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“O God, wees  mij zondaar genadig!”
Luk. 18:13
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Voorwoord

 We zijn de Heere zeer dankbaar dat wij zoveel positieve
reacties mochten ontvangen op het eerste nummer van
Gebed om Herleving, door de meesten van u ‘brochure’
genoemd. Wel, in deze tweede brochure willen wij aandacht
geven aan een belangrijk kenmerk van ware herleving, nl.
zonde-overtuiging.
 Volgens Jesaja 59:1, 2 zijn het onze zonden die scheiding
maken en de Heere in de weg staan om Zijn krachtige hand
te openbaren. Hoe belangrijk dat deze zonden ontdekt
worden, opdat de ban van Achan wordt ontmaskerd en
weggedaan. Juist in tijden van herleving zien we hoe de
Heere door de Heilige Geest de zonden in Zijn licht brengt.
Hoe meer God Zichzelf in Zijn heiligheid openbaart, hoe
dieper de zondaar overtuigd wordt. Zie Jesaja die uitroept:
“Wee mij, ik verga!” En Petrus: “Heere, ga uit van mij, want
ik ben een zondig mens!” En Johannes die als dood voor
Christus neervalt. Des te groter de Heere voor ons wordt,
des te meer indruk wij krijgen hoe zondig wij zijn in Gods
ogen.
 Verlangen we werkelijk naar opwekking? Verlangen we
er echt naar dat ons leven geheel in Gods licht komt?
Kunnen we in waarheid bidden met de psalmist: “O God,
doorgrond mijn hart”? O, geve de Heere dat we eerlijk voor
Zijn aangezicht mogen worden, dat we onze zonden
berouwvol belijden tegenover Hem en onze naaste. De
Heere wil in mijn en uw leven beginnen, en zegt: “Gij zijt
die man”, die vrouw …!
 De God Die vroeger zo krachtig van zonden heeft
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overtuigd, is heden Dezelfde. Volgens de belofte van de
Heere Jezus zou de Heilige Geest komen om van zonde te
overtuigen. En hoe is deze belofte vervuld op de Pinkster-
dag! Door één predikatie werden duizenden in het hart
doorstoken, zodat ze het uitriepen: “Wat zullen wij doen?”.
En daar bleef het niet bij, want op diezelfde dag werden
3000 bekeerde zielen tot de gemeente toegedaan.
 O Heere, geef ook heden nog zulk een prediking, die
diep van zonde overtuigt en tot ware bekering leidt.

J.J.P.

Heiligheid van God

 “Degenen die het meest naar opwekking verlangen,
behoren te beginnen met hun harten en levens te
onderzoeken in het licht van een heilig God en Zijn Woord.
Als wij onze zonden bedekken en ze nú niet belijden, kan
het zijn dat wij, wanneer er opwekking komt, onszelf voor
de gemeente vinden staan om belijdenis te doen. Toen God
in 1953 de Kongo bezocht, duurde het twee maanden
voordat de ongelovige wereld werd aangeraakt; maar dat
waren twee pijnlijke maanden voor de kerk, met zende-
lingen, predikanten, ouderlingen en evangelisten die hun
zonde beleden. De reden waarom deze zonde-overtuiging
zo’n belangrijk deel uitmaakt van opwekking, is eenvoudig
omdat de tegenwoordigheid van een heilig God zo werkelijk
is. Een heilig God maakt de christen bewust van de ernst
van zelfs de kleinste zonde. Toen Jesaja de tempel binnen
ging en stond in de tegenwoordigheid Gods, was zijn ant-
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woord vernietigend in het veroordelen van zichzelf: ‘Wee
mij! … Ik verga! daar ik een man van onreine lippen ben, en
ik woon in het midden van een volk, dat onrein van lippen
is; want mijn ogen hebben de Koning, de Heere der heir-
scharen gezien’ (Jes. 6:3-5).
 De reden waarom er heden ten dage zo weinig berouw
onder onze gemeenten is, is niet zozeer omdat onze preken
niet tegen de zonde gericht zijn, maar omdat God niet onder
ons gevoeld wordt. Degenen die weten dat ze in de tegen-
woordigheid zijn van een heilig God, zijn zich altijd bewust
van persoonlijke zonde. Daniël is één voorbeeld: ‘Wij heb-
ben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk
gehandeld en gerebelleerd, met af te wijken van Uw gebo-
den en van Uw rechten. En wij hebben niet gehoord naar
Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken
tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al
het volk des lands’ (Dan. 9:5-6).
 Nehemia was zelfs duidelijker omtrent zijn eigen
persoonlijke zonde, toen hij tot God riep voor de vervallen
stad Jeruzalem: ‘Ik doe belijdenis over de zonden der kinde-
ren Israëls, die wij tegen U gezondigd hebben; ook ik en
mijns vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het
ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet gehouden
de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij
Uw knecht Mozes geboden hebt’ (Neh. 1:6-7).
 Een illustratie hiervan zien wij duidelijk in wat er
gebeurde te Baria op Borneo in 1973. Een christen, Taman
Ngau, vermeldt van de tijd dat de hele stad naar de kerk
scheen te gaan: ‘Daar in de kerk vonden wij de Heere. De
gehele plaats was vol van de Geest des Heeren. (...) Som-
migen beleden hun zonden en wij begonnen ook te belijden.



6

(...) We zagen hoe vuil we waren in de tegenwoordigheid van
een heilig God.’”

Revival! A people saturated with God,  Brian H. Edwards
Evangelical Press, Darlington, Engeland, DL3 0PH –
ISBN: 0 85234 273 X

Kenmerken van de Oost-Afrika Revival

De Oost-Afrika Revival is ca. 1930 ontstaan in Ruanda
en Uganda, door het zendingswerk van de C.M.S. (Church
Missionary Society, een zendingsorganisatie van de Angli-
caanse Kerk). Deze opwekking bereikte het hoogtepunt
van 1935-1955, maar tot heden toe is het vuur brandende
gebleven! Vanuit Oeganda, Ruanda en Burundi heeft dit
werk Gods zich uitgebreid over verscheidene landen, en
door de internationale bediening van o.a. dr. Joe Church
en William Nagenda zelfs over verschillende continenten.
In Engeland werd Roy Hession diep geraakt en mocht zijn
bediening in vele landen tot eeuwige zegen zijn. Vooral
zijn boekje ‘The Calvary road’ (De weg van Golgotha) is
een juweel dat in ongeveer vijftig talen is vertaald.

Het volgende citaat is uit het boekje Revival – A precious
heritage van dr. H.H. Osborn:

“Het voornaamste van wat in de opwekking helder en
scherp naar voren kwam, was de werkelijkheid van een
ondervinding van God Zelf, van ogenblik tot ogenblik. Het
werd zeer duidelijk dat het niet louter een kwestie is van
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meer waarheden omtrent God te kennen, maar eerder dat
de gekende waarheden werkelijk gemaakt worden door Zijn
tegenwoordigheid. Het getuigenis van de Afrikanen onder-
streepte de bevrijding der ziel van de verblindende ge-
volgen der boze machten die God gaf aan degenen die in
gemeenschap met Hem waren. Verzoening met God werd
gezien als meer dan het aannemen van de Bijbelse waar-
heid, het was een bevrijding van de boze en verblindende
kracht van Satan, waarvoor in de plaats kwam de bevrijden-
de en bekwaammakende kracht van de inwonende Heilige
Geest.
 De Bijbel leert dat zonde van God scheidt. Die waarheid
wordt in tijden van herleving dramatisch scherp gesteld. Het
wordt pijnlijk helder dat de scheiding van God die de zonde
teweegbrengt, een veel grotere afgrond is dan in het begin
erkend wordt. Zonde laat geen gemeenschap toe tussen
God en de zondaar die nog geen vergeving ontvangen heeft.
Alle zonde scheidt, zelfs de schijnbaar onbeduidende. Tenzij
er berouw over de zonde is en Gods vergeving ontvangen
wordt, scheidt zonde de zondaar eeuwig van God, en dat
wordt gezien als die ontzaglijke Hel waarvan de Bijbel
spreekt.
 Opwekking brengt de verdoemenis van Gods Wet
scherp naar voren als het middel om de zonde te tonen als
opstand tegen God. Maar er is meer dan dat. Het breken
van de geboden wordt gezien als meer te zijn dan een
formele zaak; het is het breken van het hart van de God
der liefde, Die de wetten maakte, zodat wij zouden kun-
nen weten wat Hij, in Zijn liefde voor ons, had bedacht
als het beste voor ons. ‘De zonde is mij de dood gewor-
den, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, wer-
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kende mij door het goede (de Wet) de dood; opdat de
zonde bovenmate werd zondigende1 door het gebod’
(Rom. 7:13).
 Wanneer God de zonde scherp aantoonde, was de
openbaring verpletterend. Tezelfdertijd openbaarde Hij met
grote kracht dat Zijn grootste verdoemenis vergezeld wordt
door Zijn grootste aanbod van barmhartigheid en verge-
ving. Het is, in feite, Gods liefdehart dat overtuiging van
zonde teweegbrengt, niet om eeuwig te verdoemen als Zijn
doel, maar om vergeving en vrede te brengen en Zijn liefde
in staat te stellen om gedeeld te worden door de berouw-
volle zondaar, die vergeving ontvangen heeft. Met de woor-
den van de Apostel Johannes: ‘Wij hebben Hem lief, omdat
Hij ons eerst liefgehad heeft.’
 Men kan gemakkelijk denken dat deze ‘zondigheid der
zonde’ alleen persoonlijk gezien moet worden, en, vanzelf-
sprekend, moet het daar beginnen. Maar ook de kerk en de
zending moest bereikt worden. Dr. Algie Stanley Smith
schreef in een verslag voor de jaren 1938-1940: ‘Het schijnt
mij toe dat (...) Gods eerste voornemen in de opwekking
geweest is de kerk te reinigen. Het is verbazend voor ons te
zien wat de Heilige Geest heeft gedaan. Er is een diepe
bewustheid van zonde in de harten van het volk en, onder
de leiders, een grote en brandende ijver voor heiligheid. In
het algemeen gesproken is dit gepaard gegaan met ware
vernedering. De leiders zijn het nederigst van allen. (...) Ik
heb geen aarzeling om te zeggen dat het algemene gevolg
een kerkleiderschap is, dat geen compromis met de zonde
heeft (...) maar voordat dit eerste begin in de opwekking tot

1) In de Eng. vert. staat: bovenmatig zondig.
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stand gebracht kon worden, moest God eerst met de zen-
ding handelen. En dit heeft Hij dit jaar te Gisenyi gedaan.
(...) We waren in een ernstige staat van onderling wantrou-
wen en het schijnt werkelijk, alsof God in die ene week dit
alles wegvaagde en ons tezamen aaneensmeedde tot een
eenheid in gemeenschap die we nimmer tevoren gekend
hebben.’ Zonde scheidt niet alleen mannen en vrouwen van
God, maar scheidt hen ook van elkaar.
 De uitdrukking, het Bloed van Christus, dikwijls
vermeden in vele christelijke kringen, werd in de opwekking
een centraal thema. In feite is dit zo geweest in alle opwek-
kingen van de laatste drie eeuwen. Er ligt in deze uitdruk-
king een betekenis die dieper is dan wat normaal verbonden
wordt met de ‘dood van Christus’.
 Het ‘Bloed van Christus’ waar dikwijls en met grote
lofprijzing en blijdschap naar verwezen werd, verwijst naar
dat aspect van de dood en opstanding van Jezus Christus,
waardoor de zonden van de berouwhebbende zondaar
totaal vergeven worden, algeheel weggenomen en vergeten
door God de Vader. Het ‘Bloed van Christus’ is Gods weg,
en de enige weg, voor de zondaar die onheilig is, om ver-
zoend te worden met God, Die heilig is. Het was geen
nieuwe boodschap, noch was het in enig opzicht uniek voor
de zending, maar in Zijn genade, was het goed in Gods ogen
om de verkondiging ervan vergezeld te doen gaan van
krachtige openbaringen.
 Dit feit, hier in theologische bewoordingen uitgedrukt,
werd in de opwekking een dynamische werkelijkheid voor
zowel de zendelingen als de Afrikanen. ‘Zalig gemaakt van
zonde’ te zijn en ‘wedergeboren in het huisgezin Gods’,
kreeg een geheel andere betekenis, en zo ook de bevinding
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van gereinigd te worden van de zonde op het moment dat
er berouw was over de zonde, en geloof in Christus’ Bloed
om met die zonde af te rekenen.
 Er werd verder gezien dat, wanneer God de Vader de
berouwhebbende zondaar vergeeft en hem of haar rein
maakt door het ‘bloed van Christus’, God de Heilige Geest
dat leven dan ook vervult in die mate waarin Hem wordt
toegestaan dit te doen.
 Het christelijke leven is een leven van steeds weer een
‘nieuw begin’ zei Bishop Festo Kivengere. Zo gauw als er
iets verschijnt wat de gemeenschap met God en met andere
christenen verbreekt, kan geestelijke ‘koelheid’ invallen.
Maar onmiddellijk als er erkenning is van de oorzaak, en er
berouw plaatsvindt, dan ‘reinigt het Bloed van Christus’ en
‘de Heilige Geest vervult’. Er is een ‘nieuw begin’! ”

God onder de wezen in Savannah
(Amerika 1740)

“Moge God u geven dat u zich gedurig aan Hem
toewijdt, en u zó vervullen met Zijn Geest, dat terwijl u
voor God op aarde werkzaam bent, u mag zijn als die
gezegende engelen welke, ofschoon ze ons dienen, toch
altijd het aangezicht zien van onze Vader Die in de hemelen
is. Mijn geliefde broeder, laat de liefde van Jezus u dringen
om Hem met geheel uw ziel lief te hebben. Een gevoel van
Goddelijke liefde versmelt nu mijn hart, en doet tranen uit
mijn ogen lopen. O, welk een wonderlijke dingen doet God
heden in Amerika! Ook Savannah, mijn geliefd Savannah,
vooral mijn kleine wezen, beginnen nu de liefde van Jezus



11

Christus te gevoelen. Ik kwam hier pas ongeveer twee
dagen geleden aan, voor mijn vrienden op een geheel
onverwacht uur. Hoe weenden wij over elkaar van blijd-
schap! Misschien zal ik mij nooit weer zo gevoelen, totdat
ik de zonen van God in heerlijkheid ontmoet; maar o, wat
een tafereel werd gisteravond in de gemeente gezien! Hoe
verschenen de statige voetstappen van onze heerlijke Im-
manuël! Zijn heerlijkheid schitterde met buitengewone
helderheid. De kracht scheen de hele dag over te komen.
Mijn ziel is erg uitgegaan voor deze plaats, en nu gaat de
Heere mijn gebed beantwoorden. (...) Ik bad met drie van
de meisjes voordat ik naar de kerk ging, en hun harten
stonden op het punt om te breken; ik bad ook, met sterke
roepingen en tranen, samen met mijn andere geliefde
vrienden, en God was toen bijzonder met ons; maar o, wat
werd er gezien, gehoord en gevoeld toen wij naar de kerk
kwamen! De kracht des Heeren kwam als het ware over
allen. De meeste kinderen, zowel jongens als meisjes,
huilden bitter, en het merendeel van de gemeente was
badend in tranen, en rouwklaagde zoals een vrouw rouw-
klaagt over haar eerstgeborene. De geestelijke inspanning
maakte mijn lichaam zwak, maar mijn ziel worstelde nog
steeds ernstig met God. Nadat ik was thuisgekomen, ging
ik op mijn bed liggen; maar toen ik de kinderen en mensen
huilend thuis zag komen, begaf ik mij weer tot het gebed,
en er ging een steeds grotere kracht dan ooit mee gepaard.
O, hoe ging mijn ziel uit, en hoe vervulde de Heilige Geest
de kamer! Tenslotte achtte ik het gepast om hen weg te
zenden; maar het zou uw hart bekoord hebben, de kleintjes
in verschillende delen van het huis te horen bidden en
bedelen, dat Jezus hun harten volledig in bezit zou nemen.
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Dezelfde kracht duurt vandaag nog voort; bijna twee uur
lang zijn vijf van de meisjes voor het aangezicht des Heeren
hoogst bitter aan het wenen geweest. De zielsworstelingen
waren zo groot, dat het mij hoop gaf, dat onze Heere hen
spoedig verlossing zal zenden.”

 Uit een brief van George Whitefield (1714-1770), aan
Mr. James Hutton in Londen, gestuurd vanuit Savannah, op
7 juni 1740.

George Whitefield’s Letters(1734-42)
The Banner of Truth Trust

God onder de Indianen (Amerika 1745-46)

“Het woord van God bleek in deze tijd met een
Goddelijke kracht en invloed op de vergadering te vallen,
vooral tegen het einde van mijn verhandeling; er was zowel
een zoet versmelten als een bitter rouwklagen onder de
toehoorders. De dierbare christenen werden verkwikt en
vertroost, in anderen werden overtuigingen weer levend
gemaakt, en verscheidene personen die voorheen nog nooit
bij ons waren geweest, kwamen voor het eerst tot ontwa-
king. Er was in de vergadering zóveel merkbaar van de
Goddelijke tegenwoordigheid, dat het scheen dat ‘dit niet
anders was dan een huis Gods en de poort des hemels’.
Allen die enige smaak en lust hadden in Goddelijke dingen,
konden door de liefelijkheid van die periode niets anders
zeggen dan: ‘Heere, het is goed dat wij hier zijn.’ Indien er
onder mijn volk ooit een verschijning was van het Nieuwe
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Jeruzalem ‘als een bruid die voor haar man versierd is’, dan
was het zeker in deze tijd. Het was zó aangenaam vertoeven,
daar waar zulke tekenen van de Goddelijke tegenwoor-
digheid waren, dat ik ’s avonds nauwelijks de plaats wilde
verlaten om naar mijn logies te gaan. (...)

De indrukken die op de gemeente in het algemeen
werden gemaakt, schenen niet oppervlakkig te zijn, maar
diep en hartroerend. O, hoe bereid bleken zij nu allen te zijn
om iedere zaak die zij hoorden en waarvan zij overtuigd
waren als hun plicht, te omhelzen en in te willigen. God was
waarlijk in ons midden, terwijl Hij wederspannige harten
boog en versmolt! Hoeveel tranen en snikken werden toen
onder ons gezien en gehoord! Welk een levendigheid en
intense aandacht! Welk een gretigheid en inspanning van
gemoed bleek in de hele vergadering, ten tijde van de God-
delijke eredienst. Zij schenen verwachtend uit te zien naar
het druipen van Gods woord, als de dorstige aarde, op de
‘vroege en spade regen’. (...)

Nadat de openbare eredienst voorbij was, ging ik naar
mijn huis, terwijl ik mij voornam na een korte onderbreking
opnieuw te preken. Maar ze kwamen spoedig binnen, de een
na de ander, met tranen in hun ogen, om te weten ‘wat zij
zouden doen opdat zij zalig werden’. De Goddelijke Geest paste
wat ik tot hen sprak zódanig op hun harten toe, dat het huis
spoedig vervuld werd van roepen en kermen. Ze stroomden
bij deze gelegenheid allen samen; en degenen van wie ik
reden had te denken dat ze in een Christusloze staat waren,
werden bijna allemaal aangegrepen met bekommernis over
hun zielen. Het was een wonderlijke tijd van kracht onder
hen; en het scheen alsof God de hemelen had gebogen en
was nedergedaald. Zó verbazingwekkend zegevierde dit
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werk [van God] over ouderen en jongeren, dat het scheen
alsof niemand in een zorgeloze en natuurlijke staat zou
worden gelaten, maar dat God nu op het punt stond de hele
wereld te bekeren. Toen was ik geneigd om te denken dat ik
nooit weer zou wanhopen aan de bekering van enige nog
levende man of vrouw, wie of wat ze ook mochten zijn.

Het is onmogelijk een juiste en levendige beschrijving te
geven van de aanblik van zaken in deze periode; tenminste
zulk één die een helder en gepast denkbeeld zou geven van
de uitwerkingen van deze invloed. Men kon nu een aantal
mensen zien die zich verblijdden dat God de krachtige
invloed van Zijn gezegende Geest niet uit deze plaats had
weggenomen; verkwikt dat ze zovelen zagen strijden om in
te gaan door de enge poort; en bezield met zulk een
bezorgdheid over hen, dat zij wel wensten hen vooruit te
duwen, zoals sommigen van hen het uitdrukten. Tezelfder-
tijd kon men talrijke mannen zowel als vrouwen, oud en
jong, in tranen zien; en sommigen in geestesangst, ja, in hun
gelaat lijkend op veroordeelde boosdoeners, gebonden op
weg naar de plaats van executie, met een zware bekommer-
nis op hun gezicht; zodat er hier, naar ik dacht, een levendig
voorbeeld verscheen van de plechtige dag van afrekening:
een mengeling van hemel en hel; van onuitsprekelijke
blijdschap en angst. (...)

Er bleek een krachtige Goddelijke invloed te zijn in de
gemeente. Verscheidenen die, naar ik reden heb te denken,
waarlijk godvruchtig zijn, waren zó diep aangedaan door een
besef van hun eigen onvruchtbaarheid, en hun onwaardige
behandeling van de gezegende Verlosser, dat zij Hem aan-
schouwden als doorstoken door henzelf, en rouwklaagden, ja,
sommigen van hen kermden bitterlijk als over een eerstgeborene.
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Sommige arme ontwaakte zondaars bleken ook in
zielsangst te zijn om een aandeel in Christus te verkrijgen,
zodat er in de vergadering een grote rouwklage was: veel zwaar
gekreun, snikken en tranen! En één of twee, nieuw onder
ons gekomen, werden krachtig tot ontwaking gebracht.

Mij dunkt, het zou het hart hebben verkwikt van ieder
die waarlijk Sions belangen liefheeft, als hij temidden van
deze Goddelijke invloed was geweest, en de uitwerkingen
ervan op heiligen en zondaren had gezien. De plaats van de
Goddelijke eredienst bleek zowel plechtig als zoet te zijn;
en werd zó dierbaar gemaakt door een tentoonspreiding
van de Goddelijke tegenwoordigheid en genade, dat dege-
nen die enige smaak hadden in Goddelijke dingen, niet
anders konden dan uitroepen: ‘Hoe lieflijk zijn Uw wonin-
gen, o Heere der heirscharen!’ Nadat de openbare eredienst
voorbij was, kwamen tal van mensen naar mijn huis, alwaar
wij zongen en met de Goddelijke dingen bezig waren; en de
tegenwoordigheid Gods scheen ook hier in ons midden te
zijn.”

Uit het dagboek van David Brainerd (1718-1747).

Openbaring van Gods heiligheid (Wales)

 “Het is moeilijk dit opmerkelijke kenmerk [n.l. van Gods
heiligheid] van de Opwekking te overdrijven of te
overwaarderen. De schrijver zal nimmer één uitzonderlijke
ondervinding van dit besef vergeten, een besef van een
atmosfeer, geladen met de kracht van Gods tegenwoor-
digheid, die tot werkelijkheid werd. Hij leidde bijeenkom-



16

sten in Amlwch op Anglesey, in de eerste maanden van
1905. De opwekking had toen zelfs dat meest noordelijke
punt in Wales bereikt, en de bijeenkomsten waren het
hoogtepunt van verscheidene weken werk op dat eiland, ‘de
Moeder van Wales’ genoemd. De ‘capel mawr’ (grote kapel)
was overvol. De gedachtenis aan die bijeenkomst is, zelfs na
meer dan een kwart eeuw, nog bijna overweldigend. Het was
verreweg de meest indrukwekkende bijeenkomst die de
schrijver ooit heeft meegemaakt.
 Het thema van de boodschap was Jesaja, hoofdstuk zes.
Het licht van Gods heiligheid werd gericht op de harten en
levens van de aanwezigen. Overtuiging van zonde en van
haar verschrikkelijke verdienste, was zo verpletterend dat
een gevoel van bijna wanhoop over alle harten kwam. Zulk
een smartelijke zaak was de zonde; zo overvloedig en
onvermijdelijk verdiende ze het gestrengste oordeel van
God, dat harten zich afvroegen: Zou God kunnen
vergeven? Zou God kunnen reinigen? Toen kwam het
woord over het altaar, de tang en de gloeiende kool die de,
als zodanig erkende, onreine lippen aanroerde; en dan de
genadige en volkomen wegneming van hun onreinheid. Na
alles was er toch hoop! God vergaf, en Hij kon de slechtste
reinigen. (...) Als één man, eerst met een zucht van
verlichting, en toen met een gejubel van blijdschap, sprong
de gehele menigte van toehoorders overeind. Het gezicht
had hen volkomen overweldigd en, wij schamen ons niet het
te zeggen, voor een ogenblik waren ze buiten zichzelf van
hemelse blijdschap.
 De spreker heeft nimmer iets dergelijks meegemaakt,
waar dan ook. De gehele plaats was op dat ogenblik zó
ontzaglijk vol van de heerlijkheid van God – wij gebruiken
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het woord ‘ontzaglijk’ weloverwogen; de heilige
tegenwoordigheid van God werd zó geopenbaard dat de
spreker zelf overweldigd was; de preekstoel waar hij stond
was zó vervuld met het licht van God, dat hij zich moest
terugtrekken! Nu, laat ons het daar bij laten. Woorden
kunnen niet anders dan zulk een ondervinding bespotten.”

Rent Heavens,  R.B. Jones (1869-1933)

Opwekking in Bala (Noord Wales, 1791)

 Uit een brief van Thomas Charles (1755-1814), waarin
hij schrijft over wat in Bala in 1791 gebeurde:

 “In de loop van de acht jaren dat ik in dit land heb
gearbeid, heb ik herhaaldelijk gelegenheid gehad om veel te
zien en ook te gevoelen van de Goddelijke tegenwoor-
digheid in het werk en de ordinantiën des Heeren, en van
een grote zegen die de bediening van het Woord vergezelde;
maar niets wat het huidige werk evenaart. (...) De komst des
Heeren onder ons is met zulk een majesteit, heerlijkheid en
onwederstandelijke kracht geschied, dat zelfs Zijn verklaar-
de vijanden zich gaarne ergens zouden willen verbergen
voor de verschijning Zijner komst. (...)

Rijd voort, rijd voort! Gij Koning der Heerlijkheid, is de
vurige roep van mijn ziel, dag en nacht. (...) Degenen die
voorop gingen in goddeloosheid en rebellie, gaan nu voorop
in het zoeken naar genade en zaligheid in het bloed des
Lams. Het is een gemakkelijk en vreugdevol werk om het
heerlijk Evangelie hier, in deze dagen, te prediken; want vele
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zijn de vurige gebeden, door het volk opgezonden voor de
prediker; en zij horen het Woord voor de eeuwigheid. De
Goddelijke waarheden hebben hun eigen oneindige gewicht
en belang in het gemoed van het volk. Stralen van Goddelijk
licht, tezamen met onwederstandelijke kracht vergezellen
iedere gepredikte waarheid. Het is inderdaad vreugdevol te
zien hoe het stoutmoedigste hart boog en het hardste ver-
smolt door het vuur van Gods altaar; want het Woord komt
in kracht, en in de Heilige Geest, en wordt krachtig gemaakt
door God tot nederwerping der sterkten. Ik loof God voor
deze dagen en zou niet hebben willen missen, wat ik nu in
het land zie. (...) Dit zijn de gezegende tijdingen die ik te
verhalen heb aan u, geliefde broeder, betreffende het arme
Wales.”

Favoured with frequent Revivals,  D. Geraint Jones

Uit de bediening van W.C. Burns (1815-1868)

Dundee (1839):

 “Burns had verschijnselen waargenomen van een
inniger belangstelling dan men gewoonlijk aan de dag legde,
en van oprechte bekommering in sommigen die tevoren
onverschillig geweest waren. Maar het was eerst na zijn
terugkomst uit Kilsyth dat de mensen zich voor de Heere
begonnen te verootmoedigen. Donderdag, de tweede dag na
zijn terugkomst bij het eindigen van de gewone bidstond in
de St. Peter, toen de gemoederen van de meeste aanwezige
tot diepe ernst waren gestemd door de tijding, die zij
vernomen hadden, sprak hij met weinige woorden over
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hetgeen hem gedurende enige dagen van hen verwijderd had
gehouden en nodigde hen, die behoefte gevoelden aan de
uitstorting van de Geest tot hun bekering, uit om te blijven.
Ongeveer honderd mensen bleven, en aan het slot van een
ernstige toespraak tot deze bekommerde zielen scheen
plotseling de kracht van de Geest over hen te komen en aller
oog baadde in tranen. Bij een dergelijke bijeenkomst, die de
volgende avond in de St. Peter gehouden werd, was er veel
verbrijzeling des harten en een innig zielsverlangen naar de
Geliefde des Vaders zichtbaar; en toen men zich naar de
kerkkamer begaf, werd de arm des Heeren geopenbaard.
Niet zodra werden de deuren van de kamer geopend, om de
toegang te verlenen aan de mensen, die begeerte mochten
gevoelen om met de leraar te spreken, toen een groot aantal
van de aanwezigen elkaar bijna verdrong om naar binnen te
komen. Het was als een lange tijd tegengehouden stroom,
die plotseling doorbreekt; uit de ogen van velen stroomde
een vloed van tranen, anderen wierpen zich kermend en
wenend om genade, smekend op de grond. Van die avond
af werden gedurende verschillende weken dagelijks bidston-
den gehouden, de bijzondere aard van het werk van de
Geest rechtvaardigde het houden van buitengewone gods-
dienstoefeningen en maakt die noodzakelijk. De gehele stad
was bewogen. Vele gelovigen twijfelden, de goddelozen
woedden; maar het Woord van God was krachtig en kreeg
de overhand.
 Dundee onderging een algehele gedaanteverandering. In
de kerken, in de tuinen, in de huizen, in het open veld,
overal werd gebeden. Klachten werden gehoord, maar ook
lofliederen. Droefheid en ook blijdschap. Zielen werden van
hun banden verlost en verheugden zich in de vrijheid van
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Gods kinderen. Gehele gezinnen kwamen tot het geloof in
hun Zaligmaker.”

----------

Aberdeen (1840):

 “Het aantal gevallen, waarbij sprake was van een vragen
naar de weg der zaligheid, nam steeds meer toe. Het bleek
steeds meer nodig om aparte samenkomsten voor deze
zielen te houden, om ze leiding te geven. De gevoelens die
geuit werden, waren soms erg diep. Zoals in de Trinity kerk,
toen Burns over de farizeeër en de tollenaar preekte. Na
afloop bleven velen zitten en de indrukken werden dieper,
velen waren in tranen. Om tien uur ‘s avonds gingen wij
weg, maar toen wij de consistorie verlieten, dromden velen
om ons heen. Een fabrieksmeisje riep luid, zodat ik met het
gevolg naar de consistorie moest terugkeren. In enkele
ogenblikken was het vertrek vol en bijna allen vielen op de
knieën en begonnen tot de Heere te bidden. Ik ging tot na
twaalven door om met hen te bidden, te zingen en te
spreken. Vele malen bood ik aan om ze te laten gaan, maar
toen ik bevond dat zij niet wilden en ik voelde dat de Heere
inderdaad in ons midden was, bleef ik. Dit was de meest
heerlijke gebeurtenis, die ik in Aberdeen had meegemaakt.
Vele arme zondaren lagen de gehele nacht op hun knieën te
bidden en enkelen van Gods volk, die ook aanwezig waren,
schenen met blijdschap vervuld te zijn.”

Die aan alle wateren zaait,  L.J. van Valen
Uitgeverij Frits Hardeman
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Diverse voorbeelden van zonde-overtuiging

“Opwekking is altijd een opwekking van heiligheid. En
het begint met verschrikkelijke overtuiging van zonde. De
vorm die deze zonde-overtuiging aanneemt is dikwijls
datgene wat moeite veroorzaakt bij degenen die over
opwekking lezen. Soms is de ervaring verpletterend. Men-
sen wenen onbedaarlijk, en zelfs erger dan dat! Een op-
wekking zonder tranen van overtuiging en smart is
onmogelijk. (...)
 In 1949 was Duncan Campbell op het eiland Lewis aan
de westkust van Schotland getuige van dergelijke taferelen
van overtuiging betreffende persoonlijke zonde: ‘De
ontzaglijke tegenwoordigheid Gods bracht een golf van
zonde-overtuiging die zelfs gerijpte christenen hun zondig-
heid liet gevoelen, en benauwd gekerm en berouwvolle
gebeden van de onbekeerden teweegbracht. Sterke mannen
werden gebogen onder het gewicht van zonde en het geroep
om genade werd vermengd met het vreugdegejuich van
anderen die waren overgegaan in het leven.’ (...)
 Maar dit is niet alleen ervaring van de twintigste eeuw.
Toen God in 1814 Cornwall bezocht, sprak het volk over
‘berouwvolle pijn’ wanneer mannen en vrouwen in grote
benauwdheid over hun zonde waren. Te Tuckingmill
duurde een bijeenkomst van zondag tot vrijdag, met mensen
die de hele tijd kwamen en gingen. Tijdens deze ‘bijeen-
komst’ was de ‘berouwvolle pijn’ in sommige gevallen ex-
treem: ‘Honderden riepen het tegelijk uit om genade.
Sommigen bleven een uur in grote zielsbenauwdheid, som-
migen twee, zes, negen, twaalf uur en sommigen vijftien uur,
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voordat de Heere van vrede tot hun zielen sprak; dan
stonden zij op, strekten hun armen uit, en verkondigden de
wonderwerken Gods.’ (...)

In oktober 1791 was er een krachtig werk van God in
Bala, Noord-Wales. Het begon tijdens de prediking van
Thomas Charles op een zondagavond, en ongeveer tien uur
die avond, ‘werd er van het ene einde van de stad tot het
andere toe, niets anders gehoord dan het geroep en gekreun
van mensen die in zielsbenauwdheid waren.’
 Te Cambuslang in 1742, merkte dr. John Hamilton van
Glasgow op: ‘Ik vond heel wat personen onder de diepste
zielsoefeningen, terwijl ze het op de meest bittere wijze
uitriepen over hun verloren en ellendige staat, wegens de
zonde; over hun ongeloof, in het verachten van Christus en
de aanbiedingen van het Evangelie; over de hardheid van
hun hart; en over hun grove zorgeloosheid en onverschil-
ligheid omtrent de godsdienst … niet zozeer … vanuit vrees
voor straf als wel vanuit een besef van de oneer die God was
aangedaan.’ (...)
 Niet zelden leidt deze diepe overtuiging tot open en
publieke belijdenis. In Korea was het gewoon dat tijden van
belijdenis, waarin verkeerde verhoudingen werden recht-
gezet, volgden op zonde-overtuiging. ‘Soms stond een man
op en deed alleen een gedeeltelijke belijdenis van wat hij
verkeerd had gedaan, terwijl hij het gedeelte waar hij werke-
lijk beschaamd over was, achterhield; maar de volgende
avond was hij weer aanwezig, bleek en gefolterd, gereed om
bij de eerste gelegenheid op te staan en zijn dubbele zonde
te belijden, in het verbergen van zijn grote zonde de avond
daarvoor. Eens overtuigde de Geest een man, die dag noch
nacht rust scheen te krijgen, totdat hij zijn hart voor de
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gemeente had ontlast en gedaan wat hij kon om het onrecht
te herstellen.’
 Wij moeten ons er ten volle van bewust zijn dat deze
diepe en pijnlijke zonde-overtuiging een onvermijdelijk deel
is van ware opwekking. Indien dit alles een schrikwekkend
vooruitzicht lijkt te zijn, hebben wij goed te begrijpen dat
God het teweeg zál brengen, en dat een diepe, onbehaaglijke
en bij tijden overweldigende zonde-overtuiging een onont-
beerlijk deel van opwekking uitmaakt. Wij hebben dikwijls
een gekleurd zicht op opwekking, als een tijd van heerlijk-
heid en blijdschap en aanzwellende aantallen die in de rij
staan om de kerken binnen te gaan. Dat is slechts een deel
van het verhaal. Vóór de heerlijkheid en blijdschap, is er
zonde-overtuiging; en dat begint bij het volk van God. Er
zijn tranen en droefheid naar God. Er moeten verkeerde
zaken recht worden gezet, geheime dingen, op het verst
verwijderd uit de ogen der mensen, uitgeworpen worden, en
slechte verhoudingen, jarenlang verborgen, openlijk her-
steld. Indien wij hier niet op voorbereid zijn, zouden we er
beter aan doen niet voor opwekking te bidden. Opwekking
is niet bedoeld voor de genieting van de kerk, maar voor
haar reiniging.”

Revival! A people saturated with God,  Brian H. Edwards
Evangelical Press, Darlington, Engeland, DL3 0PH – ISBN:
0 85234 273 X

“Mijn zonde is steeds voor mij ... tegen U, U alleen, heb ik gezondigd
... was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw ... schep in mij een rein
hart ... doe wel bij Sion naar Uw welbehagen.”  Psalm 51
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Als Mijn volk,
 waarover Mijn Naam genoemd wordt,
 zich verootmoedigt
 en bidt
 en zij Mijn aangezicht zoeken
 en zich bekeren van hun boze wegen,
 zo zal Ik uit de hemel horen
 en hun zonden vergeven
 en hun land genezen

2 Kron. 7:14


