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InleIdIng:  
Spurgeon en Het HeIlIg AvondmAAl

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) was predikant van de Metro-
politan Tabernacle in Londen. In deze bijzonder begaafde baptisten-
voorganger ging de evangelicale ijver van George Whitefield samen met 
het organisatietalent van John Wesley.1 Iedere zondag preekte Spurgeon 
voor zo’n zesduizend mensen. Dezelfde week verscheen zijn preek in 
druk. Zijn preken vonden wereldwijd aftrek.

De avondmaalstoespraken in Totdat Hij komt vormen een belang-
rijke bron van kennis over Spurgeons spiritualiteit, omdat het Avond-
maal voor hem een bijzondere plaats innam.2 Waar het brood werd 
gebroken en de wijn vergoten, ervaarde hij de diepe gemeenschap met 
God en Zijn volk (p. 253).

De oorspronkelijke Engelse uitgave bevat een ‘Woord vooraf ’ dat 
waarschijnlijk is geschreven door Spurgeons trouwe assistent, Joseph 
Harrald, die zijn literaire nalatenschap beheerde.3 Hij stelt daarin enkele 
belangrijke punten aan de orde en daarom volg ik hem in deze inleiding 
op de voet. De cursief gezette citaten, die ik steeds van een toelichting 
voorzie, vormen samen het complete ‘Woord vooraf ’.4

Iedere zondag

 Gedurende vele jaren was Spurgeon gewend het Avondmaal van de Heere 
iedere zondag te vieren of hij nu thuis was of in het buitenland, tenzij 
ziekte het hem verhinderde. Hij geloofde dat dit in overeenstemming was 
met het apostolisch gebruik (vgl. 1 Kor. 11:26).
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Het wekelijks vieren van het Avondmaal maakte deze ‘zichtbare preek’ 
voor Spurgeon niet minder indrukwekkend of zegenrijk. Juist daardoor 
ervaarde hij ‘de nauwst mogelijke gemeenschap met Christus’ (p. 222). 
De meeste gemeenteleden vierden het echter minder vaak, al werden ze 
wel iedere maand een keer aan de tafel van de Heere verwacht.5 Spur-
geon kende een open avondmaalstafel (zie onder ‘Menton’): ieder die 
zich bewust was van eigen zonden en zwakheid en dus Christus liefhad, 
was welkom op het feest. Spurgeon vroeg niet om een uitvoerig zelfon-
derzoek. Als je constateert dat de kast leeg is, helpt het immers niet als 
je daarin blijft staren. Rijk word je slechts door steeds opnieuw naar het 
kruis te gaan.6 Maar ieder die zijn vertrouwen niet op Christus stelde en 
dus geen deel aan Hem had, wees hij nadrukkelijk af (p. 226); hij 
nodigde hen wel uit hun blik op Christus te slaan (p. 186, 247).

Gemeenschap

 Hoe vaker hij het bevel van de Heere gehoorzaamde – ‘Doe dat tot Mijn 
gedachtenis’ – hoe kostbaarder zijn Heiland voor hem werd, zoals hij 
regelmatig getuigde. In de loop van de jaren ervoer hij de viering van de 
gedachtenismaaltijd in toenemende mate als nuttig en leerzaam.

Een bijzonder nuttig en leerzame ervaring bij de viering van het Avond-
maal vond Spurgeon dat het onderscheid tussen gelovigen wegviel. 
Natuurlijk waren er grote verschillen in groei in genade, ambt en kerke-
lijke achtergrond. Toch heerste aan de tafel van de Heere de echte ‘vrij-
heid, gelijkheid en broederschap’, want allen eten aan één tafel (p. 224). 
Daar vinden gelovigen de echte gemeenschap die uitgaat boven uiter-
lijke kenmerken: ‘Deze harmonie vormt steeds weer een heerlijke verras-
sing voor ieder die haar opmerkt’ (p. 256).

Deze eenheid ontstaat doordat Christus Zelf door Zijn Geest werke-
lijk erbij aanwezig is (p. 20-21) en zo Zelf de zorg voor ons op Zich 
neemt (p. 124). ‘We zoeken onze Geliefde samen en samen vinden wij 
Hem rond Zijn tafel. Door Hem te vinden, hebben we elkaar gevonden’  
(p. 93-94). ‘Onze zielen, gedachten, verlangens en hoop zijn één in 
Christus Jezus en dat maakt onze gemeenschap uit’ (p. 256).
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Nauwe omgang
Spurgeons grote verbeeldingskracht (vgl. preek 15), de vele herkenbare 
voorbeelden en zijn persoonlijke getuigenissen maken de avondmaals-
toespraken levendig en aansprekend. Juist die getuigenissen waarin hij 
vertelt over zijn nauwe omgang met God laten zien hoe kostbaar zijn 
Heiland voor hem was geworden.

In de eerste toespraak vertelt hij hoe God hem voor het eerst opzocht. 
Hij verbindt dat direct aan de ervaring van de hoorders. Hij spreekt over 
zijn verbroken geest ‘door de zekerheid dat Hij (…) ons op Zijn hart 
draagt’ en over zijn tranen van dankbaarheid door de zekerheid van Zijn 
liefde. Hij neemt je mee in zijn bewondering en diepe liefde voor zijn 
Heere (preek 6). Hij geeft zijn ‘persoonlijke getuigenis’ over de diepe en 
gezegende rust die hij vindt in Gods barmhartigheid en liefde (p. 196). 
De toonzetting is soms heel persoonlijk en teer (preek 8). Hij kent de 
stem van zijn Beminde niet slechts van horen zeggen, maar hoort die in 
de plechtige stilte van zijn hart in de zoete, dagelijkse omgang met Hem 
(p. 251). Zijn ervaring van de aanwezigheid van Christus, in het bijzon-
der in het Avondmaal, heeft Spurgeon samengevat in zijn avondmaals-
lied, waarmee dit boek afsluit (p. 287).7

Menton

 Verschillende toespraken die hier worden gepubliceerd, zijn uitgesproken 
tot duizenden avondmaalsgangers in de Metropolitan Tabernacle. Andere 
waren gericht tot een klein gezelschap christenen uit verschillende kerkge-
nootschappen en van verschillende nationaliteiten dat samenkwam rond 
de avondmaalstafel in Spurgeons zitkamer in Menton.

In zijn korte leven verzette Spurgeon een ongelooflijke hoeveelheid werk. 
Iedere week las hij zes pittige boeken, ieder jaar publiceerde hij er vier; hij 
beantwoordde honderden brieven, preekte vier tot tien keer per week en 
had de eindverantwoordelijkheid voor het weeshuis, de armenzorg, de 
predikantsopleiding (Pastors’ College; vgl. preek 21), de zondagsscholen 
en de tientallen andere missionaire organisaties en liefdadigheidsinstellin-
gen die hij met zijn gemeente had opgezet.8
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Dat ging ten koste van zijn gezondheid. Vanaf 1871 week hij daarom 
iedere winter enkele weken of maanden uit naar Menton aan de Franse 
Rivièra, tegen de grens met Italië. Het zachte klimaat werkte verlichtend 
voor zijn heftige reuma. De lucht was er schoner en de nauwe straatjes 
waren zoveel rustiger dan het rumoerige en altijd drukke Londen.9

In Menton waande hij zich in het Heilige Land. In de eerste toe-
spraak merkte hij op: ‘Het is alsof ik uitkijk over het meer Gennesaret, 
wandel aan de voet van de Olijfberg of tuur in het geheimzinnige half-
duister van de hof van Gethsémané’ (p. 23). Ook verschillende andere 
van de negen daar gehouden toespraken10 bevatten allerlei verwijzingen 
naar Menton en omgeving.

Op zondagmiddag bracht hij zo veel mogelijk mensen in zijn zit-
kamer bijeen om met hen in het hotel het Avondmaal te vieren. In het 
geloof vielen daarbij alle grenzen weg. Vooral de zesde preek laat zien 
hoe allerlei nationaliteiten bijeen waren: ‘Engelsen, Amerikanen, Fran-
sen, Duitsers, Nederlanders, Russen’ (p. 86). Zij allen vormden in Chris-
tus ‘een verbazingwekkende eenheid’, ook over kerkmuren heen, of het 
nu ‘episcopalen, baptisten, presbyterianen of leden van onafhankelijke 
kerken’ waren (p. 86, 94, 255-256).

Spurgeon was zich ervan bewust dat sommigen moeite hadden met 
zijn open benadering. Toch hield hij eraan vast dat iedereen welkom is 
die Christus liefheeft, Hem dient en naar de gemeenschap met Hem 
verlangt. Als die eenheid er is, ondanks alle onderscheid, laat Christus 
Zich niet weerhouden door menselijke verschillen, zo was zijn visie.11

Het kruis centraal

 De toespraken bestrijken een diversiteit aan onderwerpen, maar alle 
spreken ze, zij het de een wat nadrukkelijker dan de ander, over het grote 
verzoenende offer waarvan het gebroken brood en de gevulde beker de 
eenvoudige en toch zo veelzeggende tekenen vormen.

Hoe divers de thema’s ook waren die Spurgeon bespreekt, altijd weer 
staat het kruis centraal. Het meest uitvoerig spreekt hij daarover in de 
twintigste preek, een felle verdediging tegen de aanvallen op de leer van 
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de verzoening door voldoening: aan het kruis heeft Christus in Zijn 
lichaam onze zonden gedragen. Uit eigen ervaring wist hij ‘dat er geen 
enkele plaats is waar we zoveel troost kunnen vinden als bij het kruis’ (p. 
264). Zijn dood betekende immers de dood voor onze zonden. ‘Als we 
het kruis verliezen – als we het plaatsvervangend offer van onze Heere 
Jezus Christus missen – zijn we alles kwijt’ (p. 265).

Van dat offer vormden brood en wijn de eenvoudige tekenen. Zo een-
voudig als de instelling van Christus in het Nieuwe Testament was, zo 
moest die volgens Spurgeon ook blijven. Daarom hekelde hij de hoog-
liturgische praktijk van rooms-katholieken en anglicanen en vermeed hij 
zelfs zoveel mogelijk het woord ‘sacrament’ (vgl. p. 213-214, 250). Toch 
was het Avondmaal voor hem veel meer dan slechts een gedachtenismaal-
tijd. Hij geloofde stellig dat Christus Zelf door Zijn Geest daarin aanwezig 
was.12

Uit de tekstkeuze van toespraak 2 tot en met 7 is wel duidelijk dat 
Spurgeon een voorkeur had voor het Hooglied, dat hij beschouwde als 
een van de hoogtepunten in de Schrift. In lijn met de puriteinen ver-
klaarde hij dit boek als een allegorie van de intense relatie tussen Chris-
tus en Zijn kerk. Volgens hem blijft het Hooglied een gesloten boek 
voor wie de gemeenschap met Christus niet heeft leren kennen.13

Overlijden
In de zomer van 1891 preekte de ernstig verzwakte Spurgeon voor het 
laatst in zijn Londense gemeente. Hij werd ernstig ziek, moest het bed 
houden en was regelmatig bewusteloos. Niet alleen zijn gemeente, maar 
ook de aartsbisschoppen van de Anglicaanse Kerk en de opperrabbijn 
baden publiekelijk voor zijn herstel. In oktober knapte hij weer zover op 
dat hij voor verder herstel naar Menton kon vertrekken, voor het eerst 
samen met zijn vrouw Susannah. Hij zat vol plannen voor verdere publi-
caties. Zijn situatie verslechterde echter al snel en op 31 januari 1892 
overleed hij in zijn hotelkamer in aanwezigheid van Susannah, Joseph 
Harrald en slechts enkele anderen. Op 11 februari werd hij in Londen 
begraven. Een groots grafmonument siert zijn graf.14



12

Publicatie en vertaling

 Spurgeon was van plan een selectie uit zijn avondmaalstoespraken te 
publiceren. Daarom kunnen we dit boek beschouwen als een van de kost-
bare erfstukken die hij heeft nagelaten aan zijn broeders en zusters in 
Christus die nog enige tijd hierbeneden moeten blijven.

Alle toespraken in Totdat Hij komt verschenen al eerder in The Sword 
and the Trowel, het maandblad van Spurgeons gemeente dat vanaf janu-
ari 1865 verscheen.15 De oorspronkelijke publicatiedatum heb ik in een 
noot aan iedere preek toegevoegd. Omdat er maximaal enkele maanden 
lijken te zitten tussen het uitspreken van een preek en de publicatie 
ervan in The Sword and the Trowel, geeft die datum een goed idee wan-
neer deze ongeveer gehouden zal zijn.16

In het Engels verscheen dit boek, met als titel Till He Come, voor het 
eerst in 1894, twee jaar na het overlijden van Spurgeon, bij de uitgeverij 
van zijn vriend Joseph Passmore, een van zijn diakenen. Enkele daarna 
nog in The Sword and the Trowel gepubliceerde avondmaalstoespraken 
zijn recent voor het eerst in boekvorm verschenen.17

Al in 1895 verscheen een eerste Nederlandse vertaling van Till He 
Come. Wie de vertaler was, is niet duidelijk. De abonnees van de ‘Ver-
eeniging ter bevordering van christelijke lectuur’ kregen Totdat Hij komt. 
Toespraken aan de Tafel des Heeren gratis, maar de belangstelling van de 
boekhandel moet de Amsterdamse uitgever Höveker tegengevallen zijn. 
In 1907 waren er nog altijd ruim zeventienhonderd exemplaren voorra-
dig en ook jaren later boden boekhandelaren het boek nog tegen een 
verlaagde prijs aan.18

Herdrukken van deze vertaling verschenen in 1970 en 1981 bij 
Wever in Franeker. In de breedte van de gereformeerde gezindte was de 
ontvangst heel positief. Zowel De Waarheidsvriend, De Wekker, Bewaar 
het Pand, als De Saambinder en het jeugdblad Daniël verwelkomden de 
herdrukken. Wel vond men de stijl wat verouderd en had men liever een 
nieuwe vertaling gezien.19

In deze nieuwe vertaling heb ik waar mogelijk de naam van de dich-
ter toegevoegd aan de liederen die Spurgeon citeert. Verder heb ik gepro-
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beerd tot uitdrukking te brengen hoezeer de taal van de Bijbel in de 
King James Version de rijke woordenschat van Spurgeon kleurt, door 
zoveel mogelijk de overeenkomstige plaats uit de Herziene Statenverta-
ling (HSV) te citeren, ook wanneer het niet om directe bijbelcitaten 
gaat. De meeste tekstverwijzingen zijn door mij toegevoegd, als uitnodi-
ging om zelf de Bijbel ter hand te nemen. Dat lijkt me in de geest van 
Spurgeon.

Ten slotte
Spurgeon zag de gevaren van zijn wereldwijde populariteit. Het liefst 
functioneerde hij slechts als lantaarnopsteker: iedereen aansteken met 
het heilig vuur van het eeuwige leven, maar zelf zo veel mogelijk buiten 
beeld blijven.20 Het oorspronkelijke ‘Woord vooraf ’ vroeg dan ook geen 
aandacht voor de auteur, maar hoopte wel dat diens boodschap aanste-
kelijk zou werken:

 We hopen dat deze korte preken middelen zullen zijn om het geestelijk 
leven van vele gelovigen te verdiepen en dat ze passende onderwerpen 
zullen aanreiken om over te mediteren en te spreken aan hen die het 
voorrecht en de verantwoordelijkheid hebben om voor te gaan bij de vie-
ring van het Avondmaal.

Kees de Wildt
Dordrecht, oktober 2017
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1. nACHtelIjk bezoek1 
 

U hebt ’s nachts mijn hart bezocht. – Psalm 17:32

 
We mogen ons wel erover verbazen dat de heerlijke God zondige men-
sen wil bezoeken. ‘Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het 
mensenkind, dat U naar hem omziet?’ (Ps. 8:5). Als ons het voorrecht 
van een goddelijk bezoek ten deel is gevallen, is dat een vreugde die we 
koesteren. David spreekt er heel plechtig over. Hij vond het echter 
onvoldoende alleen erover te spreken. Hij schreef het ook op, zodat het 
de geslachten door bekend zou blijven: ‘U hebt ’s nachts mijn hart 
bezocht.’

Geliefden, als God u ooit opgezocht heeft, blijft ook u zich hierover 
verwonderen. U blijft het zich herinneren, u spreekt erover met uw 
vrienden en schrijft het in uw dagboek als een van de opmerkelijkste 
dingen uit uw leven. Boven alles zult u met God Zelf erover spreken en 
in dankbare verwondering zeggen: ‘U hebt ’s nachts mijn hart bezocht.’ 
Te herdenken en te verkondigen dat de Heere Zich heeft neergebogen, 
moet een plechtig onderdeel van onze eredienst zijn. Dan spreken we 
het in nederig gebed en door middel van een vreugdepsalm uit: ‘U hebt 
mij bezocht.’

Met u, geliefde vrienden, die hier met mij rond de avondmaalstafel 
samenkomt, wil ik over mijn eigen ervaring spreken, die ongetwijfeld 
ook uw ervaring is. Als onze God iemand van ons persoonlijk met Zijn 
Geest heeft bezocht, bracht dit bezoek twee dingen met zich mee: een 
snijdend scherp onderzoek en een heerlijke vertroosting.

•


