
John Bunyan 

De ketellapper 
van Bedford

John Bunyan wordt in 1628 geboren in Elstow 

(Harrowden), in de buurt van Bedford. Hij is op 

30 november 1628 in de Anglicaanse kerk van 

Elstow gedoopt.

A. Rijken-Ubak

Zicht op de vrouwenbond
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Van de redactie
A. Rijken-Ubak

Naast de gebruikelijke rubrie-

ken, vindt u in deze bijdrage 

een artikel over John Bunyan. Een 

man, die in armoede wordt geboren 

en wordt veracht als oproerkraai-

er van het dorp. Een man, die zijn 

werkzame leven begint met het repa-

reren van potten en pannen. Deson-

danks wordt deze man de schrijver 

van, na de Bijbel, het bekendste boek 

aller tijden: ‘De Christenreis naar de 

eeuwigheid’. In deze allegorie, in de 

vorm van een droom, leest de hoofd-

persoon Christen in het Woord van 

God over vreselijke gevolgen, wan-

neer hij niet wordt verlost van het 

pak (de zonde) op zijn rug. Bunyan 

wordt ook een van de geliefdste pre-

dikanten van zijn generatie. 

Hij was een groot prediker en 

een groot schrijver, maar mis-

schien is het wel de meest opmerke-

lijke erfenis van de ketellapper uit 

Bedford, dat ook nu nog, in de 21e 

eeuw, zijn ‘Christenreis’ net zo krach-

tig en echt is als in de 17e eeuw, toen 

het voor het eerst gepubliceerd werd. 

Want het blijft actueel: op 24 septem-

ber 2013 stond er een bericht in het 

Reformatorisch Dagblad: 

Bunyans Christenreis in top 100 

Engelse romans! 

Mw. A.C. van Ark-van de Steeg 

gaat de rubriek ‘Dauwdruppel-

tjes’ verzorgen. We zijn blij dat ze dit 

werk op zich wil nemen en we hopen 

dat het tot zegen mag zijn.

Het winterseizoen kort langzamer-

hand op. We wensen u nog goede en 

gezegende bijeenkomsten toe.

Voor alle data geldt: Deo Volente.

I
n zijn autobiogra!e ‘Overvloe-

dige genade aan de grootste 

der zondaren’ zegt Bunyan: ‘Ik 

ben afkomstig van een laag en 

onaanzienlijk geslacht. Mijn voorou-

ders behoren tot de meest verachte 

van alle gezinnen in het land. Ik 

kan niet, zoals anderen, roemen in 

adellijk bloed of een hoge afkomst. 

Ik loof de hemelse Majesteit dat Hij 

mij door deze deur in deze wereld 

bracht om deel te hebben aan de 

genade en het leven dat door het 

Evangelie in Jezus Christus is.’

Rond zijn negende jaar en daarna 

leidt John een losbandig leven. Hij 

zegt zelf: ‘Er zijn er maar weinig die 

zo vloeken en de heilige naam van 

God lasteren. Te midden van mijn 

ijdele vrienden ben ik vaak terneer-

geslagen en bedroefd. Ik ben bang 

om in de hel te komen. Toch kan ik 

mijn zonden niet laten. Ik wil graag 

dat God me met rust laat, want ik 

heb geen behoefte om de wegen 

des Heeren te leren kennen (Job 

21:14)’. Hij wordt, net als vader 

Thomas, ketellapper.

Dan breken er roerige tijden in En-

geland aan. De Anglicaanse koning 

Karel I komt in een strijd terecht 

met de Puriteinsgezinde Oliver 

Cromwell en het Parlement over het 

feit wie Engeland moet regeren. Van 

1642-1645 is er een Burgeroorlog 

tussen Koningsgezinden en Parle-

mentariërs.

In juni 1644 overlijdt Johns moeder 

en in juli zijn zus Margaret.

Een paar maanden later, in no-

vember 1644, wordt John Bunyan 

soldaat in het Puriteinse Parlement-

sleger. Hij is dan amper 16 jaar oud. 

In ‘Overvloedige genade’ herinnert 

Bunyan aan deze periode: ‘Er zijn 

oordelen en genadeblijken, maar ik 

blijf onverschillig ten opzichte van 

mijn eigen zaligheid.’

Volgens de beschrijvingen is hij heel 

lang en heeft hij mooi rossig haar 

en een blozend gezicht. Hij vindt na 

zijn legerperiode dan ook snel een 

vrouw. In 1649 gaat een wilde, on-

verschillige en berooide ketellapper 

met zijn jonge bruid naar Elstow. 

 

Bunyan zegt: ‘We komen zo arm 

als het maar kan bij elkaar. We 

hebben niet meer huisraad dan een 

bord en een lepel voor allebei.’ Zijn 

vrouw krijgt als bruidsschat van 

haar gelovige vader twee Puriteinse 

boeken mee: ‘Het voetpad van de 

eenvoudige naar de hemel’ en ‘De 

praktijk der Godzaligheid’. Bunyans 

vrouw leest hem vaak voor. Zelf zegt 

hij dat hij het wel mooie boeken 

vindt, maar dat ze toch zijn hart niet 

raken. Zijn vrouw slaagt er ook in 

om hem naar de Anglicaanse kerk in 

Elstow te laten gaan. Hij zegt: ‘Ik ga 

twee keer per zondag en stem van 

harte met alles in. Ik ben erg gods-

dienstig, maar me niet bewust van 

het kwaad van de zonde.’

Op een zondag preekt ds. Christop-

her Hall krachtig tegen sport op 

zondag. Toch gaat Bunyan ’s mid-

dags weer naar zijn vrienden op de 

Green naast de kerk om tip-cat, 

het zogenaamde ‘katknuppelen’ te 

spelen. In ‘Overvloedige genade’ 

vertelt hij: ‘Midden in het spel sla ik 

de cat uit het gat en als ik het voor 

de tweede keer wil doen, klinkt er 

een stem uit de hemel in mijn ziel, 

die zegt: Wilt u uw zonden nalaten 

en naar de hemel gaan of uw zonden 

vasthouden en naar de hel gaan?’ 

Bunyan denkt dat het voor hem 

toch ‘te laat’ is en gaat door met 

zondigen.

    

Na verloop van tijd probeert hij toch 

om bepaalde zonden na te laten en 

netjes te leven, om zo de Heere te 

behagen. Hij moet echter nog leren, 

evenals Luther, dat een mens alleen 

gerechtvaardigd wordt door het ver-

zoeningswerk van de Heere Jezus.

In 1650 wordt hun eerste kind ge-

boren: dochter Mary. Het echtpaar 

is ontzettend blij, maar er komt snel 

verdriet bij als blijkt dat het kleine 

meisje blind is.

Bunyans beroep brengt hem naar de 

omliggende dorpen en ook naar Bed-

ford. Men hoort vaak zijn roep: ‘Pot-

ten te repareren, messen te slijpen, 

is er werk voor een ketellapper?’
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Op een dag ziet hij in Bedford vrou-

wen, die in het zonnetje in een deuro-

pening zitten.

Hij hoort hen spreken over God en 

denkt dat hij wel mee kan praten. Hij 

luistert verder en realiseert zich dan 

dat hij hun gesprek niet kan volgen. 

‘Ze zijn ver boven mijn bereik’. De 

vrouwen spreken over een ‘nieuwe 

geboorte’. Ze zijn ontevreden over zich-

zelf en over hun eigen gerechtigheid. 

Bunyan is juist tevreden over zichzelf. 

Hij komt dan in een geestelijke strijd 

terecht. De vrouwen wijzen hem op 

Gods beloften. ‘Maar’, zegt Bunyan 

later: ‘Ze hadden me evengoed kunnen 

vertellen dat ik met mijn vinger de zon 

moest aanraken.’ De vrouwen horen 

bij de Baptistengemeente in Bedford. 

Hun predikant, ds. John Gifford wordt 

dan Bunyans gids op weg naar de zalig-

heid, zoals de Puriteinen (en ook wij!) 

die omschrijven: overtuiging van zonde, 

rechtvaardigmaking en heiligmaking. 

Uiteindelijk ziet Bunyan voor zichzelf de 

dierbaarheid van Christus en krijgt hij 

volledige zekerheid van zijn geloof met 

de woorden van de apostel Paulus uit 

2 Korinthe 12:9 ‘Mijn genade is u ge-

noeg’. In 1653 sluit Bunyan zich aan bij 

de Baptistengemeente in Bedford, een 

vrije, van de Anglicaanse kerk afgeschei-

den groep. De doop mag alleen worden 

toegediend aan volwassen mensen die 

hun geloof persoonlijk belijden. Vandaar 

Bunyans herdoop in een kleine inham 

van de rivier Great Ouse.

In latere jaren legt Bunyan zelf meer de 

nadruk op de rechtvaardiging door het 

geloof in Christus. Bunyan en zijn ge-

zin verhuizen in 1655 van Elstow naar 

Bedford.

Een jaar later, in 1656, benoemt de 

Baptistengemeente in Bedford hem na 

een plechtig gebed tot de Heere tot het 

ambt van prediker. Bunyan weet dat 

het een gave van God is en aanvaardt 

het met grote ootmoedigheid. In ‘Over-

vloedige genade’ zegt hijzelf van deze 

periode als rondreizend prediker: ‘Twee 

jaar waarschuw ik tegen de zonde en de 

vreselijke gevolgen daarvan.’ 

In 1656 overlijdt zijn vrouw. Bunyan is 

diepbedroefd. Hij hertrouwt in 1659 

met de jonge Godvrezende Elizabeth. 

Rond deze tijd overlijdt staatshoofd 

Oliver Cromwell en dan verdwijnt ook 

de macht van de Puriteinen. Uiteinde-

lijk herstelt het Parlement in 1660 de 

monarchie. Van de door koning Karel II 

beloofde godsdienstvrijheid komt wei-

nig terecht, want de Anglicaanse kerk 

zoekt wraak, ook in Bedford. 

In november preekt John op een boer-

derij in Lower Samsell. Zijn gastheer is 

zenuwachtig en wil de bijeenkomst an-

nuleren. Maar Bunyan zegt: ‘Ons doel 

is goed, we hoeven ons niet te schamen 

om Gods woord te preken… zelfs al 

moeten we ervoor lijden.’ Tijdens die 

bijeenkomst wordt hij gearresteerd en 

dan moet hij naar de Graafschapsge-

vangenis in Bedford. 

        

De arme Elizabeth, die hoogzwanger is 

van haar eerste kind, krijgt vroegtijdige 

weeën en bevalt een week later van een 

doodgeboren kind. 

In januari 1661 weigert Bunyan op de 

Graafschapszitting om het preken op 

te geven en dan moet hij terug naar de 

gevangenis. Het leven in de cel in de 

Hoofdstraat is zwaar, maar zijn familie 

mag hem wel eten en drinken bren-

gen. Zelfs zijn blinde 11 jarige dochter 

Mary slaagt erin om haar weg naar de 

gevangenis te vinden. Om zijn familie 

te ondersteunen, brengt hij vele uren in 

zijn cel door met het maken van leren 

veters. Men zegt dat zijn blinde dochter 

Mary die bij de gevangenis verkoopt aan 

voorbijgangers.

Elizabeth Bunyan neemt het met op-

merkelijk veel moed en doorzettings-

vermogen voor haar man op. In het late 

voorjaar reist Elizabeth zelfs naar Lon-

den, naar het Huis van de Lords (Ho-

gerhuis), om een verzoekschrift aan te 

bieden. Daar blijkt dat haar man alleen 

vrijgelaten kan worden door de plaatse-

lijke rechtszittingen. 

De midzomerrechtszitting wordt in 

augustus 1661 gehouden. De twee 

rechters zijn Sir Thomas Twisden en 

Sir Matthew Hale. Twisden is een har-

de en koningsgezinde man. Van Hale 

is bekend dat hij sympathie heeft voor 

de Afgescheidenen onder wie hij zijn 

schooltijd heeft doorgebracht. Ook 

zat hij bij Cromwell in het Parlement. 

Elizabeth legt haar zaak aan rechter 

Hale voor. Bunyan vertelt ons dat Hale 

‘zeer vriendelijk’ haar verzoek ontvangt, 

maar hij vreest dat hij niet veel meer 

kan doen. 

De volgende dag rijdt rechter Twisden 

in een koets door de straten van Bedford 

en de dappere Elizabeth gooit een ver-

zoekschrift door het open raam. Terwijl 

de koets stopt, schreeuwt hij tegen haar 

dat Bunyan niet uit de gevangenis zal 

worden vrijgelaten als hij niet belooft 

om op te houden met preken!

Elizabeths laatste inspanning ten behoe-

ve van haar gevangen man volgt onmid-

dellijk op de midzomerrechtszitting. In 

het tegenwoordige Zwanenhotel aan de 

rivier Great Ouse, bespreken de plaat-

selijke adel en landeigenaren de graaf-

schapszaken met de rechters voordat ze 

de stad verlaten. De moedige Elizabeth 

baant zich een weg door de ambtenaren 

en gaat de Zwanenkamer binnen. 

Boven het lawaai in de kamer uit, met 

een luide stem, maar op een waardi-

ge manier, richt ze zich tot de twee 

rechters, Twisden en Hale. Elizabeth 

legt uit dat haar man vals beschuldigd 

wordt: ‘Zijn leer is niet de leer van de 

duivel! en dat hij er niet op uit is om 

problemen te maken’. Een ogenblik 

heeft ze succes en houdt ze de of!ciële 

agenda op. De landeigenaren en andere 

‘Ze hadden me evengoed kunnen 

vertellen dat ik met mijn vinger de 

zon moest aanraken.’ 
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Bedford: pastorie en 

kerk ds. John Gifford

Elstow: Green en 

Moot Hall

Elizabeth

Bunyan beluis-

tert het gesprek 

der vrouwen

Kerkraam in het 

Bunyan Meeting 

House ter herinnering 

aan ‘De Christenreis’

De doopplaats in 

een inham van 

de rivier Great 

Ouse

Elizabeth pleit 

voor haar man in 

het Zwanenhotel
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Van de bestuurstafel

N. Schalkoort-Zijderveld

Op de Bondsdag is het project 

Bijbelhuis in Den Helder 

gestart. Het gaat heel goed. Ver-

schillende verenigingen hebben 

al geld overgemaakt voor dit be-

langrijke evangelisatiewerk in 

Den Helder.  Ook verschijnt er een 

nieuw Bijbelstudieboekje met als 

onderwerp ‘De tien geboden’. De 

landelijke toerustingsdagen voor 

alle leden worden gehouden op 

25 maart in Ridderkerk en op 27 

maart in Elspeet. Ds. G. Hendriks 

uit Opheusden zal spreken over 

het onderwerp: Evangelisch of 

Reformatorisch? De huishoudelij-

ke vergadering vindt plaats op 24 

april. Op deze dag legt het bestuur 

verantwoording af over het door 

haar gevoerde beleid. 

Dit jaar is mw. C.B. Ho-

vestad-Stoffer, onze secre-

taresse, en mw. K. Leenheer-van 

Gent, onze algemeen adjunct, af-

tredend. Wij hebben een uitsteken-

de secretaresse en een heel goede 

algemeen adjunct. Het landelijk 

bestuur is daarom dankbaar en 

blij dat allebei de dames zich voor 

een nieuwe periode herkiesbaar 

stellen. Volgens de statuten moet 

een dubbeltal gevormd worden. 

De tegenkandidaat voor mw. 

C.B. Hovestad-Stoffer is mw. M. 

Goor-Vlastuin en voor mw. K. 

Leenheer-van Gent is dit mw. M. 

Hagendijk-van Dam. Allebei de 

dames hartelijk dank voor hun 

bereidwilligheid om als tegenkan-

didaat te fungeren.

Wij bidden de Heere of Hij 

voortdurend ons werk wil 

zegenen.

gemeenteleden bepleiten John’s vrijla-

ting uit de gevangenis. Rechter Hale is 

weer welwillend, maar steeds opnieuw 

herinnert de plaatselijke magistraat Sir 

Henry Chester de rechters eraan, dat 

Bunyan rechtmatig is veroordeeld en 

dat hij rechtmatig gevangen is genomen. 

Uiteindelijk is het geduld van de rech-

ters op. Ze vragen ronduit aan Elizabeth 

of haar man bereid is om het preken op 

te geven? Wanhopig antwoordt ze, ‘Mijn-

heer, zolang hij kan spreken durft hij het 

preken niet op te geven.’ Dan zeggen de 

rechters dat ze verder niets voor haar 

kunnen doen. Later zegt ze: ‘Ik was bij 

het binnenkomen eerst wat beschroomd, 

maar bij het weggaan kon ik mijn tranen 

niet bedwingen. Niet, omdat zij zo hard-

vochtig waren tegenover mijn man, maar 

omdat ik dacht hoe zwaar het zulke arme 

schepselen zal vallen om rekenschap te 

geven als de Heere komt.’

Bunyan heeft dus de keus om het pre-

ken te beëindigen of in de gevangenis 

te blijven. Hij kiest ervoor om te blijven 

waar hij is en zo begint zijn waardevolle 

werk van schrijver. ‘Want hoewel man-

nen mijn uitwendige mens binnen slo-

ten en tralies houden, kan ik toch door 

mijn geloof in Christus hoger dan de 

sterren komen. De boeien kunnen mijn 

geest niet bedwingen noch God van me 

weghouden. Ze zullen mijn geloof dan 

ook niet minder maken.’ 

Op een keer is Bunyan bezig om in 

het geheim een $uit te maken uit een 

van de poten van zijn gevangenisstoel. 

Na voorzichtig uithollen van het hout 

gebruikt hij de vlam van zijn kaars om 

de nodige gaten te maken voor het 

bespelen van het instrument. Als de 

nieuwsgierige cipier komt kijken waar 

de muziek vandaan komt doet Bunyan 

snel de houten $uit als poot terug in 

de stoel! 

Bunyan schrijft in de gevangenis, en 

ook daarna, verschillende boeken waar-

onder zijn al genoemde autobiogra!e. 

Het boek ‘De Heilige Oorlog’ trekt ook 

veel lezers. Zijn verreweg bekendste 

boek is ‘De Christenreis’. 

 

Koning Karel II geeft op 15 maart 

1672, een ‘Tolerantieverklaring’ uit. 

Daardoor krijgt John Bunyan, na bijna 

twaalf jaar gevangenschap, zijn vrijheid 

terug. Even daarvoor, op 21 januari 

1672, benoemt de Baptistengemeente 

in Bedford John Bunyan als predikant. 

 

Bunyan zit van december 1676 tot eind 

juni 1677 opnieuw in de gevangenis 

omdat hij weigert het Heilig Avondmaal 

in de Anglicaanse kerk te vieren. 

Op een keer vraagt koning Karel II aan 

de bekende Londense predikant John 

Owen, waarom hij toch zo vaak naar de 

preek van John Bunyan gaat luisteren? 

Dr. Owen antwoordt: ‘Ik wil graag al 

mijn kennis ruilen voor het vermogen 

om Christus zo te prediken als de ke-

tellapper van Bedford doet.’ 

Bunyans laatste grote publicatie ‘De 

Christinnereis’ schrijft hij in 1685. Dit 

werk heeft echter nooit het succes 

gekend van ‘De Christenreis’.

Bunyan reist op 16 augustus 1688, te 

midden van zware stormen en regen-

buien, naar Londen. 

Hij komt uitgeput en rillend van de 

kou bij een vriend in Snowhill aan. 

Op zondag 19 augustus preekt hij in 

de kerk van Whitechapel. Zijn tekst is 

uit Johannes 1:13 Welke niet uit den 

bloede, noch uit den wil des vleses, 

noch uit den wil des mans, maar uit 

God geboren zijn. De dinsdag daarop 

krijgt hij longontsteking en hoge koorts. 

Op vrijdag 31 augustus trekt een on-

weersbui over Londen en verbreekt de 

stilte van de vroege uren. Daarna vult 

de zon de slaapkamer van de stervende 

prediker. Dan zegt Bunyan zachtjes: ‘Ik 

verlang niets meer dan met Christus te 

zijn. Dat is het beste.’ Met uitgestrekte 

armen roept hij zegevierend: Neem me 

aan, ik kom tot U. John Bunyan over-

lijdt als overwinnaar net als ‘Christen’ 

in zijn inmiddels beroemde allegorie, 

terwijl aan de overkant de trompetten 

klinken.

John Bunyan wordt op 3 september op 

Bunhill Fields begraven, een speciaal 

voor de Afgescheidenen bestemd kerk-

hof, buiten de stad. Zijn prediking door 

de gevangenispen heeft een veel groter 

bereik gehad dan wanneer hij een vrij 

man was geweest! De Heere geve, dat 

het lezen van dit boek, ook in Neder-

land, voor velen tot zegen mag zijn!
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20 maart: Ouddorp: regioavond Zuid-West |

Spreker: ds. L.W.Ch. Ruijgrok | Onderwerp: Het leven 

van de Heere Jezus Christus

25 maart: Ridderkerk: landelijke toerustingsdag 

voor alle leden | Spreker: ds. G. Hendriks |

Onderwerp: Evangelisch of Reformatorisch?

27 maart: Elspeet: landelijke toerustingsdag voor 

alle leden | Spreker: ds. G. Hendriks |

Onderwerp: Evangelisch of Reformatorisch? 

9 april: Achterberg: voorjaarsvergadering regio Mid-

den-Oost | Spreker: ds. W.J. van den Brink 

15 april: Elspeet: regiobijeenkomst Noord-Veluwe |

Spreker: ds. W. Roos 

24 april: Lunteren: huishoudelijke vergadering

2 oktober: Lunteren: 6e Bondsdag

19 mei: Waddinxveen: regioavond West | Spreker: 

ds. P. den Ouden | Onderwerp: De christenvrouw

Op alle bijeenkomsten zijn onze bekende fotokaarten te koop!

Dit voorjaar hopen we ons 6e Bijbelstudieboekje uit 
te geven.

Het gaat over de tien geboden en de indeling is als volgt: 

01. Ds. R. van de Kamp Opschrift en 1e gebod

02. Ds. B.D. Bouman            2e gebod

03. Ds. W.J. van den Brink  3e gebod

04. Ds. C.M. Buijs                 4e gebod

05. Ds. D.J. Diepenbroek     5e gebod

06. Ds. N.A. Donselaar         6e gebod

07. Ds. J.W. van Estrik          7e gebod

08. Ds. A. de Groot               8e gebod

09. Ds. D. Heemskerk          9e gebod

10. Ds. L.M. Jongejan          10e gebod

11. Ds. J. Joppe                     Mattheüs 22:37-40

 

U kunt het boekje bestellen bij: a.rijken-ubak@solcon.nl 

Dauwdruppeltjes

Agenda

Kopij voor de website en voor het volgende blad kunt u 

voor 17 maart e-mailen naar: a.rijken-ubak@solcon.nl

Mijn genade is u genoeg
We zijn weer een nieuw jaar in-
gegaan. Misschien wel met veel 
zorgen over onze gezondheid.

D
e apostel Paulus had een doorn 
in zijn vlees, die hem voortdu-
rend plaagde. Het was hem 

als een engel des satans die hem met 
vuisten sloeg. Hij bad de Heere of deze 
doorn weggenomen mocht worden. 
Maar hij kreeg als antwoord: ‘Mijn gena-
de is u genoeg.’ Genade die door Chris-
tus verworven is. De doornenkroon die 
Hij droeg, heiligt en verzacht alle door-
nen in het vlees van Zijn kinderen. Want 
Hij leed en werd verzocht, opdat Hij 
degenen die verzocht worden te hulp zou 
komen. Een doorn in het vlees kan nodig 
zijn om ons klein en nederig te houden. 
Wanneer wij geplaagd worden door 
doornen, moeten en mogen we door het 
gebed de toevlucht tot de Heere nemen. 

Verdriet en moeite worden gezonden 
tot ons geestelijk heil. We mogen God 
bidden of Hij dit wil wegnemen, met de 
begeerte dat het tot ons nut mag zijn. 
Paulus kreeg als antwoord, Mijn genade 
is u genoeg. Dat is toch alles. Daarmee 
kan men door het leven, en uit het le-
ven. Genade is tweeërlei. De goedheid 
van God en Zijn liefde geven kracht en 

sterkte om te dragen wat Hij op onze 
weg brengt. Het goede werk Gods in 
een mens, en de genade die ontvangen 
wordt, komen uit de volheid van Chris-
tus, Die het Hoofd is. Hij kent de nood 
en geeft het geneesmiddel dat Hij Zelf 
is. Hij wil Zichzelf in een mens verheer-
lijken, door Zijn kracht die in zwakheid 
wordt volbracht. Daarom mocht Paulus 
zeggen dat Zijn kracht in zwakheid wordt 
volbracht. En als ik zwak ben dan ben 
ik machtig door Christus Die mij kracht 
geeft. Paulus mag roemen in zijn zwak-

heden want, dan heeft hij Christus zo 
nodig. Hij kan zichzelf niet helpen. Maar 

dat hoeft ook niet. Want het is Christus, 
Die mij krachten geeft. Want als ik zwak 
ben, dan ben ik machtig. Paulus mag 
hier roemen in vrije genade. We hebben 
het mogen gedenken dat God Zijn zoon 
naar deze aarde zond. Christus kwam om 
de deugden van Zijn Vader te verheerlij-
ken, die door de mens zijn gekrenkt. Hij 
nam de zonde en schuld van de Zijnen 
op Zich. Hebt u door het ontdekkende 
werk van de Heilige Geest deze genade 
ook al nodig gekregen? Hij roept het ons 
nog toe, komt allen tot Mij die vermoeid 
en belast zijt en Ik zal u rust geven. Wij 
zijn nog in het heden der genade. 

Dat u door genade hier uw troost en 
bemoediging uit mag krijgen.

mw. A.C. van Ark-van de Steeg

Bijbelstudieboekje 
seizoen 2014-2015

Mededelingen
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