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Heil den lezer! ‘Hebt gij de u toegezonden preken van Philpot reeds gelezen?’ dat moest ik aan mijn 
geliefde broeder Ds. Huinink, predikant te Doornspijk dadelijk vragen, toen ik in 1855 bekend was 
geworden met het eerste zestal van zijn leerredenen, vertaald door J. Nieuwland, uitgegeven met 
een voorwoord van Ds. J.J. Knap. 
 
Ik herinner mij niet, dat ik immer met meer hartelijke instemming en zielsgenoegen leerredenen las, 
gelijk dezen. Ik mocht, daaronder een beschamende, verootmoedigende zegen door Gods genade 
genieten, en het is mij altijd zo goed, wanneer mij dit gebeuren mag. Toen ik later van mijn vriend 
hoorde, dat ook hij daarin zijn leven gevonden had, ja! de stand zijns levens, welke hij weleens bij 
veel Godzalige schrijvers gezocht maar niet gevonden had, waardoor hem vele bestrijdingen niet 
vreemd waren gebleven, was dit tot sterkte voor mijn overtuiging. 
 
‘Hebt gij de preken van Philpot ook gelezen?’ zo hoorde ik daarna in menig gezelschap hier en 
elders, de kinderen Gods elkander vragen; want de liefde, waardoor zij één van hart en keuze zijn, 
en met elkander zich verbonden gevoelen aan één Heere en Zaligmaker, in een waarheid, is zo 
mededeelzaam. Daarom is het hun begeerte, dat ook zij die ze liefhebben, delen mogen in datzelfde 
genot, hetwelk zij door Gods oneindige genade hun bewezen, onder die middelen der genade 
ondervonden hebben. 
 
Het is niet te ontkennen, veel godsdienstige geschriften worden hier en elders, door de levende 
predikers des Woords uitgegeven, maar het arme, behoeftige en ellendige volk kan er veelal wel de 
waarheid, maar niet hun leven in vinden. Dat juist vinden zij in de leerredenen van PHILPOT. 
Daarom gaat het onder hen van mond tot mond: ‘leest toch die dierbare preken.’ Nu, zij werden dan 
ook veel verspreid, het debiet is groot geweest. En hetgeen meer betekent, ik mocht veel lieve 
kinderen Gods ontmoeten, die er een zegen van God onder genoten hadden. 
 
Voor mijzelf heb ik vrijmoedigheid gevonden, het verzoek door de uitgever van deze leerredenen 
aan mij gedaan, in te willigen, door er een voorwoord voor te plaatsen. Moet ik deze leerredenen nu 
aanprijzen? Neen! dat kan ik niet; want gaarne wil ik aan zijn voeten zitten om van hem te leren, en 
al kon ik het ook, ik acht elke aanprijzing onnodig. Zo lang er in ons vaderland nog waarachtig 
geestelijk leven zal worden gevonden, of met andere woorden, er ware kinderen Gods zullen zijn, - 
zullen de geschriften van PHILPOT en dergelijken, die ditzelfde leven bezitten, gezocht en bemind 
blijven. God de Heere voedt zijne ellendigen met honger en dorst, daarom gaat hun behoefte uit om 
recht geestelijk voedsel van én uit de waarheid Gods te mogen ontvangen. Al Gods kinderen zijn 
bevreesd voor het zelfbedrog der zonde, daarom beminnen zij een ontdekkende prediking der 
waarheid, en deze vindt men in PHILPOT’s preken. 
 
Velen onder onze zogenaamde rechtzinnige partij, hebben vrees voor het lijdelijk christendom, 
zoals men dit noemt, en overdrijving van de stijle waarheid zoals deze heet - de leer der 
uitverkiezing? Maar is dit geen dwaze vrees? Is de onmacht die door de Heilige Geest in het leven 
gekend wordt, niet de hoogst mogelijke werkzaamheid in het geestelijk leven? Leert de ziel daar niet 
kennen: Zonder Mij kunt gij niets doen? Is de leer der uitverkiezing niet het begin, het midden en het 
einde in het leren van een zondaar, opgewekt uit de dood der zonden en misdaden? Er mogen er 
zijn die deze waarheden overdrijven, maar evenzeer doen zij het, die er daarom van zwijgen. Veel 
kan er voorwerpelijk over het leven gesproken en geschreven worden, en opgewekt worden om 
maar te geloven, vast te houden en te vertrouwen; maar de waarheid onderwerpelijk op grond van 
Gods Woord uit het leven te bespreken en te beschrijven, dat is het geestelijk leven, daaraan heeft 
al het volk Gods behoefte. 
Welnu, dit juist vindt men in PHILPOT’S leerredenen; hierin wordt Godsvrucht met waarheid 
voorgesteld. Overal dringt hij aan op de grond der zaak die in ons zijn moet. Hij spreekt niet alleen 



van genade en barmhartigheid, maar ook van de Persoon des Heiligen Geestes, Wien wij bezitten 
moeten. 
 
De leerredenen, lezers! die u hier worden aangeboden 1 , bevatten belangrijke en dierbare 
onderwerpen. Zo wordt in de eerste ons voorgesteld, hetgeen de uitverkorenen verkregen hebben. 
In de tweede, de staat van Gods Kerk in onze dagen. In de derde, de goede strijd, welke Gods volk 
te strijden heeft. En de vierde, beschrijft ons de geestelijke, in Jezus Christus Gode welbehagelijke 
offeranden. Gij moogt u wel met mij verblijden, dat de Heere in onze zo geesteloze dagen voor zijn 
volk in Nederland nog zo goed is, dat Hij uit Engeland nog tot hen wil doen spreken. 
 
Zal ik deze leerredenen aanprijzen? Neen! zij prijzen zichzelven aan. PHILPOT mag door de Heilige 
Geest uit het hart, tot het hart spreken; de bevindelijke weg des levens, die naar boven leidt, ons 
voorstellen, in welke weg wij op het diepst vernederd en verootmoedigd en ontkleed worden. De 
waarheden die hij ons voorstelt liggen in de diepte; die deze als waarheden in zichzelf door de 
Heilige Geest mag kennen, dringen zij Gods lof te vertellen, en uit te roepen: ‘hoort toe, o allen gij 
die God vreest, en ik zal u vertellen, wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft.’ Terecht schreef ds. 
Knap in de eerste voorrede: ‘vraagstukken zal men daarin vinden opgelost, wier beantwoording 
men elders tevergeefs zocht!’ Iets verder: ‘het is vol zalving’, en met volle vrijmoedigheid betuig ik, 
zulks is ook op deze vier leerredenen van toepassing. Wanneer ons leven, een eenzaam en 
gemeenzaam wandelen met de Heere mag zijn, en wij veel behoefte door genade zullen kennen, 
om maar van alle zelfgekozen wegen en zelfheiliging te worden afgebracht, dan zullen deze 
leerredenen onder Gods onmisbaren zegen zeer tot versterking van het leven en tot opbouwing van 
het arm zondaarsgeloof kunnen strekken. Men roept hier en elders zuchtende onder de leugenleer 
van onze dagen, om het ware brood des levens te mogen ontvangen. De Heere biedt het u in dit 
geschrift aan, en geve u allen, die hetzelve in handen neemt, door de Heilige Geest, dat uwe harten 
geopend worden, opdat gij acht moogt geven op Zijn woorden, die de geestelijke dienstknecht van 
Jezus Christus tot u brengt, anders zult gij er nog niets aan hebben. 
 
Och! dat de Heilige Geest ook in ons vaderland die belofte vervulle, in de prediking en in de 
geschriften van alle gaarne getrouwe herders en leraars: ‘als de vijand komen zal als een stroom, 
zal de Geest de banier oprichten.’ 
 
Oud-Alblas, 23 Maart 1857 
A.P.A. Du Cloux 
 

 1 Romeinen 11:7; Johannes 8:35; 1 Timótheüs 1:18-19; Psalm 118:27 = 1e viertal leerredenen 


