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  Ralph Erskine 

 

 

Twaalfde preek. Romeinen 12:12 "Volhardt in het gebed." 

 

Beweegredenen tot het gebed in het verborgen en in het huisgezin. 

 

 

Het woord te horen is een noodzakelijke plicht; maar als het bidden verwaarloosd wordt zal het 

horen weinig voordeel doen. Als mest in hopen op het land gestort wordt doet het geen nut, hij 

moet overal verspreid worden zal hij de grond vruchtbaar maken; zo ook moet het woord door 

gebeden en smekingen over onze harten verspreid worden, anders zal het onze ziel nooit gezond 

en vruchtbaar maken. Wij moeten er over bidden om de stortregens van Goddelijke genade, 

om het te bevochtigen en in onze harten te doen wortelen. Waarlijk onze vermorsende harten 

zullen elke verontschuldiging aangrijpen om van deze plicht af te komen. De mensen willen 

liever een uur horen, dan een kwartier bidden. Het is zwaar werk voor de natuur; de Geest 

moet er in meekomen, en een mens moet het in alle andere plichten meenemen. Tevergeefs 

zult u volharden in het horen, of in het lezen, of in welke anderen plicht ook, indien u niet 

volhardt in het bidden.  

 

Tot onderrichting en beklag gesproken hebbende, zal ik nog  

3de: Een woord van toepassing spreken tot vermaning en bestuur.  

 

De voorname vermaning is, dat u volhardt in het gebed; in al die soorten gebed, die ik heb 

betoogd, voornamelijk het gebed in het verborgen en in het huisgezin. In dit gebruik van 

vermaning zal ik:  

1. Enige beweegredenen voorstellen, om er bij u op aan te dringen.  

2. Enige middelen aan de hand doen, om er u in te besturen.  

3. Enige gewetenszaken of gevallen der consciëntie oplossen om u daarin helderheid te geven, 

en daarmede dit onderwerp sluiten. 

 

1. Ik zal enige beweegredenen voorstellen.  

Ik heb reeds elk soort gebed opgehelderd uit het voorschrift, uit voorbeelden, uit het voordeel 

van het te verrichten en uit het nadeel en het gevaar van het te verzuimen. Ik heb ook over de 

noodzakelijkheid en de voortreffelijkheid van het gebed gesproken, en als deze dingen goed 

werden overwogen zouden er niet meer beweegredenen nodig zijn. Er is genoeg gezegd, om hen 

die het bidden in het verborgen en in het huisgezin verwaarlozen, elke verontschuldiging voor 

eeuwig te benemen.  

Ik zal deze plicht echter nog wat verder aandringen, en dat te meer omdat, toen ik uw overleden 

leraar, - mijn medeleraar, - bij zijn leven vroeg of hij gaarne wilde, dat ik het leerstuk, waarover 

hij preekte en dat ik ook voornemens was te behandelen, met u zou afhandelen, hij mij zijn 
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verlangen te kennen gaf, dat ik dit zou doen. Daarom bid ik u allen, die mij horen, aan dit 

woord van vermaning het oor te leen en het te ontvangen.  

Ik zal het bij u aandringen met de vier volgende overwegingen of beweegredenen:  

(1) Overweegt de ellende welke u over uzelf brengt, wanneer u het verborgen en het huiselijk 

gebed verzuimt.  

(2) Overweegt welke winst het voor u afwerpt, wanneer u het vlijtig waarneemt.  

(3) Overweegt hoe dwaas en onredelijk het is deze roeping tot het gebed te veronachtzamen.  

(4) Overweegt om Wiens wille u er toe vermaand wordt. 

 

(1) Ik zeg dan, overweegt de ellende, welke u over u doet komen door het verzuimen van het 

gebed. Dit zal blijken, als u de volgende bijzonderheden overweegt, op welke ik u, in de Naam 

en de ingewanden van de Heere Jezus, bid acht te geven. 

[1] U zijt schuldig aan de hoogste verachting van de groten God. Door uitdrukkelijke 

ongehoorzaamheid aan Zijn heilige wet vliegt u zijn gezag in het aangezicht. Is het niet 

beledigend en onnatuurlijk voor de Oorzaak van uw bestaan, dat u Hem nooit erkent? Is het 

niet een vermetele uittarting van de Bestuurder der wereld, elke dag tegen hem te zondigen en 

hem nooit vergeving te vragen, of het achteloos en oppervlakkig te doen? Leeft u niet van Zijn 

dagelijkse goedheid? Iedere ademhaling, elke bete, die u eet, elke zegen, die u geniet, is een 

bewijs van Zijn goedheid en vermaant u tot uw plicht. Is het geen lomp verzuim eengin 

meerdere, zeg een prins, of een weldoener, voorbij te lopen zonder enige uitdrukking van 

eerbied of plichtbesef? Zult u de allerhoogste Heere der wereld zo behandelen? O waarom 

verachten de goddelozen God en behandelen Hem slechter dan zij een nietig vorst op aarde 

zouden doen? 

 

[2] Dit uw verzuim is een zeker teken, dat u niet wedergeboren, en dat u goddeloos zijt. Het 

wordt gedurig als het merkteken van een goddeloze vermeld. "De goddeloze, gelijk hij Zijn neus 

omhoog steekt, onderzoekt niet; alle Zijn gedachten zijn, dat er geen God is." (Psalm 10 :4) 

[Engelse vertaling: God is niet in al Zijn gedachten]. Er is geen sterker bewijs nodig, dat u nog in 

een onvernieuwde staat, in de staat der natuur, zijt, dat u nooit een zaligmakende verandering 

hebt ondergaan, dan dit, dat, u het gebed verzuimt, en het gebed voor het aangezicht Gods 

wegneemt. Het is onmogelijk, dat er een beginsel van genade of een sprankje Goddelijk leven 

kan zijn, waar een gewoonte is van het gebed te verzuimen. Want al de kinderen Gods roepen: 

Abba, Vader. Zoiets als een biddeloos, bekeerd mens heeft nooit in de wereld bestaan; want het 

is een tegenstrijdigheid. Wijst mij iemand, die nooit bidt, en ik waag het u op grond van Gods 

woord te zeggen, dat, al is hij beschaafd en eerlijk in Zijn handelingen met, de mensen, hij 

nochtans in betrekking tot de godsdienst en in Gods schatting, een goddeloos en boos zondaar 

is. Nu, zegt mij, o man, vrouw, kunt u op uw gemak zijn in zo'n staat, waarin u zeker zult 

verloren gaan? Zou u wensen te leven en te sterven in uw onwedergeboren staat, en gevaar te 

lopen van eeuwig onder de toorn Gods te blijven? 

 

[3] U kunt geen zegen van God verwachten, en hebt uw bewaring aan anderen te danken. De 

belofte is in de meest volstrekte vorm gedaan: "Daarenboven zal ik hierom van de huize Israëls 

verzocht worden, dat ik het hun doe"; en als God geen goedertierenheid heeft beloofd zonder er 

om gevraagd te worden, kan niemand er aanspraak op maken meer te verwachten, dan God 

beloofd heeft. En indien God mensen die niet bidden, enige uiterlijke genietingen geeft, gelijk 

dat meer is dan Hij heeft beloofd, of zij recht hebben te verwachten, zo, - al zou Hij die geven, - 

geeft Hij er toch Zijn zegen niet over en zullen zij blijken een strik voor hen te zijn. Ja een 

werktuig om te zondigen en brandstof voor de begeerlijkheid, en dus de oorzaak van hun 

meerder verderf. Ja, biddeloze personen zijn hun behoudenis aan anderen verschuldigd. 

Hoewel de zondaren biddende Christenen beschimpen en hen smaden en bespotten, nochtans 
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hebben zij het aan het gebed van hen, die zij verachten, te danken, dat zij nog buiten de hel zijn 

en een plaats op de aarde mogen innemen. Als er op aarde geen andere mensen meer waren, 

dan dezulken, die niet bidden, zou de toorn Gods geen ogenblik langer worden ingehouden, 

omdat er dan niemand zou. zijn om in de bres te staan en die af te wenden. Van de dagen der 

verdrukking staat geschreven, dat Hij die dagen om der uitverkorenen wil heeft verkort. 

 

[4]. De stoutste zondaars op aarde zullen gedwongen worden te bidden. De goddelooste en 

vermetelste weerspannige zal tenslotte genoodzaakt zijn te bidden, en in een tijd van diepe 

ellende, voornamelijk in de ure des doods en in 't vooruitzicht van de eeuwigheid, ernstig om 

genade smeken. Dan zullen zij bidden, die nooit gebeden hebben. Een storm op zee zal een 

verhard zondaar van vrees op zijn knieën doen vallen, en hem God doen aanroepen aan Wie 

hij nooit tevoren dacht, en Wiens Naam hij nooit anders op Zijn lippen nam dan in vloeken en 

zweren. U zult maar zelden een goddeloos mens zien, die in groot gevaar verkeert, of op zijn 

sterfbed ligt, die niet uitschreeuwt en brult in de angst zijner ziel, roepende; "Heere, vergeef 

mijn zonden. Heere, verlos mij van de hel en van de macht des duivels; maak mij bereid om te 

sterven en maak mij klaar voor de hemel." Ja u zult zien, dat zij in zulk een tijd ernstig vragen of 

anderen voor hen willen bidden. Wij zien er maar weinig of geen op hun doodbed liggen, die 

niet om onze gebeden verzoeken. Zij zenden om de leraar, en om Christenen van wie zij weten, 

dat zij bidden; en zij smeken in hun ziekte om het gebed van hen, die zij verachten toen zij 

gezond waren. Zo begeerde Farao, toen de plagen over hem waren, dat Mozes de Heere ernstig 

voor hem wilde bidden. Achab zond in zijn tegenspoed om Micha, hoewel hij hem in zijn 

voorspoed haatte. Simon de tovenaar begeerde dat Petrus voor hem zou bidden. "O, zeggen zij, 

als u in de hemel iets kunt uitwerken; als u iets bij God vermoogt; als u enig medelijden hebt 

met een arm ellendig schepsel; o bid voor mij, en vergeet mij nooit aan de Troon der genade." 

Of, indien iemand zo verhard is tegen de verdrukking der ellende en de verschrikking des 

doods, dat hij niet wil bidden, noch begeert, dat anderen het voor hem doen, dan zal hij toch 

zeker hiernamaals bidden. Indien de dood hem niet doet ontwaken, zal het oordeel het doen. 

In die dag zal voor Gods rechterstoel de hoogmoedigsten bidden en Gods ontferming inroepen, 

met de dwaze maagden zeggende: "Heere, Heere, doe ons open." 

 

[5]. God zal ten laatste het gebed der bozen verachten en met hen afrekenen wegens hun 

verzuimen. De helft van de ernst, waarmee zondaars dan te vergeefs zullen roepen, zou nu tot 

hun voordeel strekken. Een genadig God zou zijn oor neigen en Hij zou zich laten verbidden. 

Maar hiernamaals zal alle aandrang te vergeefs zijn. God zal door geen zielsangsten, door geen 

benauwdheden bewogen worden. Hij zal niet alleen hun smekingen afwijzen, maar hun ellende 

bespotten en hen met verachting verwerpen. (Spr. I:24, 26): "Dewijl ik geroepen heb, en 

gijlieden geweigerd hebt, zo zal ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vrees 

komt." Dan zal elke misbruikte genade om wraak roepen. Ja, de goedertieren Verlosser zal een 

vijand worden en hun verdoemenis uitspreken. Hoe rechtvaardig en billijk zal het zijn, dat Hij 

zegt: Gij hebt de aanbiedingen mijner genade geweigerd en de dag der genade laten 

voorbijgaan. Hoe dikwijls heb Ik u willen bijeenvergaderen en gij hebt niet gewild; zou u nu uw 

belijdenis bijbrengen en mij afpersen, dat ik acht op u zou slaan? Nee, ik heb u nooit gekend, 

en verwerp al uw aanspraken." Dit zal het laatst en droevig vaarwel zijn: "Gaat weg van mij, ik 

heb u nooit gekend." 

 

[6]. Hoe droevig zullen de wanhopige gebeden der verdoemden in de hel zijn! Nu mogen 

zondaren in hoop bidden en een gunstig antwoord verwachten, maar wanneer het vonnis 

uitgesproken en de eeuwige staat beslist is, zullen zij tevergeefs bidden en roepen, want dan is 

de tijd en het koninkrijk der genade voorbij. Dit wordt ons vertoond in Luk. 16. Daar lezen wij, 

dat "de rijke Zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, en riep en zeide: Vader Abraham! Ontferm u 
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mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn 

tong." Een zeer beweeglijk en bescheiden verzoek; maar het wordt afgewezen. Wanneer hij voor 

zichzelf niets vermocht, hernieuwt hij zijn gebed voor zijns vaders huis. En wordt dit gebed ver-

hoord? Nee; het wordt ook afgewezen. Wéér dringt hij het met ernst en aandrang aan. En wordt 

hij nu verhoord? Nee, nee, hij wordt finaal afgewezen. Hij kon, hoe onbeschaamd hij ook 

aanhield, daardoor niet de minste gunst, noch voor zichzelf, noch voor anderen verkrijgen. 

Indien u nu niet bidt, mijn vrienden, terwijl er hoop is, zult u hiernamaals, wanneer u 

veroordeeld zijt, om eeuwig buiten Christus te zijn, te vergeefs bidden. Dan zult u eeuwig onder 

de meest ondraaglijken toorn kermen en in angsten der wanhoop ,geslingerd worden, zeggende: 

"O, dat ik elke ademtocht mijns levens in het gebed tot God had doorgebracht, liever dan nu 

eeuwig in vuur en sulfer te moeten ademen! O, dat ik nooit van mijn knieën was opgestaan, 

zolang ik geen zegen had verkregen; nu is elke mogelijkheid van genade voorbij, en blijft er tot 

in alle eeuwigheid niets over dan de grootste ellende en de uiterste wanhoop."  

Dit is de eerste beweegreden tot het gebed, welke ik hoop dat u ernstig zult overwegen, namelijk 

de ellende, welke over hen komt, die het gebed, hetzij in 't verborgen, of met hun huisgezinnen, 

verzuimen; of die bidden alsof zij niet baden, op zulk een zorgeloze wijze alsof zij niet met God 

en de eeuwigheid te doen hadden. O, is niet elk verzuim van het gebed een zonde, en verzwaart 

niet elke zonde de schuld? Hebt u niet voortdurend reden en oorzaak om te bidden? Overweegt 

u wel het verlies en de schade, die u lijdt en de ellende waaronder uw verzuim u brengt? 

 

(2) Een andere beweegreden kan getrokken worden uit de overweging van het voordeel, dat er 

voor hen uit voortvloeit, die zich naarstig toeleggen op het bidden. Dit zal uit de volgende 

bijzonderheden blijken: 

[1] Door het gebed onderhoudt u een voortdurend verkeer met de Hemel. Het gebed stijgt als 

de wolk van reukwerk op voor de troon van God, en dan dalen de zegeningen als een zachte 

dauw van de hemel neer. Niemand gaat met zulk een hoog en aanzienlijk gezelschap om, als 

biddende Christenen. Hun wandel is in de hemel, en zij gaan, evenals Mozes, elke dag de berg 

op. 

[2] Door het gebed zult u onder het gewicht van elke last des levens ondersteund en geschraagd 

worden. Geen bezwaar, geen vijand, zal ooit zoveel op u kunnen uitwerken, dat u er geheel door 

ontmoedigd wordt. Door het gebed toch kunt u er op rekenen altijd God aan uw zijde te 

hebben, en staat Goddelijke almacht u ten dienste. u zijt daardoor in verbinding met de hemel 

en haalt van daar nieuwe aanvulling en toevoer van sterkte. "De Heere is nabij allen die hem 

aanroepen; allen, die hem aanroepen in der waarheid." Het gebed zal het bolwerk en de sterkte 

van uw huisgezin zijn: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in 

de schaduw des Almachtige" (Psalm 91:1). Als iets veilig is, dan is het een Godvruchtig biddend 

huisgezin. Lots gezin moest voor de vlammen van Sodom bevrijd worden. (Jesaja 4:5) "De Heere 

zal over alle woning des bergs Sions, en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags, 

en een rook en de glans eens vlammenden vuurs des nachts, want over alles wat heerlijk is zal 

een beschutting wezen." Hij zal een vurige muur rondom hen zijn; ja, Godzelf zal de heerlijk-

heid zijn, in het midden van zulke biddende personen en huisgezinnen. 

 

[3] Het verborgen en het huiselijk gebed is het beste versiersel voor uw huizen, zowel als een 

bolwerk. Geen deftige kamer, noch prachtig meubilair zal uw huis zo goed versieren, als de 

aanbidding van God. Dit maakt de kut van een bedelaar statiger en heerlijker, dan het paleis 

van een prins waarin niet gebeden wordt. "Gerechtigheid verhoogt een volk," ja, verhoogt een 

huisgezin, "maar de zonde is een schandvlek der natiën. O het is een liefelijk gezicht, te zien, dat 

al de leden van een gezin, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, elke dag de groten Jehovah 

aanbidden en loven. Dat is een zinnebeeld van de hemel. 
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[4] Dit. is de weg en het middel om geestelijk heil en eeuwige zaligheid over onszelf en onze 

huisgezinnen te brengen. Het was waarlijk een groot woord, dat onze gezegende Heere tot 

Zacheüs sprak, toen Hij zei: "Heden is deze huize zaligheid geschied". Het is zeer opmerkelijk, 

dat de bekering van een man, zaligheid tot het ganse gezin brengt. Christus zegt niet tot 

Zacheüs, dat hem alleen zaligheid geschied is; neen, dit uw huis is zaligheid geschied. O, als de 

hoofden der gezinnen met Zacheüs door het gebed de vijgenboom beklommen, om Jezus te 

mogen zien, dat zou de weg wezen, om zaligheid tot hun huis te brengen. O vrienden, wilt u dat 

uw kinderen en dienstboden behouden worden? Dit is de weg, die God heeft ingesteld, om het 

te doen geschieden.  

 

[5] De uitwerkingen van het gebed zullen blijven, wanneer u zijt heengegaan, en veel anderen 

zullen er wèl mee varen. Uw overlevende kinderen, uw buren; die om u heen wonen, de streken 

en de plaatsen waar u woont, kunnen, voordeel genieten van uw gebeden. De zegeningen van 

biddende Christenen dalen af op anderen, en op hun geslacht na hen, wanneer zijzelf in de 

hemel God grootmaken. Anderen zullen misschien met gejuich maaien; wat wij met tranen 

zaaien. Zo verdreef God de inwoners van Kanaän, en gaf het aan het zaad van Abraham, Zijn 

vriend, en wilde Hij het gehele koninkrijk van Salomo niet afscheuren, om zijns vaders Davids 

wille. 

 

[6] Het gebed zal spoedig ophouden en dan zal niets dan lof overblijven. Ik bedoel dat deel van 

het gebed, dat bestaat in belijdenis van zonde, indien niet het smeken om genade, zal 

ophouden, omdat alle schuld, en gebrek, en gevaar, zal ophouden. Dan zal er niets zijn dan een 

voortdurende Goddelijke verheffing van lof endank. Boven toch zullen zij een hemelse 

heerlijkheid deelachtig zijn en een zekerheid van Goddelijke gunst; daar in die zalige wereld zal 

geen wanklank van een enkele zucht worden gehoord; daar zal slechts een vlam zijn van 

verenigde Goddelijke liefde, en een eendrachtig gejuich van eeuwige lof. Houdt nog een poosje 

aan met in het geloof te bidden; gelooft, dan zal alles, wat nu moeilijk en onaangenaam is, voor 

eeuwig geheel worden weggenomen, en er zal tot in alle eeuwigheid niets overblijven, dan de 

twee edelste dingen in beide werelden; volmaakte liefde en blijden dank. 

 

(3) Een andere beweegreden, waardoor ik deze plicht op uw gemoed wil binden, is de 

overweging van de dwaasheid en onredelijkheid van deze roeping tot het gebed licht te achten. 

Dat het dwaas en onredelijk is zal blijken, als u uzelf deze enkele vragen wilt stellen, welke ik 

zou willen, dat allen, die het gebed in 't verborgen en in het huisgezin verwaarlozen, wilden be-

antwoorden. 

[1] Veronderstelt, dat een deftig en Godzalig leraar bij u kwam logeren, zou u hem niet uit 

schaamte een Bijbel toereiken en van hem begeren, dat hij met u zou bidden, opdat hij u niet 

mocht verdenken van op andere tijden niet te bidden? En helaas, zal Gods gezag en 

tegenwoordigheid niet hetzelfde ontzag bij u verwekken? 

 

[2] Veronderstelt, dat uw vrienden en betrekkingen volstrekt niet met u te doen wilden hebben 

en u zouden verstoten, wanneer u niet in 't verborgen en in uw huisgezin bedt, zou dat u niet 

van gewoonte doen veranderen, om ten minste iets te doen, liever dan, dat u niet zoudt waardig 

geacht worden met hen om te gaan? En, helaas! zou dat die invloed op u hebben en zal 

nochtans Gods bedreiging, van u niet te erkennen, en u te zullen verstooien en uit zijn zalig 

gezelschap uit te sluiten, niet bij u wegen? 

 

[3] Indien uw huisbaas u uit uw huis zou zetten en uw vader u zou verlaten, als u de dienst van 

God niet in uw gezin wilde instellen, zou dat niet enig gewicht bij u hebben om er u toe te 

bewegen? En nochtans, helaas, dat niets bij u dat God, uw hemelse Vader, de grote Eigenaar 
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van het heelal, dreigt u uit de hemel te zullen verstoten en u eeuwig te verwerpen. Moest dat u 

niet veel krachtiger bewegen, om uw plicht te doen? 

 

[4] Veronderstelt, dat u een wet werd voorgeschreven, dat u telkens, wanneer u het gebed in 't 

verborgen en in uw huisgezin verzuimt, drie gulden moest betalen, zou u dat aanstaan, dat u die 

som zou verbeuren, zo dikwijls als u zonder bidden naar bed ging? Zou u niet bevreesd worden, 

dat het u tot de bedelstaf zou brengen? En helaas, zullen grotere verliezen u van deze nalatigheid 

niet afschrikken, daar u toch, door het gebed te verwaarlozen, in gevaar zijt uw ziel te verliezen, 

God te verliezen, Christus te verliezen, de hemel te verliezen, een eeuwig erfdeel te verliezen, 

krachtens de wetten en inzettingen van God, die in volle kracht tegenover u staan? 

 

[5] Veronderstelt, dat een koning of een edelman beloofde u telkens, wanneer u uw gezin 

samenroept om tot God te bidden, zestig gulden te geven, zou u niet uw uiterste best doen, om 

dat geld te verkrijgen? En helaas, zal een groter voordeel van de Almachtige God niet op u 

vermogen, om dit werk te verrichten, terwijl Hij een kroon des levens belooft dengenen die 

Hem zoeken? Waarlijk het hart dergenen, die de Heere zoeken, zal leven. 

 

[6] Veronderstelt, dat u op uw voorhoofd werd gebrandmerkt, of dat gij, evenals Kaïn, een voor 

de ganse wereld zichtbaar teken van schande moest omdragen, en dat u deze naam werd 

gegeven: een genadeloos en biddeloos mens. Zou u dit niet van schaamte uw ellendig verzuim doen 

herstellen? Maar zie, een erger merkteken van Gods toorn staat op uw voorhoofd: "De 

goddeloze roept God niet aan". 

 

[7] Veronderstelt dat de eerstvolgende keer, dat u zonder bidden naar bed zou gaan, uw liefste 

kind, uw lieveling, plotseling door de dood zou worden weggerukt, evenals het in Egypte 

geschiedde, toen alle eerstgeborenen stierven, en er een groot geschrei was; zou dit uw hart niet 

tot uw plicht brengen? En helaas, beweegt het u niet, dat een groter kwaad u zal overkomen? 

Uw kostelijke ziel is door uw verzuim in gevaar. 

 

[8] Veronderstelt dat de pest in uw huis was, en dat de een na de ander er door werd 

aangegrepen, zou u dan niet enigen tijd voor uzelf, of voor uw gezin in het gebed doorbrengen? 

En ziet, een erger plaag de pest der zonde heeft u aangetast, en zult u dan niet bidden? 

 

[9] Veronderstelt, dat gij telkens wanneer u hei huiselijk gebed naliet, een arm, of een been, of 

een hand, of een ander lid van uw lichaam moest missen, totdat zij alle weg waren en u geen 

ledematen meer had, zou dat u niet tot uw plicht aanzetten? Maar uw onsterfelijke ziel is in 

gevaar, die tienduizendmaal meer waard is, dan een lid van uw lichaam, ja, dan uw gehele 

lichaam; en u loopt groot gevaar die door uw verzuimen van het gebed te verliezen. 

 

[10] Veronderstelt, dat een galg voor uw deur werd opgericht, en dat u de eerste keer, dat u 

uitging zonder met uw huisgezin gebeden te hebben, moest worden opgehangen, zou u het 

wagen, liever opgehangen te worden, dan deze plicht te verrichten? Hebt u uw leven niet te lief 

dan dat u dat zou doen? Maar o, de eeuwige dood is veel vreselijker, en die bent u door uw 

verzuim onderhevig. Zullen niet zondaren verdoemd worden, zowel wegens hun nalaten van het 

goede, als om het doen van het kwade? "De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle 

God vergetende Heidenen." In één woord, zouden tijdelijke rijkdom en voordelen u trekken, de 

tijdelijke dood en gevaren u enigermate drijven, om deze plicht te verrichten, en zal nochtans 

de eeuwige God, door alle beweegredenen van eeuwig gewicht en gevolg, niets op u vermogen? 

Spreekt dit alles niet, dat 't het toppunt van dwaasheid en onredelijkheid is, deze roeping, - om 



 7 

in 't verborgen en met uw huisgezin te bidden, - te veronachtzamen? O, hoogtepunt van 

dwaasheid en onzinnigheid! 

 

(4). Een andere beweegreden wordt uit deze overweging afgeleid, namelijk, om Wiens wille het 

is dat u tot deze plicht van het eenzwin en huiselijk gebed wordt geroepen. 

[1]. Wij roepen u dan tot het gebed in 't verbolgen en in uw huisgezin, om Gods wille, Die u 

om Zijnszelfs wil heeft gemaakt, die u dagelijks bewaart, en Die overvloedig uw gehoorzaamheid 

vergelden en uw ongehoorzaamheid wreken kan. 

[2]. Wij roepen u daartoe om Christus' wil, Die Zijn leven voor u heeft afgelegd, opdat Hij 

Zichzelf een Eigen volk zou verkrijgen, ijverig in goede werken. 

[3]. Wij roepen u om des Heilige Geestes wille, die u tot de plicht opwekt, die met u twist om u 

er toe te bewegen, en uw zwakheden zal te hulp komen, tenzij u Hem bedroeft en Zijn 

werkingen uitblust. 

[4]. Ik roep u tot deze plicht terwille van de Kerk. Zwijgt niet om Sions wille, totdat de Heere tot 

Zijn tent wederkere en ons Sion make tot een vreedzame woning Zijner heiligheid. 

[5]. Wij doen een beroep op u om onzes volks wil, dat bijna verdronken is in godloochening en 

vleselijkheid, en bijgevolg ligt blootgesteld aan de toorn en het grimmig ongenoegen van de 

Allerhoogste. 

[6]. Wij vermanen u om uws naasten wil, die misschien uw voorbeeld zullen volgen, wanneer u 

met uw huisgezin God aanbidt, en die zo geneigd zijn u naar de hel te volgen, indien u uw 

plicht verzuimt. 

[7). Ik roep u tot dit werk ter wille van uw kinderen en dienstboden, die uw gebeden nodig 

hebben tot hun bekering, tot vergeving hunner zonde en tot hun verzoening met God. 

[8]. Ik roep u tot uw plicht om uws zelfs wille, ter wille van uw arme ziel, die onder veel schuld 

ligt, de toorn Gods onderhevig zijt, veel werk en last op uw handen gezet hebt, en een grote 

rekening bij God hebt te vereffenen. 

 

Indien deze dingen enigermate op uw hart wegen, dan zijn zij elk afzonderlijk voldoende om u 

te nopen God dringend en voortdurend aan te roepen, zowél in het verborgen, als in uw 

huisgezinnen.  

Waarlijk, vrienden, ik moet een zeer slechte gedachte van u koesteren, indien gij, na alles wat 

gesproken is, voortaan geen altaar voor God in uw binnenkamer en in uw huisgezin opricht. Ik 

heb er bij wijze van beweegreden niets meer aan toe te voegen, en misschien zal ik over dit 

onderwerp nooit meer zoveel tegelijk spreken, als ik gedaan heb sinds ik deze tekst begon te 

verhandelen. Ik heb er echter zoveel van gezegd, dat het als een getuige en een getuigenis 

tegenover biddeloze personen en huisgezinnen zal staan. Al  zou alles wat ik heb gezegd op de 

aarde vallen, het zal nochtans in het oordeel tegen u opstaan. Hoewel ik maar een arm schepsel 

ben, zoals u zijt, nochtans heb ik u in de Naam des Heeren, uit het woord des Heeren, tot deze 

plicht geroepen; daarom ligt het voor uw verantwoording als u het zult verwerpen en verachten. 

Dit zal genoeg zijn over het eerste wat ik in dit gebruik van vermaning zou behandelen, 

namelijk het voorstellen van enige beweegredenen. 

 

In de tweede plaats beloofde ik u enige middelen te zullen aanwijzen, om u in dit noodzakelijk werk 

van het gebed te besturen.  
Wij moeten deze en de andere zaak voor een volgende gelegenheid bewaren. O vrienden, neemt 

met u naar huis wat u gehoord hebt, laat het in uw verstand en hart inzinken, en laten al deze 

beweegredenen, waardoor ik deze plicht heb aangedrongen, voor u zovele beweegredenen zijn, 

om te zoeken tot een aannemen van Christus te komen en deel aan Hem te krijgen. De wet is 

onze tuchtmeester om ons tot Christus te leiden; laten dan al deze beweegredenen als een 

tuchtmeester zijn, om u de volstrekte noodzakelijkheid van Christus te doen zien, zonder Wie u 
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nooit in staat zult zijn, hetzij in 't verborgen of in uw gezinnen te bidden. Zonder de Geest van 

Christus kunt u geen bijstand, en zonder de verdienste van Christus kunt u geen aanneming 

hebben; daarom, komt en omhelst Jezus Christus en grijpt Hem aan tot gerechtigheid en 

sterkte.  

Wees overtuigd van uw onvermogen en neemt Christus met u mee naar uw binnenkamer en in 

uw huisgezin. Ik zinspeel op de woorden, die wij lezen in 2 Sam. 3:13: "En hij zeide: Wel ik zal 

een verbond met u maken; maar een ding begeer ik van u, zeggende: gij zult mijn aangezicht 

niet zien, tenzij gij Michal, Sauls dochter, tevoren inbrengt, als gij komt om mijn aangezicht te 

zien." Zo ook staat de zaak hier. God is genegen een verbond met u aan te gaan, met u in een 

verbond te komen, een verbond des vredes en der verzoening, op uw komen tot hem door het 

gebed in 't verborgen en in het huisgezin. Maar Hij eist één ding van u, dat is, dat u Zijn 

aangezicht niet zult zien, tenzij u Jezus, Zijn eeuwige Zoon, met u medebrengt wanneer u komt 

om Zijn aangezicht te ontmoeten. Gelijk Jozef tot Zijn broeders zeide: "Gij zult mijn aangezicht 

niet zien, tenzij, dat uw broeder, Benjamin met u zij; zo zegt God ook: "Gij zult Mijn aangezicht 

niet zien, zo gij niet uw oudste Broeder Jezus met u brengt." God, de Vader der barmhartigheid 

zal over u vertederd worden op het gezicht van het bloed en de verdienste van Zijn Zoon.  

 

Daarom, o tracht Christus te gewinnen, dan zult u het hart van God gewinnen! Dan mag u om 

alles vragen wat u lust, al was het tot de helft van Zijn koninkrijk, ja, tot zijn ganse koninkrijk. 

Gaat dagelijks door het gebed tot God, zolang u niet verzekerd bent; smeekt van Hem die onuit-

sprekelijke gave. God zal het goed opnemen, dat u met zulk een boodschap tot hem komt en 

aan Zijn troon aanhoudt om de zegen. Rust niet voordat u Hem kunt aangrijpen, en wees niet 

als dit genadeloos, goddeloos, Godtergend geslacht, dat met de godsdienst spot en God niet wil 

lastig vallen met bidden, zoals die godslasterlijke godloochenaar, die, in uiterste nood gekomen 

zijnde, aan het bidden raakte, en God vertelde, dat hij geen gewone bedelaar was, dat hij hem 

tevoren nog nooit met bidden was lastig gevallen, en dat hij Hem nooit weer zou lastig vallen, 

als Hij hem deze een keer wilde horen. Laat zulke godloochenaars voortgaan totdat hun 

doemvonnis is uitgesproken. 

 

Maar volg gij, arme ziel, de raad van de alleen wijzen God, die u vermaant te volharden in het 

gebed. 

 

 


