Joseph Charles Philpot (1802-1869) Predikant

Philpot’s (voor)ouders en gezin
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Joseph Charles Philpot werd op 13 september 1802 te Ripple (in het graafschap Kent) in
Engeland geboren. Al in zijn prille jeugd wordt duidelijk dat hij een intelligente jongen is,
zodat zijn vader hem al vroeg de eerste beginselen van de Latijnse en Griekse taal bijbrengt.
Op jonge leeftijd wordt hij ernstig ziek; hij krijgt longtering, waarvan hij, tegen ieders
verwachting in, weer mag herstellen. Enige tijd later krijgt hij ook een bronchiale aandoening.
Van beide kwalen ondervindt hij zijn levenlang de gevolgen; gedurende zijn gehele
pelgrimstocht zijn ze een zwaar kruis voor hem.
Op 19-jarige leeftijd wordt hij toegelaten aan de universiteit te Oxford, waar hij zeer grote
kennis van het Grieks, Latijn en Hebreeuws verkrijgt. Zijn persoonlijke aantekeningen worden
door hem altijd in het Latijn aan het papier toevertrouwd, tot aan het eind van zijn leven toe.
Werelds voordeel en eer zijn dan zijn voornaamste streven. Na succesvol eindexamen te
hebben afgelegd (1825), gaat hij lesgeven aan aankomende studenten. Van zijn
universiteitsjaren zal hij later echter zeggen: ‘In die tijd was ik zonder God en zonder hoop in
de wereld.’
In het voorjaar van 1826 verzoekt de heer Pennefather uit Ierland hem om goeverneur van zijn
twee zoons te worden. Omdat dat voor hem grote financiële voordelen oplevert, stemt hij
daarin toe. In Ierland valt hem onverwachts een grote beproeving ten deel; de Heere wil deze
smartelijke weg echter gebruiken om hem aan zijn verloren staat te ontdekken. Terwijl hij in
1830 en 1831 veel met ziekte te kampen heeft, behaagt het de Heere om Zijn werk in de ziel
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van Joseph Charles te verdiepen, en enige jaren later mag hij tot volle ruimte komen: in 1840
werd hij, naar eigen zeggen, ‘geleid in de waarheid, zoals die in Jezus is.’
Hij keert terug naar de universiteit van Oxford (herfst 1827), en gaat weer lesgeven. Maar zijn
veranderde, religieuze opvattingen zorgen ervoor dat er een grote kloof tussen hem, zijn
superieuren en de studenten ontstaat. Daarom wordt hij voorgoed van iedere promotie
uitgesloten, zodat alleen nog maar de mogelijkheid bestaat om zich tot de parochiale arbeid te
begeven. Op 1 juni 1928 wordt hij als predikant van de Engelse Staatskerk geordend; zijn
eerste en enige standplaats van de Engelse Staatskerk wordt Stadhampton. Niet lang daarna
komt hij in contact met William Tiptaft, wiens vriendschap van grote betekenis voor hem
wordt.
Op 22 maart 1835 treedt hij, na veel innerlijke strijd, vanwege ‘de vele dwalingen en
verdorvenheden’ uit de Staatskerk. Hij schrijft een ‘open brief’ over zijn afscheid van deze
kerk aan de rector van het Worcester College, die verschillende herdrukken beleeft.
Op verzoek van Joseph Parry preekt hij daarna vijf zondagen te Allington. In deze tijd gaat
zijn vriend Tiptaft over tot de Bijzondere Baptisten. Philpot is ervan overtuigd dat onder deze
Baptisten de kerk Gods zich het zuiverst openbaart. Na weer veel innerlijke strijd en
worsteling wordt hij door John Warburton door onderdompeling gedoopt (in de herfst van
1835, op 13 september). Warburton schrijft daarover in een brief aan William Gadsby:
‘Vorige week ging ik naar Allington, waar ik de heer Philpot doopte; en ik twijfel niet, of de
Heere was daar tegenwoordig. Hoe meer ik van hem weet, hoe meer vereniging ik met hem
gevoel.’ En Philpot zelf getuigt ervan: ‘Ik had het voorrecht de dierbare Heere te volgen door
het doopwater. Nimmer tevoren had ik zulk een gevoelig besef van mijn onwaardigheid dan
op die dag. Het behaagde Hem mij ervoor te behoeden dat ik ook maar de minste kou vatte, en
mij meer vrijmoedigheid te geven om in Zijn watergraf af te dalen dan ik had durven
verwachten met het oog op mijn lichamelijke en geestelijke beproevingen en oefeningen. De
heer Warburton doopte mij op plechtige wijze, met zalving en toegenegenheid.’
In de zomer van1836 onderneemt hij de reis naar het stadje Oakham, gelegen in Rutland, waar
een zuster en zwager van William Tiptaft (fam. Keal) wonen. Zowel in Oakham als in
Stamford en omringende plaatsen gaat hij voor in de dienst des Woords. Hij heeft daar veel
bekendheid gekregen door zijn ‘open brief’. De Heere geeft hem veel opening en laat hem
zien dat hier een arbeidsveld voor hem ligt. Hij voelt zich erg thuis in het doktersgezin Keal,
waar hij vaak logeert, en met alle mogelijk liefde omringd wordt. Op 16 februari 1837 krijgt
hij verkering met de oudste dochter, Sarah Louise Keal, die zeventien jaar jonger is dan hij.
Tien dagen later krijgt hij het verzoek om predikant van Oakham te worden. Intussen vraagt
John Gadsby herhaaldelijk aan Philpot of hij bijdragen wil gaan leveren aan het maandblad
‘The Gospel Standard, dat voor het eerst in 1835 verscheen, waar hij tenslotte in toestemt.
Om de kosten te drukken, stellen de vrienden voor om in Stamford te komen wonen, en de ene
zondag te Oakham en de andere zondag te Stamford te preken. Na enige overweging neemt hij
dit voorstel aan, zodat beide plaatsen zijn gemeente gaan vormen.
Op 24 juli 1838 treden Joseph Charles en Sarah Louisa te Oakham in het huwelijk. Ze krijgen
in hun huwelijk vier kinderen, Sarah, Charles William, Deborah Maria en Joseph Henry.
Philpot heeft een uitgesproken slecht handschrift, daarom dicteert hij zijn brieven en artikelen
voor ‘The Gospel Standard’ aan zijn vrouw; later neemt zijn oudste dochter Sarah die taak
5

over; ook veel preken worden in haar keurig nette handschrift uitgeschreven; tot aan haar
vaders dood toe blijft zij dit werk doen.
Philpot wordt mede vanwege zijn bekendheid door zijn redacteurschap van en zijn artikelen in
‘The Gospel Standard’ meer en meer de leidende figuur van de Bijzondere Baptisten. En
hoewel hij dat wel bemerkt, blijft hij de eenvoudige man, die afkerig is van de toejuiching der
mensen. Zijn zwaarste kruis is zijn eigen zondige ik, dat hem laag aan de grond houdt.
Vooral vanaf 1857 zijn er contacten met Nederland; in die tijd zijn inmiddels al 45 preken,
met medeweten van hem, vertaald, die zeer gretig aftrek vinden. De heer J. Nieuwland heeft in
die tijd veel preken in onze taal overgezet. Drie jaar later wordt de heer G. Tips, die
regelmatig met Philpot correspondeert, uitgenodigd naar Engeland te komen, welke
uitnodiging hij aanvaardt. Omdat Philpot de Nederlandse taal wel vlot kan lezen, maar niet
spreken, verloopt het contact wat stroef. De correspondentie blijft echter bestaan, en er zijn
banden tussen hen gevallen die de eeuwigheid verduren.
In 1864 legt hij in Stamford en Oakham de herdersstaf neer. Hij voelt dat hij het vochtige,
koude klimaat niet nog een winter zal doorstaan. Hij verhuist dan naar Croydon, waar de heer
Francis Covell voorganger is in ‘De Voorzienigheidskapel’. Indien nodig, assisteert Philpot
hem; ook preekt hij nog vaak op andere plaatsen.
In november 1969 vat hij na de kerkgang een kou, waarvan hij niet meer herstellen zal. Hij
voelt aankomen dat zijn einde nabij is, en zegt dat Fr. Covell hem te Croydon begraven moet.
In de nacht van 9 december zegt hij o.a.: ‘O, mocht ik nu heengaan en bij Christus zijn, want
dat is zeer verre het beste.’ Zijn laatste woorden zijn: ‘Loof den HEERE, o mijn ziel!’ Om half
drie in de ochtend blaast hij rustig de adem uit, en gaat na een zeer arbeidzaam leven, de
eeuwige heerlijkheid in.
Voor zeer velen in zijn tijd waren de preken en teksten van Philpot tot grote zegen en
bemoediging. Zelf met diep geestelijk inzicht van God geleerd, verklaarde hij op ordelijke en
treffende wijze hoe God Zijn volk leidt, en ontblootte daarnaast dode belijders in de
godsdienst. Philpot: Mijn vrienden, uw eigen wijsheid, uw eigen kracht, uw eigen
gerechtigheid, uw eigen godsdienst –weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van
God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer leeg, hoe meer
plaats om gevuld te worden; hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe
meer terneergeslagen, hoe meer plaats om opgericht te worden. … De Heere zal ons leren dat
wij werkelijk arm en behoeftig zijn; dat wij niets zijn en niets hebben; dat wat wij hebben, Zijn
gave is en dat wat wij zijn, Zijn werk is.
Philpot zei over de teksten die hij publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen.
Bijgevolg hebben de preken uit die tijd na 150 jaar na zijn sterven nog niets van hun frisheid
en diep geestelijk inzicht verloren.
**********
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Voorwoord met stukje levensbeschrijving door Ds. Smits in het dagboek Baca’s Vallei,
aangevuld met een voorwoord door de samenstellers, Philpot’s dochters
Het is met groot genoegen, dat wij ons neerzetten, om de ‘woorden voor iedere dag des jaars’,
geschreven door de nu verheerlijkte Philpot, bij de lezers in te leiden. Woorden van
aanbeveling zijn hier beslist overbodig, daar onze geliefde Philpot bij allen, die de
bevindelijke waarheid kennen en beminnen, zeer geliefd en gewaardeerd is in zijn predikatiën.
Was deze door Gods Geest gezalfde prediker in zijn leven velen tot zegen, ik geloof, dat hij
dit niet minder is na zijn dood. Het is dan ook onder de bijzondere leiding van God de Heilige
Geest, dat zeer vele van zijn predikatiën vertaald het licht gezien hebben onder ons volk.
Philpot zelf moet gezegd hebben, dat de Heere hem geopenbaard heeft welk een diep verval er
komen zou en welk een duisternis er volgen zou ten opzichte van de levende en bevindelijke
waarheid na zijn dood; en dat hij, daartoe bewrocht door de Heilige Geest, veel predikatiën
geschreven heeft voor het nageslacht. Reeds tijdens zijn leven werden zij onder het volk van
God veelvuldig gelezen in Engeland, maar zijn zij ook reeds in groten getale voor ons
Nederlandse volk vertaald en voorzien van een voorwoord van wijlen Ds. A.P.A. du Cloux.
Jozef Charles Philpot werd geboren op 13 September 1802 te Ripple in het graafschap Kent,
alwaar zijn vader predikant was in de Staatskerk van Engeland. Hij studeerde aan de
Hogeschool te Oxford en blonk uit door zijn bijzondere kennis en begaafdheid, doch, gelijk
hij zelf getuigt, was hij toen nog blind voor zijn verloren toestand, ‘geen hoop en zonder God
in de wereld’.
Door middel van een smartelijke beproeving van Gods hand en het lezen van een boekje van
Joesp Hart, wiens gedichten hij zo veel aanhaalt in zijn predikatiën, behaagde het de Heere
zijn blinde zielsogen te openen, hem diep te ontdekken aan zijn bedorven bestaan en ongeluk
en het werk van zaligmakende genade en bekering in hem te vestigen.
In 1828 werd hij op nog ten volle geen 26-jarige leeftijd bevestigd als leraar in de Engelse
Staatskerk te Stadhampton, niet ver van Oxford. Weldra echter overtuigd van het diep bederf
en de vele dwalingen, die in die kerk bestonden, onttrok hij zich aan de gemeenschap dier
kerk in de Lente van 1835. Dit deed hij niet dan na veel worstelingen en bange zielsbeproevingen; getuige hiervan de briefwisseling, die er bestond tussen hem en zijn boezemvriend
William Tiptaft, die, evenals hij, doch reeds enige jaren tevoren, zich als leraar te Sutton
Courtney van die kerk had losgemaakt. Wat dit nu voor onze Philpot betekend heeft, zullen
wij beseffen als wij bedenken, dat in diezelfde kerk zijn vader en grootvader leraar waren
geweest, welke voor de wereld — een begaafd mens als hij was — schone vooruitzichten hem
ontvielen, welke geldelijke offers hij zich moest getroosten en daarbij de breuk, die hierdoor
ontstond tussen hem en zijn familie. William Tiptaft schrijft in die dagen o.m. aan hem: ‘Gij
zijt uit de profane wereld getrokken, ge moet nu ook nog uit de godsdienstige wereld
getrokken worden; en dit laatste is veel zwaarder dan het eerste’.
En Philpot zelf schrijft naderhand hierover in één van zijn predikatiën: ‘Ik had o zo veel
schoons, wat de menselijke belijder opsiert en groot maakt, maar toen de Roos van Saron
waarde en schoonheid voor mij kreeg, heb ik dit alles als schade en drek geacht om de
uitnemendheid, die in Christus Jezus is’. En op een andere plaats zegt hij in een preek over 1
Petrus 2:9b, Een heilig volk (in het Engels ‘peculiar people’, dat is ‘een bijzonder of
eigenaardig volk’): ‘Er is een volk op aarde, dat met de algemene godsdienst niet mee kan
doen; dat volk heeft zijn bijzondere kerken, zijn bijzondere dominees, zijn bijzondere versjes,
zijn bijzondere vrienden, enz.’
Dit laatste nu heeft ook Philpot ondervonden, want toen het openbaar werd wat er met hem
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was geschied, dat hij stond zonder kerk, zonder ambt, zonder inkomen, kwam een
godvrezende boer uit Allington, Joseph Parry genaamd, een lange reis maken met zijn huifkar
en bood hem zijn gastvrije woning aan. Philpot aanvaardde dit gaarne, heeft lange tijd onder
dit vriendelijk dak vertoefd en tussen hem en Parry ontstonden hechte vrienschapsbanden voor
hun leven; getuige hiervan de hartelijke brieven, die bewaard zijn gebleven. In de kleine
kapel, waar Parry ouderling was, heeft hij, na zijn uittreden uit de Staatskerk, zijn eerste
predikatie gehouden en heeft daar voorts al de tijd, dat hij in Allington vertoefde, gepredikt.
liet volk kwam van heinde en ver en zo talrijk, dat velen zich buiten de kapel met een
staanplaats moesten tevreden stellen.
Hierna werd op onderscheiden plaatsen een deur voor hem geopend om te prediken, totdat hij
na enkele jaren in 1838 gevestigd leraar werd van twee gemeenten, namelijk van Stamford en
Oakham, en des zomers altijd enige weken achter elkaar preekte te Londen, in de Zoar-kapel,
Great Aliestreet. Tot 1864 was hij aan zijn beide gemeenten verbonden. Om gezondheidsredenen heeft hij zijn laatste jaren doorgebracht in Croydon, alwaar dit gezegend leven een
einde nam en waar hij ook begraven ligt.
Van de laatste ogenblikken van zijn leven is ons het volgende medegedeeld: De klok sloeg
twee en hij, zijn ogen openende, zag de slaapkamer rond en zeide: Ik verlang heen te gaan. —
Bij tussenpozen werden toen deze laatste woorden opgevangen: Het is beter te sterven dan te
leven! Machtig om te verlossen! Machtig om te behouden! Dit zeide hij onderscheidene
malen: Ik sterf in het geloof aan hetgeen ik gepredikt en gevoeld heb. Het bloed van Jezus
Christus reinigt ons van alle zonden. — O, mocht ik scheiden en met Christus zijn, want dat is
verre het beste! — Prijst de Heere! gezegend zij Zijn heilige Naam! Zijn geliefden bemerkten,
dat zijn krachten steeds verminderden; en even voordat hij ontsliep, zag hij met ernstige blik
rond en zijn ogen wederom sluitende, zeide hij: ‘Hoe schoon!’ Zijn lieve vrouw, die dicht bij
hem stond, vroeg hem: ‘Wat is schoon?’ Hierop gaf hij geen rechtstreeks antwoord, maar een
ogenblik later zeide hij met een wegstervende stem: ‘Prijs de Heere, o mijn ziel!’ Dit waren
zijn laatste woorden en kort daarop ontsliep hij omstreeks half drie in de morgen van de 9e
December 1869.
Grote genade en gaven waren hem geschonken. Zonder opsmuk van woorden wist hij de
waarheden Gods te richten tot de zielen van zijn hoorders.
Sprak bij uit het hart en tot het hart. Scherp separerend het snode van het kostbare, ware van
valse genade. Scherp en ontdekkend, maar ook onderwijzend en vertroostend, was hij in zijn
leven, maar ook na zijn dood en in deze dagen van diep verval, door het ware Sion Gods zeer
bemind. Genade, vastgelegd in de eeuwige verkiezing, de kracht der waarheid ontdekt in een
door Gods Geest levend gemaakte consciëntie, waren uitgangspunt en inhoud van zijn
prediking. Van een ontdekte en ontblote zondaar zegt hij in één van zijn preken: ‘Hij
beschouwt en gevoelt zich als de onkuiste, de zinnelijkste, de aardsgezindste en de duivels
goddelooste ellendeling, die Gods aardbodem betreedt. Hij gevoelt, dat hij de zaden en
aansporingen in zich heeft van datgene, hetwelk honderden tot de galg gevoerd heeft. En niet
alleen draagt hij deze gewaarwordingen met zich als een beschouwende kennis of als een leer
der Schriftuur, maar als een plechtige waarheid, die door God Zelf in zijn hart gevestigd en
geplant is’. En in een brief, gericht aan zijn vriend Parry in 1848, zegt hij: ‘De mens is een
arm schepsel, een zelfzuchtig zondaar, ja een monster van ongerechtigheid. Althans zodanig
een ben ik. Ook heerst genade niet altijd daar, waar zij woont. Wat mej. W. betreft, ik
waardeer en acht haar hoog en wellicht denk ik beter over haar dan zij over zichzelf oordeelt.
Maar er is waarheid in hetgeen W.T. zegt, dat een christen gelijkt op koolplanten, die het beste
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groeien en tieren wanneer ze niet te dicht bij elkander staan. Ik ben voor een ieder bevreesd en
voor mijzelf het allermeest. Niemand heeft mij ooit zoveel beproefd en geplaagd, of mij zo
zeer verschrikt, als J. C. Philpot zelf; en ik ben er zeker van, niemand dan ik zelf is zo zeer op
de hoogte waarom ik zo bevreesd ben voor hem’.
Veel zouden wij nog af kunnen schrijven; doch ter zake. Wat nu de lezer hier wordt
aangeboden, zijn woorden voor iedere dag des jaars, door zijn beide dochters uit de werken
haars vaders verzameld. En alzo vormt het een dagboek.
Toen ik vorig jaar September voor enige tijd vertoefde in de gastvrije woning van Dr. en Mrs.
Wilthire in Londen, kwam mij door Gods genadige en voorzienige leiding het boek in handen:
‘Through Baca’s Valley’. Zonder op deze titel te letten, dacht ik bij het lezen en doorbladeren,
dat dit hetzelfde boek was als het reeds eerder vermelde en in onze taal genoemde: ‘Korenaren
uit den vollen oogst’. Doch toen ik naar de titel van het boek zag, bemerkte ik, dat dit geheel
met het bovengemelde verschilde. Er werd mij door Mrs. Wilthire medegedeeld, dat dit
dagboek van Philpot geheel onderscheiden is van de ‘Korenaren’. Gaarna wilde ik mij toen —
liefhebber als ik ben van Philpots geschriften — dit boek aanschaffen, maar het was tot onze
spijt nieuw niet meer te verkrijgen. Door de vriendelijke tussenkomst van Mrs. Wilthire is mij
naderhand een tweedehands exemplaar toegezonden. Mijn geachte vriend D. Schot te Tholen,
die ik dit werk liet lezen, vond veel lust om het te vertalen. Deze 76-jarige grijsaard, nog
groen en fris, heeft dit zijn voornemen tot een goed einde gebracht. Reeds eerder maakte hij
zich verdienstelijk door de vertaling van het bij ons volk bekende ‘Weldadigheden van een
Verbondsgod’ door Warburton en andere Engelse werkjes. Een woord van oprechte en warme
dank wil ik hier openlijk aan zijn adres uitspreken. En moge de Heere zijn levensavond
verlichten met het licht van Zijn lieve gunst. Ja, waar zijn pelgrimsreis opkort, daar schenke
de Heere, de Geest, hem veel de kracht en de toepassing van de woorden, waaraan dit boek
zijn opschrift ontleent: ‘Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij Hem
tot een fontein’.
Door de uitgeefster is hetzelfde portret, dat in het oorspronkelijke werk gevonden wordt,
overgedrukt.
En hiermede wordt dit kostelijke werk de Nederlandse lezer aangeboden, met de bede, dat de
Heere het vruchtbaar stellen en zegenen moge tot eer van Zijn onvolprezen Naam en arme
zondaren tot wezenlijk heil. Dit is de hartelijke wens van uw u heilbiddende dienaar,
C. SMITS
Voorwoord door zijn dochters
Zoals bij de meesten onzer lezers wel bekend is, hebben wij enige jaren geleden een deel
uittreksels, in de vorm van dagelijkse overdenkingen, uit de werken van wijlen onze beminde
vader, J.C. Philpot, uitgegeven, welke een zodanige vriendelijke ontvangst zijn te beurt
gevallen, dat zij ver, ja zeer ver onze verwachtingen hebben overtroffen. Waarlijk, de talrijke
getuigenissen, die ons telkens van verscheidene zijden in handen gekomen zijn, en die als zo
vele blijken waren, dat Gods zegen de lezing daarvan rijkelijk heeft willen vergezellen, deed
ons hart binnen in ons brandende zijn; en de gedachte, dat Hij Zich wilde verwaardigen het
zegel van Zijn goedkeuring op onze arbeid te zetten, moge wel in ons de diepste vernedering
en dankbaarheid verwekken.
Nu, met gemengde gevoelens van genoegen en smart, komen wij tot de ontdekking, dat de
uitgave spoedig zal uitverkocht zijn. En waar verscheidene vrienden de wens te kennen gaven,
uit dezelfde bron een ander deel dezer overdenkingen te mogen onder het oog krijgen,
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besloten wij, waar er nog genoegzaam materiaal voorhanden was, een ander boek te doen
uitkomen, liever dan alleen het vorige te doen herdrukken.
Dat het tegenwoordige boekdeel groter is en meer stof bevat, kan met één oogopslag gezien
worden. De werkelijkheid is, dat al de gepaste, korte stukken voor het eerste deel waren
uitgekozen; bijgevolg zijn de in dit deel opgenomene in de meeste gevallen langer, hetgeen
onder de omstandigheden onvermijdelijk was. Wij vertrouwen evenwel, dat de meesten wel in
staat zullen zijn een paar minuten te kunnen vinden om de overdenking van de dag te lezen.
Indien het enigszins lang is, moge het overeenkomstig gepast en zakelijk zijn, tot opbeuring
van een vermoeide geest, een woord van bemoediging en vermaning voor pelgrims, die hun
aangezicht naar Sion gewend hebben.
Als plaat tegenover het titelblad hebben wij een portret geplaatst, over- genomen van de beste
foto’s, die wij van onze beminde vader bezitten. Dit dachten wij, zal gewaardeerd worden,
door degenen niet alleen, die hem persoonlijk hebben gekend, maar ook door een jonger
geslacht, dat zonder twijfel er belang in stelt een indruk te hebben van de gedaante en wezenstrekken van één, die, hoewel zij hem in het vlees nimmer zagen, zij nochtans beminnen en
achten om zijns werks wil.
Ilel moge opgemerkt worden, dat in dit, als in het voorgaande boekdeel, enige der stukjes aan
hun begin en eind enigszins afgebroken schijnen, maar men gelieve hierbij te bedenken, dat
zij feitelijk niet voor het doel geschreven zijn waartoe zij nu gebruikt worden; evenmin dit het
geval was mei de Metselaars en Valkeniers overdenkingen. Het zijn slechts bijeengevoegde;
uittreksels, gelijk de titel van het vorige werk aangeeft, bijeengevoegd uit die schoven, welke
zijn geteeld voor het gebruik en de opvoeding van de huishouding des geloofs.
Ten besluite, wij kunnen slechts onze hartelijke wens uitdrukken, vergezeld mei de bede, dat
de Heere Zebaoth het bij vernieuwing behagen moge onze gering»; pogingen te aanschouwen
en de woorden van Zijn verscheiden en beminde dienstknecht, die nog spreekt nadat hij
gestorven is, tot de zielen van Zijn levend gemaakt volk, met Zijn zegen te bekronen, waarvan
Zijn Naam toekomt alle lof en prijs.
S. en D. M. PHILPOT
Croydon,1893
**********
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Joseph Charles Philpot
door B.A. Ramsbottom, ‘The Gospel Standard’. Overgenomen uit Metgezel
In de loop der jaren zijn er vele preken en artikelen van J.C. Philpot in ons tijdschrift
verschenen. Toch is er slechts weinig over de schrijver en zijn leven geschreven. Het is te
betreuren dat er geen echte biografie is uitgegeven. Daarom hopen wij dat onze lezers het
volgende verslag met interesse en profijt zullen lezen.
De Universiteit van Oxford was in de jaren ’20 van de 19 e eeuw een broeinest van
theologische discussies en debatten. In deze tijd waren er twee jonge intellectuelen die elkaar
goed kenden: John Henry Newman en Joseph Charles Philpot. Beide jongemannen zouden
geestelijken worden in de kerk van Engeland. Beiden zouden zich van de kerk afscheiden,
maar wat een verschil! De ene jongeman werd een van de meest bekende personen in de
Rooms Katholieke kerk. Uiteindelijk werd hij zelfs kardinaal. De ander bracht zijn leven door
onder de verachte baptisten. ‘Tevergeefs zult u naar hem zoeken in de toegankelijke
bladzijden van de Dictionary of National Biography’, schreef zijn zoon ongeveer zestig jaar
na zijn dood. (Gelukkig is deze nalatigheid inmiddels rechtgezet.)
Joseph Charles was de derde zoon van de rector van Ripple in Kent. Zijn voorouders van
moeders kant waren Hugenoten. Hij werd op 13 september 1802 geboren. Voor een
getalenteerde jongen als Joseph Charles leek de weg al van tevoren gebaand te zijn: eerst naar
Merchant Taylor’s School, vervolgens door naar St. Paul’s (waar hij een beursstudent zou
zijn), en dan naar het Worcester College te Oxford, alwaar hij gekozen zou worden tot
‘Fellow’ (een afgestudeerde die uitgekozen wordt en een geldbedrag toebedeeld krijgt om
onderzoek te doen). Misschien dacht zijn vader zelfs dat hij bisschop zou worden. Het lijkt er
in ieder geval wel op dat zijn familie dit op het oog had.
Maar God heeft gezegd: Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. Het latere leven van J.C.
Philpot (zoals hij bij ons bekend staat) kon niet méér verschillen van hetgeen eerder voor hem
uitgedacht was.
Te Oxford woonde Philpot, samen met de vele toekomstige Tractarians, de bijzondere
colleges bij van Charles Lloyd, de Regius Professor van de theologie, die zo’n grote rol zou
gaan spelen in de ‘Oxford Movement’ en bisschop van Oxford werd. In deze tijd leefde hij
uitwendig niet in de zonde en werd hij zeker niet meegetrokken met de lichtzinnigheden van
het studentenleven. ‘Van nature ben ik verlegen en laat ik niet zo snel in mijn binnenste
kijken.’ Zo beschrijft hij zijn toestand in later tijden: ‘Ik was niet echt wat men noemt een
vrolijke jongeman. Ik leefde geen losbandig leven, hoewel ik nog steeds geheel dood was in
de zonde, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Ik keek uit naar voorspoed in het
leven en werd omringd door wereldse vrienden. Ik wist absoluut niets van de dingen van God
en ik bekommerde mij er ook niet om.’
Nu brak echter de tijd aan waarin God een grote verandering in zijn leven zou brengen. In
1826 verliet hij Oxford, omdat hij een aantrekkelijk aanbod gekregen had. Hij kon een
aanzienlijk salaris krijgen door privéleraar te worden van de twee zonen van een voorname
Ierse jurist, Edward Pennefather. Zo werd hij genoodzaakt om uit Engeland te vertrekken en
naar Dunlavin, in de provincie Wicklow, Ierland te verhuizen. Hier werd hij hopeloos verliefd
op een van de dochters in het gezin en het schijnt dat de liefde van twee kanten kwam. De
vader keurde het echter sterk af en hij verbood de relatie. Deze bittere teleurstelling heiligde
God tot het ontwaken van een diepe, geestelijke bekommering in het hart van Philpot.
Met een gebroken hart vertelt Philpot het volgende aan een vriend: ‘Vaak heb ik de knop van
mijn zadel nat gemaakt met mijn tranen te midden van de eenzame valleien in de heuvels van
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Wicklow. Ik galoppeerde half afwezig langs de zeekust, waar geen oog mij kon zien en geen
oor mijn roepen en zuchten kon horen, die soms voortkwamen uit natuurlijke benauwdheid.
Soms kwam die benauwdheid tot uiting in het uitstorten van mijn ziel voor de Heere. Dit
waren de eerste tranen en gebeden die uit het hart tot de troon der genade kwamen.’
J.C. Philpot heeft de naam van J.N. Darby nooit genoemd in zijn vele geschriften. Toch wordt
er beweerd dat hij in die tijd een grote invloed op hem uitgeoefend heeft. Deze Darby, later de
oprichter van de Plymouth Brethren, was de broer van mevr. Pennefather. In die tijd was hij
hulppredikant van een nabijgelegen kerk.
Ons wordt niet precies verteld op welke wijze Philpot geleid werd om op de Heere Jezus te
vertrouwen tot zaligheid. Het is wel wat vreemd, want hij stond vooral bekend als een
bevindelijke prediker. Toch heeft hij zelden verwezen naar zijn eigen ervaring. Alles wat wij
weten, is het volgende: ‘Onder deze zware beproeving schonk de Heere hem voor het eerst
een ware geest des gebeds en van smeking. In deze tijd liet Hij hem zien wat voor een
schuldige zondaar hij was in de ogen van een rechtvaardige God. Hij schonk hem kracht om
van de bodem van zijn hart gezucht en geroep voort te brengen om vergeving en vrede door
het bloed van Zijn lieve Zoon.’
Enkele jaren later werd hij overvloedig gezegend met wat hij zou noemen ‘een gezegende
openbaring van Christus’. Hij schrijft: ‘Ik zag niets met lichamelijke ogen, maar het was alsof
ik de gezegende Heere door het oog van het geloof net bij het voeteinde van mijn bed zag
staan. In dit geloofsvisioen zag ik drie zaken in Hem die mij met verwondering en aanbidding
vervulden: 1. Zijn eeuwige Godheid; 2. Zijn zuivere en heilige Mensheid en 3. Zijn heerlijke
Persoon als God-Mens. Wat ik tijdens dat gezicht gevoelde, laat ik over aan het oordeel van
degenen die ook ooit zo’n geloofsgezicht hebben gehad van de Heere van leven en
heerlijkheid. Zij zullen het beste weten wat voor een heilige verlangens en tedere liefde hieruit
voortvloeiden en hoe ik Hem smeekte om te komen en volledig bezit te nemen van mijn hart.
Het duurde niet heel lang, maar het liet een gezegende invloed achter op mijn ziel. Indien ik
ooit die zoete geestelijkheid van het gemoed gevoeld heb, hetwelk leven en vrede is, dan
kwam het voort uit die blik door het geloof van de heerlijke Persoon van Christus en de
uitwerking van die openbaring. Gelukkig zijn zij die, door een zoete openbaring van Hem aan
hun ziel, kunnen zeggen: Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het
verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk
in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige leven. ’
Het leven van J.C. Philpot was voorgoed veranderd. Hij ging gebukt onder verdriet en
plotseling legde hij zijn werk als onderwijzer neer om terug te keren naar Oxford. Nu kon hij
echter geen vermaak meer hebben in het studentenleven te Oxford. Hij schrijft: ‘Vaak zat ik
na het middageten samen met de andere Fellows in de recreatiekamer. Tijdens al het drinken
van wijn en het geroezemoes van de gesprekken waar ik niet aan deelnam, hief ik in het
verborgen mijn hart op naar de Heere.’ Hierdoor moest hij veel vervolging ondergaan. Vooral
de rector mocht hem niet. Hij voelde wel dat hij het leven op de universiteit moest verlaten.
Op 1 juni 1828 werd hij bevestigd als predikant door de bisschop van Oxford. (De beroemde
E.B. Pusey werd op hetzelfde moment bevestigd.)
Zeven mijl ten zuiden van Oxford ligt Stadhampton, ‘een ongezond dorp met een drassig
grasland en modderige wegen.’ In deze plaats werd hij vaste predikant. Hij werd bekend als
wat men beschrijft een ideale plattelandspredikant. Zijn kerk was overvol en vanuit ten minste
achttien omliggende gemeenten kwamen de mensen luisteren. Er werden regelmatig
gebedsbijeenkomsten en Bijbellezingen gehouden. Evangelisatietraktaatjes werden uitgedeeld
en er werd een zondagschool opgericht. Bij de armen werden kolen afgeleverd en men gaf hen
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ook flanel en katoen om kleding te maken.
In de volgende lente vond er iets plaats wat een grote invloed zou hebben op het leven van
Philpot. Een man genaamd William Tiptaft werd predikant in het nabijgelegen dorp Sutton
Courtney. Toen zij elkaar ontmoetten tijdens een bijeenkomst van plaatselijke evangelicale
predikanten, kwamen zij erachter dat zij veel overeenkomsten hadden. Philpot hield reeds in
die tijd stevig vast aan de leer van de uitverkiezing en van de andere waarheden van vrije
genade die uiteen gezet zijn in de 39 artikelen van de kerk. De twee jongemannen hadden vele
lange en diepgaande gesprekken. Hun vriendschap werd verdiept toen Tiptaft hem tijdens zijn
bediening te Sutton Courtney verzorgde. Dat was in de winter van 1830-31. Zijn gezondheid
kwam weer terug. Zijn hele leven lang werd J.C. Philpot geplaagd met een zwakke
gezondheid. Hij had namelijk een zwakke borst.
Al spoedig bracht hij (Tiptaft) de omgeving in beroering door zijn kerstpredikatie in de grote
kerk van Abingdon voor de burgemeester, het gemeentebestuur en vijfduizend mensen. In die
preek streed hij, zonder gebruik te maken van vage termen, voor de separerende leer, die
gewoonlijk calvinisme wordt genoemd. Dit leidde uiteindelijk tot zijn afscheiding.
Het is wel duidelijk dat deze gebeurtenissen Philpot niet koud lieten. Hij werd vanbinnen zeer
geplaagd met de vraag of het voor hem goed zou zijn om in de staatskerk te blijven. Zijn last
was: ‘Ik moet duidelijk te zien krijgen welke weg ik moet gaan.’ Er waren duidelijke
bezwaren: Hij zei dat afscheiding was als ‘het omhakken van de boom met de gouden appels.’
Maar zijn geweten werd bestreden door het besprengen van kinderen om vervolgens te zeggen
dat zij kinderen van God waren; het bedienen van het Avondmaal des Heeren aan de
goddelozen (een van hen was een overspeler en een ander werd verdacht van moord); en het
begraven van de vijanden van de waarheid in de vaste en zekere hoop op de hemel.
Uiteindelijk had hij op 22 september 1834 de volgende mededeling voor zijn verbijsterde
gemeente: ‘U hebt mijn stem voor de laatste keer gehoord binnen deze muren, want ik ga niet
voort in het kwaad opdat het goede daaruit voortkome.’
In het volgende jaar werd hij op zijn 33e verjaardag gedoopt in de kerk van Allington, bij
Devizes, door de oude wever uit Lancashire, John Warburton uit Trowbridge. Tijdens hun
eerste ontmoeting was John Warburton heel erg bang om zo’n geleerde man te ontmoeten, en
J.C. Philpot was heel erg bang om zo’n godzalige man te ontmoeten. Philpot merkte nog op:
‘Ik had veel meer reden om te vrezen! ’
De brief waarin Philpot zijn lidmaatschap opzegde en die hij geschreven had in de tijd van de
afscheiding, werd uitgegeven. De schrijftrant is bijna sensationeel. Hij sluit af met: ‘Van dit
onheilige systeem scheid ik mij nu af.’ Al spoedig werd deze brief zestien keer herdrukt.
Er was een nauwe vriendschap ontstaan tussen J.C. Philpot en een rijke boer uit Wiltshire,
Joseph Parry uit Allington, een gehucht gelegen tussen de heuvels van Wiltshire. Hier was in
1829 een chapel van de Strict Baptists gebouwd. Zelfs toen Philpot nog predikant was te
Stadhampton, had Parry hem al beluisterd. Hij was geïnteresseerd in wat hij gehoord had en
stond verbaasd vanwege de prediking van die lange en knappe man van ongeveer 30 jaar oud.
‘Ik moest de hele tijd staan’ (er was alleen maar ruimte om te staan!), ‘en ik luisterde naar elk
woord dat hij te zeggen had. Ik dronk het als een dorstige os.’
Nu bracht J.C. Philpot veel tijd door te Allington. Het leek waarschijnlijk dat hij hier
predikant zou worden. Groot was zijn bezorgdheid om te weten wat de wil des Heeren voor
hem was.
Zelfs nu nog is Allington maar een gehucht. De kleine chapel is het enige bedehuis. Rond het
gebouw liggen de graven van de hoorders van Philpot. Het ligt zes mijl buiten Devizes, met
uiterwaarden in het zuiden en akkers voor graanbouw tot aan de heuvels. Die heuvels horen
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bij het lage heuvelgebied. Er staat een boerderij te midden van een groep bomen. Elke zijde is
beschut, behalve de zuiderzijde. Dit is Philpots citaat uit Cobbetts beschrijving van het ideale
huis in de valleien van Wiltshire. Tot aan het eind van zijn leven bracht Philpot hier een
maand per jaar door in het gastvrije gezin van Parry. Hij preekte tot het volk dat over de
heuvels naar de kerk kwam rijden of te voet kwam.
Zijn zoon, dr. J.H. Philpot, geeft een prachtige beschrijving van deze (plechtige) en gewijde
gelegenheden: ‘Wanneer er op de roze kaft van The Gospel Standard of mondeling het nieuws
wordt gemeld dat er een preekdienst gehouden zal worden, dan komt geheel Allington in
beroering. In het kleine wereldje wordt dit nieuws het gesprek van de dag. Vooral wanneer
mijn vader een dienst zal leiden waarbij hij drie of vier uur op de kansel staat (met een pauze
om te eten). Tientallen sjezen en open koetsen komen aanrijden vanuit de afgelegen
boerderijen en dorpen van Pewsey Vale en worden geparkeerd langs de donkere weggetjes. In
de verschillende schuurtjes van dhr. Parry is er ruimte voor hun paarden. Er staat vermeld dat
er op een keer zelfs 45 paarden stonden. Boeren komen van mijlenver aansjokken met hun
middageten bij zich. Wanneer zelfs de galerij gevuld is, moeten de mensen op het kleine
kerkhof van de chapel verzamelen. Laatkomers zingen mee met de hymns en luisteren naar
het lange gebed en de nog langere preek door de wijd openstaande ramen.’ Na de dienst
‘praten zij niet over de huidige prijs van graan en wol of de ravage die de bietenvlieg aanricht,
maar over het gebrek of de overvloed in hun zielen, over de strikken en listen van de duivel en
in hoeverre de morgendienst in hun verschillende behoeften heeft voorzien.’
J.C. Philpot bracht zijn leven echter niet door te Allington, maar in de steden Stamford en
Oakham in de Midlands. Zesentwintig jaar lang heeft hij beide gemeenten gediend. Tijdens
een van zijn eerste preekbeurten te Oakham werd hij verliefd op de knappe dochter van de
plaatselijke deacon, dr. W.T. Keal. In 1838 trouwde hij met Sarah Louisa, net na haar
twintigste verjaardag en net voor het begin van zijn bediening als vaste predikant in Oakham
en Stamford. Men kan zich wel voorstellen dat dit een goed gespreksonderwerp was in de
godsdienstige kringen van het Victoriaanse Engeland! Philpot en zijn vrouw werden later
gezegend met vier kinderen. Twee van hen werden welbekende artsen.
De Providence Chapel te Oakham, Rutland, werd geopend in 1832 en stond in die omgeving
bekend als de fabriek. De North Street Chapel te Stamford, Lincolnshire, werd in 1834
geopend door William Tiptaft (de oom van Sarah Louisa). Hier mocht Philpot aanzienlijke
voorspoed hebben, hoewel hij vaak periodes had waarin hij aan een zwakke gezondheid leed.
Hij was van j aar tot j aar ook een welkome gast in de grote kerken van Londen, Manchester
(waar hij preekte voor Gadsby) en Liverpool.
Tijdens zijn eerste jaren was de prediking van J.C. Philpot buitengewoon afsnijdend en
separerend. (Joseph Parry zei dat ‘het voldoende was om een levend mens te doen beven.’) Hij
geloofde dat veel christelijke godsdienst de wezenlijke waarheid nog miste en dat het daarom
noodzakelijk was om te ziften. ‘Net als vele jonge strijders had ik heel veel vuur en ijver. Ik
was gewoon links en rechts van mij alles af te snijden, zonder mijn vijanden te vrezen of mijn
vrienden te sparen wanneer ik dacht dat zij het verkeerd hadden... Ik durf wel te zeggen dat ik
het zwaard diep in de levenloze belijdenis gestoken heb.’ Toen William Gadsby verwees naar
deze eerste preken van Philpot, zei hij dat die preken verbeterd zouden worden als zij meer
zouden handelen over de heerlijkheid van Christus. Het is wel duidelijk dat de prediking van
Philpot tijdens de jaren daarna buitengewoon zijn gerijpt, hoewel dit altijd het grote thema
gebleven is: de waarheid van de levende godzaligheid in het hart. ‘Alle vormen, meningen,
rituelen, ceremoniën en ideeën zijn in mijn ogen niets, ja, minder dan niets. Zij zijn de draf die
door de zwijnen gegeten wordt en niet het voedsel van de levende ziel.’
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Wat was voor Philpot de ideale preek? Hij drukt zich als volgt uit: ‘Deze soort van bediening,’
schrijft hij, ‘die uit het hart en de mond van de predikant stroomt als een bron van levend
water, verschilt net zoveel van een harde, dode, ingeblikte bediening ... als een levend,
ademend mens verschilt van een dood geraamte. Een koude, droge geleerdheid is niet nodig
op de kansel. Wat daar onmisbaar is, is de bevinding in het hart, het leven en gevoel in de ziel
en een grote mate van Goddelijke kracht, rustend op de geest. Dan zullen de voorstellingen die
uit het hart voortkomen, bekleed worden met heldere, eenvoudige en passende taal, opdat
zelfs de meest ongeleerde hoorder het kan begrijpen. Dit soort bediening zal fris en origineel
zijn en wordt bestempeld met een bijzondere indruk. Deze draagt een gewichtigheid en kracht
met zich, die haar Goddelijke Auteur openbaart.’
Philpot was niet alleen geliefd als predikant, maar zijn preken werden zelfs al tijdens zijn
leven veelvuldig uitgegeven. Al spoedig verschenen zij in het Nederlands.
Naast de preken van C.H. Spurgeon zijn er misschien van hem meer preken uitgegeven dan
van welke andere predikant ook. De preken zijn in de Strict Baptistkrin- gen altijd veelvuldig
gelezen, ook tijdens de leesdienst wanneer een ‘deacon’ moet voorgaan omdat er geen
predikant beschikbaar is. Zo gaat het ook bij de Nederlandse gereformeerde kerken, zowel in
Holland als in Noord-Amerika. Deze tekst kan werkelijk wel op Philpot toegepast worden:
sprekende nadat hij gestorven is.
De prediking van J.C. Philpot wordt gekenmerkt door een helder zicht op de leer van het
Evangelie. Hij wordt bestempeld als een hypercalvinist; een bijzondere bekwaamheid om de
diepste waarheden op een eenvoudige wijze uit te stallen; een rijkdom aan prachtige
vergelijkingen, gewoonlijk ontleend aan de natuur, om de zaken van God te illustreren en uit
te leggen; en een helder inzicht in het onmisbare onderscheid tussen een verstandsbelijdenis
van Christus en een ware, zaligmakende kennis van Hem. Hij staat om dit laatste bekend.
Philpot preekte in het Victoriaanse Engeland. Het was een tijd waarin het achtenswaardig was
wanneer men godsdienstig was. Vandaar zijn zorg om zijn gemeenten te waarschuwen.
Hoewel hij als een kundige dokter alle valse godsdienst wegsneed, was hij echter toch
buitengewoon teder wanneer hij het ware werk der genade en het eerste opspringen van
verlangen, hoop en liefde behandelde.
De preken zelf werden zorgvuldig bewerkt voordat ze gedrukt werden. Vaak werden er nog
zinnen aan toegevoegd om een bepaald belangrijk punt op te helderen. Maar toen de preken
gehouden werden, moeten zij wel bijzonder aansprekend geweest zijn. Een vrouw uit
Stamford die het helemaal niet eens was met zijn leer, zei, toen zij berispt werd omdat zij zo
vaak naar hem ging luisteren: ‘Maar hij is zo interessant!’
Alles bij elkaar genomen had deze geleerde uit Oxford een beschaafd taalgebruik. Dit moest
wel een sterke tegenstelling zijn met de eenvoudige prediking van mensen als de handwevers
Gadsby, Warburton en Kershaw, en vele anderen die op de kansels van de Strict Baptist
chapels stonden.
Vaak wordt gezegd dat de baptisten slechts weinig voortreffelijke schrijvers voortgebracht
hebben. Behalve dr. John Gill zijn er niet veel. J.C. Philpot is een uitzondering - hij is ook een
uitzondering met betrekking tot het feit dat hij een van de weinige echte intellectuelen was
onder de Particular Baptists. (Tot aan het einde van zijn leven besteedde hij elke morgen een
uur aan zijn Hebreeuwse Testament en ook ’s avonds een uur aan het Griekse Testament.)
In 1835 werd The Gospel Standard voor het eerst uitgegeven. Het blad rolde in een onbekende
drukkerij te Manchester van de pers. Het werd opgericht door een energieke jonge drukker,
Gadsby’s zoon John. Het doel van dit blad was om tegemoet te komen aan de behoeften van
degenen die ‘zuchten, kermen en roepen om genade, vergevende genade en rechtvaardigende
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genade in de Persoon, het bloed en de gehoorzaamheid van Christus. Niets anders dan dit zal
hun hongerige zielen vervullen.’ Dit was bijna in dezelfde tijd als wanneer Philpot te
Allington gedoopt werd. Toen het nieuws van de geleerde uit Oxford het oor van John Gadsby
bereikte, vroeg hij onmiddellijk of hij hem met het nieuwe tijdschrift wilde helpen. Er kon
geen betere keuze gemaakt worden. Tot 1849 was J.C. Philpot mederedacteur en tot zijn dood
in 1869 was hij de enige redacteur.
Onder het kundige redacteurschap van Philpot werd de oplage van The Gospel Standard heel
snel groter. Het blad baande zijn weg naar ‘de soldaten die sidderden in de loopgraven van de
Krim, of in het zonlicht stonden te verschroeien voor de poorten van Delhi. Het vond zijn weg
naar het eenzame volk dat leefde in hutten op de goudvelden van Ballarat of in de vergelegen
Australische schapenboerderijen en ook naar de liefhebbers van de waarheid in de nieuwe
Amerikaanse dorpen. Terwijl thuis het blad in steeds grotere aantallen werd verkocht.’
Verbazingwekkend is de manier waarop hij in staat was om de diepste geestelijke en
leerstellige waarheden uit te leggen met de eenvoudigste taal aan een groep lezers waarvan
velen amper konden lezen. Zo werden de lezers door zijn interessante boekbesprekingen,
vragen en antwoorden, en meditaties over schriftuurlijke en leerstellige onderwerpen, bekend
gemaakt met een nieuwe wereld. Zelfs op het gebied van onderwijs moet dit blad van grote
waarde geweest zijn.
Hoewel Philpot altijd de nadruk legde op een levende, persoonlijke bevinding, had hij heel
heldere inzichten in leerstellige waarheden. In het jaar 1860 brak er een storm los, die al
enkele jaren op uitbreken stond. Een aantal predikanten van de Strict Baptists begon de leer
van het eeuwige Zoonschap van Christus in Zijn Goddelijke natuur te loochenen. Dit was
natuurlijk een verloochening van het orthodoxe standpunt dat uitgestald was in de grote
christelijke belijdenissen. Philpot begreep dat dit een zeer belangrijke zaak was en daarom
verdedigde hij het orthodoxe standpunt met bekwaamheid. Hij wees erop dat deze dwaling
niet alleen een aanval was op de Persoon van Christus, maar ook op de gehele leer van de
Goddelijke Drie-eenheid.
In The Gospel Standard is te lezen dat Philpot predikanten en kerken ertoe aanzette om met
vrijmoedigheid aan de kant van de waarheid te gaan staan. Degenen die dat deden en wier
namen geplaatst werden in het tijdschrift, stonden bekend als ‘Gospel Standard Strict
Baptists’.
De gezondheid van J.C. Philpot was nooit zo sterk geweest en toen hij ouder werd, voelde hij
zich gedwongen om zijn dubbele predikantsplaats op te geven. In 1864 verhuisde hij naar
Croydon, een stad net ten zuiden van Londen. Twee dingen trokken hem aan. Ten eerste was
de lucht warmer en droger. Dat was beter voor zijn longen (de mensen in die tijd hechtten veel
waarde aan de kwaliteit van de lucht). Ten tweede preekte Francis Covell in de Providence
Chapel. Philpot waardeerde zijn eenvoudige bediening die voortkwam uit een warm hart. Bij
tijden stond hij zelf ook op de kansel van deze chapel en soms ging hij ook ergens anders
preken. Maar het was wel duidelijk dat hij ook tevreden kon zijn met het beluisteren van
preken. Meer dan eens werd hij overvloedig gezegend onder het gepredikte Woord. Het feit
dat de verlegen geleerde na enkele weken aan de predikant vroeg of hij hem ‘broeder Frank’
mocht noemen, bewijst wel dat hij een geestelijke band voelde!
Bij elkaar opgeteld woonde hij vijfjaar te Croydon. Hij had een grote waardering voor de
bezoekjes van zijn nieuwe predikant. Nog steeds arbeidde hij door middel van zijn pen.
Tegen het einde van 1869 werd zijn gezondheid aanzienlijk slechter. Zijn einde was vrede.
‘Het goede en de weldadigheid,’ zei hij, ‘hebben mij mijn hele leven lang nagevolgd.’ Na
korte momenten van stilte kon men hem horen zeggen: ‘Het is beter te sterven dan te leven.’
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‘Machtig om te verlossen.’ ‘Ik sterf in het geloof dat ik gepreekt en gevoeld heb.’ ‘Het bloed
van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden.’ ‘O, als ik zou kunnen vertrekken om met
Christus te zijn, dan is dat zeer verre het beste! ’ Zijn laatste woorden waren: ‘Schoon! ’ en
vervolgens: ‘Loof de Heere, o mijn ziel!’ Naar zijn eigen wens werd hij begraven door zijn
vriend Covell. Toen zijn kist in het graf neergelaten werd, zei ds. Covell:
‘Weet u niet dat er op deze dag een groot mens en prins wordt begraven? Dit bewijst dat alle
vlees is als gras en de heerlijkheid van de mens is als de bloem van het veld. Het goud van de
verkregen boekenkennis die onze geliefde overleden vriend bezat, en het zilver van de
menselijke welsprekendheid om deze dingen uit te spreken, ligt nu zwijgend in het graf. Maar
Johannes zei dat hij een stem hoorde, die zei: Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven,
van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen
met hen. Het is geschied. De strijd is voorbij. De geest is gevloden. Laat de kinderen van Sion
wenend de roede kussen en zich bekleden met zak en as. Zoals de landman zijn zaad zaait met
de hoop op een vruchtbare oogst, zo leggen wij het lichaam van onze vriend ook in het stof, in
de vaste en zekere hoop van de opstanding tot het eeuwige leven. Hoewel wij zeggen: ‘aarde
tot aarde en stof tot stof,’ zal toch dit sterfelijke en verderfelijke lichaam tijdens het
bazuingeschal van de aartsengel onsterfelijk en onverderfelijk opgewekt worden. Dan zal het
voor altijd bij de Heere zijn en zingen: De zaligheid zij onzen God en het Lam (vgl. Openb.
7:10).
J.C. Philpots eigen getuigenis
Vanaf het eerste ogenblik af, dat ik de waarheid met mijn hart leerde liefhebben en het anker
binnen het voorhangsel werpen mocht, geloofde ik dat Jezus de waarachtige en wezenlijke
Zoon van God is. Maar nu ruim zestien jaar geleden, in november 1844, behaagde het de
Heere mij gedurende drie weken aan het ziekbed te binden. Op het einde van de tijd mocht ik
voor mijn ziel veel genieten. Mijn hart was verbroken en mijn geweten vertederd. Ik las het
Woord met veel genoegen, had veel behoefte aan het gebed en mocht met wenend berouw
mijn zonden belijden met een boetvaardige geest.
Op zekere morgen, omstreeks tien uur, nadat ik dr. Owen's overdenkingen van de Heerlijkheid
van Christus gelezen had, waaruit ik veel zegen ontving gedurende mijn ziekte, genoot ik een
genadige ontdekking van de Heere Jezus aan mijn ziel. Mijn lichamelijk oog zag niets, maar
het was mij als zag ik met een oog des geloofs de gezegende Heere aan het benedeneinde van
mijn bed staan. En in dit geloofsgezicht aanschouwde ik in Hem drie zaken, welke mij met
verwondering en aanbidding vervulden. Ten eerste Zijn eeuwige Godheid. Ten tweede Zijn
reine en heilige Mensheid. Ten derde Zijn heerlijke Persoon als de Godmens.
Wat ik bij dit gezicht gevoelde, kunnen zij het best beseffen, die er toe verwaardigd werden
door het geloof de Heere van leven en heerlijkheid te beschouwen. Zij zullen weten welke
tedere liefde en heilige begeerten uitgingen en hoe ik begeerde dat Hij zou komen om mijn
hart geheel in te nemen. Het duurde slechts kort, maar toch, het liet een gezegende uitwerking
op mijn ziel achter. Indien ik ooit die gezindheid des geestes, welke leven en vrede is, heb
gevoeld, dan was het de vrucht van deze geloofsbeschouwing van de heerlijke Persoon van
Christus, ja, de vrucht van deze openbaring.
Daarna kwam hetgeen mij bijzonder bevestigde in mijn geloof in het waarachtig en wezenlijk
Zoonschap van Jezus. Want of het dezelfde morgen was, of de volgende morgen, dit herinner
ik mij nu niet precies meer. Ik las de gedaanteverwisseling van Jezus (Matth. 17), en toen
komende aan de woorden Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb,
hoort Hem! werden deze met kracht aan mijn ziel bevestigd. Ik had zulk een gezicht van Zijn
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waarachtig en wezenlijk Goddelijk Zoonschap, dat ik het nooit vergeten zal. Het laatste
gedeelte: Hoort Hem! werd in het bijzonder aan mijn ziel verzegeld.
Geloof en gehoorzaamheid openbaarden zich in een lieflijk beantwoorden aan het bevel. Ik
gevoelde waarlijk behoefte om Hem te horen als de Zoon van God, en dat Hij als zodanig
altijd mocht spreken tot mijn ziel.
J.C. Philpot en de Providence chapel te Oakham
Dit jaar herdenken wij dat J.C. Philpot, op 8 december 1869, nu 150 jaar geleden, overleed te
Croydon. Veelal wordt Philpot verbonden met de Strict Baptist chapel in Stamford. Dit komt
waarschijnlijk doordat hij in Stamford woonde en daar in de Strict Baptist gemeente stond. In
werkelijkheid echter bediende hij ook de Strict Baptist gemeente in Oakham, een stad 20
kilometer ten westen van Stamford. Dit deed hij bij toerbeurt, om de andere week, wanneer hij
niet elders in Engeland voorging, zoals in Allington, Manchester, Liverpool of Londen.
Philpot zou meer dan 26 jaar als vaste herder en leraar aan beide gemeenten verbonden zijn. In
1836 bezoekt Philpot, een vriend van William Tiptaft, voor het eerst Oakham. Hij neemt in
1838 het beroep aan van de North Street chapel te Stamford en de Providence chapel te
Oakham, hoewel de gemeente van Stamford in 1841 en die van de Providence chapel te
Oakham pas in 1843 werden geïnstitutioneerd.
Als Philpot in Oakham sprak, logeerde hij bij zijn schoonouders, de heer dr. William Tomblin
Keal en zijn vrouw. Mevrouw Keal was een zuster van William Tiptaft. Philpot trouwde in
1838 met hun oudste dochter Sarah Louise, kort na haar twintigste verjaardag. Philpot werd zo
een aangetrouwde “oomzegger” van zijn vriend Tiptaft (1803-1864), hoewel Tiptaft een jaar
ouder was.
Philpot zou verbonden blijven aan de Providence chapel te Oakham tot zijn verhuizing naar
Croydon in 1864. Het klimaat was daar warmer en droger en de luchtkwaliteit beter. Hij ging
er wonen vanwege zijn slechte gezondheid. In Croydon bezocht hij de diensten van Francis
Covell en nam soms ook wel diensten waar. Hij woonde vijfjaar in Croydon. Tegen het einde
van 1869 ging zijn gezondheid sterk achteruit. Zijn einde was vrede. ‘Het goede en
weldadigheid’, zei hij, ‘volgden mij al de dagen mijns levens.’ Soms kon men met
tussenpozen horen: ‘Beter te sterven dan te leven’, of: ‘Machtig om te redden.’ Ook:‘Ik sterf
in het geloof dat ik gepredikt en ervaren heb’ en ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van
alle zonden.’ Hij sprak: ‘O dat ik kon sterven, en met Christus zijn, hetwelk veel beter is.’ Zijn
laatste woorden waren: ‘Schoonheid!’ en dan: ‘Loof de Heere, o mijn ziel! ’ Hij stierf op 9
december 1869 in de leeftijd van 67 jaar. Het was de wens van de overledene dat hij door zijn
vriend Covell werd begraven, hetgeen geschiedde. Op het graf sprak deze: ‘Weet u niet dat
een groot mens en een prins vandaag begraven is, hetgeen bevestigt dat alle vlees is als gras,
en de glorie van de mens is als de bloem van gras?’
De geschiedenis van de chapel te Oakham
De Strict Baptist chapel in Oakham is ten nauwste verbonden met dr. Keal.
In het laatste deel van de achttiende eeuw woonde in de stad Oakham een meubelmaker met
de naam John Sharp. Hij was een vurig aanhanger van de nationale kerk, maar onder de
prediking van zijn schoonvader kreeg hij in Gods voorzienig bestel steeds meer een verlangen
naar de waarheid, waardoor hij niet langer in de staatskerk kon blijven. Met een paar andere
zoekers begon hij samenkomsten te beleggen om te lezen en te bidden. Dit veroorzaakte grote
vijandschap in de stad en veel inwoners weigerden verder zakelijk met hem van doen te willen
hebben. De bezoekers van de samenkomsten namen in aantal toe en spoedig was de ruimte te
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klein. Met besloot om voor 50 pond een aantal oude cottages met een boomgaard te kopen,
om daar een kerkgebouw op te richten. Na zeer veel lokale tegenwerking en onder druk van de
bewoners weigerde een aannemer het werk uit te voeren. De overheid verleende uiteindelijk
vergunning, nadat hulp vanuit Londen was ingeroepen. In 1772 was het zover dat de kerk kon
worden geopend.
Wij nemen nu een sprong van 50 jaar in de tijd. Onbekend is wat er van het eerder vermelde
gebouw is geworden. Maar duidelijk moge zijn dat er lokaal onvrede heerste binnen de
Engelse staatskerk en dat sommigen independistische gevoelens en overtuigingen hadden.
Na een korte periode in een particuliere woning diensten belegd te hebben, kreeg een groep
calvinistische, Particular Baptists rond een zekere John Carter in 1827 toestemming om
diensten te beleggen in een gebouw, dat bekend stond als de manege (de ‘Riding School’).
Toen William Tiptaft in november 1831 de Engelse staatskerk verliet, nodigde dr. Keal, die
chirurg was te Oakham, zijn zwager Tiptaft uit om in de ‘Riding School’ te komen preken.
Een grote toeloop van tenminste 2.000 mensen luisterde naar zijn twee uur durende preek.
Omstreeks die periode verliet dr. Keal ook de Engelse staatskerk en begon met het beleggen
van diensten. In 1833 kochten hij, zijn vrouw en haar drie zussen een leegstaand
fabrieksgebouw. Dat was een oude zijdefabriek. Zij lieten twee van de vier verdiepingen
verbouwen tot kerkzaak In februari 1835 vond de opening van het gebouw plaats. De kapel
kreeg de naam Providence chapel, (Voorzienigheidskapel). Het gebouw bleef ter plaatse
echter bekend staan onder de naam ‘The Factory’ (de fabriek). Het kreeg een gaanderij zonder
zitbanken. De gemeente hoefde geen plaatsengeld te betalen.
Tiptaft preekte op de dag van de opening in de ochtend en middag voor een grote samenkomst
van mensen en deelde na de dienst mee dat hij de volgende zondag ook weer zou voorgaan. In
1838 nam Philpot het beroep aan om Oakham als vaste herder en leraar te gaan dienen.
De religieuze census (volkstelling) van 1851 vermeldt dat de Providence chapel 400
zitplaatsen had en 30 staanplaatsen. Het maandelijkse aantal bezoekers zou gemiddeld 1.132
zijn. Op 30 maart, de dag van de census, bezochten 91 personen ‘s morgens de dienst en ‘s
middags 75. Het aantal kinderen werd niet vermeld. William Keal, die de beide leesdiensten
leidde, werd genoemd als deacon. Philpot hield op zondag 2 oktober 1864 en dinsdagavond 4
oktober 1864 zijn afscheidspreken voor een grote schare toehoorders. Robert Knill volgde
Philpot op als herder en leraar in Stamford en Oakham.
Rond 1865 nam de gemeente een nieuw kerkgebouw in de John Street in gebruik. Ook dit
gebouw kreeg de naam Providence chapel. Het nieuwe gebouw had een betere ventilatie en
meer ruimte. Ook nu was dr. Keal de organisator en inrichter. Hij had het stuk grond op een
van de beste locaties van de stad, naast de hoofdstraat, geschonken. De bouwkosten bedroegen
£ 764. Verschillende leden van de gemeente, voornamelijk vrouwen, schonken giften. Emma
Morris gaf in totaal £ 300 en later, in 1888, schonk zij een stuk tuin naast de kerk. In 1865
droeg William Keal het eigendom van de chapel over aan zijn schoonzoon en erfgenaam,
Robert Michelson. Keal stierf in 1874. Een interessant element van het gebouw was dat in de
preekstoel een open buis was bevestigd, die in verbinding stond met de consistorie, zodat daar
luisteraars de preek ook konden horen als er geen ruimte meer was in de kerkzaak Het aantal
gemeenteleden en luisteraars slonk zodanig dat men rond 1950 besloot om de diensten in de
consistorie te houden, waar een ‘groot open vuur’ voor verwarming was. Rond 1969/1970
stopte men de diensten. Het gebouw werd verkocht en bestemd voor andere doeleinden. Eerst
werd het een drukkerij en na een verbouwing zijn er vier woonappartementen in gevestigd.
Omdat Philpot in 1864 naar Croydon verhuisde, zal hij zijn meeste preken in de eerste (oude)
Providence chapel, ‘The Factory’, of ook wel de oude zijdefabriek, hebben gehouden.
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