
Onderstaand is een stukje uit een preek van ds. R. M. Mac Cheyne (1813-1843). Deze schotse prediker is niet oud 
geworden. Wel heeft hij op een indringende wijze Christus gepreekt voor verloren zondaren. In deze kerkbode het 
eerste stuk uit een preek over Num. 10:29. De komende weken hoop ik dan het vervolg te kunnen plaatsen. De preek 
is overgenomen uit ‘De Bron van Zaligheid’. Dit boek is onlangs verschenen bij uitgeverij Den Hertog. We willen dit 
prekenboek van harte aanbevelen. Het is echt voedsel voor een hongerige ziel. De Heere zegene het lezen van deze 
preek. 

 
Mozes en Hobab (2) 
 
Wij moeten leren met de ogen van een reiziger naar 
de wereld te kijken. Als iemand op reis is, ziet hij veel 
mooie landgoederen, prachtige huizen, gazons en 
tuinen, maar hij zet er zijn hart niet op. Hij bewondert 
ze en gaat verder. Zo moet u ook handelen, geliefde 
christenen. U bent een kleine kudde, die door de 
woestijn trekt. Uw gevoel moet in niets van dat alles 
verwikkeld raken. Stel uw genegenheden niet op uw 
thuis, op uw familie, uw huizen of landerijen. Wees 
als Abraham en Izak en Jakob, die in tenten hebben 
gewoond en duidelijk hebben betoond dat ze een 
beter land zochten. Indien gij dan met Christus 
opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar 
Christus is. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die 
op de aarde zijn (Kol 3:1, 2). 
Wij moeten ook leren dat we over het verlies van 
christelijke vrienden niet zullen treuren als degenen 
die geen hoop hebben. Sommigen van u hebben 
kleine kinderen verloren die in de Heere gestorven 
zijn. Sommigen hebben hun naaste vrienden verloren 
die in Jezus zijn ontslapen. Anderen onder u hebben 
bejaarde ouders verloren, die hun geest in de handen 
van Jezus hebben bevolen. En nu kunt u niet anders 
dan wenen. En toch: als zij in Christus waren, hoeft u 
dat niet te doen. Zij zijn aan het einde van hun reis 
gekomen, en wij zijn nog onderweg. Er schijnt een 
stem uit hun graf te komen die zegt: Ween niet over 
mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Zij 
zijn in de rust, en wij reizen. 
 
Ten tweede. Het thuis van de christen komt met 
iedere stap dichterbij. 
Toen Israël door de woestijn trok, kwam het met 
iedere stap die het deed dichter bij het goede land. 
Ze moesten een lange weg door een woestijn gaan, 
en toch bracht de tocht van elke dag hen dichter bij 
het doel. Zo is het met allen die in Christus Jezus zijn. 
Iedere stap brengt hen dichter bij de hemel. Iedere 
dag komen ze nader en nader tot de heerlijkheid. Nu 
is het de ure dat wij uit de slaap opwaken; want de 
zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd 
hebben. De nacht is voorbijgegaan en de dag is 
nabijgekomen (Rom. 13:11, 12). Elk schaap dat 
werkelijk wordt gevonden en op de schouder van de 
herder ligt, komt dag voor dag dichter bij de hemelse 
schaapskooi. Elke ziel die op de vleugel van de arend 
wordt gedragen, vliegt naar de rust die overblijft. De 
uren gaan snel, maar de Goddelijke Adelaar vliegt 
even snel. In het lopen van de loopbaan brengt elke 
stap ons dichter bij het doel ervan, dichter bij de prijs, 
bij de kroon. 

Een vraag. Bent u elke dag méér geschikt voor de 
hemel? Ach, mijn geliefde christenen, ik beef om 
sommigen van u die wel op weg zijn naar de 
heerlijkheid, maar voor de heerlijkheid niet méér 
geschikt worden. O, dat u eens de dingen die achter 
zijn, zou vergeten en zich zou uitstrekken naar de 
dingen die vóór u zijn, dat u zou jagen naar het wit tot 
de prijs der roeping Gods, die van boven is in 
Christus Jezus. Sommigen van u zijn nog maar net 
aan de reis naar de hemel begonnen. Lieve kinderen, 
jullie moeten steeds sterker worden. Jullie moeten 
meer bidden, meer lezen, meer luisteren, meer 
liefhebben en elke dag meer doen. Laat jullie 
zondebesef toenemen, en net als de wortels van de 
bomen steeds meer in de diepte groeien. Laat jullie 
geloof groeien, zoals de rank van de wijnstok, steeds 
sterker, jaar voor jaar. Laat jullie vrede toenemen, als 
een rivier, steeds breder. Wij reizen. 
Sommigen zijn vrijwel door de woestijn heen. 
Sommigen van u staan op de top van de berg Pisga. 
De tijd komt aan dat u gaat sterven. Geliefde 
bejaarde christenen, wat zullen uw ogen spoedig 
Hém zien Die u niet hebt gezien en toch liefhebt! Hoe 
spoedig zal uw hart Hem liefhebben zoals u dat 
wenst! Hoe spoedig zult u Hem voor eeuwig geen 
verdriet meer doen! Wees niet bevreesd, maar 
verheug u met zachtmoedigheid! U moet meer bóven 
de wereld leven en u minder om haar genoegens 
bekommeren. Spreek duidelijker tot uw vrienden, en 
zeg: Kom, ga met ons. Wees vaker binnen de 
voorhang. Spoedig zult u een pilaar zijn, en niet meer 
uit de tempel gaan. 
Onbekeerde mensen, u komt dag voor dag dichter bij 
de hel. Ook u bent op reis naar de plaats waarvan 
God heeft gezegd: Ik zal u die geven. Openbaring 21 
vers 8: Maar den vreesachtigen en ongelovigen en 
gruwelijken en doodslagers en hoereerders en 
tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, is 
hun deel in de poel die daar brandt van vuur en 
sulfer; hetwelk is de tweede dood. 
O, sta stil, arme zondaar, sta stil en denk na. Waar u 
ook bent en waarmee u bezig bent, u bent daarheen 
op reis. De meesten gaan binnen door de wijde poort. 
Als u ligt te slapen, snelt u erheen. Als u een 
plezierreisje maakt, gaat u toch verder op die andere 
reis. Als u lacht en praat of met volle teugen van uw 
zonde geniet, haast u zich toch voort. U hebt nooit 
halt gehouden vanaf de tijd toen u begon te leven. U 
hebt nooit even stilgestaan om op adem te komen. U 
bent vanmiddag dichter bij de hel dan vanmorgen. O, 
sta eens stil en denk aan dat: Ga met ons, en wij 
zullen u weldoen. 
 


