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 John Bunyan 

 

DE HEMELSE VOETGANGER 

 
Loopt alzo, dat gij dien prijs moogt verkrijgen, 1 Kor. 9:24. 

Hemel en geluk zijn het voorwerp van bijna ieders begeerte, zodat zelfs de goddeloze 

Biliam uitriep: "Mijne ziel sterve den dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het 

zijne! "Numeri 23:10. En toch is het aantal klein van hen, die werkelijk deze uitnemende 

en begeerlijke zaligheid verkrijgen, ja zelfs vele ogenschijnlijk uitstekende belijders zullen 

eens den welkomstgroet des Vaders in Zijne eeuwige woningen derven. De Apostel, die 

van heler harte wenste, dat ook de Corinthische gemeente die zaligheid mocht beërven, 

spreekt in bovenvermelde woorden ene aanwijzing uit, hoe zij dezelve zullen gewinnen. 

In de eerste plaats moesten zij niet, gelijk de tragen en luiaards stille zitten en naar den 

hemel verlangen, maar LOPEN. In de tweede plaats: niet voldaan zijn met elke wijze van 

lopen, maar: "ALZO LOPEN, dat zij den prijs mochten verkrijgen." Als wilde hij zeggen: 

"Sommigen zijn bevreesd, hun ziel te verliezen, en beginnen bijtijds te lopen, Prediker 

12:1, zij lopen met lijdzaamheid, maar onvermoeid, Hebreeen 12:1, zij lopen in den weg 

der gerechtigheid, Mattheus 21:32. Loopt ook gij alzo? Sommigen verlaten vader en 

moeder, vrienden en bekenden, om Jezus’ wil, opdat zij de kroon beërven mogen. Loopt 

ook gij alzo? Sommigen verdragen vervolging en droefenis, gaan door kwaad gerucht en 

goed gerucht, om den prijs te winnen, 1 Corinthiers 4:13, 2 Corinthiërs 6. Loopt ook 

gij alzo? Loopt alzo, dat gij dien prijs moogt verkrijgen." 

Deze woorden, ontleend aan de Griekse wedlopen, zijn ene uitnemende gelijkenis om 

den heiligen des Heeren voor ogen te worden gehouden. "Weet gijlieden niet, dat die in 

de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij 

dien moogt verkrijgen." D.i. Loopt niet slechts mede in de loopbaan, maar loopt zó, dat 

de prijs u niet ontgaat. 

Ik zal weinig behoeven te zeggen om den zin der woorden duidelijk te maken, maar wil 

liever de daarin vervatte waarheid ontwikkelen, slechts een paar opmerkingen vooraf. 
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1. DE LEER VAN ONZEN TEKST 

DE LEER, IN DEZE WOORDEN NEERGELEGD, IS: ZIJ, DIE DEN HEMEL 

WILLEN GEWINNEN, MOETEN DAARVOOR LOPEN. 

Ik smeek u: let hier wel op. 

"Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den 

prijs ontvangt? Loopt alzo dat gij dien moogt verkrijgen." Die prijs is de hemel, en wie 

den hemel wil binnengaan, moet daarvoor lopen. Een andere tekst, Hebreeën 12:1-3, 

drukt dezelfde waarheid uit: "Daarom dan ook, alzo Wij zo groot ene wolk der getuigen 

rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last en de zonde, die ons lichtelijk 

omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, enz. 

"LAAT ONS LOPEN. En wederom: "Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere", 1 

Corinthiers 9:26. 

2. HET WOORD: "LOPEN." 

Doch voordat ik verder ga, wil ik opmerken, dat het woord “LOPEN”, in onzen tekst, 

ene drievoudige betekenis heeft. 

Ten eerste: VLUCHTEN. Dit lopen is geen gewoon wandelen, maar het snelste lopen, 

in den brief aan de Hebreeën noemt Paulus het een "toevlucht nemen": "opdat wij.... 

ene sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, 

om de voorgestelde hoop vast te houden", Hebreeen 6:18. Let op dit woord: "toevlucht 

genomen". Het is ontleend aan Jozua 20, waar gesproken wordt van den doodslager, die 

in de vrijstad mocht vluchten, wanneer de bloedwreker hem op de hielen was, om wraak 

te nemen voor den gepleegden moord, daarom was zulk een vlucht een LOPEN een 

VLIEDEN om het leven. Een lopen uit alle macht, gelijk wij zeggen. Loop alzo! 

Ten tweede: JAGEN, gelijk het op ene andere plaats genoemd wordt: "Ik jaag naar het 

wit", Filippenzen 3:14. Dat betekent: Zij, die den hemel willen beërven, moeten zich 

door genen hinderpaal, dien zij ontmoeten, laten tegenhouden, zij moeten jagen, 

dringen en zich over en door alles heen werken: wat hun in den weg staat, om den 

hemel te bereiken. Loop alzo! 

Ten derde: BLIJVEN, blijven in den weg des levens. "Indien gij maar blijft in het geloof, 

gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies", Colossenzen 

1:23. Niet maar nu en dan ene poos lopen, of een eindje weegs afleggen, halverwege 

gaan en weer terugkeren, maar lopen om uws levens wil, lopen ondanks alle 

hindernissen, en zo volhouden tot aan het einde der baan, dat is: tot aan het einde uws 

levens. "Loop alzo, dat gij dien moogt verkrijgen." 
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3. ENIGE REDENEN, DIE DEZE WAARHEID NADER TOELICHTEN. 

Ten eerste. Niet allen, die lopen, ontvangen den prijs. Er zijn er, die lopen, en die ver 

lopen, en toch de kroon derven, welke aan het einde der baan is opgehangen. Gij weet, 

dat niet allen, die in de loopbaan lopen, de overwinning behalen, allen lopen wel, maar 

slechts één wint den prijs. 

Zo is het ook hier: niet een iegelijk, die loopt, niet een iegelijk, die zoekt, niet een 

iegelijk, die naar de bruiloftszaal gaat, slaagt tevens, Lukas 13. "En indien iemand ook 

strijdt, " zegt Paulus, "die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden", dat 

is: zo hij niet gestreden heeft naar Gods wil en met Gods goedkeuring, 2 Timotheus 2:5. 

Wat? meent gij, dat elke trage belijder den hemel zal gewinnen? Wat? iedere zorgeloze, 

iedere wellustige en dwaze belijder, die zich door alles laat tegenhouden, die bij elke 

moeilijkheid stilstaat, en die nauwelijks met de snelheid ener slak hemelwaarts vordert? 

Ja, er zijn belijders, die nog langzamer op Gods weg voortwandelen, dan ene slak langs 

den grond kruipt, en toch denken dezulken, dat hemel en zaligheid hun 

onvervreemdbaar recht zijn. Er zijn er veel meer, die lopen, dan die den hemel 

verkrijgen, daarom, wie dien prijs gewinnen wil, moet ALZO lopen. 

Ten tweede. Gij weet, dat, al loopt iemand ook, en hij komt niet ter rechter tijd aan het 

einde der baan, al zijn lopen niets baat. Dan wint hij niets. Zo iemand loopt, dan is het 

om den prijs te verkrijgen, en zo hij den prijs niet wint, dan is zijn lopen, zijne 

inspanning vergeefs geweest, ik zeg, dan heeft hij met al die opoffering niets gewonnen. 

En ach! hoe vele zulke lopers zullen er in den jongsten dag gevonden worden? Ganse 

scharen, die wel gelopen hebben, ja gelopen tot aan de hemelpoort, maar niet verder 

gekomen zijn, die nog staan te kloppen, al is het te laat, en luide roepen: Heere, Heere, 

doe ons open! Maar al hun moeite wordt met ene afwijzing vergolden. Gaat weg van 

Mij, gij zult hier niet inkomen, het is te laat, gij hebt te traag gelopen, de deur is 

gesloten. "Nadat de heer des huizes", zegt Jezus, zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten 

hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: 

Heere, Heere, doe ons open! en hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van 

waar gij zijt", Lukas 13:25. O, ontzettend zal de teleurstelling zijn van hen, die wel 

gelopen hebben, maar niet naar ‘s Heeren wil, en die het doel hunner reize missen. 

Daarom: zo gij den hemel wilt beërven, loop "alzo, dat gij dien moogt verkrijgen". 

Ten derde. De weg is lang (ik spreek figuurlijk), en er is menige modderige plaats, 

menige steile heuvel, veel arbeid te verrichten, een arglistig hart, de duivel en de wereld 

te overwinnen, ik zeg, er moet heel wat geschieden om zalig te worden, om in de 

voetstappen van vader Abraham te lopen. Uit Egypte moet gij de Rode zee door, dan 

ene lange, vermoeiende reis afleggen door ene uitgestrekte, eindeloze en kale wildernis, 

alvorens gij het land der belofte kunt binnentrekken. 

Ten vierde. Wie den hemel wil gewinnen, moet lopen, omdat de weg lang, en de 

gegeven tijd onzeker is, het tegenwoordige is de enige tijd, die gij bezit, gij zijt van geen 

ogenblik langer verzekerd dat het heden, waarin gij nu verkeert. "Beroem u niet over den 
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dag van morgen: want gij weet niet, wat de dag zal baren", Spreuken 27:1. Zeg niet: ik 

heb nog tijd genoeg om den hemel te zoeken, want ik zeg u, de doodsklok kan reeds 

voor u luiden voordat zoveel dagen voorbij zijn, als gij u nog jaren belooft, en wanneer 

de dood komt, moet gij mede, of gij bereid zijt of niet. Daarom zie toe en stel niet langer 

uit, het is gevaarlijk met zaken van zulk een ontzettend gewicht, als de zaligheid of 

verdoemenis ener ziel, te dralen. Hij immers, die binnen weinig tijd een groten weg 

heeft af te leggen, wellicht in minder dan de helft van den tijd, dien hij zich voorstelt, 

moet noodzakelijk terstond op weg gaan en stevig doorstappen. 

Ten vijfde. Wie den hemel wil beërven, moet lopen, omdat duivel en wet, zonde, dood 

en hel hem achtervolgen. Gene arme ziel betrad ooit het pad ten hemel, of duivel, wet, 

zonde, dood en hel traden haar telkens weer in den weg. "Uwe tegenpartij, de duivel, 

gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zon mogen verslinden", 1 Petrus 5:8. 

En ik verzeker u, de duivel is ras, hij kan snel lopen, hij is vlug ter been. Hij heeft reeds 

menigeen ingehaald, doen struikelen en tot enen eeuwigen val gebracht. De wet kan met 

haar geschut een groten afstand bereiken, draag dan zorg, dat gij niet onder het schot 

komt van hare grote stukken, de tien geboden. Dan opent de hel haren wijden muil, die 

u gemakkelijker opslokt dan gij wel vermoedt. Hoor wat de Engel tot Lot zegt: "Zie niet 

achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte, behoudt u naar het gebergte heen, opdat 

gij niet omkomt", Genesis 19:17. Zo vermaan ik u, zie toe, vertoef niet opdat niet duivel 

of hel, dood of de vreselijke vloek van Gods wet u inhale, en u te midden uwer zonden 

nederwerpe, zodat gij nimmermeer kondet opstaan. Wanneer gij dit alles overweegt, zult 

gij met mij erkennen, dat degenen, welke den hemel wensen te gewinnen, daarvoor 

lopen moeten. 

Ten zesde. Dan moeten zij, die dien prijs willen verkrijgen, haast maken, omdat de 

hemelpoort anders wellicht reeds gesloten is. De poort des hemels staat voor sommige 

zondaars korter open, dan zij veronderstellen, en eens gesloten, kunnen zelfs alle 

mensen gezamenlijk die poort niet weer openen, ja zelfs het engelenheir is daartoe 

onmachtig. "Ik sluit, en niemand opent", zegt Christus. En wat zou het zijn, indien gij 

ook maar één kwartier te laat kwaamt? Ik zeg u, het zou u ene ganse eeuwigheid kosten 

om uw verzuim te betreuren. Francis Spira zou u kunnen zeggen wat het is, te wachten 

totdat de deur der genade gesloten is, of zo traag te lopen, dat men te laat komt. 

Buitengesloten te worden! Buiten den hemel gesloten te worden! Zondaar! loop om 

daarbinnen te komen, liever dan dien prijs te derven, "loop alzo, dat gij dien moogt 

verkrijgen." 

Ten zevende. Eindelijk: zo gij den prijs niet verkrijgt, dan verliest gij alles: gij verliest uwe 

ziel, God, Christus, den hemel, uwe zaligheid, vrede, enz. Bovendien wordt gij dan 

onvoorwaardelijk overgegeven aan schaamte, verachting en verwijt, waarmee u zowel 

God, Christus en de heiligen, als de wereld, zonde, duivel, enz. kunnen straffen. Wat 

Jezus zegt van den dwazen man, die enen toren wilde bouwen, dat zeg ik van u, die wel 

loopt maar den prijs derft: allen, die met ernst het hemelpad zijn ingeslagen, zullen u 

bespotten, zeggende: Deze man is begonnen te lopen, maar heeft niet kunnen 

voleindigen, Lukas 14:28-30. Later meer hierover. 
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Vraag: Maar kan een arme ziel op de rechte wijze lopen? Want deze moeilijkheid 

ontmoedigt mij: te moeten vrezen, dat ik kan lopen, en toch het doel missen. Mij dunkt, 

in het einde nog den prijs te derven, dat moet ene vreselijke teleurstelling zijn. Zeg mij 

derhalve, hoe ik moet lopen. 

Antwoord: Om daaromtrent voorlichting te bekomen, overdenk wat ik nu volgen laat. 

 

4. NEGEN AANWIJZINGEN, HOE MEN MOET LOPEN. 

Eerste Aanwijzing.  

Wilt gij alzo lopen, dat gij den prijs moogt verkrijgen, draag dan zorg, dat gij den rechten 

weg kiest, die daarheen leidt. Het zou dwaasheid zijn, ooit den prijs te verwachten, al 

liept gij ook nog zo snel, indien gij enen verkeerden weg waart ingeslagen. Veronderstel, 

iemand kon ene aanzienlijke som verdienen, indien hij van Londen naar York 

(noordelijk van Londen) wilde lopen, al spande hij nu ook al zijne krachten in, indien 

hij zich naar het zuiden wendde, dan kon hij zich buiten adem lopen en zou toch 

nimmer de beloning verwerven, veeleer hoe langer hoe verder er van verwijderd raken. 

Zo is het ook in ons geval: niet iedereen die loopt, zelfs niet iedereen, die snel loopt, 

wint de kroon, tenzij hij in den rechten weg lope. Gedurende den korten tijd, dat ik 

Christus beleden heb, is het mij opgevallen, hoe er veel heen en weer gelopen wordt, de 

een gaat dezen, de ander genen weg, en ik vrees, dat de meesten buiten den weg zijn. En 

dan, al lopen zij ook zo vlug als een adelaar vliegt, zullen zij zich nooit enig goed 

verwerven. Hier is er een die den Kwaker-weg, een ander die den Baptisten-weg, een 

derde die den Independenten-weg heeft ingeslagen. Een vierde is een voorstander van 

den vrijen wil, een vijfde schaart zich onder de Presbyterianen, en toch kunnen die allen 

juist een geheel verkeerden weg lopen, hoewel ieder van hen loopt om zijns levens wil, 

wijl hemel of hel daarvan afhangt.  

Indien gij mij nu vraagt: wat is dan de rechte weg? dan antwoord ik: JEZUS CHRISTUS, 

DE ZONE GODS. Hij zegt: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand 

komt tot den Vader, dan door Mij, " Johannes 14:6. Indien gij dus wilt zalig worden, 

dan hebt gij toe te zien, of Christus met al het Zijne de Uwe is, of Hij u bedekt met 

Zijne gerechtigheid, of Hij u heeft getoond, dat Hij al uwe zonden met Zijn hartebloed 

heeft afgewassen, of gij in Hem zijt geplant, en of gij in Hem gelooft, zodat gij in Hem 

leeft en Hem gelijkvormig wordt. Dat is: zulk een geloof, dat u rechtvaardig maakt, 

omdat Christus uwe gerechtigheid is, en dat u dringt om Hem in de vreugde uws harten 

na te wandelen, omdat Hij uwe ziel bevrijdt. Om ’s Heeren wil, zie toe dat gij u zelf niet 

misleidt en u niet met losse gronden tevreden stelt, want zo gij den weg mist, dan derft 

gij den prijs, en gij verliest uw ziel, die meer waard is dan de gehele wereld. 

Maar ik heb over dit punt uitvoeriger gesproken in mijn geschrift over de Twee 

Verbonden, en zal het daarom thans voorbijgaan, alleen bid ik u, draag zorg voor uwe 
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ziel en neem, om dat te doen, dezen raad van mij aan: Wantrouw uwe eigene kracht en 

werp ze weg, smeek op uwe knieën den Heere om den Geest der waarheid, onderzoek 

Zijn woord om voorgelicht te worden, vlied het gezelschap van verleiders, houd omgang 

met de gezondste Christenen, die de meeste ervaring van Christus bezitten, en hecht 

niet te veel aan den naam van Kwaker, Baptist, enz. Ik zeg u, dat dit ene belangrijke zaak 

is, en ik vrees, dat gij er te weinig op let, zodat de gedachte aan dit machtige wapen des 

duivels mijn hart onder het schrijven pijnlijk aandoet. De Heere onderwijze u door 

Zijnen Geest in Zijnen weg, dat gij dien zult leren kennen. Loop ALZO. 

Laat mij u terloops nog opmerkzaam maken op twee zaken, waarvoor gij u in acht hebt 

te nemen. 

1. Neem u in acht, dat gij niet steunt op uwe vormelijke gehoorzaamheid aan een 

van Gods geboden, en dat gij u daarom in Zijne ogen niet voor beter houdt.  

2. Zoek nimmer den vrede uws harten in uwe inwonende gerechtigheid, want 

indien gij kunt geloven, dat gij als zondaar uit vrije genade door de liefde Gods 

gerechtvaardigd wordt, door de verzoening, die in Christus Jezus is, en dat God u 

om Zijns Zoons wil vergeven heeft, niet omdat Hij ook maar het geringste in u 

gezien heeft, dat Hem daartoe kon aandrijven, dan zijt gij in den rechten weg, de 

Heer heeft er u in geleid, en Hij zal er u in houden.  

Tweede Aanwijzing. 

Gij moet niet slechts den rechten weg kiezen, maar dien ook gestadig beschouwen en 

overdenken. Gij weet dat mensen, die in enige tak van wetenschap zich wensen te 

bekwamen, daarover veel nadenken en bestendig vorsen, zo ook moet de rechte weg ten 

hemel overpeinsd en bestudeerd worden. Handel ook gij alzo: leer Jezus Christus 

kennen, want Hij is de Weg, wat Hij is, wat Hij gedaan heeft, en waarom Hij dat is en zo 

gedaan heeft, b.v. waarom Hij "de gestaltenis eens dienstknechts heeft aangenomen", en 

"in gedaante gevonden is als een mens". Filippenzen 2:7. Waarom Hij geroepen heeft, 

waarom Hij gestorven is, waarom Hij de zonden der wereld heeft gedragen, waarom Hij 

zonde en waarom Hij rechtvaardigheid gemaakt is, waarom Hij in den hemel is, en wat 

Hij daar doet? 2 Corinthiers 5:21. Denk over al deze 

dingen veel na, en overpeins ook zulke Schriftuurplaatsen, die u onbegrijpelijk 

voorkomen, en waarvan gij toch den zin nog niet volkomen zult kunnen vatten, gelijk 

een reiziger, die naar ene bepaalde plaats reist, en daarom dat dorp links, en dat woud 

rechts moet laten liggen: allengs zal uwe kennis helderder en meer uitgebreid worden. 

Vermijd alles wat Gods Woord uitdrukkelijk verbiedt: "Maak uwen weg verre van haar, 

en nader niet tot de deur van haar huis, want haar huis zijn wegen des grafs, dalende 

naar de binnenkameren des doods", Spreuken 5 en 7. En neem u aldus in acht voor 

alles, wat niet in den rechten weg ligt, en raak het niet aan, nader niet en heb daarmee 

niets te doen. LOOP ALZO. 
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Derde Aanwijzing. 

Vervolgens moet gij u ontdoen van alles, dat u kan hinderen op den weg ten hemel, als: 

begeerlijkheid, hoogmoed, vleselijke lust, en waar het hart ook toe geneigd moge zijn, 

want dat alles belemmert u in het lopen. Wie in de loopbaan loopt, legt alles af wat hem 

last veroorzaakt, en neemt niet mede, dan hetgeen volstrekt noodzakelijk is. "Een 

iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles", 1 Corinthiers 9:25, dat is: hij legt 

alles af wat hem enigermate bezwaarlijk zou kunnen zijn, al moge het hem ook begeerlijk 

toeschijnen, gelijk de Apostel op ene andere plaats zegt: "Laat ons afleggen alle last, en 

de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, 

die ons voorgesteld is", Hebreeën 12:1. Het is een ijdel streven, den hemelweg te willen 

bewandelen, wanneer men met allerlei belemmerende zaken beladen is. Zoudt gij die 

mens wijs noemen, die in de loopbaan loopt met zijne zakken vol stenen, zware, enge 

klederen om zijn lichaam en grote, lompe schoenen aan de voeten? Zo is het ook in dit 

geval: gij vult uwe zakken met stenen, trekt zware, nauwe klederen en ongemakkelijke 

schoenen aan, dat is: : gij vult uw hart met de wereld, hangt hare eisen over uwe 

schouders, en schoeit u met begeerlijkheden en hoogmoed. Helaas, hoe vergist en 

bedriegt gij u zelf! Meent gij zo den prijs te zullen winnen? Gij zult niet slagen, tenzij gij 

allen last ter zijde legt, tenzij gij u onthoudt in alles. LOOP ALZO. 

Vierde Aanwijzing. 

Hoed u voor bijpaden, wacht u, dat gij gene zijwegen inslaat, die u het rechte spoor 

bijster maken. Er zijn kronkelpaden, kromme wegen, in welke de mens verdwaalt, en die 

naar den dood en de verdoemenis afvoeren, neem u voor die in acht, Jesaja 59:8. 

Sommige paden zijn gevaarlijk om hetgeen er gedaan wordt, Spreuken 7:25, andere, om 

hetgeen er geleerd wordt, betreed ze niet, houd den rechten weg, die voor u ligt, en wijk 

noch ter rechter-, noch ter linkerhand af, zie steeds recht vooruit, Spreuken 3:17. "Laat 

uwe ogen rechtuit zien, en uwe oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg den gang 

uws voets, en laat al uwe wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter- of ter 

linkerhand, wend uwen voet af van het kwade", Spreuken 4:25-27. Als deze raad niet 

met denzelfden ernst ter harte wordt genomen, waarmee hij gegeven is, dan ligt daarin 

de oorzaak, waarom zo herhaaldelijk ene andere mening aangenomen, een andere weg 

ingeslagen, een zijpad verkozen wordt. Hoewel er slechts één weg ten hemel is, toch is 

het aantal bijwegen en zijpaden ontelbaar, en men kan den rechten weg bijna op elk 

punt verlaten. En wederom: hoezeer de hemelstad de grootste stad is, toch worden al die 

doolwegen het meest betreden, en daarom wordt de pelgrim zo licht misleid omtrent het 

pad, dat hij te volgen heeft. Toch is het met den rechten weg als met het huis van 

Rachab, de hoer van Jericho: zij had een snoer van scharlaken draad aan haar venster 

gebonden, waaraan haar huis kon herkend worden, Jozua 2:18. Zo loopt ook de 

scharlaken draad van Christus’ bloed langs den weg ten hemel, let daarom op dit teken 

en wees goedsmoeds, zolang gij den weg met dat bloed besprenkeld ziet, want dan zijt gij 

op den rechten weg. Maar neem u in acht, dat gij uw oog van dat bloed niet laat 

aftrekken, want dan zijt gij in gevaar een zijpad in te slaan. Al schijnt het ook somwijlen 

onaangenaam, toch, zo gij den rechten weg niet wilt verlaten, moogt gij dat dierbare 
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bloed niet uit het oog verliezen: midden op den weg vindt gij met Zijn bloed geschreven, 

dat Hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, en dat wij, hoewel 

goddelozen, door Hem gerechtvaardigd worden. Houd u op dien weg, want daarvan 

spreekt de Apostel, als hij zegt: "Wij dan, broeders! Hebben vrijmoedigheid, om in te 

gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op enen versen en levenden weg, 

welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees", Hebreeen 

10:19, 20. Hoe gemakkelijk valt het den verleider in onze dagen, om arme zielen wijs te 

maken, dat zijne dwaalwegen naar den hemel voeren! Indien zulk ene leugen door 

enkelen wordt verkondigd en de duivel er boven schrijft: "Dit is Gods weg", hoe spoedig 

en hoe gretig wordt dat pad dan aanstonds door menigten arme, eenvoudige zielen 

betreden, vooral wanneer die prediking door enige uitwendige zedelijke daden bevestigd 

wordt. En dit komt, omdat de meeste mensen onbekwaam zijn, den rechten weg van de 

zijpaden te onderscheiden. Zij, die Jezus Christus en Zijne gerechtigheid nog niet 

hebben leren kennen hebben ook geen recht begrip van hun eigene onbekwaamheid, zij 

zijn hoogmoedig, verwaand en vol zelfbedrog. Dit brengt mij tot de: 

Vijfde Aanwijzing. 

Sla, onder het lopen, niet voortdurend uwe ogen te hoog. Gij weet, dat wie in de 

loopbaan loopt, zijn blik niet links en rechts slaat, nog omhoog ziet, opdat hij niet 

onvoorziens struikele en valle. In hetzelfde geval is hij, die elke nieuwe mening en leer 

wil onderzoeken, en daaraan meer aandacht wijdt dan aan den rechten weg, waarop hij 

wandelt, evenzo, indien hij zich te zeer verdiept in Gods geheime raadsbesluiten, of zich 

bezighoudt met vragen omtrent onbeduidende dingen, waardoor reeds menigeen in 

Engeland gestruikeld en gevallen is, in allerlei sekten en gezindheden, tot hun eeuwige 

rampzaligheid, voor zover de wondervolle genade Gods ze niet krachtig aangegrepen en 

teruggebracht heeft. Neem u derhalve in acht: volg dien hoogmoedige, trotse geest niet, 

die, gelijk de duivel, met eigen plaats en stelling ontevreden is. David werd door enen 

uitnemende geest bezield, toen Hij zei: "O, Heere! Mijn hart is niet verheven en mijne 

ogen zijn niet hoog, ook heb ik niet gewandeld in dingen, mij te groot en te wonderlijk. 

Zo ik mijne ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijne 

moeder! mijne ziel is als een gespeend kind in mij", Psalm 131:1, 5.  LOOP ALZO. 

Zesde Aanwijzing. 

Leen niet dadelijk het oor aan iedereen, die onder het lopen achteraan roept. Wie in de 

loopbaan loopt en iemand achter zich hoort roepen: ik moet u spreken, of: loop niet zo 

hard, ik wil u gezelschap houden, die laat zich daardoor niet van zijn doel afbrengen, 

maar antwoordt: Ik kan niet wachten, ik heb haast, spreek nu niet, of: Ik kan nu niet 

met u spreken: ik loop om den prijs te winnen, zo ik win, ben ik gelukkig, maar zo ik te 

laat kom, ben ik verloren, ik bid u, houd mij niet op. Zo doen verstandige mensen, als 

zij naar een aards gewin streven, en zo moet ook gij doen, want gij hebt daartoe veel 

meer reden dan zij: zij lopen om een vergankelijken prijs, gij om ene onvergankelijke 

kroon en heerlijkheid. Ik maak u hierop opmerkzaam, wijl gij vele stemmen achter u 

zult horen: duivel, zonde, deze tegenwoordige wereld, ijdel gezelschap, genoegen, 
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voordeel, achting van mensen, gemak, praal, hoogmoed en ene ontelbare menigte 

dergelijke welluidende stemmen, waarvan de ene roept: Wacht even op mij, ene andere: 

Laat mij niet voortdurend achter u blijven, ene derde: Help mij en neem mij met u 

mede. Wat, zegt de duivel, wilt gij gaan zonder uwe zonden, uwe genoegens en 

voordelen? Hebt gij zo’n haast? Kunt gij geen ogenblik wachten en deze arme vrienden 

bijstaan? Wilt gij dan uwe vrienden en gezellen achter u laten? Kunt gij niet doen, gelijk 

uwe buren: wereld, zonde, lust, genoegen, voordeel, eer van mensen, medenemen? 

Draag zorg, dat gij uw oor niet leent aan zulke verleidende, verstrikkende, betoverende 

inblazingen van den duivel en zijne volgelingen. "Mijn zoon!" zegt Salomo, "indien de 

zondaars u aanlokken, bewillig niet", Spreuken 1:10. 

Gij weet, welke macht de verleiding uitoefende op den jongeling, waarvan Spreuken 7 

spreekt: "Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht: zij dreef hem aan door 

het gevlei harer lippen", totdat "hij haar achterna ging, gelijk een os ter slachting gaat, en 

gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat hem de pijl zijne lever doorsneed, 

gelijk een vogel zich haast naar den strik, en niet weet, dat dezelve tegen zijn leven is." 

Daarom vervolgt hij: "Nu dan, kinderen! hoort naar mij, en luistert naar de redenen 

mijns monds. Laat uw hart tot hare wegen niet wijken, dwaalt niet op hare paden. Want 

zij heeft vele gewonden nedergeveld, en hare gedoden zijn machtig vele", dat is: die zij 

buiten den hemel heeft gehouden, "haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de 

binnenkameren des doods." Ziele! neem dezen raad ter harte en zeg tot duivel, zonde, 

lust, genoegen, voordeel, hoogmoed, vrienden, gezellen en alles wat u ophouden kan. 

Laat mij lopen, houdt op, nadert niet tot mij, want ik haast mij om mijns levens wil, om 

tot Christus, om tot God te komen, en hel en eeuwige verdoemenis te ontvlieden, win 

ik, zo is alles gewonnen, verlies ik, zo is alles verloren. Laat mij gaan.  LOOP ALZO. 

Zevende Aanwijzing. 

Laat u niet ontmoedigen, met hoeveel moeilijkheden en hinderpalen gij onder het 

lopen ook te worstelen hebt. Wanneer iemand besloten is den hemel te gewinnen, en 

Satan kan hem met gene vleierij daarvan aftrekken, dan tracht hij hem zijnen moed te 

benemen, zeggende: gij zijt een zondaar, gij hebt Gods wet gebroken, gij zijt niet 

uitverkoren, gij komt te laat, de dag der genade is voorbij, God heeft met u geen 

medelijden, uw hart is te verdorven, gij zijt te traag, te zorgeloos, en honderd andere 

dergelijke dingen. Zo was het ook met David, toen hij uitriep: 

"Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, 

ik ware vergaan", Psalm 27:13, 14. Als wilde hij zeggen: "De duivel woedde dermate, en 

mijn hart was zo zwak, dat ik naar mijn eigen oordeel reddeloos verloren was, maar ik 

vertrouwde op de beloften mijns Heeren, en geloofde, dat God Zijne beloften gewis 

vervullen zou, door mij, onwaardigen zondaar, barmhartigheid te bewijzen, en dit heeft 

mij bemoedigd en staande gehouden." Zo moet ook gij doen, wanneer Satan of de wet, 

of uw eigen geweten u nederslaan met de grootheid uwer zonden, of de slechtheid uws 

harten, of de tegenspoeden des wegs, het verlies uwer genoegens, de haat der wereld, die 

gij u op den hals haalt, enz. Schep dan weer nieuwen moed uit de vastheid der beloften, 
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de liefde van Christus, de verdiensten Zijns bloeds, de onbeperktheid Zijner 

uitnodigingen om tot Hem te komen, de ontzettende zonden van anderen, die ook 

vergeving en genade gevonden hebben, en bedenk, dat dezelfde God door denzelfden 

Christus dezelfde genade voor eeuwig ook u aanbiedt. Wanneer gij u met deze 

overdenkingen niet bezighoudt, dan zal u de weg ten hemel zeer zwaar vallen, indien gij 

al niet alle verdere pogingen geheel opgeeft. Daarom zeg ik: vat moed op uwe reize en 

zeg tot degenen, die uw verderf bedoelen: "Verblijdt u niet over mij, o mijne vijanden! 

Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, 

zal mij de Heere een licht zijn", Micha 7:8. Loop ALZO. 

Achtste Aanwijzing. 

Zorg, dat gij niet geërgerd wordt aan het kruis, uwe banier. alvorens gij in den hemel 

komt. Gij hebt uit het vorige reeds begrepen, dat iedereen, die naar de hemelstad op reis 

is, een kruis heeft te dragen. Het kruis, dat is: de beproevingen zijn de mijlpalen, die gij 

telkens moet voorbijgaan. "Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het 

Koninkrijk Gods", Handelingen 14:22. "En ook allen, die Godzaliglijk willen leven in 

Christus Jezus, die zullen vervolgd worden", 2 Timotheus 3:12. Indien gij op weg zijt 

naar den hemel dan zult gij gewis spoedig een kruis ontvangen, de Heere geve u, dat het 

u niet verschrikke en terug doe keren. "Zo iemand achter Mij wil komen, die 

verloochene zich zelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij", Lukas 9:23. Het 

kruis staat en heeft van den beginne gestaan als wegwijzer naar het Koninkrijk der 

hemelen. Iemand vraagt u, of gij hem niet den weg naar die of die plaats kunt aanwijzen, 

gij wijst hem dien aan, en legt hem, opdat het onmogelijk worde den weg te missen, 

bovendien uit, dat hij door zulk ene poort langs zulk een bos, voorbij zulk een boom, 

brug, enz. moet gaan. Welnu, zo is het ook hier: vraagt gij naar den weg ten hemel, dan 

antwoord ik u: Christus is de weg, Hem moet gij kiezen, en in Hem de gerechtigheid, 

om gerechtvaardigd te worden, en indien gij in Hem zijt, dan zult gij ook uw kruis 

bemerken, nader en raak het aan, ja neem het op en draag het, want anders zult gij 

spoedig van den rechten weg afdwalen en op een der kromme wegen gevonden worden, 

die naar de binnenkameren des doods afleiden. 

Hoe gij dat kruis in zes dingen kunt heren kennen. 

1. In de leer der rechtvaardigmaking.  

2. In de doding des vleses.  

3. In de leer der volharding.  

4. In de zelfverloochening.  

5. In het geduld.  

6. In de gemeenschap met arme heiligen.  

1. In de leer der rechtvaardigmaking reeds ligt een zwaar kruis: een mens moet zijne 

eigene gerechtigheid geheel en al prijsgeven, om de gerechtigheid van een Ander aan te 

nemen. Dit is voor den mens ene alles behalve gemakkelijke zaak, ik verzeker u, dat hij 

alles liever doet dan dat, en alles liever beproeft, aIvorens zich daarin over te geven. Een 
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mens moet al zijne eigene gebeden, tranen, aalmoezen, sabbatsheiliging, zijn horen naar 

en lezen van het Woord, met al zijne overige goede daden als niets achten en ze als drek 

wegwerpen! En dan moet hij, onder het bewustzijn zijner zonden, volkomenlijk 

vertrouwen op de rechtvaardigheid en gehoorzaamheid van een Ander, zijne eigene 

verafschuwen en ze als zonden en overtredingen der wet beschouwen! Ik zeg: dit is wel 

het zwaarste kruis. En toch, wie dat niet op zich wil nemen, is onbekwaam voor het 

Koninkrijk der hemelen. "Ja gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de 

uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijnen Heere, om Wiens wil ik al die 

dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. 

En in Hem gevonden worde, niet hebbende veeleer verwerpende mijne 

rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is", 

Filippenzen 3:8-9. 

2. In de doding des vleses. Betekent het niets voor een mens, afstand te doen van zijne 

dwaalbegrippen, zonden, boezemzonden vooral, zijne lievelingszonden, die aan hem 

verbonden zijn als het vlees aan de beenderen? Wat, alles vaarwel te zeggen, wat mijne 

ogen zo gaarne zien, en mijne oren zo liefelijk vinden om iets, dat ik noch zien, noch 

horen kan? Wat, mijnen hoogmoed, mijne begeerlijkheid, mijne ijdele vrienden, mijne 

genoegens en vermaken, en alles op te geven? Ik zeg u, dat dit ene hoogst moeilijke zaak 

is, ware zij gemakkelijk, waartoe dan al die gebreken, zuchten, waakzaamheid? Waarom 

anders al die dingen met zoveel hardnekkigheid bestreden? Zien wij niet, dat vele 

mensen, liever dan dat alles te verzaken, hun ziel, den hemel, God en Christus derven? 

Waartoe anders al dat uitstel, al die uitvluchten: wacht nog een weinig, ik ben nog zo 

jong, zo gezond, ik kan mijne zonden niet zo op eens afzweren? Wederom: welke reden 

bestaat er anders, dat anderen hun eigen vlees zo ten halve, zo onwillig en traag 

kruisigen, al zijn ze ook volkomenlijk overtuigd, dat ze zonder dat de zaligheid niet 

kunnen beërven? En hoeveel beloften en voornemens lijden schipbreuk op de 

ontzettende bezwaren, daarmee verbonden? Een rechteroog uit te rukken, ene 

rechterhand of voet af te houwen, is waarlijk gene aangename zaak voor het vlees. 

3. In de leer der volharding wordt ons een ander kruis opgelegd. Wij moeten niet alleen 

beginnen, maar ook volhouden tot het einde toe, niet alleen zeggen: Ik wenste wel in 

den hemel te zijn, maar Christus leren kennen, Christus aan doen, en met Hem 

wandelen om in den hemel te komen. Het is inderdaad niet zo moeilijk, naar den hemel 

uit te zien, te beginnen den Heere te zoeken en de zonde te mijden. Maar iets anders is 

het, daarmee volgens Gods wil voort te gaan! "Doch Mijn knecht Kaleb", zegt God, 

"omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te voIgen -

VOLGEHOUDEN heeft in Mijne wegen- zo zal Ik hem brengen tot het land in hetwelk 

hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten", Numeri 14:24. De vele duizenden 

der kinderen Israëls in hun geslachten vielen op hun reize van Egypte naar Kanaän bijna 

alle af, toen het op volharden aankwam. Wel trokken zij eerst bereidwillig op, maar zij 

werden het spoedig moede, zij waren dra buiten adem gelopen, en in hun hart keerden 

zij weer naar Egypte. Het valt een mens niet moeilijk, ene korte poos, een paar mijlen 

flink te lopen, maar het honderd mijlen uit te houden, ja duizend, tienduizend mijlen! 

Wie dat doet, moet het kruis niet zwaar achten, moet pijn en vermoeienis des vleses 
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uitstaan, vooral wanneer zijne voeten telkens met doornen, moerassen en andere 

hindernissen te kampen hebben, die bij zulk een lopen zeer belemmerend moeten zijn. 

Ziet gij niet dagelijks voor uwe ogen, dat de volharding een zwaar kruis is? Waarom 

worden de meesten anders zo spoedig moede? Ik zou er velen kunnen aanwijzen, die een 

jaar ongeveer in Gods wegen gewandeld hebben, anderen twee, drie, vier of weer 

anderen nog korter dan een jaar, maar die allen moede zijn geworden, en den weg 

verlaten hebben, voordat zij dien nog ter helfte hadden gebracht. Sommigen zijn in 

deze, anderen in gene zonde vervallen, sommigen hebben tot hun vrienden, anderen 

openlijk gezegd, dat de weg te smal, de baan te lang, de Godsdienst te heilig is, zodat 

men het niet langer uithouden en niet verder komen kan. 

4, 5 en 6. Zo is het ook met de andere drie: zelfverloochening, geduld en gemeenschap 

met arme heiligen. Hoe hard vallen iemand deze dingen! Het is niet zwaar, een ander te 

verloochenen, maar het is minder gemakkelijk, zich zelven te verloochenen, zich zelven 

te verloochenen uit liefde tot God, tot Zijn Evangelie, tot Zijne heiligen. Een voordeel, 

een genoegen op te geven, en wel iets, dat anders geoorloofd zou zijn, ware het niet, dat 

een ander er aanstoot in vond! Deze woorden uit de Schrift worden zelden gelezen, en 

nog zeldzamer in toepassing gebracht: "Daarom, indien de spijs mijnen broeder ergert, 

zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijnen broeder niet ergere, " 1 

Corinthiers 8:13. En wederom: "Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der 

onsterken te dragen, en niet ons zelven te behagen, " Romeinen 15:1. Integendeel, hoe 

eigenzinnig, hoe haastig, hoe lichtgeraakt, hoe zelfzuchtig zijn de meeste Christenen in 

onze dagen! Hoe weinig geven zij acht op de armen, tenzij om hen af te schepen met 

een: wordt warm en wordt verzadigd! Maar geven, vooral den armen geven, wordt 

immer zeldzamer, Galaten 6:10. Ik zeg u: al deze dingen zijn een kruis voor vlees en 

bloed, en de mens, die een wakend oog over zijn vlees houdt, en enige macht tegen 

hetzelve bezit, zal vinden, dat zijn hart gelijk is aan een steigerend ros zonder breidel, 

gereed om alles te vernielen wat hem in den weg staat, ja gereed om op hol te gaan, wat 

ook zijn bereider doe om het tot staan te brengen. Dat is het kruis, hetwelk alle reizigers 

naar het hemelse Jeruzalem te torsen hebben. Ik ben overtuigd, dat wij voor enen 

Christen er twintig zouden tellen, indien slechts van dat kruis gene sprake ware Gelijk ik 

te voren zei, keren sommige mensen terstond tot hun zonden terug, zodra zij met het 

kruis in aanraking komen. Anderen vallen er over en breken den nek, nog anderen, die 

het kruis zien naderen, wijken rechts of links uit in de mening van ook op die wijze den 

hemel te zullen bereiken, maar zij zullen bedrogen uitkomen. "Allen, die Godzaliglijk 

willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, " 2 Timotheus 3:12. Slechts 

weinigen, die, wanneer zij het kruis op zich nemen, uitroepen: welkom kruis! gelijk 

enkele martelaren, toen zij den brandstapel bestegen. Daarom, zo gij op uwe reize kennis 

maakt met het kruis, in welken vorm ook, zo word niet verschrikt of ontsteld, zeggende: 

Helaas! wat zal ik nu beginnen? Schep liever nieuwen moed, wetende dat het kruis tot 

de heerlijkheid voert. Kan iemand in Christus geloven, zonder zich de haat des duivels 

op den hals te halen? kan hij in oprechtheid Christus belijden, zonder dat de kinderen 

des bozen hunnen mond openen? kan de duisternis vrede hebben met het licht? kan de 

duivel dulden, dat Jezus Christus geëerd worde door geloof en een heiligen wandel, en 
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de ziel met vrede laten? Hebt gij niet gelezen, dat de draak de vrouw vervolgde? 

Openbaring 12, en dat Christus zegt: "In de wereld zult gij verdrukking hebben maar 

hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen"? Johannes 16:33. 

Negende Aanwijzing. 

Vraag God, dat Hij u deze twee zaken schenke: 

1. dat hij uw verstand verlichte,  

2. dat Hij uwen wil aanvure.  

Zo gij die twee dingen werkelijk ontvangt, dan is er gene vrees, of u zult veilig den hemel 

binnengaan.  

Ten eerste: Uw verstand te verlichten. Een der grote redenen, waarom mannen en 

vrouwen de toekomende wereld zo weinig achten, is dat zij er zo weinig van zien. En zij 

zien er zo weinig van, omdat hun verstand verduisterd is. En daarom schrijft Paulus: "Ik 

zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk de andere 

Heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, 

vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de 

verharding huns harten, " Efeziers 4:17,18. Wandel niet gelijk dezen, loop niet met hen, 

helaas! de arme zielen hebben een verduisterd verstand, een verhard harte, en daarom 

denken zij zo gering van den Heere Jezus Christus, en de zaligheid hunner ziele. Want 

wanneer de mens de dingen der toekomende wereld leert zien: welk enen God, welk 

enen Christus, welk enen hemel, en welk ene eeuwige heerlijkheid daar te genieten zijn, 

en wanneer hij bespeurt, dat ook hij daaraan deel kan verkrijgen, ik zeg u: dan loopt hij 

"door dik en dun" om dat alles te beërven. Wijl Mozes daarin een gezicht had, toen zijn 

verstand verlicht was, vreesde hij den toorn des konings niet, maar verkoos "liever met 

het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor enen tijd de genieting der 

zonde te hebben", Hebreeën 11:24 -27. Hij weigerde een zoon van Farao’s dochter 

genoemd te worden, achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn 

dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons, en hield zich vast, als 

ziende den Onzienlijke. En dit is hetgeen, waarom de Apostel gewoonlijk in zijne 

brieven voor de heiligen bidt:. "opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijne 

roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijne erfenis in de heiligen", 

Efeziers 1:18. En wederom: "Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke 

de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die 

de kennis te boven gaat", Efeziers 3:18,19. Bid derhalve, dat God uw verstand verlichte, 

want dat zal u een belangrijk voordeel brengen. Het zal u in staat stellen, veel om Jezus’ 

wil te verdragen, gelijk Paulus zegt: "Doch gedenk der vorige dagen, in dewelke, nadat gij 

verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele, als gij door 

smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij 

gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo gehandeld worden. Want gij hebt ook 

over mijne banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap 

aangenomen, wetende, dat gij hebt in u zelven een beter en blijvend goed in de 
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hemelen", Hebreeën 10:32-34. Al ligt er ook nog zulk een kostbaar edelgesteente voor 

iemands voeten, indien hij er geen acht op geeft, dan zal hij er eer op trappen dan zich 

buigen om het op te rapen, en wel om de eenvoudige reden, dat hij den schat niet ziet. 

Welnu, zo is het ook hier: al is de hemel nog zoveel waard, en al hebt gij er nog zoveel 

behoefte aan, toch, indien gij denzelven niet ziet, dat is: indien uw verstand niet verlicht 

is om hem op op te merken, dan zult gij er in het geheel geen acht op slaan. Daarom: 

roep tot den Heere, dat Hij door Zijne genade uwe ogen opene en zeg: Heere! open 

mijne blinde ogen, Heere! neem den sluier mijns harten weg, toon mij de dingen, die 

boven zijn, en laat mij om Christus’ wil de heerlijkheid, liefelijkheid en uitnemendheid 

dier dingen verstaan. 

Ten tweede: Uwen wil aan te vuren. Smeek God ook, uwen wil aan te vuren met 

betrekking tot de dingen der onvergankelijke wereld. Want zo iemands wil zich geheel 

en al bepaald heeft tot enige zaak, om die te doen, dan moet er veel gebeuren, om dat te 

verhinderen. Toen Paulus vastelijk besloten was, naar Jeruzalem op te gaan, hoewel hij 

wist, dat hem daar banden en verdrukkingen te wachten waren, schrikte hij geenszins 

terug, maar getuigde veeleer: "Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar 

ook te sterven te Jeruzalem, voor den Naam van den Heere Jezus", Handelingen 21:13. 

Zijn wil werd aangevuurd door de liefde van Christus, en daarom was het niet mogelijk, 

hem tot iets anders te overreden. Niemand weet wat te doen met eigenzinnige lieden, 

wij zijn gewoon te zeggen: hij heeft een harden kop, gij kunt met dien mens niets 

uitvoeren. Inderdaad wie met zulk enen wil hemelwaarts streeft, die bezit een 

onschatbaar voorrecht. Wie zo vast besloten is, zegt: Ik wil alle krachten inspannen om 

den hemel binnen te gaan, ik wil alle vijanden zolang mogelijk tegenstaan, ik geef niet 

op, zolang nog adem in mij is, of overwinnen of sterven: "Zie, zo Hij mij doodde, zou ik 

niet hopen", Job 13:15. "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent", Genesis 

32:26. IK WIL, IK WIL, IK WIL, O, die gezegende, door Goddelijke liefde 

aangevuurde, hemelse wil! Wat is daarmee te vergelijken? Indien de mens ernstig wil, 

dan zal elke tegenwerping, elke hinderpaal zijnen ijver slechts verhogen, maar is de wil 

half besloten, dan dient elke zwarigheid tot ontmoediging, dit ziet men zowel in heiligen 

als zondaars, in hen, die kinderen Gods zijn, als in degenen, die de wereld dienen. 

1. Let op de heiligen van ouds, wanneer zij besloten waren, den hemel na te jagen, wat 

kon hen dan weerhouden? Waren vuur of wilde dieren, zwaard of geseling, banden of 

gevangenis, steniging of uithongering, bespotting of naaktheid daartoe in staat? 

Hebreeen 11. "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons 

liefgehad heeft, " Romeinen 8:37, Hem, die ons gewillig gemaakt heeft in den dag Zijner 

heirkracht, Psalm 110:3. 

2. En aan den anderen kant, zie op de kinderen des bozen, die niet gewillig zijn om den 

hemelweg te betreden, hoevele uitvluchten en listen zij bedenken om zich te 

verontschuldigen. Ik heb ene vrouw getrouwd, ik heb enen akker gekocht, ik zou mijnen 

heer beledigen, ik zal mij het ongenoegen mijns meesters op den hals halen, ik zal 

mijnen handel benadelen, ik moet mij dan vernederen, mijne genoegens opgeven, men 

zal mij uitlachen en bespotten, daarom kan ik niet komen. Anderen zeggen: ik zal 
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wachten, totdat ik mij enig vermogen in deze wereld verworven heb, totdat ik dit of dat 

heb gedaan, de eigenlijke reden is, dat zij allen niet willen, want waren zij gewillig, dan 

zouden deze en duizend andere hindernissen niet sterker blijken te zijn dan de touwen, 

waarmee Simson gebonden was, en die hij verbrak als linnen draden, Richteren 15:14. 

Ik zeg u, dat het op den wil aankomt: dat is de grote zaak, die voor- of achterwaarts 

keert, de duivel weet dat even goed als God, en daarom tracht hij evenzeer als God, den 

wil zijner dienaars te versterken. God begeert voor Zich een volk, gewillig om Hem te 

dienen, en de duivel stelt alle pogingen in het werk, om den wil en de genegenheden der 

mensen ouder zijne heerschappij te brengen, en daarom roert Christus het hart der zaak 

aan, als Hij zegt: "Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben, " 

Johannes 5:40. "Hoe menigmaal heb Ik uwe kinderen willen bijeenvergaderen, 

gelijkerwijs ene hen hare kiekens onder de vleugelen vergadert, en gijlieden hebt niet 

gewild?" Lukas 13:34. De duivel hield hunnen wil gevangen, en zolang was er gene vrees 

dat hij zijne prooi verliezen zou. O, roep dan gedurig en ernstig tot God dat Hij uwen 

wil, om den hemel te verkrijgen, geheel besture. Zo uw wil geheel op den rechten weg is 

gericht, dan zal gene ontmoeting u uit het veld slaan, en daarom hield Jakob vol, zelfs 

toen zijne heup in de worsteling ontwricht was geworden, en zei: "Ik zal u niet laten 

gaan, tenzij dat Gij mij zegent." Tracht er naar, dat uw wil door de Goddelijke genade 

volkomenlijk geheiligd, en met een vast besluit tegen alle moedeloosheid gewapend 

worde, en dan loopt gij met snelheid hemelwaarts. Zo gij integendeel een onvasten wil 

hebt ten opzichte van den weg, die u is voorgesteld, dan zult gij telkens, gedurende uwe 

ganse reis, worden opgehouden en struikelen, en eindelijk uw doel geheel en al missen. 

De Heere geve u een vasten wil en goeden moed! 

Zo heb ik u enige aanwijzingen gegeven, hoe gij in de hemelse loopbaan lopen moet, 

onthoud wat ik u gezegd heb, opdat gij van het rechte pad niet afdwaalt. En om u daarin 

behulpzaam te zijn, wil ik alles met een enkel woord herhalen: 

1. Kies den rechten weg.  

2. Leer dien goed kennen.  

3. Werp weg wat u kan hinderen.  

4. Wees op uwe hoede, op geen dwaalweg te geraken.  

5. Let niet te veel op hetgeen op zijde van den weg geschiedt, opdat gij niet het 

rechte pad  verlaat.  

6. Wacht op niemand, die achter u gaat en u roept, hetzij de duivel, de wereld of 

wie ook, want daardoor wordt uw loop noodzakelijk vertraagd.  

7. Laat u door generlei tegenstand of hinderpaal ontmoedigen.  

8. Neem gewillig het kruis op u.  

9. Bid van God een verlicht verstand, en enen gewilligen geest. En God geve u ene 

voorspoedige reis! Toch, alvorens afscheid van u te nemen, wil ik u enige 

overdenkingen mede op den weg geven, die u mogen dienen als sporen, om uw 

soms nog trage hart op deze heerlijke reize aan te drijven:  
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6. NEGEN AANSPORINGEN OM "ALZO TE LOPEN" 

Eerste Aansporing. Bedenk, dat er geen weg is dan deze, gij moet of winnen of 

verliezen. Zo gij wint, dan wint gij God, Christus, heerlijkheid, rust, vrede, leven, ja het 

eeuwige leven, dan wordt gij gelijk de engelen Gods in den hemel, gene zorg, gene 

zuchten, gene pijn kent gij daar meer, daar zijt gij buiten het bereik van zonde, hel, 

dood, duivel, graf en wat u ook enige schade zou kunnen toebrengen. Maar 

daarentegen, indien gij verliest, dan verliest gij hemel, heerlijkheid, God, Christus, rust, 

vrede, en alles wat de eeuwigheid voor de heiligen begeerlijk maakt, bovendien haalt gij 

u dan den eeuwigen dood, smart, angst, pijn, duisternis, het gezelschap der duivelen en 

de eeuwige verdoemenis uwer ziel op den hals. 

Tweede Aansporing. Bedenk, dat de duivel, hel, dood en verdoemenis u immer op den 

voet volgen en steeds de wet, hun wapen, bij de hand hebben, wijl gij dezelve hebt 

overtreden, maak derhalve om ‘s Heeren wil haast. 

Derde Aansporing. Indien zij u overweldigen, alvorens gij de vrijstad bereikt hebt, dan 

is uwe vlucht daarheen voor eeuwig afgebroken. Ook dit roept u toe: loop alzo. 

Vierde Aansporing. Vergeet niet, dat de hemelpoort en Christus’ armen thans geopend 

zijn om u te ontvangen. O, mij dunkt, dat deze gedachte: de duivel volgt mij om mij te 

verderven, maar Christus strekt Zijne armen uit om mij te ontvangen, u met allen spoed 

moet dan vlieden om in veiligheid te komen! Daarom noem ik als: 

Vijfde Aansporing. Houd den prijs in het oog, verlies het doel waarnaar gij streeft, niet 

uit het gezicht. De reden, waarom velen zo gemakkelijk verflauwen, terwijl zij in de 

loopbaan lopen, is een van deze beide dingen.  

1. Zij hebben geen helder bewustzijn van de waarde van den prijs, of zij achten dien te 

goed voor zich, de meesten echter derven den hemel, omdat zij er weinig acht op geven. 

En daar om: opdat gij niet op dezelfde wijze afgekeerd wordt, houd steeds uw oog 

gericht op de uitnemendheid, de liefelijkheid, de schoonheid, den troost, den vrede, die 

gij beërven zult met degenen, die den prijs winnen. Dit was het, hetgeen Paulus moed 

gaf om te volharden "door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, door 

gevaren van rivieren, door gevaren van moordenaars, door gevaren van zijn geslacht, 

door gevaren van de Heidenen, door gevaren in de stad, door gevaren in de woestijn, 

door gevaren op de zee, door gevaren onder de valse broeders, door arbeid en moeite, 

door honger en dorst, door waken en vasten, door koude en naaktheid." Anderen 

hebben daarom verdragen, dat zij gestenigd, in stukken gezaagd, voor de wilde dieren 

geworpen, verbrand, gevierendeeld, in ketels gekookt en aan duizend andere folteringen 

overgegeven werden, "dewijl zij niet aanmerkten de dingen die men ziet namelijk de 

dingen dezer wereld-maar de dingen, die men niet ziet: want de dingen, die men ziet, 

zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig", 2 Corinthiers 4:18. O, dat 

woord EEUWIG had voor hen zulk ene grote betekenis, dat zij elke aangebodene 
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verlossing weigerden, want zij wisten dat God iets beters over hen voorzien had, 

namelijk ene betere opstanding, die zij verkrijgen zouden, Hebreeën 11:35. 

2. En laat ook gene gedachten aan de uitnemendheid des hemels u in uw hart doen 

zeggen: Dat is te goed voor mij! want ik zeg u: de hemel staat open voor iedereen, die er 

langs den aangewezen weg heenreist, elkeen wordt er welkom geheten. Bedenk dan, dat, 

hoe onwaardig gij u zelf ook rekent, zelfs de met boze zweren bedekte Lazarus derwaarts 

is gegaan. Ja, de hemel is juist voor de armen bereid: "Hoort, mijne geliefde broeders?" 

zegt Jakobus, en let hier wel op, "heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om 

rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, 

die Hem liefhebben?" Jakobus 2:5. 

Neem dit ter harte en LOOP alzo. 

Zesde Aansporing. Denk veel aan hen, die u zijn voorgegaan.  

Ten eerste: dat zij werkelijk het Koninkrijk zijn binnengegaan.  

Ten tweede: hoe veilig zij zijn in Jezus’ armen, zouden zij voor duizend werelden weer 

op aarde willen komen? Of, al waren zij weer hier, zouden ze dan bevreesd zijn, dat God 

hen niet zou aannemen?  

Ten derde: wat zouden zij van u denken, indien uw hart onder het lopen begon te 

verflauwen, indien uwe zonden machtig werden en u tot stilstaan dwongen? zouden zij u 

niet duizendmaal een dwaas heten, en zeggen: "o, als gij maar zaagt wat wij zien, 

gevoeldet wat wij gevoelen, en de heerlijkheid smaken kondt, die wij genieten! O, zo gij 

ook maar een kwartier hier waart om het duizendste gedeelte van wat wij 

bezitten, te zien, te gevoelen, te tasten en te genieten! Wat zoudt gij dan doen? Wat 

zoudt gij dan niet lijden? Wat zoudt gij dan te veel achten? Zoudt gij dan de zonde 

verdragen? Zoudt gij dan de tegenwoordige wereld beminnen? Zoudt gij nog vrezen voor 

vrienden of verschrikken op de bedreigingen der machtigste tirannen?" Neen! zij, die 

ook maar door het geloof een gezicht in deze dingen hebben verkregen, al waren ze er 

ook zo ver van verwijderd als de hemel van de aarde, zijn toch getroost en versterkt, 

gelijk de vogel, die in de lente zingt, en de kans om hen van den levensweg af te 

brengen, is uiterst klein geworden. Wanneer mijn boze hart soms geneigd is geweest om 

ter wille van deze wereld mijnen loop te vertragen, dan overdacht ik den toestand der 

heiligen en engelen in den hemel, wat zij genieten, welke geringe waarde zij aan het 

ondermaanse hechten, dat zij mij een dwaas zouden noemen, indien zij wisten dat mijn 

hart verflauwde, en deze overwegingen deden mij wederom voorwaarts ijlen, al die arme, 

ledige wereldse schatten verachten, en spraken tot mijne ziel: Kom, wees niet moede, zie 

wat de hemel is, waag alles, en zie of die opoffering niet rijkelijk beloond wordt. 

Abraham, David, Paulus en alle andere heiligen waren toch gewis niet minder wijs dan 

iemand in onzen tijd, en toch gaven zij alles prijs, om dat onverderfelijk Koninkrijk te 

beërven. O! werp dus alle zondige lusten weg, jaag naar rechtvaardigheid, heb den Heere 
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Jezus lief, laat u leiden door Zijne vreze, ik verzeker u, dat Hij u eens ene heerlijke 

beloning schenken zal.  

Lezer! wat zegt gij hiervan? Zijt gij besloten, mede te lopen? Neen, besluit om mij vooruit 

te lopen.  

"Loop alzo,dat gij dien prijs moogt verkrijgen." 

Zevende Aansporing. Om u verder aan te moedigen, loop voort, en wanneer gij u zelf 

moede gelopen hebt, vraag dan den Heere Jezus, dat Hij u opneme en drage. Is dit niet 

voldoende ook voor de armste ziel, om den loop te beginnen? Gij roept misschien: Maar 

ik ben zwak, ik ben lam, enz. Welnu, Christus wil u ondersteunen en dragen, wanneer 

gij dus moede gelopen zijt, zo denk er aan, dat Hij u in Zijne armen wil nemen. "Hij zal 

de lammeren in Zijne armen vergaderen, en in Zijnen schoot dragen, de zogenden zal 

Hij zachtkens leiden", Jesaja 40:11. Op deze wijze bemoedigt een vader zijn jonge kind, 

zeggende: Loop, mijn lieveling! als gij moe zijt, zal ik u opnemen en dragen. "Hij zal de 

lammeren in Zijne armen vergaderen, en in Zijnen schoot dragen". Wanneer zij 

vermoeid zijn, worden zij gereden.  

Achtste Aansporing. Of anders stort Hij van den hemel nieuwe kracht in uwe ziel uit, 

hetgeen u even goed te stade komt. "De jongen zullen moede en mat worden, en de 

jongelingen zullen gewis vallen, maar die den Heere verwachten, zullen de kracht 

vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen, en niet 

moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden", Jesaja 40:30, 31. Wat zal ik 

zeggen boven hetgeen reeds gezegd is? Gij zult een goed en gemakkelijk tehuis, goed en 

gezond voedsel, den boezem van Christus hebben om er aan te rusten, en de vreugde 

des hemels om uw hart te vervullen. Zal ik u van de volkomenheid en de duurzaamheid 

van al deze dingen spreken? Inderdaad! ze naar waarde te beschrijven is een werk, dat 

mijne krachten verre te boven gaat. 

Negende Aansporing.  

Eindelijk, dunkt mij, moeten ook de listen des duivels en zijner dienaren u, die naar de 

hemelse zaligheid verlangt, tot spoed aandrijven. De duivel zal genen tijd verliezen, gene 

moeite sparen, en evenmin zijne dienaren, wanneer het anderer verderf aangaat, en 

zullen wij dan onze zaligheid niet naarstiglijk zoeken? De kinderen dezer wereld wagen 

de verdoemenis hunner ziel om ene vergankelijke kroon, en zullen wij dan niet enige 

onbeduidende dingen ten offer brengen, om ene onverwelkelijke kroon te verwerven? 

Zij wagen het verlies van eeuwige vrienden, van een God, die hem bemint, van een 

Christus, die hen wil verlossen, van een Heiligen Geest, die hen troosten en leiden wil, 

van enen hemel als hun woning, van de heiligen als hun omgeving, en dat alles om met 

deze wereld en de zonde in goede verstandhouding te blijven en het gezelschap van 

enige lage, verdorven wezens genieten, gelijk zij zelven zijn. En zullen wij dan niet zo 

hard mogelijk werken, zo snel mogelijk lopen, zo ijverig mogelijk zoeken, neen, honderd 

maal ijveriger, opdat wij bij die zalige, eeuwige vrienden mogen komen, al moeten wij 
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daarvoor ook het vergankelijke, dat de wereld biedt, ten offer brengen? Moet men dan 

ten jongsten dage horen, dat de goddelozen zich met meer haast en ijver ter helle, dan u 

ij ons ten hemel gespoed hebben? dat zij maar dagen en jaren, vermogens en krachten 

besteed hebben, dan gij over hadt voor iets, dat duizendmaal beter is? O, dat het zo niet 

zij, laat ons veelmeer ALZO LOPEN.  

Na dit weinige wil ik besluiten met enige toepassingen, die zich uit het besprokene laten 

afleiden. 

 

7. TOEPASSING.  

 Eerste Toepassing. Gij hebt gezien, dat hij, die den hemel wil beërven, lopen moet, en 

niet alleen lopen, maar ook alzo lopen, als de Apostel het beschrijft, dat is: met vollen 

ernst, vasten wil en volharding, alles wegwerpende wat den loop hinderlijk kan zijn.  

Loopt gij alzo? Laat ons dat een weinig onderzoeken. 

1. Zijt gij den rechten weg ingeslagen? Zijt gij met Christus’ gerechtigheid bekleed! Zeg 

niet ja in uw hart, wanneer het niet werkelijk zo is. Gij weet, hoe gevaarlijk het voor een 

mens is, zo hij meent den rechten weg te betreden, terwijl hij toch op enen verkeerden 

wandelt. Dat is het zekerste middel om zijn doel te missen, om den hemel te derven, 

dien hij waant te zullen binnengaan. O, dat is de treurige toestand der meeste mensen: 

zij houden zich zelven voor, dat zij op het rechte pad gaan, hoewel zij er nooit een voet 

op zetten! De Heere geve u ook hierin verstand, anders zijt gij verloren. Ik bid u, ziele! 

wanneer was het, dat gij uwe zonden en gerechtigheid leerdet verfoeien, en de 

gerechtigheid van Christus aandeedt? Ik vraag: zijt gij in Hem? Is Hij u dierbaarder dan 

de gehele wereld? Houdt uw geest zich voortdurend met Hem bezig? Spreekt gij gaarne 

van Hem, en wandelt gij gaarne met Hem? Acht gij zijne zaligheid heerlijker dan het 

gezelschap van wie u op de wereld dierbaar zijn! Rekent gij alles arm, ledig, ijdel te zijn, 

wanneer Hij u ontbreekt? Verzoet Zijn bezit alle dingen, en Zijn gemis, verbittert het 

alles? Ziele! Ik smeek u, wees ernstig en neem het ter harte, en beslis in zulke belangrijke 

zaken, als uwe zaligheid of verdoemenis, niet zonder goeden grond. 

2. Zijt gij ontlast van de dingen dezer wereld b.v. hoogmoed, genoegens, voordeel, lusten 

en ijdelheid? Wat! meent gij snel genoeg te kunnen lopen met de wereld, uwe zonden en 

lusten in uw hart? Ik zeg u, ziele: zij, die allen last en elke zonde afgelegd en de 

voordeligste houding hebben aangenomen, zij hebben het moeilijk genoeg om zo te 

lopen, dat zij den prijs verkrijgen. Te lopen door al dien tegenstand, ondanks al die 

stoten en duwen, over al die hindernissen, waarmee duivel, zonde, wereld en hun eigen 

hart hen gedurig in den weg treden, ik zeg u: zo gij hemelwaarts wilt lopen, dan zult gij 

het gene gemakkelijke of kleine zaak vinden. Zijt gij derhalve bevrijd van al die 

belemmerende lasten? Denk er niet over, dat gij in den hemel zult komen, indien gij ze 
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nog draagt. Dan staat het te vrezen, dat gij gevonden zult worden onder de velen, die 

"zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen", Lukas 13:24. 

Tweede Toepassing. Maar indien dit bezwaar voor u is opgeheven, wat zal er worden 

van hen, die moede zijn geworden, eer zij halfweg waren? Alleen degene, die volharden 

zal tot den einde toe, zal zalig worden, hij, die overwint, zal alles beërven, en niet 

iedereen, die begint te lopen, houdt vol en draagt de zege weg. Agrippa scheen plotseling 

een Christen te zullen worden, het was, als of hij binnen een half uur Christus’ 

eigendom werd. "Gij", zei hij tot Paulus, "beweegt mij bijna, een Christen te worden", 

Handelingen 26:28. Ach! het was slechts bijna, en dus niet beter dan zo hij er immer 

verre van verwijderd gebleven ware, wel begon hij goed te lopen, maar hij hield spoedig 

weer op: toen Paulus sprak, werd hij begerig naar een beter goed, maar zijne 

onverschilligheid keerde terstond terug, toen Paulus zweeg. O, dat vreselijke "bijna". Ik 

zeg, dat met dat "bijna" zijne ziel toch verloren ging. Ik heb vaak gedacht, welk ene 

vreselijke foltering dat bijna voor die ellendige zielen wezen zal, als zij in wanhoop 

uitschreeuwen: Ik was bijna een Christen, ik was bijna het Koninkrijk Gods 

binnengegaan, bijna aan de handen des duivels en de heerschappij der zonde 

ontkomen, bijna van de vloek Gods bevrijd, bijna en niet meer, bijna maar niet geheel. 

O, indien ik bijna den hemel bereikte, maar dan niet verder kwam! Vriend! het is iets 

vreselijks, zich neer te zetten voordat men in den hemel is, moede te worden alvorens 

men de rustplaats heeft bereikt, en indien dat uw lot wordt, dan ben ik zeker dat gij niet 

Alzo gelopen hebt, dat gij den prijs mocht verkrijgen. 

Derde Toepassing. En wat zal de toekomst zijn voor degenen, die wel in het eerst met 

bewonderenswaardige snelheid op weg togen, zodat zij menigeen inhaalden, maar 

naderhand zozeer verflauwden, dat zij velen lieten voorbijgaan, ja zelfs terugkeerden, ten 

laatste even snel als zij gekomen waren? Meent gij, dat zij ooit den prijs zullen gewinnen? 

Wat, zo zij terugkeren, terugkeren tot de zonde, de wereld, den duivel, terugkeren tot de 

vleselijke lusten? O! "het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend 

hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weer afkeren van het heilige gebod, dat hun 

overgegeven was", 2 Petrus 2:21. Dezulken worden veroordeeld niet alleen om hun 

zonden, maar ook omdat zij voor de gehele wereld hebben getuigd, dat de zonde beter is 

dan Christus, want wie terugkeert, zegt met zijne daden: Ik heb Christus beproefd, en ik 

heb de zonde beproefd, en ik vind minder voordeel bij Christus dan in de zonde." Ik 

zeg, die mens spreekt zulks uit in zijn terugkeren. O, ontzettend! welk een oordeel zal 

hen treffen, die van voor de hemelpoort teruggekeerd zijn! "Zo iemand zich onttrekt", 

zegt Christus door Zijnen dienstknecht, "Mijne ziel heeft in hem geen behagen", 

Hebreeën 10:38. En wederom "Niemand, die zijne hand aan den ploeg slaat die begint 

te lopen en ziet naar hetgeen achter is en terugkeert is bekwaam tot het Koninkrijk 

Gods", Lukas 9:62. En zo hij niet bekwaam is voor het Koninkrijk Gods, dan deugt hij 

nergens toe dan om in de hel geworpen te worden. En daarom zegt de Apostel, dat zij, 

die "doornen en distelen dragen, verwerpelijk zijn, en nabij de vervloeking, welker einde 

is tot verbranding", Hebreeën 6:8. O, er komt in eeuwigheid geen andere Christus, om 

door Zijn lijden en sterven hen te verlossen! En indien degenen, niet ontkomen, die "op 

zo grote zaligheid geen acht nemen", hoe zullen zij dan ontvlieden, die ze verwerpen en 
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zich van haar afkeren? Hebreeën 2:3. En indien de rechtvaardigen, dat is: die in de 

loopbaan volharden, werk genoeg vinden, waar zullen dan zij verschijnen, die weer 

terugkeren? Indien Judas of Francis Spira eens in de wereld konden wederkomen, en al 

die terugkerende zielen mededelen, welke folteringen zij aan hunnen afval te danken 

hebben, zou dat geen schrik en ontsteltenis onder die allen te weeg brengen? 

Vierde Toepassing. Hoe ongelijk zal de eeuwige straf dezer teruggekeerden zijn met de 

vergelding dergenen, die nooit een voet op den weg ten hemel hebben gezet. 

Ongetwijfeld zijn hij die weer afgedwaald is, en hij, die den weg nooit gekend heeft, van 

enerlei zin: de een wil niet opstaan, omdat hij zijne zonden en de dingen dezer wereld 

liefheeft, de ander keert terug, omdat hij zijne zonden en de dingen dezer wereld 

liefheeft, handelen zij beiden niet uit dezelfde beginselen? Zij zijn hier van denzelfden 

geest, en zullen zij ginds niet in ene hel hun plaats vinden? Hij is een goddeloze, die 

nooit naar Christus verlangde, en hij is een goddeloze, die Hem weer verlaat, en daarom 

zullen zij beiden eens dat geduchte woord uit Christus’ mond vernemen: "Gaat weg van 

Mij, gij vervloekten! in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijnen engelen bereid 

is", Mattheus 25:41. 

Vijfde Toepassing. Zij, die den hemel wensen te beërven, moeten zo lopen, dat zij hun 

doel bereiken. Dit wordt ook hun luide toegeroepen, die in allen ernst begonnen zijn te 

lopen, ik zeg, dat zij hun schreden moeten verhaasten, liever dan ze te vertragen, gij 

weet, dat wie het Iaatste komt, het snelste moet lopen. Vriend! ik zeg u: er zijn er, die 

tien jaren gelopen hebben tegen gij een, of twintig tegen gij vijf, en toch, indien gij met 

hen spreekt, dan zullen zij soms nog de vrees uiten, dat zij wellicht te laat komen. Hoe 

zal het dan met u gaan? Zie dan toe, dat gij geen ogenblik uitstelt, maar doe dadelijk 

afstand van alles wat u belemmert, van alles wat uw lopen tegenhoudt, loop alzo, dat gij 

den prijs moogt verkrijgen. 

Zesde Toepassing. Gij, oude Christenen!! zorgt dat de jongere broeders, die eerst 

gisteren begonnen zijn te lopen, u niet inhalen, zodat dan de Schrift zou vervuld 

worden: "Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten zullen de eersten zijn", 

hetgeen voor hen eer, maar voor u schande zou zijn. Een jong soldaat zou moediger zijn 

dan een oudgediende! Tot u, die achteraan komt, zeg ik: Tracht de anderen vooruit te 

komen, en tot de voorsten zeg ik: houdt wat gij hebt, blijft hun, zo mogelijk, voor in 

geloof en liefde, want dat is het rechte lopen, zo de een den ander zoekt voorbij te 

streven, de achtersten trachten hun voorlopers vooruit te komen, en de voorsten lopen 

zo snel, dat zulks onmogelijk wordt. 

Zevende Toepassing. Hoe laf handelen zij, en hoeveel gevaar lopen zij, den prijs te 

derven, die het voldoende achten, zo zij slechts gelijk blijven met de achtersten! Er zijn 

mensen, die menen dat zij even goed als iemand anders naar den hemel lopen, maar zij 

volgen het voorbeeld der traagste, luiste, koelste en dubbelzinnigste Christenen in den 

lande. Zo zij slechts met dezen gelijken tred houden, dan menen zij al wonderwel hun 

best te doen, maar zij vergeten, dat de achtersten de meeste kans hebben, den prijs te 

verliezen. Gij weet, hoe duur het de dwaze maagden te staan kwam, dat zij te laat 
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terugkeerden: "Die gereed waren, gingen met den Bruidegom in tot de bruiloft, en de 

deur werd gesloten. Daarna let op dit woord daarna kwamen ook de andere, dwaze 

maagden, zeggende: Heere, doe ons open! en Hij antwoordende, zei: voorwaar zeg Ik u, 

Ik ken u niet", Mattheus 25:10-12. Gaat weg van mij, gij trage Christenen, koele 

belijders, onverschillige belijders! O, mij dunkt, Gods Woord voorspelt het vreselijk lot 

der trage belijders, met zulke klare en duidelijke woorden, dat het verwonderlijk is, hoe 

weinig er de aandacht op valt. Hoe geducht werd Lots vrouw voor ene vertraging op 

hare vlucht gestraft, toen zij Sodom verlaten had? Wat wedervoer Ezau, toen hij te lang 

met zijn wildbraad uitbleef? Welk lot trof hen, die in Lukas 13:25 wachtten, totdat de 

deur gesloten was? En de dwaze maagden, die eerst nog olie moesten gaan kopen en 

terugkwamen, toen de stoet reeds was binnengegaan? Lots vrouw werd in een zoutpilaar 

veranderd, Genesis 19:26. Ezau vond later gene plaats des berouws, hoewel hij dezelve 

met tranen zocht, Hebreeën 12:17. Judas verworgde zich zelf, en allen, die te traag 

geweest zijn, zullen eenmaal den dag vervloeken, waarop zij geboren werden. 

Achtste Toepassing. Maar erger nog, zo gij door uwen tragen loop niet alleen uw eigen 

verderf u op den hals haalt, maar ook de oorzaak wordt, dat anderen de rampzaligheid 

vinden? want er wordt op uwen wandel als belijder veel meer gelet, dan gij wel 

vermoedt. Indien gij dan een arme, koele, trage loper zijt, die de genoegens dezer wereld 

wilt medenemen, dan zullen anderen van u leren, ook zo te doen. Wel, zeggen zij, 

waarom zouden wij niet evenzo doen? Hij is een Christen en schuwt gene genoegens, 

gene rijkdommen, gene voordelen, hij houdt van ijdel gezelschap, en is trots, en toch 

een Christen. Ja, en hij is zeker, dat de hemel eens zijn deel zal zijn, laat ons derhalve 

met hem medelopen, dan zal het ons althans niet slechter gaan. O. welk een vreselijk 

ding is het, zo uwe wijze van lopen in den weg der gerechtigheid de aanleiding is, dat 

anderen verloren gaan! Bedenk dat ernstig, en uwe verwaandheid, waarmee gij meent 

voor God te kunnen bestaan, zal verdwijnen, de rekenschap, die gij van uwe eigene ziel 

hebt af te leggen, zal u reeds zwaar genoeg vallen, en als daarbij ook de zielen van 

anderen van u geëist worden, dan moet zulks u geheel en al overstelpen. Hoe zult gij 

eens op deze woorden kunnen antwoorden: "Gij gaat daar niet in, noch laat ingaan 

degenen, die ingaan zouden", want die uitspraak zal op ene ontzettende wijze vervuld 

worden in al degenen, die door hun eigene traagheid zich zelf buitensluiten en door hun 

voorbeeld ook anderen verhinderen, den hemel binnen te gaan. 

Negende Toepassing. Nog een kort woord tot u beiden. 

1. Ik smeek u in den Naam onzes Heeren Jezus Christus, dat geen van u zo traag den 

weg ten hemel bewandele, als oorzaak zou kunnen worden, dat gij en anderen eindelijk 

buitengesloten werdt. Ik weet, zelfs de traagste loper zou den man veroordelen, die ijlt 

om zijn leven te redden en toch zijn eigen welzijn zo zeer uit het oog verliest, dat hij hier 

en daar stil staat om iets ter zijde van den weg te bezien, of wel eens voor een ogenblik 

een zijpad inslaat om een nietsbeduidend ding op te rapen. En zult gij dan u zelf niet 

veroordelen, die hetzelfde doet, maar in een veel ernstiger zaak, die vertraagt in uw 

lopen naar den hemel, ofschoon uwe ziel en uwe zaligheid daarvan afhangt? Zie toe, zie 

toe, arme zondaar, zie toe! 
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2. Al zijn er ook, die, ondanks dezen raad, toch traag en vadsig blijven wandelen op den 

weg naar het Koninkrijk der heerlijkheid, wees gij wijs en volgt hun voorbeeld niet. Leer 

van niemand dan hetgeen, waarin hij Christus volgt. Maar zie op Jezus, die niet alleen 

"de overste Leidsman en Voleinder des geloofs" is, maar die ook "voor de vreugde, die 

Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en is gezeten aan 

de rechterhand Gods",Hebreeën 12:2. Ik zeg: zie van anderen alleen datgene af, waarin 

zij Christus volgen. "Weest mijne navolgers, " zegt Paulus, "gelijkerwijs ook ik van 

Christus, " 1 Corinthiërs 11:1. Hoewel hij een uitmuntend man was, toch wilde hij niet 

nagevolgd worden, dan voor zover hij zelf Christus’ navolger was. 

 

8. OPWEKKING OM MET DE VOORSTEN TE LOPEN.  

Om u eindelijk aan te sporen, met de voorsten mede te lopen, zo let op het volgende. 

Toen de engelen Lot met zijne vrouw en dochters buiten Sodom brachten, werd zijne 

vrouw ongehoorzaam, zag om en werd terstond in een zoutpilaar veranderd. Maar wij 

lezen niet, dat Lot zich door haar voorbeeld of door het Goddelijk strafgericht liet 

verleiden, ook om te zien. Ik heb mij soms over Lot verwonderd: zijne vrouw zag om en 

stierf onmiddellijk, en toch hij lette niet op zijn vrouw, zijn hart was zozeer met zijne 

vlucht bezig, dat hij zelfs niet naar haar omkeek. En terecht was zijn hart met zijne 

vlucht geheel en al vervuld, want het gebergte lag voor, en duivel en vuur woedden 

achter hem, zijn leven stond op het spel, en het zou verloren geweest zijn, indien hij ook 

maar eens had omgezien. Loop ook gij alzo, gedenk onder uw lopen aan de vrouw van 

Lot en hare straf, en vergeet niet, waarom haar zulks overkwam. God heeft haar ten 

voorbeeld gesteld voor alle trage, ongehoorzame lopers tot aan het einde der wereld, 

neem u in acht, dat gij niet in dezelfde zonde vervalt. Indien dit u echter niet kan 

aansporen, bedenk dan: 

1. Dat uwe ziel uwe eigene ziel is, die òf zalig wordt òf verloren gaat, door uwe traagheid 

verliest gij in de eerste plaats uwe eigene ziel. Uwe eigene ziel, uwe eigene zaligheid, uw 

eigen vrede staan op het spel. Ware het mijne ziel, voor welke gij het goede zocht, mij 

dunkt, dan zoudt gij ze wel in liefde gedenken. Maar helaas! het is uwe eigene ziel. 

"Want wat zou het den mens baten, zo hij de gehele wereld won, en zijne ziel schade 

leed?" Markus 8:36. Gods volk wenst het zielenheil van anderen te bevorderen, en wenst 

gij uwe eigene ziel geen goed te doen? Maar is ook dit onvoldoende, stel u dan voor: 

2. Zo gij uwe ziel verliest, dan moet gij de schande en de schade dragen. Toen Kaïn 

inzag, dat hij zijns broeders bloed onschuldig vergoten had, werd hem zijne misdaad zo 

zwaar, die hij ze niet dragen kon. Hoe veel te verplettender zal het u zijn te bedenken, 

dat gij uwe eigene ziel hebt vermoord? En beweegt ook dit u niet, onthoud dan: 

3. Dat, indien gij niet lopen wilt, het volk van God met u handelen zal, gelijk Lot met 

zijne ongehoorzame vrouw, namelijk u achterlaten. Misschien hebt gij enen vader, ene 
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moeder, broeders, enz., die met spoed hemelwaarts reizen, zoudt gij dan gaarne achter 

willen blijven? Gewis niet. 

4. Zal het gene grote schande voor u wezen, te zien, dat zelfs de kinderen uws lands met 

meer ernst en haast den rechten weg bewandelen dan gij? Wellicht lopen iemands 

bedienden: zijn huisbewaarder, zijn stalknecht, zijne keukenmeid, sneller dan hij zelf. Ik 

ben soms geneigd te verwachten, dat meer dienstbaren dan meesters, meer pachters dan 

heren, het Koninkrijk der hemelen zullen beërven. Is dat gene schande? Ik ben 

verzekerd, dat gij u beledigd zoudt achten, indien uwe dienstbaren zeiden wijzer te zijn 

dan gij in de dingen van dit leven, en toch durf ik beweren, dat velen van hen u in de 

dingen der eeuwigheid, die van veel meer gewicht zijn, verre overtreffen. 

 

9. EEN ERNSTIG WOORD. 

En gij, zondaar! wat zegt gij? Waar is uw hart? Wilt gij lopen? zijt gij besloten, u zelf van 

allen last en alle zonde te ontdoen? Of is het tegendeel nog het geval? Denk er over na, 

mens! En besluit spoedig: het is gene zaak, die uitgesteld kan worden. Ga niet met vlees 

en bloed te rade, zie op naar den hemel en zeg of gij daar eens wenst te komen, zie ook 

naar de hel waarover gij een en ander kunt vinden in mijn boek: Enige Kreten uit de hel 

of de Weeklachten ener verdoemde Ziel, hetgeen ik u dringend verzoek te willen lezen, 

en zeg mij, of gij die tot uwe toekomstige woning begeert. Weet gij den weg niet, 

raadpleeg dan Gods Woord. Hebt gij behoefte aan leiding en troost, bid om den 

Heiligen Geest. Verlangt gij naar bemoediging, houd u vast aan de beloften. Maar in 

ieder geval: begin vroeg, kies den rechten weg, loop met snelheid en volhard tot den 

einde toe, en de Heere geve u ene voorspoedige reize. Vaarwel! 


