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 R.M. Mc Cheyne 

 

 

GIJ WILT TOT MIJ NIET KOMEN 

 

„En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven mag hebben.”(Joh. 5 : 40) 

 

 

Er is niets, waarover men zich meer bedroeven en verwonderen moet dan dat er een 

volkomen Verlosser voor geheel de wereld is, en dat zo weinigen tot Hem willen komen 

om behouden te worden. Indien er een reddingsboot gezonden werd naar een zinkend 

schip, groot genoeg om al de manschappen te redden, en zij kwam slechts met de helft 

terug, zoge u bekommerd vragen, waarom de overigen niet gered waren. Zo ook is 

Christus gekomen om op te zoeken en te behouden hetgeen verloren was, en toch gaat 

de grote meerderheid verloren; zouden wij ook hier niet vragen, waarom zo velen niet 

door Christus behouden worden? Wij hebben het antwoord in deze woorden: „Gij wilt 

tot Mij niet komen, opdat gij het leven mag hebben.” 

 

Onderwerp. Zondaren gaan verloren, niet omdat er iets in Christus is, maar om iets 

in henzelf. Zij willen niet tot Jezus komen opdat zij het leven mogen hebben. 

 

I. Bewijs, dat zondaren niet verloren gaan door iets dat in Christus is. 

1. Het is niet omdat Christus ongenoegzaam is om allen te redden. De gehele Bijbel 

toont aan, dat Christus een volkomen Verlosser is voor geheel de wereld, dat de gehele 

wereld behouden zou zijn, indien allen tot Christus wilden komen. „Zie het Lam Gods 

dat de zonden der wereld wegneemt.” Dit betekent niet, dat de zonden van de gehele 

wereld reeds weggenomen zijn. Het is zeer duidelijk dat de zonden van de gehele wereld 

nog niet vergeven zijn.  

1ste. Want allen zijn niet behouden.  

2e. Want God roept overal zondaren tot bekering, en het eerste werk van de Geest is 

om van zonden te overtuigen, van de zware last die nu op de schouders drukt van hen, 

die nog zonder Christus zijn.  

3e. Want in de Bijbel wordt de vergeving van zonden overal aan het geloof verbonden. 

Toen zij een geraakte tot Jezus brachten, zeide Hij: „Zoon, wees welgemoed, uw zonden 

zijn u vergeven.” „Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden.” De 

eenvoudige waarheid van de Bijbel is, dat Christus voor zondaren geleden heeft en 
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gestorven is, als een gewoon mens in hun plaats. En elk zondaar heeft het recht tot Hem 

te komen. Christus is een volkomen Verlosser voor allen, waarvoor ik deze bewijsgrond 

aanvoer; indien Hij voor een zondaar voldoen kan, dan kan Hij het ook voor allen. 

Voor God was het grote bezwaar (ik spreek naar de mens) niet hoe Hij vele zondaren in 

genade zou aannemen, maar hoe Hij een zondaar zou aannemen. Is die zwarigheid in 

Jezus overwonnen, dan is de gehele zwarigheid uit de weg geruimd. Indien één zondaar 

door Christus tot God kan komen, dan mogen alle zondaren het. Indien één zondaar 

vrede met God kan hebben, hoewel God toch rechtvaardig en heerlijk is, dan kan elk 

zondaar vrede met Hem hebben. Was Christus voldoende voor Abel, dan is Hij ook 

voldoende voor allen die na hem komen. Mag één misdadiger in zijn stervensuur tot 

Hem opzien en behouden worden, dan mogen allen het. Mag één beangst 

stokbewaarder in Jezus geloven, en juichen in zijn geloof, dan mogen alle 

berouwhebbende zondaren het. O, mijn broeders, u mag er aan twijfelen en er over 

twisten of Christus uw ziel behouden kan, sterft u echter buiten Hem, dan zult u zien 

dat Hij u allen met Zijn vleugelen bedekken kon, en u hebt het niet gewild. 

 

2. Zondaren gaan verloren, niet omdat Christus hen niet behouden wil. De gehele 

Bijbel getuigt, dat Christus niet anders begeert dan dat alle zondaren tot Hem zullen 

komen. De vrijsteden in het Oude Testament zijn een type van Christus. En u herinnert 

u, dat haar deuren dag en nacht open waren. De armen van Christus waren wijd 

uitgebreid toen Hij aan het kruis hing, en dit is een teken van zijn onbeperkte 

bereidwilligheid om allen te behouden, toen Hij zei: „en Ik, zo wanneer Ik van de aarde 

zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.” Maar hoewel Zijn armen vastgenageld 

waren, zijn zij nu veel krachtiger uitgebreid door Zijn liefde en Zijn medelijden met 

verloren zondaren, dan zij ooit aan het kruishout bevestigd waren. 

Er is geen onwil in Jezus Christus. Als de mensen iets zeer wensen of begeren, doen 

zij alles wat in hun vermogen is om het daar te stellen. Zo heeft ook Jezus Christus 

gedaan: „Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan 

heb?” En wensen zij het zeer sterk, dan houden zij niet op er naar te streven. Zo heeft 

ook Jezus Christus gedaan: „O Jeruzalem, Jeruzalem! hoe menigmaal heb Ik uw 

kinderen willen bijeenvergaderen gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen 

vergadert, en gijlieden hebt niet gewild.” Wordt hun begeren nog sterker, dan 

bedroeven zij zich over de teleurstelling. ,Zo was het ook met Jezus Christus: „En als Hij 

nabij kwam en de stad zag, weende Hij over haar.” Eindelijk wordt dit verlangen zo 

sterk, dat zij liever lijden willen dan hun doel missen. Dit doet ook Jezus Christus: „De 

goede Herder stelde Zijn leven voor Zijn schapen.” O, mijn broeders, indien u verloren 

gaat, het is niet omdat Jezus het wil. 

Een woord tot de bekommerden.  

Hoe zonderling, dat de bekommerden het meest twijfelen aan de bereidwilligheid van 

Christus om hen te behouden! Zij moesten er het minst aan twijfelen. Indien de Heere 

iemand behouden wil, is het zeker de vermoeide. Herinner u de blinde bedelaar te 

Jericho. Hij was in uw geval, blind en hulpeloos, en hij riep: „Jezus, u Zone Davids, 

ontferm u mijner!” En als de menigte hem het zwijgen oplegde, riep hij zoveel te meer. 

Was Jezus niet bereid om die bedelaar te redden? Hij stond stil, en beval dat men 

dezelve tot Hem brengen zou, en zeide: „Uw geloof heeft u behouden.” Hij is nog 
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dezelfde bereidwillige Verlosser. Roep Hem aan, en al wilde de wereld u het zwijgen 

opleggen, roep des te sterker. 

Een woord tot de onbekommerden.  

U zegt, dat Christus een bereidwillig Heiland voor anderen zijn mag, maar zeker niet 

voor u. Ook voor u is Hij even bereid. Zie Hem aan de fontein te Samaria, hoe Hij een 

arme zondares van zonde overtuigt, en haar tot Zich trekt. Hij is heden dezelfde 

Heiland voor u. Indien u verloren gaat, is het niet omdat Jezus het wil. Hij wil, dat allen 

zalig zullen worden en de kennis van de waarheid zullen verkrijgen. Hij wil met u 

onderhandelen, en zegt: „Bekeert u, bekeert u, waarom zoudt gij sterven?” 

 

II. De ware redenen waarom men niet tot Jezus Christus komt. Omdat men niet 

komen wil. De oorzaak is niet in Christus, maar in onszelf. 

1. Onbekendheid met Jezus Christus is een oorzaak waarom zondaren niet tot Hem 

komen. Zo was het ook met de Joden. Zij, niet kennende Gods rechtvaardigheid, 

poogden hun eigen rechtvaardigheid te bewerken, en wilden zich niet aan Gods 

rechtvaardigheid onderwerpen. Dit is ook zo met vele zondaren in deze tijd. Zij willen 

niet tot Jezus Christus komen, omdat zij Hem niet kennen. Verbazend is de onkunde, 

die onder ons heerst. Velen, die jaren lang onder de prediking des Woords geleefd 

hebben, weten niet wie Jezus Christus is. Hij is een volslagen vreemdeling voor hen. 

Sommigen weten niet waar Hij vandaan kwam, of waar Hij is heengegaan, of wie Hem 

in de wereld gezonden heeft, of waarom Hij kwam, en waarom Hij geleden heeft en 

gehoorzaam geweest is. Er zijn er nog meer, die geen persoonlijke kennis aan Jezus 

Christus hebben. Zij hebben geen openbaring omtrent Christus ontvangen. Zij kennen 

Hem niet in Zijn schoonheid en als de Zaligmaker, die zij behoeven. En daarom willen 

zij niet tot Christus komen om het leven te hebben. In een regenbui zou ge u niet van 

uw weg afkeren, tenzij u wist dat er een schuilplaats voor u te vinden was. 

Al had u geleefd ten tijde van de zondvloed, maar niets geweten van de ark, spreekt 

het vanzelf dat u er niet heengevlucht zou zijn. En zelfs, al had u het geweten, en de ark 

gezien en er van gehoord, maar er het doel niet van gekend, u was er nooit 

heengevloden. Zo is het ook nu met vele zondaren. Velen weten niets van Jezus 

Christus, hoewel Hij de enige ark is, en daarom willen zij niet tot Hem komen. Velen 

weten iets van Jezus Christus, maar weten niet wat Hij voor verloren zondaren is; 

daarom komen zij niet tot Christus om het leven te hebben. 

Laat Hij u niet vreemd zijn, ik smeek u, lieve zielen. Zoekt Hem als naar zilver, ja, 

zoekt Hem meer als een verborgen schat. Zeg niet dat u te oud bent om te leren. Indien 

de Geest uw leermeester is, zal Hij u alles licht maken. Christus zegt: „Hij zal het uit het 

Mijne nemen en u verkondigen.” Zegt niet dat u te jong bent. Gelukkig zij die Hem het 

vroegst kennen. Gelukkige lammeren, die spoedig in de schoot van de Heiland 

verzameld worden! 

 

2. Een andere reden waarom zondaren niet tot God komen is, dat zij geen bewustzijn 

van behoefte aan Hem hebben. Indien u iemand doodgeslagen had, maar geen 

bewustzijn dat de bloedwreker u vervolgde, zoge u niet tot de vrijstad vluchten. Indien 

uw schip aan 't zinken was, maar u bemerkte het niet, dan zoge u niet in de reddingboot 

gaan. Indien u ziek en stervende was, maar zonder het bewust te zijn, u zou de 
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geneesheer niet laten halen. Indien u geen bewustzijn hebt, dat de toorn van God op u 

rust en u aan de hel bent blootgesteld, zult u niet tot Christus komen om het leven te 

hebben. Als u om u heen ziet, zult u opmerken dat de meeste mensen geen bezorgdheid 

hebben over hun ziel. Zij zijn bezorgd over hun huisgezinnen, hun geld en goed, hun 

naam in de wereld. Maar helaas! waar vindt u mensen bezorgd voor hun zielen? Vraagt u 

mij waarom zo weinigen tot Jezus Christus komen?  

Ik antwoord u, omdat weinigen bezorgd zijn over hun ziel. Indien nu iemand nooit 

wakker geschud is om de toorn te ontkomen, is het duidelijk en zeker, dat hij nooit tot 

Jezus Christus komen zal. De drieduizend waren verslagen in hun hart, en daarom 

zochten zij Christus. De stokbewaarder was bevreesd voor zijn ziel, en was daardoor er 

toe gebracht zich in Christus Jezus te verblijden. Nooit werd iemand tot Christus 

gebracht zonder eerst overtuigd van zonde te zijn. 

Onbekommerden, tracht naar deze overtuiging, roept tot God dat Hij ze u geve, tracht 

naar een ontwaakt geweten, dat inziet hoe treurig uw natuurlijke toestand is; want 

indien u nooit ontwaakt bent, zult u nooit tot Jezus Christus komen, zult u nooit zalig 

worden. 

Bekommerde zielen, tracht deze overtuiging levendig te houden. Zij gaat zo spoedig 

verloren. Smeekt tot God dat zij u diep in het hart zinkt. Indien u ze verliest, is het 

wellicht voor altijd. U zou gelijk worden aan de vrouw van Lot een zoutpilaar. Indien u 

ze verliest, zult u nooit tot Christus komen en nooit behouden worden. 

 

3. Een derde oorzaak waarom zondaren niet tot Christus komen is, dat het hart zich 

tegen Hem verzet. Velen komen in een zekere mate tot een bewustzijn van hun verloren 

en zondige staat, maar kunnen toch niet overreed worden van tot Jezus te gaan. Zij 

worden niet teruggehouden door iets dat in Christus is het is iets in hun eigen hart. De 

toegang tot Christus is altijd open, Hij is de deur die niemand kan sluiten; zij zouden 

wel rust bij Hem willen zoeken, maar hun trots hart staat tegen Hem op. 

Twee redenen kunnen hiervoor bestaan:  

1ste. In uw bekommering tracht ge uw eigen gerechtigheid te bewerken. En daarom 

bent u te hoogmoedig om tot Jezus te gaan. Zo was het met de Joden gesteld. Zij kenden 

de rechtvaardigheid Gods niet en zochten hun eigen gerechtigheid op te richten, en 

daarom zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderwerpen. Toen u pas wakker 

geschud was, meende u wellicht, dat u spoedig de weg des vredes zou vinden. U dacht 

door tranen, gebeden en verandering van levenswijze vorige zonden uit te wissen. U 

hebt een valse Christus gemaakt, en om die reden meent u de ware Christus niet nodig 

te hebben; maar Christus zegt van u: „En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven 

mag hebben.” Om tot Christus te komen, zoge u genoodzaakt zijn van uw eigen 

gerechtigheid afstand te doen en te belijden dat uw wijsheid slechts dwaasheid is. U zoge 

uw eigen onwaardigheid moeten erkennen en alle lof aan Jezus toekennen. Maar uw 

trots, eigenlievend hart komt hiertegen op. En daarom gaat u verloren: „Gij wilt niet tot 

Mij komen, opdat gij het leven mag hebben.”  

 

2de. Er is nog iets anders, dat bekommerde zielen van Christus verwijderd houdt: u 

bent vrij van alle vertrouwen op uw eigen boetvaardigheid, of gebeden, of verbetering, 

om u rechtvaardig te stellen voor God. U ligt neer in het stof en belijdt, dat, indien u 
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ooit gerechtvaardigd bent, het alleen geschieden kan door de gehoorzaamheid en het 

lijden van de Zoon van God. In die toestand van lijdelijke verootmoediging hebt u 

zolang gelegen, dat u meent dat Jezus Christus zich nu reeds aan u had kunnen 

openbaren. In één woord: u hebt uzelf vernederd om waardig te zijn dat Jezus Christus 

tot u zou komen. Helaas! dit denkbeeld is nog trotser dan het vorige. U zoekt door uw 

verootmoediging en uw tranen vergeving van God te kopen, maar u tracht door deze 

vernedering van Christus God te kapen. U meent dat uw vernedering en tranen u 

Christus zullen doen verdienen, zodat u getracht hebt om door koop te verkrijgen 

datgene wat de prijs van de vergeving is. Dit is een strik van de duivel, die menig 

bekommerde ziel verhindert om zonder geld en zonder prijs tot Jezus te komen. Terecht 

veronderstellen wij dat velen op deze wijze verloren gaan. Zij vervullen de treurige 

uitspraak van Christus: „Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven mag hebben.”  

Ik wens twee wenken aan bekommerde zielen te geven:  

1ste. De begeerte om tot Jezus te komen moet in u opgewekt worden, indien u wilt 

behouden worden. Sommigen hopen, dat zij tot Christus getrokken zullen worden tegen 

hun wil. Dit is onmogelijk. Noach werd niet in de ark gezet, maar God zeide: „Ga in.” 

Zo is ook Gods volk een gewillig volk. Zij komen vrijwillig, van ganser hart en met 

geheel hun ziel. Niet alleen dat zij vrijwillig de toorn ontvluchten, maar zij vluchten ook 

vrijwillig tot Jezus Christus, zij willen liever door Hem behouden worden dan op enige 

andere wijze. Al waren er tienduizend verlossers, dan zouden zij Christus toch kiezen; 

want Hij is de eerste onder tienduizenden, en zij wensen niets te zijn en niets te hebben, 

opdat Christus alles in allen zij.  

2e. God alleen kan uw wil buigen om tot Hem te komen: „Niemand kan zeggen Jezus 

de Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.” „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de 

Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke.” Het is God, die al uw trotse gedachten 

moet verbreken. Hij is het, die uw schuld en naaktheid moet ontdekken. Hij moet u 

doen gevoelen hoe ongeldig en zondig uw rechtvaardigheid is. Hij moet u de 

schoonheid van Christus openbaren, Zijn heerlijkheid, Zijn bekoorlijkheid. Hij moet u 

overtuigen dat het liefelijker is geen roem te hebben, en alles aan Jezus toe te brengen. 

O, vraag dat God u onderricht. Het onderwijs van de mensen is niets meer dan een 

droom, indien u niet van God geleerd bent. Roep dag en nacht om het onderwijs van de 

Geest in het hart: „Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die 

komt tot Mij,” en „Die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen.” 

 

III. De zonde van niet tot Jezus Christus te komen.  

De woorden van Jezus zijn vol diep gevoel, geschikt om het hoogmoedigste hart te 

breken: ,,Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven mag hebben. 

1. De grootheid van de Verlosser bewijst hoe zondig het is niet tot Hem te komen. 

Het is de eeuwige Zoon van God, die de zondaren verwerpen. Johannes getuigde van 

Hem, Zijn wonderdaden getuigden van Hem, Zijn Vader getuigde van Hem, de 

Schriften getuigen van Hem op elke bladzijde; toch wilt u niet tot Hem komen, opdat gij 

het leven mag hebben. Het is de Zoon die in de plaats van zondaren geleden heeft en 

gestorven is. En nochtans wilt u, een sidderend zondaar, Hem niet zoveel eer geven dat 

ge uw ziel aan Zijn volkomen werk toevertrouwt. Hoe zullen wij ontvluchten, indien wij 

op zo grote zaligheid geen acht nemen? 
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2. De liefde van de Heiland bewijst hoe zondig het is, niet tot Hem te komen. Mij 

dunkt, er is een toon van hemelse melodie in deze woorden: „Gijlieden wilt niet tot Mij 

komen.” Ik weet niet, of zij meer de diepe verontwaardiging van de beledigde Verlosser, 

of het teder medelijden van Hem, die op de Olijfberg over Jeruzalem weende, 

uitdrukken. Het is als zeide Hij: Ik heb de schoot Mijns Vaders verlaten, om te lijden, 

Mijn bloed te vergieten, en te sterven voor zondaren, ja, voor de grootste; ja voor u 

zondaar! Maar u wilt niet tot Mij komen. Ik heb het verloren schaap over berg en dal 

gezocht, de gehele dag heb Ik Mijn handen naar de wedersprekenden en on-

gehoorzamen uitgestrekt. Ik heb zondaren gewaarschuwd, over hen geweend. En 

nochtans wilt u niet tot Mij komen, opdat u het leven mag hebben. O, mijn broeders, is 

de grootste zonde onder de blauwe hemel die van tegen de liefde te zondigen. Dit is uw 

zonde, omdat u het bloed van Gods Zoon vertreden hebt, en de Geest der genade 

smaadheid aangedaan. 

3. Zelfs de bekommernis van sommigen over hun ziel vermeerdert hun zonde. 

Sommigen zijn bekommerd, en willen toch niet tot Jezus Christus komen. Zij zoeken 

naar een Verlosser, maar willen Jezus Christus niet hebben. Zijn er niet onder u, die elk 

ander middel ter redding willen aangrijpen: „Zou de Heere een welgevallen hebben aan 

duizenden van rammen; aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene 

geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?” Indien 

wij u zeiden dat u moet bidden en wenen, u zou het doen. Zeiden wij u dat u moet 

vasten en het harenkleed aandoen, u zou het doen. Zeiden wij u dat u ziel en lichaam 

moet kastijden en naar het Heilige Land gaan, u zou het doen. Zeiden wij u om als 

monniken en nonnen te leven, u zou het doen, even als duizenden heden ten dage. 

Maar zeggen wij u: kom tot Christus …! Ach, dit wilt u niet. Helaas! Uw trots, zondig, 

verderfzoekend hart …! U kiest elke balsem, alleen niet de balsem in Gilead; elke 

verlosser, maar niet de Zoon van God. 

Och! Of deze woorden van de vriendelijke Heiland, die u verwerpt, tot de grond van u 

ziel mochten doordringen: „Gijlieden wilt niet tot Mij komen, opdat u het leven mag 

hebben.” 

 

St. Pieters kerk, 30 juli 1837. 

 


