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‘Eerst veel werk,  
dan pas de kerk!’ 

‘… het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, 
 met blijdschap van de Heilige Geest.’

1 Thessalonicensen 1:6 

Charles Spurgeon was een echte plattelandsjongen. Hij 
werd geboren in een kleine plaats in het graafschap 
Essex en bracht veel tijd door bij zijn opa en oma in het 
dorpje Stambourne, zo’n 30 kilometer verderop. Hij leef-
de als kind dus op het platteland en hij praatte ook plat.  
Maar later zou hij jarenlang dominee zijn van de 
Metropolitan Tabernacle in de grote, drukke hoofdstad 
Londen.
Allerlei soorten mensen luisterden graag naar hem, want 
hij legde de boodschap van de Bijbel helder uit en hij ver-
telde op een duidelijke manier hoe mensen zalig kunnen 
worden door de Heere Jezus Christus. 
Hier kwam nog bij dat hij echt talent had om te spreken. 
Waar hij ook naartoe ging, de mensen stroomden op hem 



10

af; rijk en arm, jong en oud, ministers en bedelaars, stads-
mensen en boeren. 
Eens, toen Spurgeon ergens op het platteland zou preken, 
was er een oude boerenknecht in die buurt die hem heel 
graag wilde horen. De man ging naar de boer – zijn baas – 
en vroeg of hij een paar uur vrij kon krijgen. De boer werd 
daar niet vrolijk van. Hij antwoordde: ‘Nou, alleen als je 
al je werk klaar hebt!’ 
Nu moesten de meeste mensen in die tijd veel en hard 
werken. Ze maakten lange dagen in fabrieken, mijnen 
of op boerderijen. Vrije tijd hadden ze nauwelijks en ze 
verdienden ook niet veel. We mogen dankbaar zijn dat 
in onze tijd en in dit deel van de wereld het werk minder 
zwaar is geworden. 
Tegenwoordig bestaan er grote combines, machines die de 
boer helpen bij de oogst. In korte tijd doen zij het werk waar 
vroeger een heleboel mannen dagenlang druk mee waren. 
Die oude boerenknecht stond dus de volgende morgen 
voor dag en dauw op en werkte zo hard hij kon. Zonder 
combine, maar met een zeis om te maaien en te oogsten. Bij 
elke slag zei hij hardop: ‘Spurgeon! Spurgeon! Spurgeon!’  
Doordat hij onafgebroken doorwerkte, mocht hij uitein-
delijk inderdaad naar Spurgeon gaan luisteren en hij had 
al dat harde werken er graag voor over. 
Ik vraag me af hoeveel moeite jij zou willen doen om Gods 
Woord te kunnen horen? Toen de apostel Paulus een brief 
schreef aan de christenen in Thessalonica, zei hij: ‘En gij 
zijt onze navolgers geworden, en van de Heere, het Woord aan-
genomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap van de 
Heilige Geest.’ 


