
Geroepen  
tot bekering
Het dagboek van Thomas Watson e.a. 
heeft als titel: 'Geroepen tot bekering'. 
Dit dagboek bevat een verzameling 
korte, stichtelijke meditaties. Ze zijn 
geselecteerd doos wijlen de heer W. 
van Gent. Eerder uitgegeven door Den 
Hertog in twee dagboeken: Uit de schat 
der eeuwen (1998) en deel 2 in 2001. De 
opgenomen stukjes zijn afkomstig uit 
de geschriften van Nederlandse, Franse, 
Engelse en Schotse oudvaders uit de17e 
en achttiende eeuw. De bovengenoemde 
dagboeken zijn reeds jaren uitverkocht. 
In dit dagboek staan de meditaties van 
de Engelse en Schotse oudvaders. Soms 
met een kleine wijziging of aanvulling, 
maar alleen als het noodzakelijk was. De 
uitgever heeft gebruik gemaakt van de 

vroegst bekende Nederlandse drukken. 
We vinden achterin ook meditaties voor 
de feestdagen en bij elke meditatie is een 
te lezen Schriftgedeelte toegevoegd. Het 
is ook voor een goed overzicht duidelijk 
wie de auteurs waren en in welke tijd zij 
leefden, de plaats waar zij dienden en 
de geschriften waaruit voor dit dagboek 
is geput. Een enkele naam, zonder 
de anderen tekort te doen: Joseph 
Alleine, Thomas Brooks, John Flavel, 
Christopher Love, John Owen, Thomas 

Drie dagboeken voor 
het nieuwe jaar

Het verlorene  
gezocht

We naderen het eind van het jaar en in de maand december  
zoeken velen naar een nieuw dagboek voor het nieuwe jaar.  
Deze keer een drietal dagboeken, heel divers, maar zeker voor  
elk wat wils. Het betreft een dagboek van Thomas Watson e.a.,  
van ds. Th. L. Zwartbol en van Maarten Luther.

'Het verlorene gezocht', door ds. Th. 
L. Zwartbol, zijn 52 meditaties, voor 
elke week één. Op de cover lees ik het 
volgende: Door de reine bediening van 
het Woord des Heeren worden zondaren 
getrokken uit de duisternis tot Gods 
wonderbaar licht.

De Heere wandelt ons daarin nog na en 
roept het ons toe: ‘Wendt u naar Mij toe, 
wordt behouden.’ De grote Opperherder, 
de Heere Jezus Christus, heeft kroon 
en troon verlaten om het verlorene te 
zoeken en zalig te maken. Niet door 
onze werken, maar enkel en alleen door 
Zijn volbrachte werk is er genade te 
verkrijgen voor schuldigen.

Kenmerkend voor deze meditaties is de 
ernst en eenvoud en voor jong en oud 
geschreven. Tegelijk waarschuwend en 
gunnend wordt de boodschap van vrije 
genade aan de harten gelegd. Ds. Th. 

Naar aanleiding van: 
'Geroepen tot bekering' 
van Thomas Watson 
e.a., een dagboek bij de 
Bijbel, uitgegeven bij Den 
Hertog, onder ISBN nr. 9. 
789. 033. 129. 902; Prijs 
€ 15,90.

Naar aanleiding van 'Het 
verlorene gezocht', 52 
meditaties door ds. Th. L. 
Zwartbol, uitgave van Den 
Hertog onder ISBN nr. 
9.789. 033. 130. 83; Prijs 
€ 14,90.

Naar aanleiding van 
‘Vrees niet, geloof 
alleen’, door Maarten 
Luther, uitgegeven bij 
Den Hertog, onder ISBN 
nr. 9.789. 033. 130. 199; 
Prijs € 19,90.

Shepard en Thomas Watson.
Watson schreef de meditatie bij 1 januari over Psalm 1. 
Hij eindigt het dagboekstukje als volgt: Meditatie is een 
tegengif tegen de zonden. De meeste zonden worden begaan 
door gebrek aan meditatie. O, als de mensen eens ernstig 
overdachten wat de zonde is. De zonde veroorzaakt een worm 
in de consciëntie, een prikkel in de dood en een vuur in de 
hel. Gedenk toch dat de dood, na al de lekkere gerechten van 
de zonde, de rekening zal brengen die in de hel zal moeten 
worden betaald.

L. Zwartbol (1961) is predikant van de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland op Urk.

Ook dit dagboek zal zijn weg wel vinden en we besluiten met 
een citaat uit de meditatie van week 52: …’Nog eenmaal: ‘Wij 
vliegen daarheen’! Het is nog het heden. Het is nog de tijd om 
door God tot God bekeerd te worden. Dat de Heere dan Zijn 
onder ons zou willen stellen tot een eeuwige en rijke zegen, 
Zijn Naam alleen ter eer. Ook door middel van dit dagboek, 
dat is de hartelijke wens van de auteur.

Vrees niet, geloof alleen
‘Vrees niet, geloof alleen’, is een dagboek 
van Maarten Luther over het geloof, 
samengesteld, ingeleid en vertaald door 
H.C. van Woerden. Als we de geschriften 
van Luther bezien, dat vormt het geloof 
hét centrale thema. Met alle kracht, die in 
hem was, preekte en verdedigde Luther 
de leer van de rechtvaardiging van de 
goddeloze door het geloof alleen. Tegelijk 
wees hij erop dat een waar geloof goede 
vruchten draagt. De samensteller heeft 
de citaten geselecteerd en zij zijn voor het 
merendeel niet eerder in het Nederlands 
gepubliceerd. Op de cover wijst Van 
Woerden dat we hier kennismaken met 
een verrassend aspect van de veelzijdigheid 
van Luther, als verkondiger van Gods zeer 
blijde boodschap. Onderaan de meditatie 
wordt telkens weergegeven uit welke 
bron geput is: meestal is dat de Weimarer 
Ausgabe (afgekort als WA). Dit is de meest 
complete wetenschappelijke uitgave van 
Luthers werken. Op de laatste blz. zijn de 
meest gebruikte afkortingen en bronnen 
op alfabetische volgorde geplaatst. Bij de 
meditaties zijn toepasselijke Bijbelgedeelten 
toegevoegd om te lezen, al is de lezer daar 
niet aangebonden.

In het Woord vooraf laat de samensteller de 
veelzijdigheid van Maarten Luther duidelijk 

naar voren komen: een gewezen monnik, 
professor, theoloog, kerkhistoricus, 
dichter, musicus, auteur, Bijbelvertaler en 
verdediger van het geloof. Tegelijk was hij 
met zijn hele harte predikant, zielenherder, 
echtgenoot, vader en een goed vriend van 
velen. Een bijzonder dagboek: gekozen is 
voor de Statenvertaling. Volgens de vertaler 
heeft die een hogere bekendheid dan de 
Nederlandse Luthervertaling. Velen hebben 
meegewerkt en meegeleefd, meegeholpen 
en meegedacht. Hij noemt in het bijzonder 
ds. W. Pieters uit Elspeet. Door zijn 
waardevolle adviezen heeft hij betekenisvol 
bijgedragen aan het tot stand komen van 
deze bundel.

Neem, lees, en doe er uw winst mee. Het is 
meer dan de moeite waard.


