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De Wachter 
door de Schotse pastor, Horatius Bonar (1808-1889) 
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling 2010 

Vertaling en plaatjes door M.V. 

 

Uw weg, niet de mijne, O Heer, hoe donker het ook moge zijn; 

Leid me met Uw hand, kies het pad uit voor mij. 

 

“Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet ge-

waarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in 

zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter. … Ik heb u 

aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet 

hen namens Mij waarschuwen” - Ezechiël 33:6-7. 

Iemand dan, moet de ondankbare taak op zich nemen om de boosheden van de tijd te identificeren 

en bloot te leggen, want het mag mensen niet toegestaan worden zichzelf wijs te maken dat alles 

okay is. Als anderen het niet doen, dan moet hij het doen. 

Als anderen terugschrikken voor de oneer van zulk werk, hij niet … Hij houdt 

teveel van zijn medemensen. Zij kunnen hem berispen; zij kunnen hem een 

mensenhater noemen, of een onheilsprofeet; zij kunnen zijn waarschuwingen 

toeschrijven aan de slechtste motieven, zoals trots, arrogantie, eigendunk, 

kwaadwilligheid of afgunst, maar hij zal geen aandacht schenken aan deze on-

rechtvaardige insinuaties.  

Hij wil liever verkeerd begrepen en belasterd worden, om mensen ervan te weerhouden zich in de 

afgrond te storten die zij zelf niet zien. In plaats dat zij verloren zouden gaan, wil hij toelaten dat 

zijn goede naam wordt belasterd. Hij wil liever alles riskeren, zelfs de haat van broeders, dan de 

waarschuwing in te trekken. Als zij hierop niet reageren, heeft hij ten minste zijn eigen ziel veilig 

gesteld. Als zij wel luisteren, heeft hij zowel zijn eigen ziel en die van hen in veiligheid gebracht. 

Hij wil de tijden van vrijheid liever gebruiken om hen te vertellen over Hem die de eerste keer 

kwam voor schande en dood, en Die een tweede keer zal komen voor heerlijkheid en heerschappij. 

Want hij voelt zich als iemand die een bijzondere en persoonlijke boodschap te verkondigen heeft, 

die niet kan uitgesteld worden. 

Hij moet eraan denken dat hij een wachter is, en, terwijl hij ziet dat het gevaar oprukt moet hij niet 

aarzelen dit bekend te maken. Hij moet zijn boodschap van waarschuwing en berisping brengen, en 

geen pijlen sparen, de boodschap niet verwateren, geen enkele vorm van zonde bedekken, maar de 

vinger precies op elke wonde leggen, en de mensen smeken zich af te keren van hun zondige weg. 

Het kwaad rondom hem drukt zwaar op zijn hart; de komende boosaardigheden liggen vooraf ge-

schaduwd in zijn geest, en, daarom verheft hij zijn stem als een bazuin.  

Satan legt vele strikken die ontdekt moeten worden. De wereld bezit vele betoveringen en verlok-

kingen waarvan men moet ontnuchterd worden. Dwaalreligie heeft vele vermommingen die ont-

maskerd moeten worden. Er zijn vele afwijkende paden van inconsistentie waarop gewezen moet 

worden; vele gekoesterde dwalingen die veroordeeld moeten worden; vele vleselijke bezoedelingen 

die verafschuwd en gemeden moeten worden. Tegen al deze dingen moet hij protesteren, zonder 

vrees of aanzien van personen. 
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