaats komen’ , denkt zij bij zichzelf. 

Velen zullen in die rampzalige plaats hun zondige leven betreuren: 
‘Had ik maar geluisterd. Was ik maar niet doorgegaan in de zonde.’  

Als Barmhartigheid in het huis van de herders terug is, ziet zij in 
de eetzaal een mooie spiegel hangen. O, wat zou zij die graag hebben, 
maar zij durft er niet om te vragen. Met die spiegel bedoelt Bunyan 
het Woord van God. Velen in zijn dagen bezitten niet eens een Bijbel. 
Barmhartigheid zou er zo graag een hebben. ‘Als ik die niet heb, zal 
het nog verkeerd met mij aflopen. Dan zal ik geen goede vruchten 
voor de Heere kunnen voortbrengen’ , denkt zij. Christinne vraagt de 
herders naar die spiegel. ‘O’ , zeggen zij, ‘in die spiegel kun je aan de 
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ene kant de mens zien, zoals hij werkelijk is. En als je hem omdraait, 
kun je daarin de Heere van de pelgrims zien. Sommigen hebben Hem 
zelfs gezien met de doornenkroon op Zijn hoofd en de littekenen in Zijn 
handen, voeten en in Zijn zijde. De Heere wordt ons daarin beschreven 
hoe Hij op aarde was en nu in de hemel, dus in Zijn vernedering en in 
Zijn verhoging.’  

O, wat een liefde hebben Gods kinderen voor het Woord van God. 
Zij kunnen eerder aardse bezittingen missen dan dit Woord.

De herders Kennis, Ondervinding, Waakzaam en Oprecht, vragen 
Barmhartigheid wat zij wil. Zij bloost van verlegenheid als zij haar 
wens te kennen geeft. De herders begrijpen haar echter heel goed 
en geven haar met blijdschap de begeerde ‘spiegel’. In het hart van 
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Barmhartigheid zal wel geleefd hebben, wat de dichter van Psalm 119 
zingt: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak, én 
hart én zinnen strelen.’  

Vragen: 

 Kun je begrijpen waarom Gods Woord met een spiegel wordt ver-1. 
geleken?  

 Wat staat er in artikel 7 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis 2. 
over de inhoud van de Heilige Schrift? 

 Waarom wordt de Zoon van God ook wel het Woord genoemd? 3. 
(zie Johannes 1:1). 

Zingen: 

Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet,   
Mijn pad ten licht, om ’t donker op te klaren.  
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw gena bestendig zal bewaren. 

Hoe wonderbaar is Uw Getuigenis! 
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; 
Want d’ oop’ning van Uw woorden zal gewis, 
Gelijk een licht, het donker op doen klaren; 
Zij geeft verstand aan slechten, wien ’t gemis 
Van zulk een glans een eeuw’gen nacht zou baren. 

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. 

Psalm 119:53, 65 en 67 
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45. ONTMOETING MET VERDEDIGER-DER-
WAARHEID 

‘De HEERE is mijn levenskracht, voor wien zou ik vervaard zijn?’  
(Psalm 27:1b)
‘Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen.’  
(Psalm 27: 3a)
‘Hij leert mijn handen ten strijde, zodat een stalen boog met mijn armen 
verbroken is.’  (Psalm 18:35) 

Nadat de pelgrims afscheid genomen hebben van de herders, komen 
zij weldra bij de plaats waar eens Kleingeloof beroofd is. Daar treffen zij 
nu een man aan met een getrokken zwaard. Zijn gezicht zit helemaal 
onder bloed.

Groothart vraagt naar zijn naam. Hij zegt: ‘Ik ben Verdediger-der-
Waarheid. Ik ben bestookt door drie vijanden, die mij voor de keus 
stelden mij bij hen aan te sluiten of terug te gaan naar de plaats waar 
ik vandaan kom. In dat laatste geval zouden zij mij ter plaatse dood-
slaan.’  

Hij heeft echter zijn zwaard getrokken en voor zijn leven gevoch-
ten, zodat de drie vijanden op de vlucht geslagen zijn. Het waren drie 
tegenstanders die het vaak op christenen gemunt hebben. Iemand met 
vreemde en wilde denkbeelden, iemand die onbezonnen dingen zegt en 
iemand die alles met het verstand beredeneren wil. Hoewel Verdediger-
der-Waarheid wel enkele wonden heeft opgelopen, was hij niet bang 
voor hen en na enkele uren zijn ze vertrokken. 

Hoe vaak komen christenen met dergelijke personen in aanra-
king. Zij willen op allerlei manieren de ware godsdienst bespottelijk 
maken. 

‘Waarom hebt u niet om hulp geroepen?’ vraagt Groothart. ‘Dat 
heb ik gedaan. Ik heb tot mijn Koning geroepen.’  ‘U hebt zich dapper 
gedragen’ , zegt Groothart. ‘Laat mij uw zwaard eens zien.’ 

Verdediger-der-Waarheid heeft het beste zwaard dat er is. Het gaat 
door been en merg heen. Het is het zwaard des Geestes, Gods Woord. 
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‘Ik heb het zo stevig omklemd, dat het bloed aan mijn vingers kleeft’ 
zegt hij. 

‘Ga toch met ons mee,’  zegt Groothart. Verdediger-der-Waarheid 
sluit zich bij de pelgrims aan. 

Zoals pelgrims gewoon zijn, als zij elkaar voor het eerst ontmoeten, 
stelt Groothart Verdediger-der-Waarheid enkele vragen: ‘Waar kom je 
vandaan en waar ligt die landstreek?’ 

‘Ik kom uit het land der duisternis, dat in dezelfde streek ligt als de 
stad Verderf. Een meneer Waarheidsgetrouw vertelde mij, toen ik daar 
nog woonde, van Christen en hoe hij ontvangen is in de Hemelstad. 
Toen ik dat hoorde, is mijn hart van verlangen in mij gaan branden om 
ook daarheen te gaan.’  

‘U bent toch wel door het Poortje op de Weg gekomen?’ vraagt 
Groothart. ‘Jazeker’ , antwoordt Verdediger-der-Waarheid.  Zonder ken-
nis van Christus zal het niet gaan.’ 

Verdediger-der-Waarheid is ook blij, als hij verneemt dat Christinne 
met haar vier jongens hier aanwezig is. ‘Wat zal Christen blij zijn als hij 
zijn vrouw en vier kinderen ook in de Hemelstad zal ontmoeten.’  

De vraag wordt dan gesteld, of wij elkaar zullen kennen in de hemel. 
Groothart antwoordt hierop: ‘Wis en zeker. De discipelen op de berg 
der verheerlijking kenden Mozes en Elia ook.’ 

Dan vraagt Groothart nog aan Verdediger-der-Waarheid, of zijn 
vader en moeder het goed vonden dat hij pelgrim werd. Verdediger-
der-Waarheid vertelt dat zij alles hebben geprobeerd om hem tegen te 
houden. Zij probeerden hem wijs te maken dat het een gevaarlijke reis 
is, dat de Weg vol verleiders is en dat er zelfs teruggekomen zijn, die 
de Hemelstad niet gevonden hebben. Men zegt zelfs dat een zekere 
Vrezende in de rivier zonder brug verdronken is! 

‘En hebben al die dingen u niet kunnen ontmoedigen?’ zegt 
Groothart. ‘Neen’ , zegt Verdediger-der-Waarheid, ‘ik heb steeds geloofd 
wat Waarheidsgetrouw mij verteld had.’  

‘Dan hebt u overwonnen door het geloof,’ zegt Groothart. 
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Vragen:  

 Wie heeft het grote voorbeeld gegeven om in de strijd voor de waar-1. 
heid het zwaard des Geestes te gebruiken en wanneer?

 Welke gevaren op de pelgrimsweg zullen de ouders van Verdediger-2. 
der-Waarheid hebben genoemd? En welke verleiders? Denk dan 
terug aan wat Christen op de Weg heeft ervaren. 

Zingen: 

Ik kan met U door sterke benden dringen, 
Met mijnen God zelfs over muren springen. 
Des HEEREN weg is gans volmaakt en recht; 
Doorlouterd, rein en trouw al wat Hij zegt. 
Hij is een Schild en Schutsheer voor den vrome, 
Voor wie tot Hem de toevlucht heeft genomen. 
Wie is een God als Hij, in tegenheen? 
Wie is een Rots, dan onze God alleen? 

’t Is God, Die mij met sterkte wil omgorden; 
Hij doet mijn weg volkomen effen worden; 
Maakt, dat mijn voet als die der hinden snelt, 
Terwijl Hij mij op mijne hoogten stelt. 
Hij leert mijn hand heldhaftig orelogen; 
Mijn strijdbaar’ arm verbreekt zelfs stalen bogen. 
Mij gaaft G’ Uw schild; Uw hand heeft mij gesterkt; 
Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. 

Mijn voet hebt Gij doen in de ruimte treden; 
Mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden;
De vijand week; ik volgd’, en trof hem aan, 
En keerde niet, tot ik hem had verdaan; 
Mijn spies doorstak al wie mij tegenstonden, 
Zodat zij zich niet meer herstellen konden; 
Dus zag ik door Uw bijstand hen verplet, 
En mijnen voet hun op den nek gezet. 

Psalm 18:9,10 en 11 
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46. DE BETOVERDE GROND 

‘En wordt dezer wereld niet gelijkvormig.’  (Romeinen 12:2a) 
‘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 Johannes 2:16) 

De reis van de pelgrims gaat ook over de betoverde grond. Daarmee 
wordt bedoeld de wereld met al haar verlokkingen. De geest van de 
mens wordt er zo gemakkelijk door bedwelmd. Wie eraan toegeeft, 
laadt een dikke laag slijk op zijn ziel.

Bunyan beschrijft de betoverde grond als een streek waar doornen 
en distels groeien. De allergevaarlijkste plaatsen zijn echter de prieeltjes, 
waar zelfs rustbanken staan. Wie verleid wordt om daar te gaan zitten of 
liggen, loopt gevaar dat hij in slaap valt en nooit meer wakker wordt. 

Als de pelgrims bij die betoverde grond komen, gaat Groothart 
voorop. Verdediger-der-Waarheid sluit de rij met zijn zwaard in de 
hand. Neerslachtig loopt vlak voor hem. Kleinmoedig blijft dicht bij 
Groothart. Het is een moeilijk pad dat zij te gaan hebben. Mist en duis-
ternis omgeven hen. Hier kunnen zij niet veel zien. Wat moeten ware 
pelgrims vaak wandelen door het geloof en niet door ‘aanschouwen’! 
Het is maar goed dat Groothart hen voortdurend moed in spreekt door 
het Woord. 

Het pad wordt soms heel moeilijk. Het gaat door slijk en modder. 
Steeds wordt het gesteun, gehijg en gezucht van de pelgrims gehoord. 
Sommigen struikelen over een tak op de grond: anderen blijven met 
hun voeten in de modder steken. 

Even verder komen ze bij een prieeltje. Daar is het warmer, daar 
kunnen ze uitrusten: er staan banken en zelfs een divan. Wat aanlok-
kelijk! Zij gaan er echter niet heen, want zij luisteren naar de raad van 
Groothart. Een pelgrim moet leren vlees en bloed te verloochenen. Zo’n 
prieeltje is welkom voor een luiaard. 

Daarna komen zij op een plaats waar men gemakkelijk de weg kan 
kwijtraken. Bovendien is het nog donker ook! Groothart heeft echter 
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een kaart bij zich. Hij ontsteekt een licht en werpt een blik op zijn kaart. 
Als hij dat niet gedaan had, waren ze allen in de modder weggezakt. 
Daar was namelijk en put vol modder met de bedoeling pelgrims erin 
te doen omkomen. Pelgrims moeten altijd een kaart bij zich hebben. 
De beste kaart is het Woord van God.

Als ze bij een volgend prieeltje komen, zien ze daarin twee mannen 
liggen. Ze slapen vast. Het zijn Achteloos en Vermetel. Zij hebben geen 
acht geslagen op het Woord van God. Zij zijn verlokt en in een diepe 
slaap gevallen. Ze zijn moe van hun reis en willen niets anders dan rust. 
De pelgrims proberen hen wakker te maken, maar het lukt hun niet. 
Zelfs niet, als zij de twee bij hun naam roepen. Er is geen stem noch 
opmerking! Zij prevelen alleen wat in hun slaap. De een heeft het over 
geld en de ander zegt dat hij vechten wil zolang hij zijn zwaard in zijn 
hand heeft. Zo slapen ze voort, als op het topje van een mast.  

De pelgrims beven als zij eraan denken dat die twee zo voor eeuwig 
omkomen! 

Groothart ontsteekt weer een licht en de pelgrims trekken verder. 
Gelukkig steekt de wind op en de mist en de duisternis verdwijnen. 
Nu kunnen zij elkaar weer beter zien. 

Pelgrims moeten altijd reizen op het kompas van het Woord! 

Vragen: 

 Wat heeft de Heere Jezus bedoeld met het zaad dat tussen de door-1. 
nen gevallen is? (Mattheüs 13:22). 

 Van wie staat geschreven dat hij de tegenwoordige wereld weer 2. 
heeft lief gekregen? 

 Wat bedoelt de apostel Johannes met ‘de begeerlijkheid des vleses, 3. 
de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens’? 
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Zingen:  

Ik zet mijn treden in Uw spoor,   
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;   
Wil mij voor struikelen bevrijden,   
En ga mij met Uw heillicht voor.   
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,  
Omdat G’, o God, mij altoos redt;   
Ai, luister dan naar mijn gebed,   
En neig Uw oren tot mijn klachten.   

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

Psalm 17:3 en 7
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47. STANDVASTIG 

‘Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en 
in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen 
verzinken in verderf en ondergang.’       
(1 Timothëus 6:9 )

‘Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd 
overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid 
niet ijdel is in den Heere.’   (1 Korinthe 15:58) 

Aan het eind van de betoverde grond horen de pelgrims een geluid 
als van iemand die heel bezorgd is. Zij zien voor zich een man op zijn 
knieën. Zijn handen en ogen zijn omhoog gericht. Het lijkt wel of hij 
ernstig bidt. De nood van het hart zal immers een pelgrim op de knieën 
brengen. Tegelijkertijd laat dat zijn eigen zwakheid zien.

Even later staat hij op en rent in de richting van de Hemelstad. 
Groothart roept hem na. Hij staat weer stil. De oude heer Eerlijk herkent 
hem nu. Het blijkt Standvastig te zijn, die uit dezelfde landstreek komt 
als hij. Standvastig herkent eveneens de oude Eerlijk. De oude man 
roept: ‘Wat ben ik blij dat ik je op de knieën zag liggen!’  Standvastig 
bloost ervan. ‘Wat heb je toen wel gedacht’ , zegt deze. ‘Ik dacht, dat 
zal wel een eerlijk man zijn die we daar op de weg zien’ , antwoordt de 
oude man. ‘Ik hoop dat je niet teveel van mij denkt’ , zegt Standvastig. 
‘Je vrees hiervoor bevestigt alleen mijn gedachten maar’ , zegt Eerlijk. 
Er staat: ‘Welgelukzalig is de man die geduriglijk vreest.’  

‘Wat was de oorzaak dat wij je op de knieën aantroffen?’ vraagt 
Verdediger-der-Waarheid.  Dan vertelt Standvastig dat hij peinsde over 
de gevaren die men op deze betoverde grond kan ontmoeten. ‘Als je 
hier toch eens in slaap zou vallen en zo wegsterven!’  

‘Heb je de twee mannen in het prieeltje zien liggen?’ vraagt Eerlijk. 
‘Ja, ik heb Achteloos en Overmoedig inderdaad zien liggen. Plotseling 
kwam toen een deftige dame op me af, aantrekkelijk gekleed, maar 
wat ouderwets. Zij stelde zich aan mij voor en bood mij haar lichaam, 
haar geld en haar bed aan. Ik was erg vermoeid en slaperig. Misschien 
had die heks dat in de gaten. Ik probeerde haar van mij af te weren, 
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maar zij bleef bij mij en glimlachte naar mij. Ik werd boos, maar zij 
trok er zich niets van aan. Zij beloofde dat zij mij beroemd en gelukkig 
zou maken. Toen ik haar naam vroeg, zei ze dat ze mevrouw Zeepbel 
heette. Zij bleef mij steeds volgen om mij te verlokken. Toen ben ik op 
mijn knieën gevallen en heb gebeden. Op het moment dat jullie er aan 
kwamen, verdween de dame. Ik heb de Heere gedankt! Zij had zeker 
niets goeds in de zin met mij.’ 

De oude Eerlijk kan precies vertellen hoe mevrouw ‘Zeepbel’  er uit 
ziet: slank, aantrekkelijk, met een donkerkleurig uiterlijk. Standvastig 
zegt: ‘Je had het niet beter kunnen doen.’  Verder beschrijft Eerlijk 
haar als volgt: zij spreekt zalvend en ze glimlacht voortdurend naar je. 
‘Precies’ , zegt Standvastig. ‘Verder draagt zij altijd een beurs met geld 
bij zich, waarin zij steeds haar vingers in steekt, zodat het geld rinkelt.’  
‘Net zo’ ,  zegt Standvastig.

Groothart voegt eraan toe: ‘Het is een heks, door haar toverijen 
noemt men deze grond  ‘betoverd’. Als iemand zijn hoofd in haar schoot 
legt, is dat bijna hetzelfde als men het op het blok legt, om de slag van 
de bijl te ontvangen. Zij heeft al menigeen van de pelgrimsreis afge-
voerd. Onvermoeid biedt zij haar ‘koopwaar’ aan. Menigeen heeft zij 
op de weg naar de hel gebracht.’  

‘Wat een zegen, dat ik haar heb mogen weerstaan’, zegt 
Standvastig.

Groothart zegt verder: ‘Zij is het die Absalom tegen zijn vader heeft 
opgezet en Jerobeam tegen zijn meester. Zij heeft Judas overgehaald 
om zijn Meester te verkopen en Demas om het pelgrimsleven vaarwel 
te zeggen.’  

Vragen: 

 Waarom zou Bunyan deze dame de naam ‘Zeepbel’ hebben gege-1. 
ven?

 ‘Welgelukzalig is de man die geduriglijk vreest.’  Zo iemand ‘vreest’ 2. 
en kent ook zijn zwakheid. Verklaar dat. 

 Kun je ook uitleggen, waarom Achteloos en Overmoedig zo gemak-3. 
kelijk verlokt worden?
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Zingen:

Gemene lieden immers zijn     
Slechts ijdelheid, een damp, en schijn; 
De groten anders niet dan logen;   
Zij zouden, hoe hun hart ook 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. 

Psalm 62:6 en 7 
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48. GEZICHT OP DE HEMELSTAD

‘Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een 
vergelegen land zien.’ 
‘Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten.’  (Jesaja 33:17 en 20) 
‘Zie, uw heil komt.’  (Jesaja 62:11m) 

De pelgrims hebben nu de betoverde grond achter zich gelaten. 
De landstreek die vóór hen ligt is Beulah. Daar schijnt de zon dag en 
nacht. Vandaar kunnen de pelgrims gezichten zien die zij tevoren niet 
zó zagen.

Vermoeid als zij zijn, nemen zij eerst wat rust. Zij mogen vrij wan-
delen in de boomgaarden en de wijngaarden die het eigendom zijn van 
de Koning. De heerlijkste vruchten mogen zij daar plukken. 

Wat een onuitsprekelijke zegen, als Gods kinderen aan het eind van 
de reis al voorsmaken krijgen van de hemelse spijs! 

Als het geluid van de klokken in de Hemelstad en het welluidende 
geklank van de trompetten gehoord worden, kunnen de pelgrims soms 
niet slapen. Toch zijn ze ’s morgens fris. Wie in de nacht onderwijs uit 
het Woord krijgt over de heerlijkheid van de hemel, rust nog beter dan 
door natuurlijk slaap.

De pelgrims horen dat er in deze plaats steeds meer kinderen Gods 
bijeenkomen, die wachten om de ‘rivier’ over te trekken. Ook zijn hier 
vele blinkende gestalten aanwezig die de wacht houden bij de pelgrims 
en hen de nodige troost geven. 

Als de pelgrims in de richting van de blinkende Hemelstad kijken, 
worden hun ogen haast zalig van het zien.

De rivier ligt daar echter nog tussen! Het water van de rivier is wel 
bitter in de mond, maar het smaakt toch zoeter als het naar binnen gaat. 
Sterven voor velen van Gods kinderen is nog steeds de laatste vijand, 
maar het brengt hen in de eeuwige heerlijkheid, waar geen enkele bit-
terheid van de zonde en haar gevolgen meer zal zijn.

In het land Beulah wordt ook een register aangelegd van pelgrims 
van oude tijden en van hun roemrijke geloofsdaden. Daarin staat ook, 
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hoe zij de doorgang door de rivier hebben ervaren. De één zal door 
hogere golven van aanvechting zijn heengegaan dan de ander. Zij zijn 
toch allen aan de oever van Immanuëls land aangekomen. Zo kunnen 
uit deze geschriften nog steeds pelgrims bemoedigd worden. In de 
wachttijd worden in de vertrekken van de pelgrims allerlei specerijen 
en kruiden gebracht uit de tuinen van de Koning.

Bunyan bedoelt hier: kinderen van God, die op hun sterfbed liggen, 
krijgen vaak bezoek van medepelgrims die hen opbeuren met troost-
rijke woorden uit het Woord van God.

Vragen: 

 ’ Velen zijn reeds over het water gegaan’ . Wat bedoelt Bunyan met 1. 
deze uitspraak? 

 Wat hebben de ‘blinkende gestalten’ hiermee te maken? Kun je dat 2. 
uit de Bijbel aantonen? 

 Zoek eens in het boek Hooglied wat met ‘specerijen’ bedoeld 3. 
wordt?

Zingen:

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

Psalm 17:8

Hoe groot is ’t goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is ’t heil, dat G’ in dit leven, 
Ver boven beed’ en wensen, 
Reeds wrocht voor ’t oog der mensen! 

Psalm 31:15
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 49. CHRISTINNE OPGEROEPEN

‘Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!.’   (Genesis 49:18) 
‘Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn; 
want dat is zeer verre het beste.’  (Filippenzen 1:23b)

Op een dag krijgt Christinne een boodschap uit de Hemelstad. Die 
boodschap is persoonlijk aan haar gericht: ‘Wees gegroet, vrouw. De 
Meester verwacht dat u binnen tien dagen in klederen van onsterfe-
lijkheid voor Zijn aangezicht verschijnt.’  Met deze boodschap bedoelt 
Bunyan, dat de ziekte of de kwaal van het lichaam erop wijst, dat het 
spoedig sterven zal worden.

Christinne voelt de boodschap aan als een scherpe pijl, maar wel een 
pijl der liefde. Daarom is zij niet bevreesd. Zij laat Groothart roepen en 
vertelt hem hoe de zaken erbij staan. Groothart is zelfs blij, als hij dit 
hoort. Christinne vraagt hem raad, hoe zij zich dient voor te bereiden 
op haar vertrek.

Dan roept zij haar kinderen bij haar en zegent hen. Zij is blij dat de 
kinderen volhard hebben om de pelgrimsreis te gaan. Zij vermaant hen 
ook om bereid te zijn, als voor hen de boodschap komt.

Vervolgens laat zij Verdediger-der-Waarheid roepen. ‘U bent altijd 
trouw aan de waarheid gebleven. Wees ook getrouw tot de dood.  Houd 
een oogje op mijn kinderen. Bemoedig hen als zij kleinmoedig wor-
den.’  

Aan de heer Standvastig geeft Christinne een ring. 
Daarna laat zij de oude heer Eerlijk roepen. ‘Zie daar, een Israëliet 

in welke geen bedrog is’ , zegt zij. De oude man wenst haar toe dat zij 
bij lichte dag naar Sion mag vertrekken. ‘Ik hoop dat u droogvoets over 
de rivier mag gaan.’  Christinne antwoordt: ‘Of het nu nat of droog is, 
ik verlang om heen te gaan.’  

Hinkende komt de ziekenkamer binnen. Tegen hem zegt Christinne: 
‘Uw reis was moeilijk, dan zal de rust des te zoeter zijn. Waakt en zijt 
altijd bereid.’  

Zij herinnert de heer Neerslachtig en zijn dochter Zeer-Bevreesd, 
hoe zij beiden uit kasteel Twijfel verlost zijn. ‘Wees verder waakzaam en 
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werp die vrees van u weg. Wees nuchter en hoop tot het einde toe.’ 
Tegen Kleinmoedig zegt zij eveneens, dat hij zijn neiging om voor 

Gods goedheid te vrezen en daaraan te twijfelen, moet betreuren.

Als Christinne naar de rivier gaat, is de weg vol volk. Vurige paar-
den en wagens komen van omhoog om haar op te halen. Zij wuift ten 
afscheid, als zij de rivier ingaat. Men hoort haar nog zeggen: ‘Ik kom 
Heere, om eeuwig bij U te zijn en U te loven.’  

Spoedig is zij uit het gezicht verdwenen en gaat zij de Poort van de 
Hemelstad binnen. 

Na haar vertrek wenen de kinderen. Groothart en Verdediger-der-
Waarheid verheugen zich echter. 

Vragen:

 Wie heeft er op plechtige wijze op zijn sterfbed afscheid genomen 1. 
van zijn kinderen?

 ‘God zal genade en ere geven.’  Hoe blijkt dat wel bij het sterven 2. 
van Gods kinderen?

Zingen:

Gelijk een duif door ’t zilverwit,
En ’t goud, dat op haar veed’ren zit, 
Bij ’t licht der zonnestralen 
Ver boven andere 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 Zalmon ooit kon geven.   

Psalm 68:7 
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50 HINKENDE EN KLEINMOEDIG 
OPGEROEPEN

‘Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in 
stukken gestoten wordt.’  (Prediker 12:6a)

Hinkende heeft altijd op de pelgrimstocht uit liefde van de Naam 
des Heeren gevolgd, hoewel hij op krukken loopt. Nu krijgt hij een 
boodschap, dat hij de dag na Pasen verwacht wordt aan de tafel Zijns 
Heeren. ‘Bereid u daarop voor!’  

De gouden schaal zal gebroken worden en het zilveren koord zal 
losgemaakt worden. Dat wil zeggen dat zijn lichaamskrachten worden 
afgebroken en dat weldra de dood zijn intrede zal doen.

Hinkende vertelt zijn medepelgrims welke boodschap hij heeft ont-
vangen. Hij zegt er bij: ‘Maar God zal jullie bezoeken.’  Aan Verdediger-
der-Waarheid vraagt hij, of deze zijn testament wil maken. Veel heeft hij 
niet: alleen zijn krukken en zijn goede wensen. Die krukken vermaakt 
hij aan zijn zoon, die in zijn sporen wil wandelen. ‘Ik hoop dat hij het 
er beter afbrengt dan ik.’ 

Hij dankt Groothart voor zijn goede leiding en voor zijn vriende-
lijkheid. 

Bij de rivier aangekomen, zegt hij nog: ‘Die krukken heb ik niet meer 
nodig.’  Als hij de vurige wagens en paarden ziet, roept hij: ‘Welkom 
leven!’  

Na enige tijd krijgt ook Kleinmoedig een boodschap: ‘De Meester 
is daar en Hij roept u.’  

Hij voelt dat het einde van zijn pelgrimsreis nadert, want ‘die door 
de vensters zien, worden verduisterd.’  

Aan zijn metgezellen vertelt hij welke boodschap hij gekregen heeft. 
Hij laat geen testament maken, want hij heeft niets om te vermaken aan 
een ander. Alleen zijn zwak gemoed laat hij hier achter. Hij vraagt of 
men dit maar wil begraven in de mesthoop. 

Zijn laatste woorden zijn: ‘Houd geloof en lijdzaamheid vast!’  
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Vragen:

 Wie heeft ook tegen zijn broers gezegd dat God hen zal bezoeken? 1. 
Waar staat dat ook in het Nieuwe Testament van hem? 

 Wat is eigenlijk een ‘hinkende’? Zie de kanttekeningen bij Psalm 2. 
38:8 en bij Zefanja 3:19.

Zingen: 

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die ’t zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur,
Zijn schoven dragen in de schuur.

Psalm 126:3

Als mij geen hulp of uitkomst bleek;
Wanneer mijn geest in mij bezweek,
En overstelpt was door ellend’,
Hebt Gij, o HEER’, mijn pad gekend.

Voer mij uit mijn gevangenis
Tot roem Uws Naams, die heerlijk is;
Dat mij ’t rechtvaardig volk omring’,
En vrolijk van Uw weldaan zing’.

Psalm 142:2 en 7
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51. HET HEENGAAN VAN MISTROOSTIG, 
ZEER-BEVREESD EN EERLIJK 

‘Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen 
zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de 
sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan.’ 
‘En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een 
nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogeltje, en 
al de zangeressen nedergebogen zullen worden.’  (Prediker 12:5 en 4) 

De boodschap die tot Mistroostig komt, luidt: ‘Bevende pelgrim, u 
dient bereid te zijn om de volgende zondag bij uw Koning te zijn, om 
dan voor de verlossing uit al uw twijfels Hem de eer te geven.’  Zijn 
dochter, Zeer-Bevreesd, wil met haar vader mee.

Tegen zijn medepelgrims vertelt Mistroostig hoeveel moeite hij en 
zijn dochter aan hen gegeven hebben op de reis. Wij hopen dat onze 
neerslachtigheid en slaafse vrees niemand van u zal overkomen. Wij 
hebben die, helaas, gekoesterd vanaf het begin van de reis en wij konden 
er maar niet vanaf komen. Sluit alstublieft de deur voor die vrees.’  

Zo zie je maar, dat pelgrims net zo veel te worstelen hebben tegen 
twijfel en slaafse vrees als tegen de zonde, want ze komen voort uit 
ongeloof.

De laatste woorden van Mistroostig zijn: ‘Vaarwel nacht, welkom 
dag!’  Zijn dochter gaat zelfs zingend door de rivier.

Daarna is het de beurt voor Eerlijk om voor de Heere te verschijnen. 
Zijn boodschap luidt: ‘Wees bereid om bij de Heere te komen in het 
Huis Zijns Vaders.’  

Hij laat zijn vrienden roepen en zegt: ‘Ik ga sterven, maar ik zal geen 
testament laten maken. Mijn eerlijkheid gaat met mij mee.’ 

Als hij bij de rivier komt, ziet hij dat deze op sommige plaatsen 
vol staat tot aan de oever. De oude Eerlijk had echter in zijn leven een 
afspraak gemaakt, dat Goed-Geweten hem bij de rivier zou verwelko-
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men om hem erover te helpen. 
Zijn laatste woorden zijn: ‘Genade zal triumferen!’ 

Vragen: 

 Kun je de beeldspraak begrijpen in Prediker 12:4 en 5?1. 
 Wat is slaafse vrees? Wat is kinderlijke vrees? 2. 
 Welke bijbelheilige oefende zich om altijd een onergerlijk geweten 3. 
te hebben voor God en mensen? 

Zingen:

Welzalig hij, die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
Steekt hen de hete middagzon
In ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.
 
Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
Elk 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.

Psalm 84:3 en  4
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52. VERDEDIGER-DER-WAARHEID EN 
STANDVASTIG GAAN HEEN

‘…, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den 
bornput in stukken gestoten wordt.’  (Prediker 12:6b)

Verdediger-der-Waarheid wordt opgeroepen. Tegen zijn vrienden 
zegt hij: ‘Ik ga naar het Huis van mijn Vader. Mijn zwaard is voor die-
gene, die mij wil opvolgen en mijn dapperheid en vaardigheid voor 
degene die ze hebben wil. Mijn schrammen en littekens neem ik mee 
als getuigen van mijn strijd voor de waarheid.’ 

Zijn laatste woorden zijn: ‘Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is 
uw overwinning?’  Al de trompetten klonken aan de overzijde van de 
rivier.

Een dapper christen is heengegaan, maar net als de zwakste klein-
moedige, op grond van het werk van Christus. 

Tenslotte wordt Standvastig geroepen. Zijn Meester wil niet dat hij 
zo ver van Hem wegblijft.

Tegen Groothart zegt hij: ‘U bent van groot nut geweest voor mij. 
Vertel mijn vrouw en kinderen alles wat met mij gebeurd is en straks 
gebeuren zal. En vertel hun ook de geschiedenis van Christen en 
Christinne. Ik laat mijn gebeden en tranen voor mijn gezin achter.’ 

Het is opmerkelijk dat de rivier zo kalm is. Halverwege de rivier 
staat Standvastig nog eens stil om zijn vrienden toe te spreken. Hij zegt: 
‘Hoewel deze rivier een verschrikking voor velen is geweest, staan mijn 
voeten vast op de plaats waar de priesters met de ark des verbonds 
gestaan hebben (Jozua 3:17). Het water is wel bitter in de mond en koud 
in de maag, maar de gedachte aan hetgeen mij te wachten staat, is als 
een gloeiende kool in mijn hart. 

Ik ga nu heen om Hem te zien Wiens hoofd gekroond was met 
doornen en Wiens gezicht voor mij werd bespogen. Ik zal nu leven 
door aanschouwen. Christus heeft mij verlost en bewaard voor mijn 
ongerechtigheden.
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‘O, neem mij op, want ik kom tot U.’  

Wagens en  paarden staan op hem te wachten. Trompetten en andere 
muziekinstrumenten klinken aan de overzijde.

En de vier jongens van Christinne met hun vrouwen en kinderen? 
Die mogen nog op aarde blijven, opdat middellijk de Kerk door hen 
uitgebreid moge worden.

Vragen:

 Noem uit de kerkgeschiedenis enkele personen, die door de Heere 1. 
gebruikt zijn als ‘verdedigers van de waarheid.’   

 Wat betekent het, als bij het sterven van een kind van God ‘de ark 2. 
gezien wordt’? 

 Wat bedoelt Standvastig, als hij zegt: ‘Nu zal ik leven door aan-3. 
schouwen’ ? 

Zingen:

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is ’t, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER’ is zo getrouw, als sterk
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen-den
Verlaat niet, wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.

 Psalm 138:4
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