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ervaring en het geschreven'Woord bij hem in balans. De Heere gaf hem veel
onderwijs over het lijden en sterven van Christus. Hij kreeg een diepe
indruk van de betekenis vanZiin lijden: 'Hij gaf mij zulk een gemeenschap
met Hem te gevoelen in Zijn laatste strijd, dat ik luid weende. Ja, soms
voelde ik werkelijk de pijn in mijn zijde,als ik dacht aan de speer, waarmee
Ziin zijde doorstoken werd.'

\Woorden ontbraken om uitdrukking te geven aan zíjn blijdschap in de
Heere. Zo riep hij uit: 'O, lieflijke gemeenschap! Aangename Gast! Ge-
zegende omgang! Goddelij ke nederbuiging ! Zielv errlj kende beschouwing !

Zielveredelende gemeenschapsoefening, die eindigt zonder enige pijnlijke
nagedachtenis aan de schuld; vrij van dorheid, onvruchtbaarheid, rwijfel,
schrik, vrees of beschuldigingen.' Het waren voor hem voorsmaken
van de eeuwige zaligheid, van de storeloze rust die voor Gods kinderen
overblijft.

In contact met de methodisten
Huntington ging niet meer naar de dorpskerk maar hield thuis godsdienst-
<refening, totdat iemand uit Sunbury hem uitnodigde om met hem naaÍ
Richmond te gaan ) waaÍ een methodisten-samenkomst was. Nu stond hif
sceptisch tegenover de methodisten, die voor scheurmakers en vijanden van
de Anglicaanse Kerk werden uitgemaakt. Zii waren rijk geschakeerd in
theologische opvaffingen en ligging, en werden onderverdeeld in een
nrminiaanse en calvinistische stroming. Nu volgde de samenkomst in
Ilichmond waarschijnlijk de door George Whitefield voorgestane calvinis-
tische lijn. Huntington vond tenminste de man die voorging, een zekere
Níccks, niet errminiaans, maar toch sprak deze henr rriet zo ilan. 'Hij mag
t'cn gocd mirn gcweest zijn, maar hij roerde zelfs cle lllijdschrp niet irirn clic
ik g,cvocld lritcl.' Htrcwcl cle predikcr'dc verlrorgcrtht'rlerr virrr (lhristus' rriet
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in de diepte hiervan aanroerde, 'deed hij wel zijn best om de steen van de
put te wentelen.' Zljn metgezel was ook teleurgesteld, maar dit kwam
omdat hij een andere prediker op de kansel verwacht had.

De volgende zondag ging hij weer mee naar Richmond. Nu sprak Torial

Joss uit Londen, een voormalig zeekapitein die door Iíhitefield in het ambt
was bevestigd. Joss stond bekend als een man met een indringende predi-
king; hij was een volbloed calvinist die velen in Londen en daarbuiten tot
zegen was. Zijn tekstkeus was: 'Dankende den Vader, (...) Die ons ge-

trokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Konink-
rijk van den Zoon Zijner liefde, In Dewelke wij de verlossing hebben door
Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden' (Kol. 1.212, 1,3, 1.4). Niet
alleen de eenvoud en het ontbreken van de gebruikelifke anglicaanse
kleding trokken Huntington aan, maar hii bevond 'dat hij geen ander
wapen had dan het geloof van het Evangelie en de eenvoudige waarheid,
wat genoeg is.' Ook voelde hij dat het Joss erom te doen was 'om zielen
naar Christus te leiden.' Alles ademde de vrijheid die in Christus is en de
volkomen vergeving van zonden door Zljn bloed en gerechtigheid. Toen
Huntington thuis kwam, vertelde hij zijn vrouw dat hij nu een man
gevonden had, die de Bijbel preekte, 'een wonder, die ik nooit tevoren
gezien had; en hii preekte zonder rok of koorkleed.'

Hij vond het jammer dat zijn vrouw hem de laatste tijd niet meer in alles
volgde. Eerst zaghlj hoog tegen zijn 'Molly' op, maar nu kwam hij erachter
dat haar godsdienst niets anders was dan die van de farizeeërs. Zij toonde
een zekere ernst, was vlijtig in het gebed, leefde stipt, maar daar bleef het
bij. Des te meer ging William nu voor haar smeken tot hij 'hoop had dat
Christus in haar hart een gestalte gekregen had.'Het was hem erom te doen
dat zijn gehele gezin de Heere leerde vrezen. Toen hij na verloop van tiid
enige 'symptomen van een werk van de wed bij haar waarnam, was hij blii,
en hij vertrouwde erop dat God zijn gebeden zou verhoren.

Enkele weken nadat hij Torial Joss met veel zegen gehoord had, stelde

zijn vriend uit Sunbury hem voor om naar Kingston te gaan. Hier kwam hij
in aanraking met een gezelschap van methodisten, die met elkaar spraken
over geestelijke zaken. De predikant ging het rijtje af en vroeg ook Huntington
naar zijn grond voor de eeuwigheid. Voor het eerst in zijn leven gaf hij nu
'rekenschap van de hoop die in hem was.'Hij sprak uit de volle verzekering
van zijn geloof en zijn welgegronde hoop op het eeuwige leven. Dit was
voor de predikant kennelijk te hoog gegrepen. 'Hij schudde zijn hoofd en

zei dat hij bang was dat ik mijzelf zou bedriegen.'Huntington keek hem

vragend aan, alsof hij niet begreep wat hij bedoelde. Toen hem gevraagd
werd hoe vaak hij het Evangelie gehoord had en zei dat dit 'slechts drie of
vicr keer' geweest was, schudde de man zif n hoofd. Dit kon niet van Gtd
z,ijn en zeker niet nu hij zagdat Huntington zijn vragen zo goedsmoeds en

nrcr ccn glimlach op z.ijn gcz.icht beantwoorddc. Hij nrcendc hcnr crnsrig tc
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nroeten waarschuwen en beklemtoonde vanaf de preekstoel, hoever het
rnet een mens gaan kan, die zichzelf met bedrog op de been houdt. 'De
prcdikant keek mij scherp aan en slingerde al zijn pijlen naar mijn hoofd,
z,onder dat het enige uitwerking op mij had.' Huntington had zich immers
niets ingebeeld )maar wist bij bevinding dat hij Christus toebehoorde en dat
hij deel had aan de volkomen vergeving van zijn schuld. Hij sprak uit wat in
zijn hart leefde en meer niet.

De ontmoeting met de predikant tekent het godsdienstig klimaat in de

methodistische kringen in die dagen. Er was sprake van veel verwarring
over de wijze van bekering en vooral over het wezen van het geloof. Niet
allen gingen in de voetstappen van Whitefield, die aan de geloofszekerheid
zoveel waarde hechtte en een overtuigend werk door de wet of twijfel-
achtige genadekenmerken niet voldoende vond tot zaligheid. Later dacht
Huntington over deze zaken na. Hij vond de wijze van aanpak van de

predikant niet erg geschikt, zeker niet voor beginnende gelovigen. Hij had
'meer onderzoek moeten doen naaÍ de kracht van de godsdienst op het
geweten, dan om een belijdenis des geloofs van de lippen van pas geboren
kinderen te verwachten.' Hij had meer moeten spreken vanaf het eerste

begin van het goddelijk werk, zoals van de overtuiging van zonden door de

wet tot aan 'de geestelijke geboorte van de Geest.' Hierin had hii zich
kunnen herkennen, ook in al zljn zwakten. De zwakke kanten van
Huntingtons geloof kwamen in de antwoorden die hij gegeven had zeker
niet naar voren, want hij was zich goed bewust van de hoop die in hem was,
al had hij misschien toen nog moeite om de ondervonden zaken naam te

geven.

Verzoekingen
De handelwijze van de methodistische voorganger had hem niet onthutst,
omdat hij in de vrijheid stond waarmee Christus hem had vrijgemaakt. Hij
maakte nog steeds een goede tijd mee voor zijn eigen zielenleven. De Heere
was hem in alles nabij. 'De gemeenschap van de Verlosser was mij zo zoet,
dat het mij als onmogelijk voorkwam om op aarde te leven.' Hij verlangde
om heen te gaan en bij Christus te zijn, want 'dat was zeer veÍÍe het beste.'
De uren van de nacht waren gewoonlijk de zoetste voor zíjnziel, 'want God
gaf mij psalmen in de nacht.'In het gebed en in de overdenking beleefde hij
een stukje hemel op aarde. 'Konden mijn bed, de gordijnen, de bossen, de

bomen en de velden spreken, dan zoudenzíj getuigenis geven van de zahge
overwinningen van mijn ziel!'Het leek wel of de duivel geen vat meer op
hem had; hii had hem 'geheel en al overwonnen door het geloof in de

dierbare Verlosser.'
Ti>ch zat de satan niet stil. Hij had met lede ogen moeten aanzien, dat

hem weer een prooi was ontvallen. Op een subtiele wijze ging hij te werk
om Huntington van de waarheid van Gods Wtxtrcl itf tc trckkcn. Flicrovcr
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schreef hij: 'Hij begon mij nu op een andere manieÍ aan te vallen, door mif
tot medelijden op te wekken tot het gehele gevallen menselijk geslacht, dat
in de zonden leeft, en mij hiermee te verenigen in opstand tegen de besluiten
van God.' De verzoeking ging zelfs zo veÍ dat hij werd aangespoord om
medelijden te hebben met de gevallen engelen. In feite ging het de duivel
erom om God enig onrecht toe te schrijven en Zïjn voorverordinering in
twijfel te trekken.

De volgende verzoeking was om de dag des Heeren te ontheiligen.
Huntington had zijn baan in SunbuÍy opgezegd en zag naaÍ ander vast
werk uit. Toen hij hoorde dat een boer kersenplukkers nodig had, vond hij
dit een geschikte bezigheid, in afwachting van vast werk. De oogst was zo
groot dat het werkvolk gevraagd werd om's zondags met plukken door te
gaan) wat hij weigerde. De boer vroeg hem of hij een whitefieldiet was,
waarop hij zei dat het zonde was om Gods dag te ontheiligen. De vijand-
schap bleef hierop niet uit. Dit bracht hem tot nadenken en hij kwam tot de
conclusie dat het de vreze Gods in zijn hart was, die aanleiding gaf tot haat.
Hij leerde God rechtvaardigen, omdat de mens Zijn zegen zo misbruikt tot
zijn eeuwig verderf. De verzoeking om God heimelijk de schuld te geven
van de verlorenheid van de wereld, week op deze wíize van hem.

Ondanks de afstandelijke behandeling die de methodisten in Kingston
hem gaven, bleef hij hun samenkomsten bezoeken. Hij voelde zich aan deze

mensen verbonden en had behoefte om hen wat meer van zijn innerlijke
leven mee te delen. ïren hij tussen de diensten in de c<lnsistrlriekamer met
hen zijn brrxd opat, begon hii hen te verhalen ondcr welke irirnvechtingen
en benauwdheden hij verkeerd had en h<rc Christus nnn zijn z,icl werd
geopenbaard. Sonrnrigen verlieten hierop lrct vertrek ert girrgerr in de kou
verder eten, terwijl irnderert hent itnrtkekert nlsof lrij eerr vreertttle tititl spritk.
Wat voelde hii zich drxrr dit rrlles een?,ililnl. I lii ztrcht genreenlicltrtp, nluilr
vond deze niet. ïrch was cle J-leere hetn txrk itt tleze weg rtabij ett overg(x)t
Hij hem met Zijrr vcrtr(x)stingert.

Toen het Av<lndrrranl g,eviertl wertl, g,irrg ook l lrrrrtirrg,lrur ËÉn ert rtroclrt
hij aan de tafel ervrlren lttrc gtrcrl de lleerr voor ltettt wnr, I lii r,ocltt tle
gemeenschap der heiligerlr nlrlrrr vottd deee ltier niet. Alr lrii heg,on te

spreken, verlieten allen sonls het vertrrk.lrxlat lrij alleerr dcltter hleel, MsÉr
de Heere verliet hem niet. l)e tluivel viel ltntt eert tlnt lrij eerr lruir.'lrrlnsr wrrsl
cn dat hij niet tot Cirxls volk helroorule, ottttlet tttert riclt vnrt ltettt nfkeerrle.
Wat had hif een afschuw virn het woord lruie lre laar, ottttl*t lrii tlit rriet wiltle
z.ijn. Als hii zich tot dc gcrrntletroon wenrltle, lrrvorrtl lrij tlnt lret vlnk lrrg
russcn de Hecrc cn z.ijn ziel. l)e verr.rrkirrg,err tletlett ltettt g,eett kwitittl, rnirilr
hndden als uirwcrkinpi tlrrt lrij eiclr hoe lattget'ltrr nrcer iriur (lltristtrs
vcrbondcn wist. Dc l-lccrc eontlerde hent rteerls tttee r ul, urtrrlirt I lii lte rtt tot
ccn lrogcrc clicnst hacl vrxlrbestelttd, \|íelclra r,ott lrijzell lrct woortl vrttt ltet
livrrrrgclic Hilnn zititictt.
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[.ater, toen hij zijn omgang met de methodisten in Kingston opnieuw
voor de geest haalde, kwam hij tot de slotsom dat 'de bron van het
pgrildelijk leven hier ontbrak.''Ik was eens,'schreef hij in februari 1811,
'cnkele maanden onder een gezelschap van deftige belijders geworpen, die
gcbedssamenkomsten, gezelschappen en "onderzoek-bijeenkomsten" hiel-
den en zij hielden mij een tijdlang bij zich. Zij gingen voor geestelijke
mensen door, maar naaÍ mijn oordeel waren zij dat niet.' Het was voor hem
een bittere ervaring om omgang te hebben met mensen die beleden weder-
geboren te zljn, terwijl de kenmerken hiervan ontbraken. Deze korte tijd
betekende voor hem de eerste leerschool om de geesten te beproeven en het
'snode van het kostelijke te onderscheiden.'

Ewell, de vierde 'heilige plaats'
ln 1774, hetzelfde jaar waarin hij contact kreeg met de methodisten,
verhuisde hij van Sunbury naaÍ Ewell, een plaatsje in het graafschap Surrey,
in de buurt van Londen. Hier werd hij tuinman bij een heer die buskruit
maakte. Hij huurde een gemeubileerde kamer, die hij met zijn vrouw en hun
dochtertje Ruth deelde. Spoedig kondigde zich de geboorte van Naomi aan.
De behuizing was krap en de armoede drukte als een zwaÍe last op het
gezín. Het gezin leefde enige tijd alleen van gerstebrood, hoewel de vissen en
de vogels soms in de schoot geworpen werden, waarin zij Gods zorgende
hand opmerkten. Huntinglon putte kracht uit de woorden: 'Hij vermenig-
vuldigde de broden en vissen om vijfduizend mannen te voeden, zonder de
vrouwen en kinderen.'

De contacten die hij in Ewell opdeed, waren eerst prettiger dan in zijn
vorige woonplaats. De vrouq van wie hij de kamer huurde, bracht hem in
aanraking met haar dochter en schoonzoon, met wie hij over geestelijke
dingen sprak. Hier deed hij voor het eerst in het openbaar een gebed,
waarbij hij hen vurig opdroeg aan de troon der genade. De dochter, die Ann
Webb heette, werd hierdoor zo geÍaakt, dat zij'dre avond in zware over-
tuiging naar huis ging.' Zíj leerde hierop Christus kennen als haar persoon-
lijke Verlosser en mocht vrede vinden in het geloof. Ann was Huntingtons
cerste bekeerling. Haar man kwam enkele jaren daarna tot het geloof en gaf
op zijn sterfbed 'een heerlijk getuigenis voor God'. Huntington voelde zich
geroepen om bij deze mensen aan huis het'Woord Gods uit te leggen en met
hcn te bidden. Toen anderen zagendat Ann \7ebb tot verandering gekomen
wirs, kwamen zij ook en zo ontstond een koppeltje mensen, dat door hem
onderwijs ontving.

Ann !íebb kreeg een speciaalplaatsje in zijn hart.Hij schreef later:'lk
knn werkelijk zeggen dat ik het eerste kind dat God ooit door mij geroepen
hceft meer lieftreeg dan de gehele wereld.' De satan verz.ocht hem door
hcnr vo<>r te houden dat zijn eerste bekeerling een vrouw wirs, itls<lf cleze

licfrlc tlirn nict z,uivcr kon zijn. 'Mrtrtr sprrctlig tluurtut ricp de l'lcere txrk
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haar man en bevond ik dezelfde liefde tot hem.' Zij waren de eerste zegelen

op zijn werk, die door vele anderen zouden worden gevolgd.
Spoedig werd de vrede en rust verstoord, doordat sommigen uit vijand-

schap op vervolging uit waren. Uit onnozelheid ging Huntington hierop
naar Kingston om steun te vragen bij de methodisten, met de gedachte dat
zij 'medelijden zouden betonen met de zielen in hun ellende.' De Heere
sneed echter alle pogingen om bij mensen hulp te zoeken, af en liet hem
vanuit Ezechiël zien wat de plicht van de trouwe wachter inhoudt. Deze
moest de zondaars waarschuwen, 'of anders zou hun bloed van de hand
van de wachters geëist worden.' Dit maakte hem zo moedeloos, dat hij de
dag verwenste dat hij voor het eerst de kerk van Kingston gezien had.
Thuisgekomen deed hij een nieuwe ervaring op. 's Avonds kwam Ann
Webb zijn kamer binnen, terwijl zij uitriep: ''$7illiam, kom! Het huis is vol
mensen, die gekomen zijn om je te horen.'Toen achtervolgden de volgende
woorden hem: 'Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar
hetgeen achter is, is bekwaam tot het Koninkrijk Gods.''Wat voor een werk
werd hem nu opgelegd! Waar begon hij aan! Zo ging hij naar beneden,
maar de Heere opende zijn mond om vrijmoedig tot hen te spreken.

'Wat moest hij verder hiermee aan? Hij ging de volgende zondag naaÍ
Kingston om de mening van de predikant over zijn spreken te vernemen.
Deze gaf aanwat van een geroepen predikant verlangd wordt en dit maakte
hem zo mismoedig dat hij als een geslagen hond wegging. Op een zondag
zathri weer in de consistoriekamer, toen hem gevraagd werd een gebed te
doen. Hij voelde zich hiertoe zo onbekwaam dat hij zich verontschuldigde.
Onderweg raakte hij in de war, omdat hii geweigerd had om te bidden maar
ook gewaar werd dat hij gebedsgaven bezat. Hii kreeg in te zien dat hij zich
door menselijke redenen liet leiden, want het ging hem meer om de gave van
het gebed en wat de mensen hiervan zouden zeggen. Hij ontdekte nog
zoveel van het'vrome vlees', dat hij 'gt^ gwilde dat de mensen mij voor een

verloste zondaar zouden aanzien.'
Toen een predikant de volgende zondag uitlcgde wat het verschil is tussen

zaligmakende genade en gaven, was Huntington opllclucht. Hij wist dat hii
de ware genade bezat en dat het in feite hierorn gin13 crr nict <lm de gaven,
omdat de laatst€, op zichzelf genomen, tot ltoolgrttrrctl kunncn ailnz.etten.
Toch kon hij enkele weken niet nalaten om ltet gelxtl in hct opcnbairr tc
doen en de Heere gaf hem ook hiervoor de rrotlige vrijrttoctliglrcicl. Itt cctt
weg van vallen en opstaan werd hij toegerust tot ltet grote wcrk wilnrv(x)r
hij werd afgezonderd. Het was een voortdurettrle strijrl irr z.ijn gerttrrrl, tlie
nodig was om hem klein te houden en in cle ltntttlert vrtrt tle g,rote l\rttett-
bakker pasklaar te maken voor de opdracht ottt rle krrtlrle te weirletr,'/,o
werd Ewell een goddelijke kweekschool voor lrertt ottr ltettt op lret ltertlrr-
schap voor te bereiden. Hier 'werd ik gespeettrl vntt rle lrorrtett vatt de

vertroostingen Si<lns, of van de <lnvervalste rrrelk vatt ltel Wrrorrl.'l)eite
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vierde 'heilige plaats', zoals hij die noemt, was meer louterend, zeker ten
opzichte van wat hif in de tuin van Sunbury had meegemaakt.

Uitredding uit noden
Behalve door inwendige bestrijdingen, werd Huntington door uitwendige
moeiten geplaagd. Zljn loon van elf shilling was niet toereikend om van te
leven. Van het geld moest hij twee shilling betalen voor de kamerhuur en
vervolgens moest hij rente en aflossing voldoen op een lening die hij had
afgesloten om kleren te kopen, zodat er weinig overbleef voor voedsel en
andere levensbehoeften. Toen hij in verband met deze nood Gods'S7oord
onderzocht, las hij van de wonderbare spijziging, waarbij de Zaligmaker
gebruik gemaakt had van gerstebroden. Dit bracht hem op het idee om
gerst te kopen en te laten malen en hiervan brood te bakken.'Wat voor de
varkens en kippen bestemd was, kwam nu op het bord van de hongerige
familie Huntington terecht. De zegen die de Heere over dit karige voedsel
gaf, was hem meer waard dan de overvloed van de rijkdom. Zljn vrouw
berustte in deze moeilijke omstandigheden en was haar man volgzaam.
Deze verzekerde haar dat'God het nodig achtte om ons in een toestand van
diepe armoede te houden en dat het ons daarom niet paste om daarover te
klagen, of om het minste voedsel te weigeren, als we mogen zien dat Hij het
gezegend heeft met een verzekerde hoop op het toekomende leven.'

Mary leefde erg zuinig, waardoor zlj zoveel geld wisten te besparen om
de schuld af te lossen. Maar toen hij alles betaald had en eigenlijk geen cent
meer in huis had, begon het water tot aan de lippen te stijgen. Hun
dochtertje Ruth kreeg de hele week niets anders te eten dan gerstekoeken.
Hoe kon hij aan voedsel komen voor het arme kind? Hierover bedroefd
ging hij naar zijn werk, toen hij onderweg aan de kant van het water een aal
in de modder zaghggen. Het leek alsof het dier dood was, maar toen hij
hem beetpakte bleek hij springlevend te zijn. Wat was hij blij, toen hij
's avonds het kleine meisje een smakelijke maaltijd kon geven. De volgende
dag was hij weer bedroefd vanwege gebrek aan eten, maar toen hij bij de
tuin kwam, zag hij een dode patrijs liggen. Hij raapte de vogel op en het
bleek dat hii nog warm was. Volgens zijn baas was het beest tijdens een
gevecht met een andere vogel gedood.'Weer had Ruth genoeg te eten. De
dag daarop vond Huntington een nest grote vogels met vier jongen. Naar
het woord van Mozes nam hij alleen de jongen en zodoende had het kind
weer wat te eten. Zoleefde hij bij de dag. De volgende morgen, toen hij het
gras bij een vijver aan het maaien was, zaghíj drie grote karpers in het water
liggen. Zij zagen er nog fris uit en waren volgens zijn baas waarschijnlijk
d<rcrr het hete weer geveld. Zodoende at de familie 's avonds vis en toen de
volgende dagen steeds opnieuw karpers boven kwamen drijven, hadden zij
wccr gcnoeg te eten. H<>e zag hii in dit alles de hand van God. 'lk kon niet
ltitlittcrr oln tc lruilen en de onverdiende g<rcdheid van mijn Ciril tc bcwon-

46

deren, die de vogelen des hemels liet vechten, en de zonnestralenzo sterk liet
vallen om de waterdieren te raken, die de aal deed slapen, totdat de hand
die hem nodig had, hem kon grijpen, en die mijn ogen liet vallen op de
kleine verblijfplaats van vogels.' 'O, hoe groot is de goedheid van God
tegenover mensenkinderen !'

Omdat Huntington van zijn loon nauwelijks kon rondkomen, bedacht
hij op welke wijze hij wat kon bijverdienen. Hij kreeg het idee om schoenen
te repareren en stuurde zijn vrouw naar Kingston om hiervoor gereedschap
te kopen. Al gauw kreeg hij enige vaardigheid in het schoenlappen en wist
hij aan klandizie te komen. Toen zijn vrouw op een avond klaagde dat hun
kind niets anders te eten kreeg dan gerstekoeken, zei hij dat hij die nacht op
zou blijven om schoenen te maken. Het was tussen elf en twaalf uur dat zij
samen zatente werken, toen zij geluiden bij hetvenster hoorden. Huntington
ging naar buiten en zag enkele mannen te paard, die de weg wilden weten
naar de Maldense molens. 'Ik ging een klein eindje met hen mee om hen de
weg te wijzen, waarvoor een van hen mij een shilling gaf. Toen ik die kreeg,
rees mijn haar op mijn hoofd te berge, als ik dacht aan de zorgende
Voorzienigheid van God.'

Huntington had een aangebonden en afhankelijk leven aan de troon der
genade. De innerlijke verzoekingen, de vijandschap van belijders en de
nijpende armoede dreven hem uit tot het gebed en maakten hem klein in
eigen ogen. Hij voelde zích beschermd, bewaard en onderhouden. Ziin
boek God, de Kassier der Armen of De Geloofsbankis een relaas van de
wonderen van de Allerhoogste in wegen van druk en benauwdheid. Daarin
schrijft hij: 'Deze dingen schrijf ik, omdat God zegt dat het goud en het
'Álver van Hem is; dat Hij het is Die arm en Die rijk maakt, Die doet
nederdalen en hen weer opricht, die nedergebogen zijn.Deze dingen maak-
tcn God zo dierbaar voor mij, dat ik Hem vaak mijn Bank, mijn Bank-
h<ruder en mijn gezegende Opzichter noemde. Ik bad Hem vurig of Hij mijn
Vxrgd, mijn Meester en mijn Verzorger zou willen zijn en nooit zou willen
trrclaten dat ik in de handen van sterfelijke mensen zou vallen, om be-
schermd, beschut en van het nodige voorzien te worden. Ik benijdde de
rijken van deze wereld niet meer, want als zij genade hebben, zienzij slechts
tlc ene kant van Gods aangezicht, omdat zij een vast vermogen in handen
lrclrl'ren, en als zij zonder genade zíjn,zijnzii de ellendigste van alle mensen.

lk zirg nu duidelijk, waarom de uitnemendste heiligen in de Bijbel in
rnocilijke omstandigheden gebracht werden, zoals Jakob, David, Mozes,

,f oz.cf, .fob, Jeremia en al de apostelen, opdat zij geheel van de hand van
( iods voorzienigheid afhankelijk zouden zijn.'

'Hccft u ook iets ontbroken?', vroeg deZaligmaker aan de discipelen dic
I lij uitgcz.onden had. Deze zending liet bij Huntington nog enige tijd op
ziclr wirchtcn, milar juist de tiid van gebrek was v(x)r hem de bcsrc

voorbercidirrg. Oocl, dc Kitssier cler armcn, zou hcm dtrcn delcn in de rcnte
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Een Engelse en een Nederlandse uitgave van De Geloofsbank.

van het hemelse kapitaal, dat Hij ook voor hem bewaard had. De uitke-
ringen vanuit de overvloed van deze'Geloofsbank' waren net genoeg om
hem in het leven te houden en steeds meer te verbinden aan Hem, van Wie
gezegdwordt:'En uit Zijnvolheid hebben wij allen onwangen, ook genade
voor genade' (Joh. t:16).
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4. [Jitgezonden'zonder buidel en male'

Aanhang en tegenstand
Spoedig werd bekend dat de arme tuinman in Ewell samenkomsten hield.
Het aantal hoorders nam steeds meer toe en de uit'werking van zijn preken
bleef niet uit. Hij kreeg veel vrijmoedigheid om het Evangelie te verkon-
digen, waarover hij opmerkte: 'Inderdaad, ik was zo wonderlijk verlost en
met zo'n gevoel van de eeuwige liefde in Christus gezegend, dat ik hiertoe
gedrongen werd.' Een jongeman uit Epsom werd door zijn prediking
getroffen, evenals vier andere jonge mensen. Een arme man uit Ewell kwam
tot het geloof en zijn vrouq die eerst vijandig was, moest ook voor de
waarheid vallen. Niet allen bleven in hun eerste belijdenis volharden. Een'
jongeman, Shepherd, van wie Huntington enige verwachting had, keerde
tot zijn vorige leven terug. De meesten bleven de blijken van ware bekering
vertonen. De vruchten die hif op zijn werk kreeg, gaven hem vrijmoedigheid
om met zijn werk door te gaan. ZeIf werdhii in de belofte bevestigd dat een
'dorsende os niet gemuilband zou worden', want voor zijn eigen ziel
onwing hij meermalen de smaak van de woorden die hij sprak. Zo preekte
hii eens over de woorden: 'Mijn zuster, o bruid, gij ziiteen besloten hof, een
besloten wel, een verzegelde fontein' (Hoogl.4:12). 'Onder deze verhan-
deling was mijn hart als een opwellende bron. De volgende morgen vloeide
de ene schriftplaats na de andere in mijn gemoed, zodat ik ook hierover
wenste te spreken.''Zo waren de Schriften mijn overdenking dag en nacht.'

De satan zat ook niet stil. Er brak een opstand uit onder het volk van
Ewell. Men probeerde het gezin Huntington op alle mogelijke manieren te
tergen. De boeren joegen zijn vrouw van het lánd weg, als zij graan wilde
rapen. Zij riepen uit: ''Wat! Zoa een vrouw van een predikant komen om te
rapen; dat mag volstrekt niet!' Zii ging echter op andere akkers verder, en

als haar man 's avonds van zijn werk kwam, hielp hij mee. De nijpende
armoede drong hen om op deze wíize toch wat te eten te hebben. Zij
dorsten het koren in de slaapkamer en toen de tarwe 's winters op was,
gingen zij weer op gerst over, hoewel het laatste de gezondheid niet altijd ten
goede kwam.

De moeilijke omstandigheden weerhielden Huntington niet om met zijn
preekwerk verder te gaan. Hij werd hiervoor niet betaald en ook zijn
'medebroeders' onder de methodisten van Kingston zorgden niet voor
steun, maar keurden zijn werk zelfs af. Vooral het laatste maakte hem
m<ledeloos en toen hii op een zondagavond moest spreken, besloot hij
ermee te stoppen. Maar Ann \Webb kwam de trap oplopen en riep: 'William,
kom trrch, bcn jc nog niet gereed? Al dc koorz.irngers uit dc parrrchickerk



ziin gekomen om je te horen en met je te spreken. Het huis is vol mensen; je
moet direct komen!'Verbaasd keek hif op. Hij boog zijn knieën achter een
gordiin en kwam naaÍ beneden. De Heere had met kracht in zijn ziel
gesproken: ''Wie zich Mijns en Mijner woordenzalgeschaamd hebben (...),
diens zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij komen zal-in
Zijnheerlijkheid.' Hier kon hif niet tegen op. Hii sprak met veel vrijmoedig-
heid overr'op deze petra zalrkMijn gemeente bouwen, en de poorten dèr
hel zullen dezelve niet overweldigen.'

Na deze gedenkwaardige avond preekte hij twee of drie keer per week.
'De samenkomst werd steeds groter, totdat het kleine, met ttró b.dekt.
huisje vol hoorders was. De Heere bezocht ons vaak mer kostelijke
aanblazingen van de eeuwige bergen en maakte die kleine, met stro bedekte
hut een Bethel voor ons, ja, een huis van God en een poort van de hemel!'
'Hoe meer ik preekte, hoe meer preekstof ik kreeg te overdenken, en mijn
inzicht in de waarheid nam toe. \íij ondervonden niet weinig tegenstand en
allerlei dreigementen van de goddelozen, maar de Heere liet nieitoe dar een
van hen ons kwaad deed.'

Teleurgesteld in de methodisten
Huntington bleef in het begin de diensten van de methodisten in Kingston
bijwonen. Het viel niet mee om dit vol te houden, omdat er van hun kant
geen overname was vanzijn geestelijke staat. In de prediking werd op hem
gezinspeeld, wat hem tot onderzoek aanspoorde naar de reden hiervan. Hij
kwam er steeds meer achter dat de preken van de meeste methodistische
voorgangers de diepgang misten. Ook ontdekte hij 'dat niet een onder de
rwintig, die daar kwamen preken, in staat was een beschrijving te geven van
mijn zielsworstelingen, of van mijn gezegende verlossing. Door dit gade te
slaan hadden hun pijlen die op mij geschoten werden, weinig kraiht. lk
werd meer en meer bevestigd in mijn gemoed dat ik voorbestemd was voor
het predikambt en deze overtuiging verliet mij nooit meer, sinds ik als
bedienaar van het Evangelie ben opgetreden.'

Op een zondag kwam een predikant niet opdagen. Er was een heer uit
Londen aanwezig die hoorde dat Huntington regelmatig in Ewell preekte.
Deze was een van de eigenaren van het gebouw en had zodoende enig
gezag. Hij vroeg dan ook of Huntington de preekstoel wilde beklimmen.
Eerst weigerde hij, maar toen de heer en zijn vrouw bleven aanhouden, liep
hij naar voren en ging achter de lessenaar van de voorzanger staan. Mót
vreze en beven sprak hij zonder tekst of voorbereiding rot her volk.
W<rnderlijk was het dat zijn preek de instemming van het volk kreeg, maar
niet van de man die hem tot spreken had aangezet! Wat kon daarvan de
reden ziln? Had Huntington niet tegen hem opgezien en hem als een
gcrrcfend kind van de Heere beschouwd?

Ïrcn hij wrrt nader onderztrck dced, kwirnr hij tor clc conclusic clirr clc
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man miste wat hii preekte en had mogen ervaren. 'Hij scheen een vreem-

deling te zljnvan de vergeving der zonden, daarom werd door miin spreken

over het onwangen van de verzoening aI zljn godsdienst afgesneden en

kwam een geest van jaloezie over hem.' Zijn spreken, en ook van anderen,

ging wel over bevindingen en kenmerken van genade, maar het waren
meest wettische werkzaamheden van mensen die enige indrukken hadden,

maar nooit van zichzelf waren afgesneden en tot Christus gekomen. Het
was een schijn van nederigheid en heiligheid die in hun godsdienst de toon
aangaf. 'Hoe verwonderd was ik, toen ik erachter kwam dat velen van die

mensen, die ik voor heiligen had aangezien, onbekend waren van de

vergeving van hun zonden! Helaas, wat is toch godsdienst, zonder dit? Een

ntens moet vergeving van zonden hebben, of verdoemd worden.' De

ontdekking dat er veel aan de godsdienst van de methodisten schortte,

rnairkte Huntington kritisch en deed hem op de hoede ziin.

lnncrlijke aanvallen
llehnlve aanvallen van buitenaf en de houding van valse broeders in eigen

kring, werd zijn gemoed getroffen door bestrijdingen. Hij werd verzocht
orrr ook buitcn Flwell te preken, zoals bijvoorbeeld in Horsham. Hier was

lret livrrrrgelie niet onbekend. Omdat Huntington vóór de dienst even alleen

wilde zijn, brncht een vrouw hem naar een vertrek waar een portret van
(ierrrge \0ílritefield hing. 'Ach, dacht ik', zo schreef hii,'zal ik mii tot het

w€rk van deze grote nrnlr (itxls giran overgeven? Hoe zal ik daar doorheen

kemenl' Errrrtig tnreekte hij om opening cn preekte daarop over de woor-
dgnt t@gt uit en aanrehouwt, gij tltrchtcren Sions, de koning Salomo, met

d: lrnnnr WilËft1€de hern r,ijn rrrrnler kroontlc op dc dag z.ijncr bruiloft, crt

€p d€ df: def VQug{e r,lfru hartett' (lltxrgl. 3: I l). Hii was nict z.onclcr

d:n:onvp€q cmdrt hlf vrxrr Ëo'n grote Hroep nloest sprekett, ttrititr tle

Hpere snd€ntËunde hem,
Een rwgrdere hprurevlnË wÉr het trrrr tle lleere /,iirr nunger,iclrt ettige

tljd vtxr hem verhrr'Berr hFld, 'O, hoe vrenelijlt ir lret vrrtrek vstt rle I leere

vËn e€n llel dle rteedr de llef,tlk€ ttregrlng tot llern lteeft nlr€en rtttakettt
I let it ell de fweede doodl Nrxrlt tevnren gevrrclde ilt roveel tlrneflreitli ik

twirtt€ m€t de t(il1, tilndÊt nll oF nlii *heen, l'lelnnr, lo r,ei ik, wnnrottt
rr"'htint u o;r mlfn wrardelrn€ rumf1, nu nliln Znligrnalrer v6n tttli gewekett

irl I lii ir weggegnËn €n tlt hen alleett gelatert, Mi;n ( inrl ir weg Fn wrlnneet'

Zilrr r.rrcte nnlliiheid terug rel kotnen, wFFt lk ttiet,' Verrsltrikt en t'nrlehror

war lrij, toen lrii riirr (iod tnoert tnlm€n, Aller lrarl lril et' vrxrt'ovet'ottt llt'rtt
terug te hrijgerr, l lti hlengde yÊtfwege lrct [rrttlrgetttir ett rttteeklt' uttt Zt;tt
terrrgkeer, '(), ntain getegende Zeltgrrtaker, wrrru'uttt threl [ | nuf (uttkrt'rtt?

\l(/nrrrorrr trekt tl Llw eiel rriet tot rrrii, o;rdnt ilt u ru lralteltlk lrrl zou lnoH,ctt

Irehbenl' '()clr, lrelrt U rrrij tlntt roveel lteerlillre opettlut'ulgen, rritlrrtittl.lerr

err hevrijtlirrgerr Hegeven, nlet de heeftreltrrg orn nril te rtrikkrtt ett ttititr tle
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hcmel te zenden met het vonnis dat ik zelf geveld heb?'
Toch bleef het geloof op de bodem van zijn hart rotsvast. 'Maar zeker,

nriin dierbare Verlosser zal standvastig ziin in Zijn líefde! Nee, Hij ver-
irndert niet; Hij kan niet bedriegen.' Zonder de Heere kon hij immers niet
leven en geen stap verzetten. De verberging van Gods aangezicht was hem
de gehele dag tot een kwelling, maar toch was hij niet zonder hoop. Hij
moest en zou zijn Meester weer terugvinden. 'Ik wierp mijn zeis op het gras
en liep in de velden en bossen om de allerbeste Vriend te zoeken ) maat deze
dag was dat tevergeefs. 'Ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet. Ik riep
Hem, maar Hij antwoordde nier.' Hierop werd hij aangevallen dat hij de
zonde tegen de Heilige Geest had bedreven.

De volgende zondag ging hij weer op weg naar Kingston. Hij had weinig
verwachting van zijn 'broeders' die hem toch niet wilden begrijpen. Zij
waren alleen maar jaloers op zijn bevinding van de schuldvergeving, maar
nu was hij in een toestand dat hij Gods vergevende liefde moest onrberen.
De voorganger deze keer was een zekere Brooksbank. Hij sprak woorden
die hem raakten, zoals: 'Enigen onder u hebben die liefde Gods gesmaakt;
uw zielen zijn verruimd geweest met vertroostingen; u hebt gedacht dat uw
troost nooit meer zou overgaan en u hebt u met zoete gestalten gevoed,
totdat u deze bent kwijtgeraakt. Nu verzoekt de satan u om te denken dat u
tegen de Heilige Geest gezondigd hebt en u meent dat God veranderd is,
zoals uw gestalten veranderd ziin.'Dit was voor hem een woord op zijn tijd
gesproken. De strik werd gebroken en hij 'kwam weer op de berg van
verheerlijking als voorheen.' De lieflijke omhelzingen van zijn Zalígmaker
kwamen terug. Zijn stille tijd was voor hem een oase in de woestijn; zijn
uiterliike benauwdheden waren niet in staat om hem zijn aangebonden
leven aan de genadetroon te benemen. De bestrijdingen en godsverlating
waren nodig geweest om hem des te meer te funderen in het'Woord van
God. Zljn verblijf in Ewell werd voor hem de beste leerschool voor zijn
verdere leven.

Omringd door goddelozen
De Heere zette steeds meer zegels op Huntingtons werk. Later schreef
iemand hem: 'Ik denk vaak aan de lieflijke gesprekken die wij samen in die
zeer begunstigde plaats Ewell Marsh hielden waarin uw heerlijkheid zo fris
in was.' Het huis van de Huntingtons en ook van de Iíebbs waren voor
hem en voor anderen een plaats waar zij elkaar in de Heere mochten
ontmoeten. De schrale maaltijden wogen niet op tegen de rijke kost die de
Heere vanuit de hemel gaf. Het hemelse manna daalde neer in de schamele
hut. 'lk zal nooit vergetenr' vervolgde Pavey, 'met wat voor vertrouwen u
beweerde, zelfs toen u in een toestand van verachtelijke armoede verkeerde
cn z.onder een vriend in de wereld dan rwee r>f drie schoenmirkers uitl;e-
ztlttclercl, clitt tr v(x)r cluiz.enden zou profeteren, v<lordtt u z.ou stcrven.' I)ez,e
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vaste overtuiging begon steeds meer post in zijn hart te vaffen en deze kon
door smaad van mensen en bimere armoede niet worden verdreven.

'Wat kwam er veel op de jonge prediker af. Bestrijding van binnen en van
buiten; armoede, maar ook vijandschap. 'Dit prediken van Christus ver-
wekte mij vele viianden, maar één man scheen meer tegen mii verbitterd ce

zijn dan iemand anders; het was een zeldzaamheid dat ik hem passeerde
zonder vele en zwaÍe vloeken.'Hij werkte bij dezelfde baas en als de laatste
aan het werkvolk groenten liet uitdelen, gaf Huntington zíjn vijand het
grootste deel. Op deze manier wilde hij hem wat milder stemmen, maar dit
had weinig uitwerking. Zo gíng de man maanden verder, totdat hij op een

keer ziek naar huis gedragen werd. Toen gevoelde hij wat hij met zifn
vloeken en vijandschap gedaan had. F{ri zag de hel voor hem als het ware
geopend. Vóór zijn dood werd hij met stomheid geslagen en 'huilde hij als
een hond en brulde als een stier, totdat hij genoodzaakt werd om zich aan
de fatale angel van de dood te onderwerpen.'

Een andere collega was niet veel beter. Hij was de voerman vanzrjn baas,
die door Huntington vaak over zijn vloeken was onderhouden en met wie
hij over zijn eeuwige toekomst sprak. De man verzekerde hem dat hij nooit
in zijn leven over zijn toekomst bezorgd was geweest. Hij scheen geheel
ongevoelig en verhard verder te willen leven. Toch hield Huntington volom
Irem over zijn toestand aan te spreken en 'wat de Zaligmaker voor ons was
komen doen.' Hij begon toen wat belangstelling voor zijn woorden te tonen
cn ging zelfs met hem mee naar de samenkomst. Maar hij kon de drank niet
krslaten en gaf zich vaak over aan dronkenschap. Op een keer was hij weer
stomdronken, toen hij het rijtuig bestuurde. Hij gaf de paarden de sporen
tlic zo'n gang maakten dat de man zijn houvast kwijtraakte en van de
wagen viel. Hij werd verpletterd onder het wagenrad en stierf zo een

vrcselijke dood. Huntingon was geheel verslagen over zijn droeve afloop.
'lk keerde naar huis terug en huilde de gehele nacht door. Bidden voor hem
kon ik niet meer, want ik wist datzljnverdoemenis voor eeuwig beslist was,
voordirt enige bede uit mijn mond kon komen tot het genadig oor van God.'
'lirch werd hij over zijn droefheid bestraft, toen hij de volgende dag Torial
,foss in Mitcham hoorde spreken. Hoe kon hij huilen over iemand die zo
orrnirdcnkend geweest was over zijn Schepper en zich in verharding moed-
willig van God had afgekeerd?

Nirirr Thames Ditton
( )rrrrlrrr hij gedwongen werd om op zondagte werken, zocht hii mogeliik-
Irt'rlt'rt ortt F.well te verlaten. Er zat niets anders op dan afscheid te nemen
v;rrr lrcrt die herrr z,o dierbirar waren geworden. Hij preekte over Hebreeën
I I :2tl: 'l)oor hct gekrof heeft hii het Petscha uitgericht en de besprenging dc's

IrL x'rls, oPrlitt rlt' vcrrlcrver cler ccrstgcb()rcncn hen niet ritken zou.' Het volk
wrrs irr trlurt'n, rrrrr lrij hr.rt airnsprirk. llct vicl rtict nrcc onr z,ijn huisjc 'nlcr
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