
Thomas Boston 

Komt herwaarts tot Mij 

Thomas Boston (1620-1732) is één van de bekendste Schotste theologen in de 18de eeuw. In 
vier preken behandelt Thomas Boston de bekende woorden uit Mattheüs 11:28. ´Komt 
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’ Ook nu nog gaat 
de nodiging uit tot allen om te komen tot het heil en rust te vinden voor de ziel.  

‘Kom dan tot Christus, o zondaars, Op Zijn nodiging. Sla Zijn zegende roep niet in de wind. 
Om hieraan kracht bij te zetten, leg ik nadruk op de volgend beweegredenen: Er is volheid in 
Hem – U bent hier welkom – Zou u Christus een genoegen willen doen? Ga dan tot Hem – 
Wilt u instemmen met de bedoelingen van de liefde van de Vader en de liefde van de Zoon, 
in de verborgenheid van het heil? Ga dan tot Hem (20/21). 

‘De arbeid waarmee allen die buiten Christus zijn zich bezighouden, is een vermoeiende 
arbeid. IK zou dan willen dat u die arbeid zult opgeven en bezig zult zijn in de dienst van 
Christus. Ik kom in Zijn Naam, ook u te vragen, te smeken met deze arbeid op te houden’ 
(58). 

‘Wie tot Jezus wel gaan, moet zichzelf aan Hem overgeven. Het is het werk van her geloof 
om de ziel aan Christus over te geven, opdat Hij haar zal behouden, de deuren van de 
gevangenis zal openen, da machtige zijn prooi zal ontroven en de wettige gevangene zal 
bevrijden’ (84). 

Hij heeft er een afkeer van om iemand weg te zenden. Wie maar wil mag komen, en die tot 
Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen (110). 

Uitmuntend geschikt om als dagboek te gebruiken voor de stille tijd en om een 
(kerkenraads)vergadering te openen en om te bespreken op een bijbelstudiegroep. 

Van harte aanbevolen! 


