Uit het dagboek van
een pasbekeerde…

Citaten & uitspraken van bekende
reformatorische predikers!
Dit document mag - zonder toestemming vooraf – vrij
vermenigvuldigd en doorgemaild worden naar derden.

Inhoudsopgave
Strijd, worsteling en aanvechting ............................................................................................................ 3
Geloof ...................................................................................................................................................... 4
Zonde en zondekennis............................................................................................................................. 7
Wet en Evangelie ..................................................................................................................................... 8
De rijkdom van Christus .......................................................................................................................... 9
God ........................................................................................................................................................ 10
Wederkomst .......................................................................................................................................... 11
Karakter ................................................................................................................................................. 11
Heiligmaking .......................................................................................................................................... 12
Gebed .................................................................................................................................................... 14
Sterven .................................................................................................................................................. 15
De Bijbel................................................................................................................................................. 16
Getuigen ................................................................................................................................................ 16

pag. 2

Strijd, worsteling en aanvechting
 Wat heb je nodig om gered te worden? In de ene hand je schuld en in de andere
hand de belofte dat God zulke schuldigen wil zalig maken.
 Het ongeloof verdwijnt, als Christus verschijnt.
 Ongeloof denkt groot van zichzelf en klein van God.
 Als er één een recht had om ‘ja, maar…’ tegen te werpen, dan was het Christus!
 Als je Christus door het geloof hebt aangenomen, kun je Hem niet meer
kwijtraken, wel kwijt zijn.
 We moeten niet zozeer letten op het werk van de Geest in ons, maar op het werk
van Christus buiten ons.
 Zodra je de vleselijke doe-het-zelf-winkel inloopt, ga je geestelijk failliet.
 Al ons vertrouwen dat we buiten God om stellen in iets of iemand is een
ontkenning van het volbrachte werk van Christus.
 Als we verliezen, hebben we de strijd verloren, maar niet onze redding!
 Het zaad van de duivel zit in zakjes waarop staat: ‘ja, maar…’, ‘en toch…’, ‘het valt
wel mee…’, ‘dat moet je anders zien’ enz. enz.
 Het bloed van het Lam is de enige pleitgrond waardoor we vrijmoedig tot God
mogen gaan. Niet onze gebedsverhoringen, niet onze gestalte, niet onze teksten,
niet ons gevoel, niet ons geloof. ‘Nee, alleen als Ik het bloed zie, zal ik
voorbijgaan’, zegt God.
 Christus laat ons wel eens zinken, maar nooit verdrinken.
 In het geloof is geen twijfel; in de gelovige wel.
 Duisternis en ongeloof houden de hemel wel uit uw ziel, maar uw ziel niet uit de
hemel.
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 Er is nog nooit iemand verloren gaan, omdat hij twijfelde aan zichzelf; wel door te
twijfelen aan God.
 Wie nooit aan de echtheid van zijn geloof heeft getwijfeld, bedriegt zichzelf (A.
Gray).
 Verzekering van vergeving van zonden ontstaat nooit uit de kenmerken die wij in
onszelf bespeuren, maar uit de ontdekking van de heerlijkheid, de verdienste en
gewilligheid van Christus.
 De vrede met God moeten buiten onszelf en niet in ons zelf worden gezocht
(Rom. 5:1).
 Satan komt net als de piraten alleen op volle schepen op.
 God zoekt niet de verkorene, maar het verlorene.
 Ongeloof is niet twijfelen aan je staat of stand voor God, maar twijfelen aan Gods
betrouwbare beloften.
 Als ik op mezelf zie, dan beef ik; als ik op Christus zie, dan leef ik.
 De uitverkiezing houdt de hemel niet leeg, maar maakt de hemel juist vol!
 We zijn soms te bevreesd om tot Jezus te komen, maar we moeten juist bevreesd
zijn om bij Hem weg te blijven.
 We zijn nooit te slecht om tot Christus te komen, we kunnen wel te goed zijn.
 Richt je oog niet op “doen”, maar op “gedaan”.
 Ongeloof is een kanker in je ziel (W. a Brakel).

Geloof
 Geloof is beter dan gevoel. De Bijbel zegt niet: ‘Voel en wordt behouden’, maar:
‘Geloof en wordt behouden.’
 Onze geestelijke koelkast is zo leeg; we moeten elke dag weer inkopen doen.

pag. 4

 Een druppel geloof is bestendig tegen een oceaan van zonde.
 Komen tot de Heere Jezus is geen afstand afleggen, maar het is jezelf laten zien.
 Het geloof is het omhelzen van Christus’ volbrachte werk (Comrie).
 De beloften zetten niet aan tot werken, maar tot geloof!
 Zowel de vijf wijze als de vijf dwaze maagden hadden de Bruidegom lief, maar bij
de vijf dwaze was het begin niet goed. Er was onderscheid bij het begin; gelijkheid
in de voortgang en scheiding aan het eind.
 Het ware geloof omhelst twee dingen: Christus en het Evangelie. Door het
eenvoudig geloof ontvangen we niet alleen Christus, maar ook al Zijn weldaden
(Zijn schatten en gaven).
 Geloof is het oog waardoor we Jezus zien. Een troebel oog is niet minder een oog;
een wenend oog is niettemin een oog.
 Geloof is de hand waarmee wij Jezus vasthouden. Een trillende hand is altijd nog
een hand.
 Gods belofte opent de mond en het hart.
 Geloof is de tong waarmee wij proeven hoe de Heere is. Een zieke tong is nog
altijd een tong.
 Geloof is de voet waarmee wij naar Jezus gaan. Een kreupele voet is niettemin
een voet en wie strompelt komt er ook.
 In de schelp van het gebod ligt de parel van de belofte.
 Als ons een glas melk wordt aangeboden, moeten we die niet alleen aannemen,
maar ook opdrinken. Zo mogen we het Evangelie niet alleen aannemen, maar ook
toe-eigenen.

pag. 5

 Geloof is geen voorwaarde om daarna of daarom Christus te ontvangen, maar het
is het ontvangen van Christus Zelf.
 Het geloof is geen wet, maar een bevel.
 Geloof is de sleutel tot overwinning in de heilige oorlog; ongeloof de zekerste weg
tot de nederlaag.
 Door het gevoelsleven ontvangen wij meer troost, maar door het geloofsleven
ontvangt God meer eer.
 Achter de grootste onkunde kan het ware geloof schuilgaan (Hand. 18:24-28),
maar andersom kan ook achter de grootste kennis ongeloof schuilgaan (Saulus,
Judas en de farizeeërs).
 Geloof richt zich op het hart van God en het gevoel richt zich op het hart van de
gelovige.
 De meest sterke gelovige heeft slechts 1% van het geloof (Calvijn).
 Het geloof is geen ingewikkeld iets, geen grote prestatie of buitengewone
openbaring, maar het is niet meer en niet minder dan een lege hand die Christus
uitsluitend en alleen in de beloften van het Evangelie aanneemt en omhelst (R.M.
MacCheyne)
 Om aan uzelf ontdekt te worden moet je een blik slaan in je eigen hart. Om
behouden te worden moet je God in het hart kijken.
 Wat zou de Bijbel een boek van bedrog zijn als geloven niet geloven betekent,
maar iets anders of iets meer. We doen er graag iets van onszelf bij om het
vollediger te maken, maar het doet de goddelijke eenvoud en helderheid van het
geloof te niet.
 In geestelijke zaken zoek noch begeer ik dromen en gezichten. Ik heb het klare
Woord van God en daarbij blijf ik. Paulus zegt: ‘Houdt u vast aan het Woord, al
zou zelfs een engel anders leren.’ (Maarten Luther)
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 Het geloof is de moeder van dochter hoop. Moeder kan niet zonder haar dochter,
want ze wordt door haar dochter gevoed en onderhouden.
 Geloof, gevoel en belofte zijn drie begrippen (mannen) die als het ware over een
muur lopen. Meneer Belofte loopt voorop, daarna komt meneer Geloof en tot slot
meneer Gevoel. Als ze in een andere volgorde proberen te lopen, zullen ze
gezamenlijk van de muur tuimelen.
 Toen Jozef in de put zat kon hij nog maar één kant op kijken.

Zonde en zondekennis
 Als een giftige slang je heeft gebeten, zul je die dan nog liefkozen of er proberen
zo dichtbij mogelijk te komen? Nee, zo moeten we ook de zonde doden of ervan
wegvluchten!
 We klagen nog wel eens over te weinig zelfkennis, maar dat is geen excuses om
niet op Jezus te zien. Denk maar aan de Slang in de woestijn. Degene die daarop
zag (ook al was hij maar een keer gebeten) werden ze genezen.
 Onbekeerden denken dat de kettingen aan hun handen gouden sieraden zijn.
 Velen gaan niet tot Christus, omdat ze ze zich niet zondig genoeg voelen, maar
weet u wanneer je naar de dokter moet gaan? Als je ziek bent of ziek voelt?
BEIDE! Als je je hoop op de hoeveelheid zondekennis vestigt, bouw je op
zandgrond.
 Genade vreet de zonde op.
 Na de zondeval is de Vader Zijn kind kwijt, de Zoon Zijn bruid en de Geest Zijn
tempel.
 Je bent verlost van de schuld van de zonde. Je bent bezig om verlost te worden
van de kracht van de zonde. Je wordt in de hemel verlost van de aanwezigheid
van de zonde.
 Kennis van je zonde is een middel, geen doel.
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 Een kleine zonde is als een klein steentje in de schoen, die de reiziger op weg naar
de hemel, zal plagen.
 Op de weg naar Christus kan je nog een zoutpilaar worden.
 Is er een grotere zonde te bedenken dan het nalaten om God lief te hebben?
 Alleen een gebroken hart kan een gekruisigde Christus ontvangen.
 Dweil niet met de kraan open. Eerst moet de zondemacht gebroken worden,
voordat de zonde kan overwonnen worden. Alleen bij en door Christus wordt de
zondemacht gebroken.
 Als we iets van de ernst van de zonde hebben leren kennen, dan krijgen we geen
benauwd, maar een nauw leven.
 Het bloed is nodig om vergeving van zonden te ontvangen, het kruis om bevrijd te
worden. Het bloed neemt onze zonden weg; het kruis de zondaar. Door het bloed
ontvangen we vergeving van wat wij gedaan hebben; door het kruis worden wij
vergeven van wat wij zelf zijn.
 Ook ‘kleine zonden’ zullen de gemeenschap met God gewis schaden.
 ‘Voor altijd’ is voor een onbekeerde de ernstigste uitspraak uit de Bijbel.
 Als u een zonde doet, is dat gelijk aan het smelten van de laagste gletsjer van de
Alpen; de anderen zullen weldra volgen.

Wet en Evangelie
 De wet zonder Christus maakt ons wanhopig of een farizeeër. Het Evangelie
zonder de wet maakt ons een schijnchristen, omdat we dan niet aan onze zonden
worden ontdekt.
 Wet en Evangelie is te vergelijken met naad en draad. De naad prikt, maar het
gaat om de draad die verbindt.
 De wet moet scherp en het Evangelie ruim gepredikt worden.
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 Het Evangelie is dat God Zijn daden verkondigt en is niet de verkondiging van wat
wij allemaal voor Hem moeten doen.
 Het Evangelie komt van Boven naar beneden en is niet een opklimmen van
beneden naar Boven.
 De wet zegt: ‘Dit of dat moet je doen’ en het Evangelie zegt: ‘Ik zal het doen, want
Ik heb het gedaan.’
 Wat God in Zijn wet eist, schenkt Hij ons in Zijn Evangelie. Het Evangelie is de
vervulde wet.
 Het hele Evangelie is samen te vatten in drie woorden: ‘Ik voor u.’
 ‘Moeten’ staat in de Bijbel vaak in de context van de wet.
 Predikers behoren het net van Evangelie uit te werpen zonder daarbij van te
voren te selecteren.
 Het koord van het Evangelie met Zijn beloften wordt zo laag neergelaten dat
kinderen en kleine mensen zoals Zacheus het kunnen aangrijpen.
 Behalve de overtuiging van de wet is er ook de overtuiging door het Evangelie. Die
overtuiging richt zich op de zonde van het ongeloof (Joh. 16:8).
 Sla tienmaal een blik op Christus en één blik op uzelf, want al wat aan Hem is, is
gans begeerlijk.
 Het Evangelie is in de eerste plaats niet dat jij tot Christus moet komen, maar dat
Christus tot jou komt.

De rijkdom van Christus
 Er is meer genade in Christus dan zonde in ons.
 In Christus is een onvoorstelbare voorraad opgeslagen van alles waar een zondaar
maar behoefte aan kan hebben, voor tijd en eeuwigheid (J.C. Ryle).
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 De mensen die het meest een hekel hebben aan een rijke Christus’ prediking zijn
zij die nog wat in zichzelf zoeken. Zolang we nog in onszelf blijven zoeken naar
van alles en nog wat, zal Christus niet overkomen.
 De nieuwe natuur moeten we niet zien te bereiken. Hij ligt klaar in Christus en is
door het geloof en door de Heilige Geest te ontvangen.
 Christus is de Vrijstad. De stad was voor iedereen beschikbaar. Predikers moeten
de weg naar de Vrijstad effen maken door alle struikelblokken en hinderpalen weg
te halen. Tegelijkertijd moeten zij wegwijzers zijn naar de Vrijstad.
 Preken met een ruim aanbod van genade veroorzaken de grootste vijandschap,
maar wel het meest effectief. (R.M. MacCheyne)
 Laten we boven alles, voor alles en na alles roemen in Jezus alleen!
 O Jezus hoe vertrouwd en zoet, klinkt mij Uw naam in ’t oor. Als ik van alles
scheiden moet, gaat nog die Naam mij voor.
 Er is geen onderwerp dat door onbekeerden minder begrepen wordt dan de
onvoorwaardelijke aanbieding van Christus. (R.M. MacCheyne)
 De genade van Jezus is een diepe bron, van wie niemand ooit de bodem gevonden
heeft.
 Ik weet in ieder geval dat ik me zelden gelukkiger voel dan wanneer ik een volle
Christus voor een lege zondaar predik (C.H. Spurgeon).
 De liefde van Christus is gelijk aan een breedte zonder grens, een lengte zonder
einde, een hoogte zonder toppunt en een diepte zonder bodem.

God
 God moest mens worden, omdat ik God wilde worden.
 Het is de plicht van ieder mens om God te zoeken en Hem te aanbidden. Wie dat
niet doet en niet wil, is het leven op aarde niet waard.
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 Net zoals wij een plan hebben voordat wij een gebouw bouwen, zo heeft God een
plan (Zijn raadsplan) van eeuwigheid (Ps. 33:10, Spr. 19:21, Je. 46:10, Jes. 14:24,
Ps. 73:24). Wat heerlijk om te weten dat God een raadsplan heeft; wat zal alles
anders zo willekeurig zijn.
 God sluit niemand uit die zichzelf niet uitsluit.
 Gods beloften zijn betrouwbaar; Zijn bedreigingen zeker.
 Gods bevelen gelden altijd voor vandaag; niet voor morgen.
 Alle ellende in deze wereld is niet door Gods wil, maar wel naar Zijn wil.
 De Heilige Geest brengt mij bij Jezus en Jezus bij mij.
 De Heilige Geest is de trouwring in het huwelijk met Christus.

Wederkomst
 Bij de wederkomst staan alle kerken op de schroothoop.
 Leef bij de gedachte dat we niet naar de hemel gaan, maar dat de hemel naar jou
toekomt.
 De wereld wordt ouder; de oogsttijd breekt weldra aan.

Karakter
 Wij zijn van nature wijs, let wel: eigenwijs.
 Een belijdenis uit de mond van een huichelaar is als een pluim op een lijkkoets.
 Als je geen last hebt van egoïsme, dan zit je zelf nog op de troon.
 Geluk is niet afhankelijk van uitwendige omstandigheden, maar van de toestand
van ons hart.
 De schijnchristen rekent zichzelf er altijd bij, de ware christen is bereid tot eerlijk
zelfonderzoek.
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 Weiger medelijden te hebben met jezelf!
 Bezit en bezeten ligt heel dicht bij elkaar.
 Een huichelaar is een schandvlek voor de gemeente.
 Hoogmoed is het kledingstuk dat we als eerste aandoen en als laatste uitdoen.
 Er is veel weten, maar weinig geweten.
 Christenen moeten net als mineralen zijn; overvloedig in de diepten der aarde (R.
Sibbes).
 De leugen is de weg van een lafaard uit een onaangename situatie.
 De leugen vreest het bewijs, omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt.
 Het juk van Christus is pijnlijk voor het vlees, maar fluweel voor de geest.
 Ook christenen worden nog vaak besmet met: hebben, halen, houden.
 De gevaarlijkste leugens zijn die leugens die het meest op de waarheid lijken.
 Veel is in de loop der tijden veranderd, verbeterd, aangepast, maar het menselijk
hart is altijd hetzelfde gebleven.
 Ieder mens heeft liefde nodig, vooral als hij die niet verdient.
 Niets doen vermoeit zeer, want men kan er niet van uitrusten.
 Als iemand kwaad van u spreekt, leef dan zo dat niemand het geloofd.
 We vergeten vaak de duizend zegeningen als God ons één ding niet geeft.

Heiligmaking
 De rechtvaardiging geeft Gods kind het recht op de hemel, maar de heiliging
maakt Gods kind geschikt voor de hemel.
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 Heiligmaking is wennen aan de hemel. Een christen zei eens op zijn sterfbed: ‘Hier
op aarde heb ik nooit kunnen wennen.’
 Heiligmaking is als een klimopplantje dat langs de kruispaal omhoog groeit.
 Leef vandaag zoals u geleefd wilt hebben wanneer u voor God zult verschijnen.
 Christus is een onvermoeibare Heiligmaker!
 Een christen behoort terug te kijken naar het kruis der verzoening, op te kijken
naar de Voorspraak in de hemel en vooruit te kijken naar de terugkomst van hun
Heiland.
 Er was 40 jaar nodig om de invloed van Egypte uit Israël te krijgen.
 Het zou goed zijn voor de Kerk van Christus als de waarschuwingen net zoveel
bestudeerd werden als de beloften.
 We mogen tot de Heere Jezus komen zoals we zijn, maar niet blijven zoals we zijn.
 Christus is de Bron van heiligmaking. Zowel de rechtvaardiging als de heiliging zijn
vruchten van Zijn volbrachte werk.
 Eerst was het: ik, toen werd het: ik en Hij, daarna werd het: Hij en ik en tenslotte
werd het Hij alleen.
 Echte beeldhouwers zien altijd weer iets dat ontbreekt of verkeerd is aan hun
beeldhouwwerk. Beunhazen zijn altijd tevreden over hun werk.
 God en onze naaste liefhebben is meer dan alleen gehoorzamen en niet krenken.
We moeten liefde geven; de sterkste en meest veelomvattende genegenheid.
 Een christen is een vreemdeling hier op aarde, want leeft te midden van talloze
vijanden op vijandelijk gebied. De hemel is zijn vaderland en op aarde leeft hij in
ballingschap.
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 De duivel weet dat hij de harten niet uit de hemel kan halen, daarom haalt hij de
hemel uit de harten.
 Wie lijden schuwt, ziet van de zege af.
 Indien iemand mij vraagt wat de duivel, de wereld en de zonde het liefst bij
christenen zouden willen wegnemen, dan zou ik antwoorden: de omgang met
Christus.
 Toen aan ds. R. Kok werd gevraagd of hij wel eens tv keek, antwoordde hij: ‘Ik heb
alle vrije tijd nodig om te weten hoe het hemelleven zal zijn. Ik wil straks geen
vreemde zijn als ik in de hemel kom.’
 Het leven van een gelovige is een boek dat dik of dun kan worden. De
wedergeboorte is alleen maar het voorwoord.
 Oefen uzelf om een teer geweten te houden en hoedt u voor een ziek of somber
geweten. (H. Bonar)
 Geen tijd is zeer vaak geen prioriteit.
 Als de hemel nooit in je hart is, zal je hart ook nooit in de hemel komen.
 Het is niet verbazingwekkend dat het geloof in Christus ons in conflict brengt met
de wereld, de duivel en ons eigen vlees. Ze hebben immers de oorlog verklaard
aan de hemel.
 Een heilig leven vanuit Christus is het beste kenmerk van genade, dat niet bestaat
in grote ups en downs, maar in een bestendig aanhangen en volgen van een
barmhartig en lankmoedig God, ook in tijden van lijden en aanvechting.

Gebed
 Elk gebed is in wezen niets anders dan God vragen om de vervulling van Zijn
beloften. De Heere bidt tot ons door Zijn belofte: ‘Roep Mij aan in de dag van de
benauwdheid!’
 Bidden wordt wel eens vergeleken met bedelen, maar het beeld is niet helemaal
gelukkig gekozen. Inderdaad we hebben, net als de bedelaar, nergens recht op,
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maar de Bijbel leert ons dat we God niet hoeven te bewegen om een gunst te
geven. Hij is, om Christus’ wil zeer bereidwillig om ons Zijn genade te geven. We
mogen tot God komen als een worstelaar, niet als een bedelaar.
 Tussen belofte en vervulling staat het gebed.
 Zonder oprechte gebeden zou de wereld er heel anders uit zien.
 Spreek met God voordat u de wereld spreekt en spreek met God nadat u de
wereld hebt gesproken.
 Een korte verwondering is beter dan een lang gebed.
 Gebed is niet zozeer God van gedachten laten veranderen, maar ons één te
maken met de gedachten van God.
 Wie wil leren wandelen in geloof, moet eerst leren kruipen.
 Gebed is in principe belangrijker dan de Bijbel. Je kunt onder bepaalde
omstandigheden wel zonder Bijbel, maar niet zonder gebed.
 Gebed zal de zonde te niet doen of de zonde zal het gebed te niet doen.
 Terugval in genade begint met het verzuimen van persoonlijk gebed.
 Het is een droevig teken van verval als er in de Kerk niet meer gevast wordt (W. a
Brakel).

Sterven
 We sterven niet omdat we ziek zijn, maar worden ziek omdat we moeten sterven.
 Als wij onszelf niet over hebben voor het Evangelie, is het zeer waarschijnlijk dat
we geen christen zijn (Mat. 10:24,25).
 Als je er heel je leven rekening mee houdt dat je ieder moment in je leven kunt
sterven, dan zal je er niet tegen opzien om te sterven als het erop aankomt.
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 Oud worden is voor een christen eigenlijk jong worden, want je komt steeds
dichterbij de eeuwigheid.
 In de eeuwigheid zal niemand onverschillig of ongevoelig zijn.
 Toen Thomas Hooker op zijn sterfbed lag, zei hij: ‘Vandaag zal de hel naar de
hemel gaan.’

De Bijbel
 De meeste dwalingen komen voort uit het misverstaan van Gods Woord of het
eenzijdig benaderen van Gods Woord.
 De Woorden van de Bijbel zijn de adem van Gods hart.
 De Bijbel is de minst gelezen bestseller.
 Lees de Bijbel zo alsof hij alleen voor jou geschreven is.
 Veel mensen gieten de Schrift in de mal van hun denken, maar het moet
andersom.

Getuigen
 Er zijn veel herders die meer verleiden, dan leiden.
 Wijs zielen niet alleen op de geopende deur, maar dwing ze er ook door naar
binnen te gaan.
 Als je nog geen evangelisatie gedaan hebt aan de overkant van je straat, moet je
ook geen evangelisatie gaan doen aan de overkant van de oceaan.
 Vrucht op de levende Evangelieverkondiging is naar Zijn belofte meer regel dan
uitzondering (R.M. MacCheyne).
 God vraagt niet of je geschikt, maar of je beschikbaar bent.
 Het christendom zet zichzelf voort, aangezien alle christenen zelf evangelist
worden.
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 Als je zelf geen zending kunt bedrijven, ben je zelf nog zendingsterrein.
 Als wij de kerk verlaten, hangt er boven de uitgang een bordje: ‘U betreedt
zendingsterrein’.
 Je moet wel een hele duidelijke roeping hebben om thuis te blijven als Jezus
gezegd heeft: ‘Ga!’
 Een gemeente is missionair of demissionair.
 Is uw kerk een organisatie of een organisme?
 De beste evangelisatiemethode is een heilig leven.
 Als we weer echt christen zouden worden, dan zouden we vervolgd worden.
 Evangelisatie is niets ander dan dat de ene bedelaar vertelt aan de andere
bedelaar waar het brood te vinden is.
 Een ieder die evangeliseert is een boodschappenjongen van Jezus.
 De zuiverste is vrijwel altijd de verdrukte kerk.
 Een preek zonder toepassing is gelijk aan een brief die gepost wordt zonder adres.
 Een evangelist moet twee dingen hebben: de liefde van Christus en de huid van
een olifant.
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