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De hele tuin ligt overhoop!

‘Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin  
het kwade door het goede.’

Romeinen 12:21

Hebben jullie een tuin achter je huis? Spurgeon woonde 
in een behoorlijk groot en heel mooi huis met een tuin. 
Hij vond het heerlijk om daar naar de bloemen te kijken 
en God te danken voor al het mooie dat Hij geschapen  
heeft.
Maar op een dag bleken sommige bloemen te zijn geknakt 
en de bloembedden lagen er plotseling niet netjes geharkt 
meer bij. Spurgeon keek nog eens goed en vroeg zich af of 
er misschien een dier in had zitten krabbelen en graven.
De tuin werd weer netjes gemaakt, maar niet veel later 
was het alweer mis. Opnieuw hingen de bloemen treurig 
langs de stelen en lagen de bloembedden overhoop. Zo 
ging het keer op keer.
Toen Spurgeon op een zaterdagmiddag de tuin in liep 
om over zijn preek voor de volgende dag na te denken, 
betrapte hij de dader. Weet je wie het was? Een hond. Het 
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dier was onder het tuinhek door gekropen en wroette nu 
in de grond, zodat het er een rommel werd.
Spurgeon leed aan een kwaal die jicht wordt genoemd en 
die ervoor zorgt dat lopen vaak veel pijn doet. Daarom 
liep hij regelmatig met een wandelstok. Die stok had hij 
ook deze zaterdagmiddag bij zich. Hij gooide hem zo hard 
hij kon richting de hond, terwijl hij het dier opdracht gaf 
zo snel mogelijk naar huis te gaan: ‘Weg jij, akelig beest!’
Maar wat deed die hond? Hij pakte de stok op, bracht 
hem naar Spurgeon terug en legde hem voor diens voeten 
neer. Toen ging hij – heel tevreden over zichzelf – staan 
kwispelen. Blijkbaar dacht de hond dat hij Spurgeon een 
groot plezier had gedaan.
Spurgeon hield veel van dieren. Toen hij op de vrolijke 
hond neerkeek, schaamde hij zich, omdat hij zijn stok naar 
hem had gegooid. Hij zei tegen de hond dat hij mocht 
komen zo lang en zo vaak als hij wilde. Voortaan gaf hij 
hem zelfs een kluifje of iets anders lekkers, telkens als het 
dier langskwam.

Toen Spurgeon nog eens nadacht over die hond in zijn 
tuin zag hij een les in deze gebeurtenis. Hij was kwaad 
geweest op de hond, maar het dier had hem op andere 
gedachten gebracht door heel behulpzaam te zijn. Dat is 
eigenlijk ook wat de apostel Paulus bedoelt in Romeinen 
12:21: ‘Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin 
het kwade door het goede.’
Als iemand boos op je wordt, is het heel gemakkelijk om 
zelf ook boos te worden. Maar dat zorgt voor nóg meer 
problemen. Veel beter is het om de Heere te vragen of Hij 
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je helpt altijd vriendelijk te blijven. Dan kan het gebeuren 
dat de boosheid van de ander zakt. En net als de hond zul 
je dan ontdekken dat vijanden vrienden worden!


