
Alles uit genade 
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Uiterlijk een frisse uitgave en qua inhoud zeer lezenswaardig. Charles Haddon Spurgeon 

(1834-1892) was een van Engelands bekendste predikers. Met zijn boodschap stond hij in 

de traditie van Reformatie en Puritanisme. Dit boek is uit het Engels vertaald door N.A. 

Eikelenboom. 

 

Het boek zet in met de tekst uit Romeinen 5:20: Waar de zonde meerder geworden is, daar is 

de genade veel meer overvloedig geweest. 

Op een bijzondere wijze tekent Spurgeon hoe God de goddeloze rechtvaardigt, en wel om de 

verdienste van Christus. De hele heilsorde is uit God, door God en tot God: 

rechtvaardigmaking, geloof, wedergeboorte, bekering, vergeving van de zonden en de 

volharding van de gelovige tot het einde toe. Als ernstige overweging geeft de Engelse 

prediker in dit boek mee, dat het moet komen om tot Christus te gaan, Die de enige Weg is 

tot het behoud. Bekering is geen zaak van morgen, van uitstel, maar: Heden, zo gij Zijn stem 

hoort, verhardt uw hart niet. 

Hoe komt het dat Spurgeon veel moeilijkheden waarmee een mens worstelt zo goed kan 

begrijpen? Hij spreekt uit ervaring en ook hij heeft veel strijd en worstelingen gekend. Juist 

daarom kan hij als geen ander gelovigen en anderen die het geloof nog niet bezitten, 

raadgeven, bemoedigen en waarschuwen. Hij staat als het ware naast de lezer en reikt hem 

de hand om hem/haar tot de Heere Jezus te leiden. Zoals eens Andreas zijn broer tot Jezus 

leidde. Van de mens is geen enkele verwachting. De blik moet op Hem gericht worden, want 

alleen van Hem komt het heil: alles is uit genade.  

Spurgeon weet op indringende wijze zijn lezers aan te spreken en te onderwijzen.  

De volgende aspecten komen in dit mooie, heldere, eenvoudige, maar toch diepgaand 

boekje aan de orde: Aan u, waarmee zijn wij bezig? God rechtvaardigt de goddeloze, God is 

het Die rechtvaardig maakt, Rechtvaardig; God, Die rechtvaardigt, van het zondigen verlost, 

uit genade door het geloof, wat is geloof? Hoe kunnen we het geloof verduidelijken? 

Waarom worden wij behouden door het geloof? Ach, ik kan niets, de vermeerdering van het 

geloof, wedergeboorte en de Heilige Geest, Mijn Verlosser leeft, bekering en vergeving 

moeten samengaan, hoe de bekering wordt geschonken, de vrees om uiteindelijk afvallig te 

worden, bevestiging, waarom de gelovigen volharden, besluit. 

Het boek eindigt met de volgende passage: 

… Waarom wilt u aan de weg van de dood beginnen, terwijl de poort van de hemel voor u 

openstaat? Wijs de vrije vergeving niet af, het volkomen behoud dat Jezus vergunt aan allen 

die op Hem betrouwen. Aarzel niet en stel niet uit. U hebt genoeg ontvangen om een besluit 

te nemen. Kom tot de daad. Geloof nú in Jezus, en dat vanuit een volle en onmiddellijke 

beslissing. Neem deze woorden met u en ga vandaag tot uw Heere, ja, vandaag. Bedenkt, o 

ziel, dat het voor u misschien is nu of nooit. Laat het nu zijn; het zou afschuwelijk zijn als het 

nooit was. Nog eens vraag ik u dringend: ontmoet mij in de hemel… 

Indringender en bewogen kan het toch niet? Neem en lees en doe er uw winst mee! 


