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Inleiding 
n deze tegenwoordige maatschappij wordt er veel gelezen. Lezen, zo zegt men, is het 
belangrijkste vak op school. Naast de oneindige hoeveelheid aan e-mail, SMS- en 
MSN-berichten en andere post c.q. kranten, is er soms nog wel eens tijd voor het 
lezen van een boek. Boeken, ze worden tegenwoordig zelfs gepromoot via radio en 
tv. Je hoort dan (in het geval van de radio) een lijzig stemmetje dat vraagt: “Wat zul-
len we je vader eens geven voor zijn verjaardag?” Tussen de vreemde ideeën voor 

cadeaus hoor je steeds een stem die zegt: “Een boek!” en “Ga naar de boekwinkel!”. 
 

Goed, we moeten dus meer boeken gaan lezen, maar wat voor boeken betreft dit dan? Ook daar is 
men tijdens de reclameblokken vrij duidelijk over: “Lees ... (vult u zelf al die boeken maar in) van … 
(vult u zelf de bijbehorende schrijvers maar in), de meest meeslepende roman, waar iedereen over 
praat!” Je zou verwachten dat deze boeken dan ook bovenin de top-10 van meest gelezen boeken 
staan. In werkelijkheid, zo merk ik in het dagelijkse leven, hoor je echter nooit en te nimmer over 
deze boeken praten. (of zou ik daarvoor in de verkeerde kringen zitten…???) 
 

Nee, het boek dat bovenin de top-10 van meest gelezen boeken ter wereld staat, is de Bijbel; een 
boek dat in een periode van ruim 1500 jaar door een groot aantal schrijvers is geproduceerd. 
Op de tweede plaats staat een veel jonger boek. Jonger, en toch al 331 jaar oud! Toen, in 1678 ver-
scheen de eerste druk van het boek „The Pelgrims Progress‟ van de hand van een zekere John Buny-
an. Deze man, ketellapper van beroep, was een grote zondaar die geen zin kon uitspreken zonder er 
enige vloeken tussendoor te gooien. Deze man kwam op wonderlijke wijze tot bekering en hij is later 
prediker geworden. Omdat hij zich verzette tegen de Engelse Kerk werd hij opgepakt en in de ge-
vangenis gegooid. Hier schreef hij onder andere het genoemde boek „The Pelgrims Progress‟ of zoals 
de Nederlandse vertaling van het boek heet „De Christenreis naar de eeuwigheid‟. 
 

In deze scriptie wil ik de link leggen tussen het leven van deze John Bunyan (wie was hij, wat deed 
hij, hoe dacht hij, enz.) en zijn boek „The Pelgrims Progress‟. Officieel geformuleerd: “In hoeverre is 
het boek „The Pelgrims Progress‟ een autobiografie van John Bunyan?” In dit onderzoek wil ik eerst 
het verhaal van „De Christenreis naar de eeuwigheid‟ behandelen en vervolgens ingaan op leven van 
John Bunyan. Daarna zal ik in een derde hoofdstuk de link leggen tussen de voorgenoemde twee 
zaken. 
 

Ik hoop dat u deze scriptie met veel aandacht zal lezen, 
 

Richard van Heest 
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De Christenreis naar de eeuwigheid 

Van de stad Verderf tot aan de enge poort 

n zijn „Christenreis naar de eeuwigheid‟ verteld John Bunyan over een man die hij in 
een droom heeft gezien. Deze man, Christen, gekleed in lompen, woonachtig in de 
stad Verderf, heeft als belangrijkste kenmerk het grote pak dat hij voortdurend met 
zich mee draagt op zijn rug. Op de een of andere manier heeft hij een boek in han-
den gekregen waarin over zijn zonden en de daardoor veroorzaakte toorn van God 
wordt geschreven. Het beangstigt hem en hij weet niet goed wat hij ermee aanmoet. 

In zijn stad kan hij er met niemand over praten, daar het een zeer goddeloze stad is. Thuis heeft hij er 
geen mogelijkheid voor, want zijn vrouw en kinderen willen er niets van horen. Ze denken dat hun 
man en vader niet goed bij zijn verstand is en treiteren hem continue. Op een dag, als Christen weer 
eens alleen in het veld is om daar te lezen uit zijn boek, ontmoet hij een man, Evangelist genaamd. 
Met hem spreekt Christen over wat hij moet doen. Evangelist geeft hem een boekrol waarop staat: 
“Vlied van de toekomende toorn!”. Maar waar-
heen? Evangelist wijst hem op een klein poortje 
in de verte. “Daar moet u heen en daar zal u 
worden gezegd wat u moet doen”. 
 

Christen gaat direct op pad. Hij wil zo snel mo-
gelijk weg van deze vreselijke stad. Zijn vertrek 
wordt echter al spoedig opgemerkt door zijn 
stadsgenoten. Twee van hen, Gezeggelijk en 
Halsstarrig nemen het initiatief om hem terug te 
halen naar de stad. Als blijkt dat dit hun niet lukt, 
gaat Halsstarrig terug naar huis, maar Gezeggelijk 
wil wel met Christen mee op reis. Dit duurt ech-
ter niet lang, want als ze tijdens hun gesprek in 
een moeras geraken, geeft Gezeggelijk op en laat 
Christen, zonder hem te helpen, achter in de poel 
Mistrouwen. Een voorbijganger, Bijstand gehe-
ten, haalt hem uit de poel en geeft hem de opdracht om zo spoedig mogelijk verder te reizen. 
Christen loopt verder en ziet na enige tijd dat een man hem tegemoet komt lopen. Deze man wordt 
Werelds Wijze genoemd en woont in de stad Vleselijk Vernuft, een grote stad vlak bij Verderf. Hij 
vraagt Christen waar hij heen gaat. Christen antwoordt op het eerste dat hij naar het kleine poortje in 
de verte gaat, dat Evangelist hem heeft aangewezen. Werelds Wijze zegt hem echter dat Evangelist 
niet te vertrouwen is. Hij verteld Christen hoe hij snel van het pak met zonden af kan komen: in een 
gehucht in de buurt woont een edelman, Wettisch. Deze man heeft zoveel verstand dat hij mensen 
kan ontlasten van hun zondepak. Overigens kan zijn zoon, Burgerlijkheid, dat ook. Na enig praten is 
Christen overtuigd en besluit naar het gehucht Vleselijk Vernuft te gaan. 
 

Om bij het huis van Wettisch te komen, moet hij langs een grote berg waarvan een gedeelte gevaar-
lijk over de weg hing. Hij durfde eigenlijk niet te passeren, want er schoot ook bliksem en vuur uit 
de berg. Na een tijdje besluiteloos daar te hebben gestaan, kwam Evangelist hem tegemoet. Deze 
bestraft hem en wijst hem de weg terug naar de goede weg. Christen vervolgt zijn weg naar het 
kleine poortje zonder ook maar met iemand te spreken. 

Figuur 1: Evangelist wijst Christen de weg. 
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De enge poort en het huis van Uitlegger 

ij de poort aangekomen klopt hij aan en wordt binnengelaten door de poortwach-
ter, Goede Wil. Binnen verhaalt Christen hem het voorafgaande; hoe hij uit de 
stad Verderf wegging op advies van Evangelist, dat Halsstarrig en Gezeggelijk 
hem achterna kwamen, hoe hij samen met Gezeggelijk in de poel Mistrouwen 
geraakte, over Werelds Wijze en zijn tweede ontmoeting met Evangelist. Goede 
Wil legt uit wat de weg is die hij moet bewandelen: de goede weg is recht en smal, 

de slechte wegen zijn krom en breed. Als Christen een eindje doorloopt, zal hij het huis van Uitlegger 
tegenkomen. Daar zal hij veel onderwijs ontvangen. Met deze woorden neemt Christen afscheid van 
Goede Wil en hij vervolgt zijn weg. 
 

Na een poos lopen komt Christen bij het huis 
van Uitlegger aan. Hij klopt op de deur en wordt 
binnengelaten. Uitlegger toont hem eerst een 
schilderij van een man die de ogen omhoog ge-
slagen heeft en een bijbel in zijn hand heeft. 
Daarna toont hij hem een kamer waarin veel stof 
ligt. Eerst wordt er geprobeerd om de kamer 
schoon te krijgen door te vegen. Dit lukt echter 
niet, want het stof stuift alle kanten op en dwar-
relt op een andere plaats in de kamer weer neer. 
Dan zien we hoe een jonge vrouw de vloer met 
water besprenkelt, waardoor het schoonmaken 
van de kamer een stuk sneller gaat. Uitlegger 
verteld dat het vegen van de kamer de Wet is. 
Deze kan echter niet zonder Evangelie (het wa-
ter). Het zijn twee facetten die nodig zijn om de 
kamer (ons hart) te reinigen. 
In een volgende kamer zien we twee kinderen zitten, Passie (haastig) en Patiëntie (lijdzaam). Passie is 
boos, om het feit dat zijn meester het beste voor hem voor het volgende jaar wil bewaren. Hij wil het 
echter direct hebben. Patiëntie wacht rustig af wat ze krijgt. Daarna zien we hoe een knecht bij Passie 
komt en veel schatten geeft. Hij wordt blij en begint Patiënte uit te lachen opdat die niets gekregen 
heeft. De blijdschap duurt echter niet lang, want hij verkwist alles en houdt binnen de kortste keren 
niets over dan wat vodden en lompen. Uitlegger verklaart: Passie is een beeld van de „mens van deze 
wereld‟ die alles nu wil hebben, terwijl Patiënte het beeld is van de „mens van de toekomende wereld‟ 
die met het beste wacht tot het volgend jaar (dat is na het sterven). 
De volgende les die Uitlegger Christen geeft, gaat over een vuur dat men probeert te doven door er 
water op te gooien. Dit baatte echter niet, want het vuur werd al maar hoger. Dit komt omdat aan de 
andere kant van de muur het vuur steeds werd overgoten met olie. “Dit is het vuur van het genade,” 
zo verteld Uitlegger. “De duivel probeert het vuur, dus de genade, uit te doven. Het vuur wordt ech-
ter aangewakkerd door Christus, die in het hart werkt. 
Christen krijgt nog meer lessen: een kasteel waar hij mensen bovenop ziet wandelen en een grote 
groep die niet durft in te gaan. De oorzaak hiervan is dat er voor de poort gewapende mannen staan 
die iedereen tegenhouden. Zo komen er nog meer voorbeelden en lessen langs, die ik vanwege de 
tijd alleen noem: een man die in een kerker zit; een man die net uit zijn bed komt en gedroomd 
heeft over de wederkomst. 

Figuur 2: Christen arriveert bij het huis van Uitlegger. 
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Van het kruis naar het paleis Sierlijk 

aarna gaat Christen weer verder op reis. De weg is nu aan beide kanten beschermd 
door een muur. Na een poos verder te hebben gelopen, nadert Christen een heuvel 
waarop een kruis stond, met aan de voet een grafkelder. Zodra Christen (met moei-
te vanwege het zware pak op zijn rug) boven komt, aan de voet van het kruis, valt 
het pak van zijn schouders en rolt naar beneden, het graf in. Hierop wordt Christen 
heel blij, want door het kruis, waaraan Jezus stierf voor de zonden van zijn kinde-
ren, is ook Christen verlost van zijn zondepak. Hier verschijnen hem drie blinken-

de figuren die hem andere kleren aantrekken en 
hem een rol geven die hij tijdens het lopen moet 
lezen en bij de hemelpoort moet afgeven. 
 

Juichend gaat Christen op weg. Als hij op den 
duur in een vallei komt, ziet hij hoe drie mannen 
geboeid liggen te slapen. Het zijn Luiaard, Slech-
te en Vermetele. Christen, verzekerd van zijn 
plicht om hen te waarschuwen, maakt hen wak-
ker en roept: “Gij zijt gelijk degene die slaapt op 
de top van de mast in het midden van een grote 
storm.” De mannen antwoorden hem echter dat 
zij geen gevaar zien, draaien zich om en slapen 
weer verder. 
 

Even daarna merkt Christen hoe twee mannen 
over de muur heen klimmen om zo op het pad 
te komen dat naar de hemel leidt. Deze mannen, 
Formalist en Hypocriet, afkomstig uit het land 
IJdele Ere, zijn naar eigen zeggen ook op weg 
naar de berg Sion. Op de vraag van Christen 
waarom ze over de muur klimmen en niet langs 
het poortje gaan, dat aan het begin van de weg 
staat, antwoorden ze dat de mensen van hun 
land het te ver om vinden, om via de poort te gaan. Daarom kiezen deze mensen altijd een bijpad, 
om vervolgens over de muur te klimmen. Dit doet men al meer dan duizend jaar, wat volgens deze 
twee heren impliceert dat het geen belemmering zal zijn om in het Rijk van God te komen. 
 

Na een kort gesprek, waarin de beide heren hem uitlachen, omdat hij „de regel van zijn Meester 
volgt‟, lopen ze alle drie verder: Christen voorop en de anderen er een eindje achterna. Als ze bij de 
heuvel Moeilijkheid uitkomen, moet Christen kiezen uit drie wegen: twee langs de heuvel en één over 
de heuvel heen. Hij kiest voor de laatste, daar die weg rechtuit loopt vanaf het poortje. Deze weg is 
echter zeer stijl, en draagt niet voor niets de naam Bezwaarlijk. 
Formalist en Hypocriet komen ook bij de voet van de heuvel aan. Zij beelden zich in dat de twee 
andere wegen om de heuvel heen lopen en dat de drie wegen later weer bij elkaar komen. De ene 
besluit om de linkse weg te nemen, die de naam Perikel draagt, en de reiziger een groot woud in leidt. 
De andere slaat de rechtse weg, Vernieling, in, en komt “in een zeer wijd veld, vol van schemerende bergen: 
waar hij struikelde, en zo viel, dat hij nimmer weder opstond”1. 

                                                
1 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 88 

Figuur 3: Christens zondenpak valt in het graf. 
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Christen klimt ondertussen als maar verder omhoog. Het lopen wordt al gauw klauteren en het klau-
teren wordt al gauw kruipen. Gelukkig heeft de Heer van de heuvel halverwege een Prieel laten bou-
wen, zodat de vermoeide reiziger er even kan rusten. Christen maakt hier dankbaar gebruik van en 
gaat wat zitten lezen in de Rol. Het duurt niet lang of hij valt in slaap, totdat hij rond middernacht 
door Iemand wordt aangestoten die hem toeroept: “Ga tot de mieren, gij luiaard! Zie hare wegen en 
word wijs.” Daarop schrikt Christen wakker en begeeft zich snel weer op weg totdat hij op de top 
van de heuvel komt. 
Hier op deze top komt hij twee mannen (Vreesachtig en Mistrouwende) tegen, die hem waarschuwen 
dat er twee leeuwen op de weg liggen aan de voet van de heuvel. Hierom vluchten ze terug, de ver-
keerde kant op. 
 

Christen besluit toch verder te gaan, maar als hij vervolgens op de weg naar beneden weer in zijn 
boezem grijpt om de Rol te pakken, blijkt die boezem leeg te zijn. De Rol lag nog netjes in het Prieel, 
waar deze tijdens zijn de slaap uit de handen was gevallen. Christen keert terug en moet dus een 
groot deel van de heuvel 3 maal lopen. Na een tijdje komt hij weer terug op de plaats waar hij geëin-
digd was. Nu gaat hij weer verder met zijn reis, de leeuwen tegemoet. Het duurt niet lang of hij ziet 
een paleis, Sierlijk genaamd, voor zich opdoemen. Als hij nog maar een paar honderd meter van het 
paleis verwijderd is, komt hij op een nauw stukje weg, waar hij de twee leeuwen op de weg ziet lig-
gen. Wat echter niet te zien is, is dat de leeuwen geketend zijn. Christen twijfelt of hij ook terug zal 
gaan. Dan roept de portier van het paleis hem echter vanuit zijn huisje toe dat de leeuwen aan de 
ketting liggen. Toch nog wat bang voor de leeuwen gaat hij door het midden van de weg, waar de 
leeuwen hem, volgens de portier, niets kunnen doen. Zo komt hij aan de andere kant van de leeuwen 
uit, bij het huisje van de portier, Waakzaam genaamd. 

Het paleis Sierlijk 

et paleis Sierlijk is gebouwd door de „Heer des Heuvels‟ om vermoeide pel-
grims uit te laten rusten. In dit paleis wonen Waakzaam, de portier en zijn ge-
zin. Nadat de portier heeft 
gevraagd wie hij is en wat 
hij komt doen, wordt hij 
doorgeleid naar een van de 
andere gezinsleden. Een 

jonge vrouw, Bescheidenheid, leidt hem het huis 
in, waar iedereen hem hartelijk welkom heet met 
de woorden „Kom in, gij gezegende des Heeren!‟. 
Er wordt besloten om totdat de maaltijd gereed 
is, gesprekken met Christen te houden. Allereerst 
spreekt Godvruchtigheid met hem over waarom 
hij pelgrim is geworden en hoe zijn reis tot nu toe 
is verlopen. 
Voorzichtigheid neemt het gesprek over en 
vraagt of hij nog wel eens terug denkt aan zijn 
landgenoten en waarom hij zo graag naar de berg 
Sion wil. 
Liefde vraagt hem nog of hij een huisgezin had en waarom deze niet mee zijn gegaan. Na een lang 
gesprek was het avondmaal gereed en kon men gaan eten. Aan de maaltijd werd gesproken over de 
Heer des Heuvels, een gesprek dat tot diep in de nacht door gaat. 
 

Figuur 4: Christen wordt beproefd bij paleis Sierlijk. 
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De volgende dag laat men Christen eerst een studeerkamer zien met onder andere een geslachtsregis-
ter van de Heer des Heuvels, een lijst met daden die de Heer des Heuvels gedaan had, wie hij in zijn 
dienst had opgenomen en wat deze dienaren allemaal gedaan hadden. Kortom, een volle dag verblijft 
men in de studeerkamer, lezende en kijkende in de vele boeken en registers. 
 

De daaropvolgende dag laten ze Christen het magazijn zien, waar veel oorlogswapens waren opgesla-
gen. Hiermee zou een leger kunnen worden bewapend dat net zoveel man telt als er sterren zijn. 

Verdrukt door Apollyon en in de ‘Vallei der Schaduwen des Doods’ 

ls Christen de daarop volgende dag 
weer verder wil gaan op zijn reis, 
verzoekt men hem om nog een dag 
te blijven om hem de Liefelijke 
Bergen en het Immanuëls Land te 
wijzen, waar hij ook nog langs zal 

komen. Christen verlangt nu alleen maar om nog verder 
te reizen, daar hij zo snel mogelijk in dit Immanuëls 
Land wil komen. Eerst wordt hij echter nog naar de 
wapenkamer geleidt, waar hij een harnas krijgt aangeme-
ten en wapens ontvangt voor als dat nodig is onderweg. 
Bij de portier vraagt hij of deze ook een ander pelgrim 
langs heeft zien komen. Deze antwoordt bevestigend, 
met de mededeling dat het ene Getrouwe was; iets wat 
voor Christen een hele blijdschap is, daar Getrouwe zijn 
naaste buurman was in de stad Verderf. 
 

Christen gaat weer verder op reis. Als eerste moet hij 
door de „vallei van verootmoediging‟; een moeilijke 
plaats, want hij is nog maar net in deze vallei of zijn 
grootste zielenvijand, Apollyon, komt door het veld recht op hem af. Het is een monsterlijk figuur, 
„bekleed met schubben, gelijk een vis: en dat is zijn hoogmoed, hij had vleugelen als een draak, voeten als een beer, uit 
zijn buik kwam vuur en rook, en zijn mond was als de muil van een leeuw.‟2 Apollyon, de Koning en god van 
de streek waar Christen vandaan komt, dreigt hem te zullen doden als hij niet terug gaat naar zijn 
oude staat. Er ontstaat een groot gevecht, waarbij Apollyon de aanval inzet met een regen van vurige 
pijlen, die door Christen deels door zijn schild, deels door zijn hoofd, deels door zijn hart, deels door 
zijn voeten werd opgevangen. Het wordt een strijd die al langer dan een halve dag duurt, waarbij 
Apollyon steeds meer aan de winnende hand schijnt te raken. Deze komt al dichter bij hem en na een 
korte worsteling valt Christen en valt het zwaard uit zijn hand. Apollyon, die dit opmerkt, verblijdt 
zich hierover en neemt zijn laatste krachten bijeen om Christen te doden. Maar de laatstgenoemde 
grijpt op dat moment moed, doordat hij zijn zwaard weer te pakken krijgt. „“O!” riep hij toen: “verblijd u 
niet, om mijn vijand! Want ofschoon ik gevallen ben, zal ik weder opstaan” en gaf hem daarop een dodelijke wond, die 
hem zo terug dreef als een die ter dood gewond is.‟3 Hierdoor slaat Apollyon op de vlucht en Christen zag 
hem nooit meer. Vervolgens zien we nog hoe een hand hem enige bladeren uit de boom des levens 
gaf, bedoeld voor zijn wonden, die daarna op slag genezen waren. 
Al verder lopende in de vallei komt hij twee mannen tegen, die hem aanraden terug te gaan. Zij 
waren een eindje verder omgekeerd toen zijn in de „Vallei der schaduwen des doods‟ kwamen, waar 

                                                
2 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 122 
3 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 130 

Figuur 5: Christen in gevecht met Apollyon. 
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veldduivelen en draken zijn, waar een voordurend gekerm is, als van een volk dat in verdrukking 
leeft; kortom een plaats die de door met vleugelen van de dood overdekt is. 
Christen antwoordt echter gelaten dat hij daar 
dus langs moet om zijn eindbestemming te berei-
ken. Met het zwaard in de hand gaat hij op weg. 
Aan zijn rechterhand bevindt zich een grote 
gracht waar vele mensen ingestort zijn; aan zijn 
linkerhand strekt een groot moeras zich uit. 
Daartussendoor een smal voetpad, waar hij over-
heen moest lopen, in het donker. 
Halverwege treft hij dan ook nog eens de „mond 
van de hel‟, wat voor hem helemaal een ver-
schrikking is. 
 

Na ëen tijd van verschrikking en diepe duisternis 
hoort hij een stem die zegt: “Al ging ik in het dal 
der schaduwe des doods, zo vreze ik niet; want Gij zijt bij 
mij.” Hier werd Christen zeer door verblijdt, daar 
hij daaruit kon opmaken dat hij niet de enige van 
Gods kinderen was, die door dit dal ging, maar 
ook dat God bij hem was en dat hij nu misschien 
wel snel gezelschap zou hebben. Hij besluit daar-
om snel op weg te gaan. 
 

Helaas is de vallei des doods nog niet volledig 
gepasseerd. Waar het in het eerste deel duister 
was en men over een smal pad moest gaan, daar 
was het nu licht – de zon was opgegaan – en er was een goed begaanbaar pad, maar… vol met net-
ten, valkuilen en strikken. Ook woonden er in een spelonk twee reuzen, Paus en Onchristen. Geluk-
kig gaat Christen hier vrijwel moeiteloos doorheen, omdat, zo vertelt de verteller ons, Onchristen 
allang dood was en Paus te oud, te stijf en te ziekelijk was om nog iets met Christen te doen. Wel kan 
hij hem nog kwetsen met woorden, zeggende: “Het zal u niet beteren, voordat er nog meer verbrand worden.”4 

Met Getrouwe op weg naar de stad IJdelheid 

iet lang daarna komt Christen Getrouwe tegen en haalt hem zelfs in. Hij 
grijnsde om het feit dat hij het van zijn broeder had gewonnen, maar hoog-
moed komt voor de val, want Christen struikelt en kan pas weer opstaan als 
Getrouwe hem helpt. Ze reizen samen verder. In een lang gesprek verteld 
Getrouwe hoe het in de stad Verderf is gegaan na het vertrek van Christen, 
hoe het met Gezeggelijk verder is gegaan nadat hij weer thuis was en hoe de 

reis van Getrouwe verlopen is. Na een lang gesprek kijkt Getrouwe een ander man lopen, die met de 
naam Mondchristen versierd werd. Getrouwe voegt zich bij deze man en begint een gesprek met 
hem over wat het doel van de reis is en over andere geestelijke zaken. Tijdens dit gesprek loopt 
Christen een beetje afzijdig mee. 

                                                
4 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 144 

Figuur 6: In de ‘Vallei der schaduwen des doods’. 
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Na een tijdje verteld Getrouwe hem wat een goede reisgenoot dit is. Christen lacht hem echter uit en 
verteld hem wie het is (iets wat Getrouwe blijkbaar niet wist). Het is Mondchristen, ook wonende in 
Verderf, nader gespecificeerd in de Praatsteeg, de zoon van Schoonspreker, ofwel een man bij wie de 
godsdienst niet in het hart zit, maar op de tong. Na enige discussie tussen Christen en Getrouwe 
wordt besloten dat het niet goed is als Mondchristen in hun gezelschap is. Om hem uit het gezel-
schap te verwijderen gaat Getrouwe weer een 
gesprek met hem aan, dit keer over de „kracht 
der godzaligheid‟ met als vraag “Hoe ontdekt zich 
het werk der zaligmakende genade Gods om het hart der 
mensen?”5 Het duurt dan niet lang meer of 
Mondchristen zit in het net gevangen, zegt de 
beide heren kwaad vaarwel en gaat alleen verder. 
 

Niet lang daarna gaan ze door een wildernis en 
een woestijn. Aan het einde hiervan ligt een 
stad, IJdelheid, waar het hele jaar door kermis 
wordt gevierd, de IJdelheids-kermis genaamd. 
Deze kermis bestaat al zo‟n 5.000 jaar en is op-
gericht toen Beëlzebub, Apollyon en Legio be-
merkten dat de weg van de pelgrims die naar de 
berg Sion gaan, door de stad IJdelheid heen 
gaat. Op deze kermis was van alles te doen: “hui-
chelarij, bedrog, schouwspelen, dansen en springen, gek-
ken, apen, hoeven, schelmen van allerlei slag. Hier zijn 
te zien, en dat voor niet: dieven, moordenaars, overspe-
lers, valse zweerders, allen tezamen van een bloedrode 
kleur.”6 
Zo lopen ook Christen en Getrouwe over de 
kermis. Het duurt niet lang of ze worden opge-
merkt door een van de verkopers, die hen spot-
tend vraagt wat ze willen kopen. Spottend, want de mannen herkennen dat zij op reis naar Sion zijn 
door hun kleding (die anders was dan die van de mannen uit de stad), hun taal (Christen en Getrou-
we spraken „de tale Kanaäns‟) en omdat de pelgrims alle goederen links lieten liggen. 
Zoals gezegd was er een die hen opgemerkt heeft, waardoor zij een hele lading van spot en hoon 
over zich heen krijgen. Het wordt zo erg dat er een grote wanorde en opschudding ontstaat. De gro-
te Heer van de kermis wordt gewaarschuwd en die verschijnt al gauw met enige vrienden. De pel-
grims worden onderzocht, mishandeld en berecht. Getrouwe wordt gemarteld en verbrand en Chris-
ten gaat de gevangenis in. Deze weet daarna te ontsnappen en gaat, al zingende en God lovende, 
verder op reis. Vanuit de stad IJdelheid neemt hij ook een nieuwe metgezel mee, die Hopende heet. 
Hij was tot geloof gekomen tijdens het proces tegen Getrouwe en Christen en reist met hem mee. 

                                                
5 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 176 
6 Bron: Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, blz. 193 

Figuur 7: Getrouwe wordt verbrand in IJdelheid. 
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Nieuwe vijanden op de weg 

ervolgens zien we hoe de pelgrim met zijn nieuwe metgezel een andere reiziger 
inhaalt, die zich niet voor wil stellen. Na enig heen-en-weergepraat komt Chris-
ten tot de conclusie dat het Bijeinde uit de stad Mooipraat moet zijn. Als ze hem 
dit vragen verklaart hij dat dit alleen een bijnaam van hem is. Na nog wat gepraat 
verlaten Christen en Hopende hem. Er komen echter 3 vrienden van Bijeinde bij 
hen lopen, maar na een felle discussie weten ook zij niets meer terug te zeggen. 

Zo raken ze ook die heren kwijt. 
 

Na wat lopen komen ze bij een zilvermijn, waar ene Demas hen uitnodigt om er te komen graven. 
Hopende heeft er wel oren naar, maar Christen waarschuwt hem ervoor dat hij al veel over deze 
plaats gehoord heeft en dat het pelgrims ophoudt. Bijeinde en zijn vrienden komen ook bij de zil-
vermijn aan en gaan direct, na slechts een groetend knikje van Demas, naar binnen en vallen daar, in 
de zilvermijn. 
Christen en Hopende lopen door en komen op een weg die zeer ongemakkelijk is om te lopen. Niet 
veel verder zien ze echter aan de andere kant van de sloot een veel betere weg lopen, het Bijpad ge-
heten. Ertussen ligt een sloot waar gelukkig een plank als brug fungeert. De beide heren besluiten om 
deze weg te nemen. Dit is echter niet zoals het hoort. ‟s Nachts begint het enorm te regenen en te 
onweren. Dan zien onze pelgrims hoe stom ze hebben gedaan om deze weg te kiezen. Ze besluiten 
terug te gaan naar de plank, maar die kunnen ze de complete nacht niet vinden. Ze besluiten om on-
der een schuilplaatsje te wachten tot het licht is. Vermoeid vallen ze daar in slaap. 
 

Beide pelgrims slapen op het landgoed van de 
reus Wanhoop die in het nabijgelegen kasteel 
Twijfeling woont. Als deze ‟s morgens op zijn 
landgoed een rondje gaat lopen, vindt hij de pel-
grims. Hij sleept ze mee naar zijn kasteel en 
dumpt ze van de woensdagmorgen tot de zater-
dagavond in een stinkend donker hol zonder 
brood of water. ‟s Zondagsmorgens ranselt hij 
hen enorm af en laat hen de rest van de dag in 
hun kerker. De morgen daarna komt hij hun een 
busje gif, een mes en een strop brengen. Hij 
meldt dat ze toch nooit meer uit de kerker kun-
nen komen en dat ze maar het beste zelfmoord 
kunnen plegen. Deze raad wordt, zoals we wel 
aan kunnen voelen, niet opgevolgd. 
De volgende morgen probeert de reus hen ver-
der te ontmoedigen door hen het kerkhof te la-
ten zien waar veel andere pelgrims liggen die 
door Wanhoop in stukken zijn gescheurd. Hij 
deelt hen mee dat als zij zich niet van het leven 
beroven, hij dit ook met hen zal doen. 
Op de daaropvolgende zaterdagmorgen voor dag 
en dauw bedenkt Christen ineens dat hij een sleu-
tel heeft. Deze gebruiken ze, zodat ze kunnen ontsnappen. Alleen de ijzeren buitenpoort komen ze 
niet gemakkelijk uit. Deze kraakt nog al, en daardoor wordt Wanhoop wakker. Hij kan echter niet 

Figuur 8: Pelgrims in de gevangenis van Wanhoop. 
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overeind komen omdat hij nog al eens last heeft van kramp in zijn spieren. Zo kunnen Christen en 
Hopende ontsnappen aan deze verschrikkelijke kasteelheer. 
Bij de sloot gekomen richten ze een teken op ter waarschuwing aan de nog volgende pelgrims met de 
tekst: “Over deze plank heen, is de weg naar het kasteel Twijfeling, dat bewoond wordt door de reus Wanhoop, die de 
Koning van de heuvel steeds veracht en de heilige reizigers zoekt te verderven.”7 

Het laatste deel van de weg 

aarna zetten ze hun reis voort en zo komen ze in de Liefelijke Bergen. Op de top-
pen weiden herders hun kudden en met hen gaan onze pelgrims praten. De herders 
vertellen hun dat deze bergen 
Immanuëlsland zijn en dat deze 
kudden ook van hem zijn. De 
pelgrims mogen bij deze her-

ders een tijd uitrusten van hun reis. De volgende 
dag tonen de herders hen een bovenaanzicht op 
het kasteel van reus Wanhoop met de dodentuin. 
Ook krijgen ze een blik op een bijpad naar de hel. 
Daarna reizen ze snel verder, zodat ze zo snel 
mogelijk bij de berg Sion zouden zijn. 
 

Als ze weer op weg zijn, komen ze een slimme 
jongeman tegen die zich voorstelt als Onkunde. 
Een vroom man die naar eigen zeggen bid, vast, 
tienden en aalmoezen geeft en nu zijn land verla-
ten heeft om het eeuwige leven te verkrijgen. Hij 
denkt dat hij dat met al zijn goede werken wel 
kan behalen. Hem laten ze daarom ook maar 
gauw achter zich. 
 

Verderop zien ze hoe een man, gebonden met 
zeven touwen, door zeven duivels naar het bijpad 
naar de hel wordt gesleept. Zo verder lopend 
komen ze bij een tweesprong, waar de weg aan 
beide kanten recht was, zodat ze niet wisten welke ze nemen moesten. Een zwarte man vraagt hen 
dan waar ze heen willen en wijst hun de… verkeerde weg. Ze komen in een net terecht, waar ze een 
lange poos in blijven liggen. Een man in een blinkend wit kleed verschijnt dan die hen weer op de 
goede weg brengt. 
 

Christen en Hopende komen al dichter bij de berg van hun bestemming aan. Op den duur zien ze 
echter een vreemd fenomeen: iemand die zich in tegengestelde richting voortbeweegt, dus van de 
berg af. Deze man draagt de naam van Atheïst. Hij vertelt dat de berg Sion helemaal niet bestaat, 
maar gelukkig zien de pelgrims hem als een bedrieger en gaan op weg. 
 

Achteromkijkende ziet Hopende dan Onkunde weer lopen. Ze nodigen hem uit om eens met hem te 
spreken over God, maar al snel blijkt dat hij zijn naam (Onkunde) grote eer bewijst als het om deze 
dingen gaat. 
 

                                                
7 Bron: eens christens reize naar de eeuwigheid, blz. 258 

Figuur 9: Zicht op de hemelpoort. 
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Na nog een eind te hebben gelopen, komen ze twee engelen tegen die hen vergezellen op de verdere 
reis. Zo komen ze vlak bij de poort, maar… er moet eerst nog een rivier overgestoken worden. Er is 
hier echter geen brug, zodat men over moet zwemmen. Christen is hier echter niet goed toe be-
kwaam vanwege zijn harnas en zinkt vrijwel direct. Hopende redt hem echter en zo komen ze aan de 
overkant. Daar moeten ze nog de berg Sion beklimmen, maar dat gaat als vanzelf, omdat de engelen 
hen naar boven dragen. Zo komen Christen en Hopende dan eindelijk in het hemelse Sion aan. De 
poort staat voor hen wagenwijd open 
 

Ondertussen komt Onkunde ook bij de rivier aan. Hij hoeft niet te zwemmen, maar wordt overgezet 
door de veerman IJdele Hoop. Ook hij bereikt de poort van de hemel, maar wordt buitengesloten. 
 

 
Figuur 10: Onkunde voor een gesloten hemelpoort.
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Figuur 11: Plattegrond van het graafschap Bedfordshire met Bedford in het midden aan de rivier de Ouse en daaronder Elstow. 
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Het leven van Bunyan 

Zijn jeugd 

m in het land van John Bunyan te komen, moeten we afreizen naar Groot-
Brittannië. Iets ten westen van Cambradge ligt het graafschap Bedfortshire. De 
hoofdstad van dit stukje Engeland is de stad Bedfort. Direct onder Bedfort, aan de 
andere kant van de snelweg A421, ligt het gehucht Harrowden. Hier werd John 
Bunyan geboren in het najaar van 1628. Een exacte geboortedatum is onbekend, 
wel weten we dat hij genoemd staat in het doopregister van de Abbey Church in 

Elstow, waar de vermelding staat: „John, de zoon van Thomas Bunyan, de 30ste november 1628‟. 
Het huis waar hij geboren is, bestaat al lang niet meer, maar een voetpad leidt ons naar deze plaats, 
waar alleen nog maar een gedenksteen staat. Hier woonden de kopersmid Thomas Bunyan met zijn 
vrouw Margaret Bentley, die op 23 mei 1627 waren getrouwd. 1½ jaar later werd hun eerste zoon, 
John geboren. Hij krijgt in 1630 een zusje, Margaret, en nog eens 3 jaar later een broertje, William. 
Iedere zondag gaat het gezin Bunyan naar de eerder genoemde Abbey Church in Elstow. Hiervoor 
moesten ze door een moeras, 
waardoorheen een pad met 
witte steentjes was aangege-
ven. 
 

John was geen oppassende 
jongen. Het was een „duivels 
joch‟, dat geen zin kon zeggen 
zonder erbij te vloeken. Dit 
ging echter niet onophoudelijk 
door, „Want vaak nadat ik dagen 
in de zonde had doorgebracht, werd 
ik in mijn slaap zeer beangst door 
verschijningen van duivelen en boze 
geesten.‟, zo schrijft Bunyan 
later in zijn autobiografie 
„Grace Abounding‟. Deze 
indrukken waren echter altijd 
van korte duur, waarna hij 
weer opnieuw in de zonden terecht kwam. 
 

Verder kennen we John als een uiterst ijverige jongen, die graag met zijn handen werkt. Rond het jaar 
1639 verwisselt hij dan ook de schoolbank voor het aambeeld. Hij wordt geen kopersmid, zoals zijn 
vader, maar ketellapper. Dit beroep is qua rang en stand te vergelijken met het herderschap uit de tijd 
van de geboorte van Jezus, laag dus! Ja, het stond bekend als een beroep dat ook wel werd uitgeoe-
fend door zigeuners en landlopers, die, eenmaal binnen, van de gelegenheid gebruik maakten om 
spullen bij de mensen uit huis te stelen. Het was dan ook verboden een ketellapper onderdak te bie-
den. 
 

Verder moeten we hem in zijn jonge jaren zien als iemand die stoer wil zijn tegenover zijn vrienden. 
Af en toe misschien iets te stoer: 

Figuur 12: Elstow Abbey. Aan de rechterkant van deze kerk bevindt zich 
de Green met de Moot Hall. 
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Op een keer liep hij met zijn vrienden over de weg, toen een adder hen tegemoetkwam. John gaf 
hem met een stok een mep op de kop, waardoor het beest het bewustzijn verloor, pakte het beest op, 
brak de bek open en haalde met zijn vingers de gifangel eruit. 
Een uiterst gevaarlijke daad, die zeker verkeerd had afgelopen als God hem niet had bewaard. 
 

Als hij nog maar 16 jaar oud is, besluit hij het leger in te gaan. Vermoedelijk is dit geweest in het Par-
lementsleger te Newport Pagnell, want daar staat hij op de monsterrol die nog altijd bewaard is ge-
bleven. In de Civil War (1642 – 1646; een burgeroorlog die werd gevoerd vanwege het invoeren van 
een nieuw gebedenboek, een herziene versie van het Book of Common Prayers) strijd Bunyan aan de 
kant van Olivier Cromwell, de leider van het parlementsleger, die tegen het invoeren van het gebe-
denboek was. John heeft niet hoeven te vechten, maar was waarschijnlijk vanwege zijn vakkennis 
belast met het repareren van de helmen. 
Ook komt hij hier in aanraking met de Bijbel. In die tijd was het namelijk de gewoonte om een sol-
daat een Bijbel en een catechismus te geven. Dit heeft echter in die tijd weinig indruk op hem ge-
maakt. 
De oorlog zelf liet echter wel veel onvergetelijke indrukken na, want dit is overduidelijk één van de 
inspiratiebronnen geweest voor zijn boek „The Holy War‟ (De Heilige Oorlog). 
Na ongeveer 2½ jaar dienst neemt hij in de zomer van 1647 weer terug naar huis, terug naar zijn 
aambeeld en terug naar zijn ketellappersvak. 

Uiterlijke bekering 

a zijn diensttijd trouwt hij in 1648 of 1649 met ene Mary. Het is een arm 
echtpaar, dat het tijdens het eten met 1 bord en 1 lepel moest stellen… De-
ze Mary is godsdienstig opgevoed en heeft van haar vader (die inmiddels 
overleden was) 2 boeken geërfd: „Het voetpad van de eenvoudige naar de hemel‟ 
van Arthur Dent en „De praktijk der godzaligheid‟ van de schrijver Lewis Bayly. 
John maakt er een gewoonte van om deze calvinistisch boeken met zijn 

vrouw te lezen. Het waren boeken die ernstig waarschuwden tegen de zonde, waarvan sommige din-
gen hem wel aanspraken. Hierdoor krijgt hij een verlangen om zijn leven te hervormen. 
Verder gaat hij ook mee naar de kerk in Elstow, zingt daar mee, leest mee in de Bijbel. Helaas gaat 
het hier maar om uiterlijke bekering. Het zijn vooral de priester en de koorzanger die grote eerbied 
bij hem opwekken. 
 

Aan de uiterlijke bekering zou een eind komen als de aardsbisschop in 1639 een nieuwe predikant 
benoemt. Deze man, Christopher Hall, die puriteinse sympathieën heeft, bestrijdt en bestraft de zon-
de enorm. Ook was zijn verzet groot tegen het „Book of Sports‟, het boek dat door koning Jacobus was 
ingevoerd en later door zijn zoon, koning Karel I, opnieuw ingevoerd, wat voorschrijft wat voor 
sporten/spelen er op zondag wel en niet mogen worden gespeeld.  
Eén van die spelen is Tip Cat, een soort van honkbal en het favoriete spel van John. Op een zondag 
preekt Hall weer eens over het ontheiligen van de zondag. De woorden treffen bij John even doel, 
maar na het eten gaat hij toch weer naar zijn vrienden op de Green, waar hij deel neemt aan het ge-
liefde volksspel. 
Vlak voor zijn tweede slag gebeurt er iets geheel onverwachts. Net als bij Paulus op weg naar Da-
mascus hoort John een stem uit de hemel. In zijn autobiografie beschrijft hij dit als volgt: „But the same 
day, as I was in the midst of a game at cat, and having struck it one blow from the hole, just as I was about to strike 
it the second time, a voice did suddenly dart from heaven into my soul, which said, “Wilt thou leave thy sins and go to 
heaven, or have thy sins and go to hell?”  At this I was put to an exceeding maze; wherefore, leaving my cat upon the 
ground, I looked up to heaven, and was as if I had, with the eyes of my understanding, seen the Lord Jesus looking 
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down upon me, as being very hotly displeased with me, and as if He did severely threaten me with some grievous 
punishment for these and other my ungodly practices.‟ 
Hij beseft dat het voor hem te 
laat is en dat hij niet meer zalig 
kan worden. Hiervan maakt de 
duivel handig gebruik en fluistert 
hem in dat hij maar het beste met 
zijn zonden door kan gaan; wat 
maakt het nu uit of je met veel of 
met weinig zonden sterft, je komt 
toch in de hel. Dit resulteert erin 
dat John nog goddelozer wordt, 
nog meer vloekt en probeert te 
verzinnen welke zonde hij nog meer zou kunnen doen. 
Het wordt zelfs zo erg met hem dat hij door een vrouw die het zelf niet zo nauw neemt, terecht 
wordt gewezen, met de woorden: “Jij bent de meest goddeloze kerel die ik ooit heb ontmoet. Door jouw gedrag 
verderf je de jeugd van de hele stad!” Hierdoor stopt hij met vloeken en op den duur vloekt hij zelfs hele-
maal niet meer (dit is opmerkelijk als je bedenkt dat hij eerst geen zin kon zeggen zonder erin te 
vloeken). Zodoende vindt er een uiterlijke hervorming plaats die echter niet resulteert in een inwen-
dige bekering. Hij gaat zelfs weer uit de Bijbel lezen en dan vooral het Oude Testament; met het 
Nieuwe Testament weet hij geen raad en ook verstaat hij niet wat Christus op aarde kwam doen. 
Door Gods geboden te houden verwacht hij in de hemel te komen. 
 

Een andere bezigheid die Bunyan graag deed, was het luiden van de klokken van de Abbey Church. 
Dit werd met 6 man gedaan en had tot doel om andere vrienden op te roepen mee te doen met een 
spel, bijvoorbeeld op de zondag het Tip Cat. De traditie vertelt dat John altijd de 5e klok luidde. 
Met dit klokluiden (ofwel het oproepen tot het spelen van een spel) stopt hij nu ook; hij gaat er ech-
ter nog wel bij kijken. Als hij omhoog kijkt in de toren ziet hij hoe de klokken heen en weer gaan. 
Dan bedenkt hij opeens: „Stel je voor dat één van de klokken valt en mij verplettert, wat dan?‟ Het 
gevolg is dat hij onder één van de grootste balken komt te staan. Hij redeneert verder: „En als die 
klok nu eens op de balk komt, dan valt de balk en dood mij alsnog!‟ Bij deze gedachte gaat hij snel in 
de deuropening staan; „…maar ja, als nu eens de toren in zou storten?‟ 
De angst voor een onverwachte dood neemt bij hem alleen maar toe en zo komt hij al meer en meer 
tot de conclusie dat hij niet voor God kan verschijnen. Langzamerhand gaat hij alsmaar meer wet-
tisch leven en denkt zo de zaligheid te kunnen verdienen. 

Innerlijke bekering 

ls John op een dag door Bedford loopt en daar potten en pannen repareert, 
ontmoet hij daar 3 vrouwen die over God spreken. Wat hij uit hun gesprek-
ken opmaakt is dat hij de genade van God mist en Jezus niet kent als zijn 
zaligmaker. Alsof er een nieuwe wereld voor hem open gaat, raakt hij steeds 
meer overtuigd van het feit dat hij zo niet voor God kan bestaan. Zijn oude 
vrienden raakt hij hierdoor kwijt, maar daarvoor in de plaats komen nieuwe 

vrienden: de vrouwen die hij keer op keer weer opzoekt en aan hen zijn hart bloot legt. 
 

Vele gedachten volgen elkaar op, waardoor hij heen en weer wordt geslingerd tussen de duivel en 
zijn eigen onkunde. Eens krijgt hij een visioen waarin hij de vrouwen aan een zonovergoten kant 
van een berg ziet staan, terwijl hij zelf in de ijzige koude staat. Hij kan echter niet naar de vrouwen 

Figuur 13: Het Tip Cat spel. 
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toe, want er is een hoge muur tussen hen waar niet over te klimmen is. Na een tijd langs de muur te 
hebben gelopen, ziet hij een smalle spleet, waar hij met veel pijn en moeite doorheen komt. Nu, aan 
de andere kant van de muur, voegt hij zich bij de vrouwen. 
Weken denkt hij hierover na, maar dan komt Satan weer eens met zijn aanvechtingen: “Zouden die 
vrouwen uit Bedford niet 
de laatste zijn, die God 
wilde bekeren in deze om-
geving?” Zo blijft hij maar 
op twee gedachten hinken. 
 

De vrouwen van Bedford 
blijken lid te zijn van de 
gemeente die samenkomt 
in de St. John Church, 
waar John Gifford in die 
dagen predikant was. Bij 
de pastorie van deze man 
klopt John Bunyan op een 
dag aan. Op een bordje 
naast de deur staat te le-
zen: “In this house JOHN 
BUNYAN sought spiritual 
help from JOHN GIFFORD 
in the 1650‟s”. De ontmoe-
tingen in de pastorie wa-
ren zeer heilzaam voor Bunyan. Hij gaat inzien dat hij zondig is en niet zonder God kan. Mede door 
de vele gesprekken met dominee Gifford wordt hij tot God bekeerd en „valt‟ zijn zondepak van zijn 
schouders. 
 Nadat hij tot de gemeente van dominee Gifford is toegelaten wordt hij opnieuw gedoopt. Het exacte 
jaartal van deze doop is niet bekend; sommigen zeggen 1653, anderen zeggen dat dit in 1651 of 1652 
was. 

Werkzaam in de gemeente van Bedford 

ater, in 1655, wordt hij benoemd tot deacon, een ambt dat het meest te vergelijken 
is met het huidige ambt van ouderling. Hierdoor mag hij ook in de kerkelijke ver-
gaderingen voorgaan. Ook in deze tijd krijgt hij nog last van de duivel die hem 
influistert: “Verkoop Christus!” Gelukkig is zijn antwoord steeds afwijzend. Als het 
op een morgen te erg wordt. Laat Christus maar gaan, zo gaat het door hem heen. 
Door deze gedachte denkt hij gedurende een jaar de zonde tegen de Heilige Geest 

te hebben bedreven. Door een verklaring van de Galatenbrief door Maarten Luther mag hij echter 
weer uitzicht krijgen. 
 

Een paar jaar later krijgt hij ook nog ambt van prediker erbij, waardoor hij het ambt van deacon 
vaarwel moet zeggen. Hij krijgt daarbij de taak om te preken in gemeenten in wording, met de kerk in 
Bedford als moedergemeente. 
Als echter in 1656 een epidemie uitbreekt, krijgt hij zelfs een beginnende longtering. Zijn lichame-
lijke krachten nemen sterk af, maar zijn geestelijke krachten nemen hierdoor zelfs toen. Hij mag 
zelfs met Paulus zeggen: “Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?” (1 Korinthe 15:55). In 

Figuur 14: De St. John Church in Bedford met geheel links de pastorie. 
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zijn boek Grace Abounding schrijft hij dan: “Hierop werd ik opeens naar lichaam en ziel hersteld, want mijn 
ziekte week van mij en ik kon opnieuw mijn werk behoorlijk voor God doen.” Ook verhaalt hij hoe velen naar 
hem kwamen luisteren tijdens zijn preken. 
 

Zo zien we hoe hij van ketellapper met een aambeeld op zijn rug een reizend evangelist is geworden 
(daarnaast deed hij nog altijd zijn ketellapperswerk om zijn gezin te onderhouden). Hij spreekt overal: 
in huizen, kerken, schuren, onder bomen, op heidevelden. Zelfs op de Green, het grasveld bij de 
Moot Hall in Elstow, waar hij vroeger Tip Cat speelde, zelfs daar preekt hij. 
 

Helaas valt zijn prediking niet altijd in goede aarde. Er zijn mensen die hem bespottelijk maken. Hij 
schrijft hierover in Grace Abounding: “Zo vertelde men dat ik een tovenaar, een Jezuïet, een straatrover of der-
gelijke was, waarop ik zeggen kan dat ik onschuldig was. maar wat mijn beschuldigers aangaat, laten zij zich gereed-
maken om mij te ontmoeten voor de rechterstoel van Gods Zoon, om zich over al deze dingen, evenals over hun overige 
ongerechtigheden, te verantwoorden.” 
Een andere vraag die zijn tegenstanders stellen is of hij wel bevoegd is om te preken. Kan en mag 
een ongeschoolde ketellapper wel overal gaan preken waar hij wil en waar hij gevraagd wordt? Tij-
dens de regering van Oliver Cromwell valt vervolging nog wel mee, maar na zijn dood in 1658 gaat 
het geheel mis. De chaos is compleet en men zoekt Bunyan op te pakken. Dit gelukt niet, al kan hij 
niet meer gewoon over straat gaan als hij naar een plaats gaat om te preken. Hij moet als boer of 
voerman verkleed om in een schuur voor te gaan. Tevens komen er wel eens officieren met hun 
manschappen binnenvallen. Hij verzoekt dan een lied aan te heffen en ondertussen weet hij uit de 
voeten te komen. 
Ook komen er geleerden die hem bediscussiëren, zoals dr. Thomas Smith. Tijdens een preek waar 
deze geleerde bij zit, zegt John dat naar zijn gedachten de meesten onder hen ongelovig zijn. In een 
discussie na afloop van de preek legt Bunyan dit aan dr. Smith uit aan de hand van de gelijkenis van 
het zaad in de akker. Hierbij worden 4 soorten hoorders beschreven. 
Verder krijgt hij het in de gemeente van Bedford ook steeds drukker, zeker omdat de predikant die 
daar stond zwak was. John moest hem vooral tijdens de preken vervangen, maar ook het pastorale 
werk. Vanwege de gezondheid deed de predikant alleen nog het noodzakelijke; John moest de rest 
doen. 

Opgepakt en in de gevangenis 

p een keer moet Bunyan preken in Lower Samsell, een plaatsje vlak bij Harlington. 
Hij weet niet dat er een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd. Als de boer van 
de schuur waar hij preekt hem dat zegt, beslist hij om toch door te gaan met zijn 
preek. Nadat zijn preek net begonnen is, komt de veldwachter met enige helpers 
binnen en gelast Bunyan te stoppen met zijn preek en mee te gaan. Hij bewilligd 

hierin en gaat mee naar het overheidsgebouw van Sir Francis Wingate, de kantonrechter en magi-
straat. 
Hier wordt hij door Wingate verhoort. Als deze aan de veldwachter vraagt wat John heeft gedaan, 
kan deze niet anders doen dan antwoorden dat de alleen Bijbels bij zich hadden en met gebed waren 
begonnen. Na een kort verhoor grijpt Wingate tenslotte naar een ¾ eeuw oude wet uit de tijd van 
koningin Elizabeth. Op grond van een artikel uit de Conventikelwet uit 1593 waarin staat dat “onder 
de dekmantel van godsdienst mogen er geen opruiende samenkomsten worden gehouden”, geeft hij hem in overwe-
ging te stoppen met preken (zijn vrienden hebben dan nog iets aan hem) of als balling te worden 
weggestuurd (dan hebben zijn vrienden totaal niets meer aan hem). Bunyan geeft hem echter het 
antwoord dat hij niet zal ophouden met preken. Daarom besluit de kantonrechter hem tot de drie-
maandelijkse rechtszitting vast te houden. 
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Deze zitting vindt plaats in januari 1661; het vonnis luidt 3 maanden cel en als hij daarna niet stopt 
met preken zal hij worden verbannen. Komt hij dan nog eens binnen de grenzen dan wordt hij op-
gehangen. 
 

Uiteindelijk worden het 12 jaren van gevangenschap die hij in de Bedfordse County Goal moet 
doorbrengen. Deze heeft Bunyan nuttig door weten te brengen: in de eerste plaats heeft hij daar 
vooral op geestelijk gebied veel geleerd. De cel werd zo een soort van hemels paleis waar hij diep 
wordt ingeleid in de heilsgeheimen van God en Zijn Woord. 
Er wordt ten onrechte veel gesteld dat hij kant heeft gemaakt in zijn cel, vanwege de zinsnede „He 
made lace‟. Dit is echter niet waar, want er staat in de oorspronkelijke tekst: „He made laces.‟ Dat is na-
melijk heel wat anders, namelijk schoenveters. Deze maakte hij en voorzag ze van ijzeren stiften zo-
dat zijn vrouw deze kon verkopen om in het onderhoudt te voorzien. Zij of de blinde dochter Mary 
uit Bunyans eerste huwelijk8, komen ze dan ophalen. 
 

Als de drie maanden ten einde lopen, heeft hij op 3 april 1661 een gesprek met de griffier van het 
kantongerecht, Paul Cobb. Hij deelt hem mede dat de rechters aan hun besluit vasthouden en hem 
niet zullen vrijlaten als hij 
niet beloofd te stoppen met 
het preken. De zaak moet 
nu aanhangig worden ge-
maakt bij het hoger ge-
rechtshof. Deze hebben een 
zitting in augustus van dit 
jaar. Tot drie maal toe laat 
John zijn vrouw Elizabeth 
een verzoekschrift indienen 
om zijn zaak in behandeling 
te nemen en hem vrij te 
laten. 
De eerste keer dient ze een 
petitie in bij Sir Matthew 
Hale, een van de rechters. 
Hij staat haar vriendelijk te 
woord en belooft haar te 
kijken wat hij kan doen. 
De volgende dag al gooit ze een verzoekschrift in de koets van de andere rechter, Twinson. Deze bijt 
haar, na het te hebben gelezen, toe dat haar man een veroordeelde misdadiger is en dat hij pas wordt 
vrijgelaten als hij belooft op te houden met preken. 
Het derde verzoekschrift wordt opnieuw ingediend bij rechter Hale. Een andere rechter, Chester 
(een oom van kantonrechter Wingate), breekt het gesprek echter resoluut af en zegt dat de schuld op 
de eerste zitting al vaststond. 
Zo komt er dus deze keer geen behandeling van de zaak. Ook na afloop probeert ze het nogmaals en 
mag de volle zaal van rechters toespreken die in het Swan Hotel bij elkaar zitten na te praten. Hier 
bereikt ze niet veel mee, want de heren kunnen niets voor haar doen. 
 

                                                
8 In 1658 sterft zijn eerste vrouw, Mary. Zij laat een man en 6 kinderen achter. In de eerste maanden van 1659 hertrouwt 
Bunyan met Elizabeth. Zij neemt de verdere zorg van het gezin op zich, daar John weinig thuis was vanwege zijn ketel-
lappers- en preekwerkzaamheden. Door de schok van Johns arrestatie komt hun eerste kind levenloos ter wereld.  

Figuur 15: Het Swan Hotel aan de oever van de Ouse. 
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Hoe zij verder haar best doet, een rechtszaak zit er niet in, ook niet als hij de cipier verzoekt om hem 
op de lijst te zetten voor de behandeling in hoger gerechtshof in april 1662. Deze zet hem wel op de 
lijst, maar de griffier Paul Cobb haalt hem van de lijst om een veroordeling te voorkomen. 
 

Bunyan blijft zoals gezegd 12 jaren in de cel zitten. Naast het bestuderen van diverse Bijbelgedeelten 
schrijft hij ook het ene boek na het andere boek. In 1662 rolt zijn boek „A Discourse touching Prayer‟ 
van de drukpers, in 1665 wordt zijn boek „The Holy City‟ uitgegeven en in 1666 gebeurt dit met zijn 
autobiografie „Grace Abounding for the Chief of Sinners‟. 
 

Vanwege vele zware slagen op Engeland9 en koning Karel II wordt er voor een gematigde koers ge-
kozen. Zo wordt Bunyan in 1666 vrijgelaten, maar wordt na een paar weken weer gearresteerd als hij 
wordt betrapt tijdens een hagenpreek. Wederom komt hij voor 6 jaar in de cel terecht. In eerste in-
stantie wil men hem verbannen, maar men durft het niet aan dit te doen, omdat ze bang zijn dat het 
volk in opstand zal komen. 
Doordat de regering nauwelijks meer zitting heeft in Londen, zwakken de vervolgingen af en krijgt 
ook Bunyan meer vrijheid. Hij mag af en toe met andere broeders de gemeente in. Ook zet hij in 
deze tijd een groot netwerk van predikanten op, zodat ze in de toekomst sterker kunnen staan, 
mochten er weer vervolgingen komen. Doordat hij het hier juist zo druk mee heeft, heeft hij geen 
tijd meer om boeken te schrijven. Zo zien we in deze periode geen boeken van zijn hand verschijnen. 

Opnieuw werkzaam in Bedford en opnieuw gearresteerd 

n 1672 verandert er veel: de adviseurs van 
Karel II adviseren om de vervolgingen te 
staken en de tot nu toe verboden diensten 
toe te staan. Zo krijgt Bunyan samen met 
enige andere gevangenen op 9 mei de 
vrijheid en de toestemming om te preken 

op bepaalde plaatsen. John krijgt zijn plaats aangewezen in 
de schuur van Josias Roughead. Daar wordt hij bevestigd 
als predikant, waardoor hij handen en voeten tekort komt 
om al zijn bezigheden te volbrengen. Aan zijn vroegere 
vak, ketellapper, komt hij al helemaal niet meer toe. Hij 
preekt en heeft toezicht in vele gemeenten, hij legt geschil-
len bij, voorkomt rechtszaken, enz. Het is niet verwonder-
lijk dat men hem op een gegeven moment „Bisschop Bu-
nyan‟ gaan noemen. Zijn preken werken zo diep uit dat 
een losbandige student uit Cambridge tot geloof komt en 
later predikant wordt in Royston. 
 

In 1673 worden de regels door de overheid weer aange-
scherpt, waardoor overheidspersonen minimaal 1 keer per 
jaar aan het Heilig Avondmaal in de anglicaanse kerk deel 
moeten nemen. Een vervolg komt in 1675: de vergunnin-

                                                
9 Te denken valt hier aan de Tweede Engels-Nederland van 1665 tot 1667 met als hoogtepunt de Vierdaagse Zeeslag in 
1666 en de tocht van Michiel de Ruyter naar Chattam over de Theems die een jaar later plaats vond. 
Ook brak er in 1665 een pestplaag uit, waardoor 90.000 inwoners van Londen omkwamen. 
In onder andere Bedford werden complete razzia‟s gehouden om de mensen die niet naar de anglicaanse kerk kwamen in 
de gevangenis te stoppen. Zodoende kwamen de gevangenissen overvol te zitten, met als resultaat dat men er alleen nog 
maar kon staan. 

Figuur 16: ‘The Bunyan Meeting Free 
Church’ is het uitvloeisel van wat onder 
Bunyan begon als een schuur. 
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gen aan Bunyan en vele anderen om te preken, worden ingetrokken. Op 4 maart van dat jaar wordt 
een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, omdat hij gewoon door blijft preken. Bunyan, die dit wil 
voorkomen, duikt onder in Londen. Hierdoor weet hij deze arrestatie uit te stellen tot december 
1676. Voor zes maanden zal hij worden vastgehouden. In zijn cel schrijft hij zijn meest bekende 
werk: „De Christenreis naar de eeuwigheid‟. Alleen al tijdens zijn leven verschenen er 12 drukken, 
samen goed voor 100.000 exemplaren! 
 

Over plaats en tijd van schrijven van dit boek lopen de meningen uiteen. Er zijn bronnen die melden 
dat het eerste gedeelte al in 1666 (dus tijdens zijn eerste gevangenschap) zijn geschreven. Er staat 
namelijk ergens in „De Christenreis naar de eeuwigheid‟ “En ik droomde opnieuw…‟, wat volgens hen 
erop wijst dat dit gedeelte in 1677 is geschreven, tijdens zijn tweede gevangenschap. Zij zeggen ook 
dat hij dit meesterwerk niet af heeft kunnen maken in zijn periode van vrijheid, daar hij het toen te 
druk had met pastoraal werk. 
Deze uitleg is echter niet geheel waarschijnlijk, daar in het voorwoord van John Bunyan zelf staat: 
“Ik wijdde mij geheel aan dit geschrift, want ik was veel te bang dat de boze satan mijn hart met ijdele gedachten zou 
verleiden, als hij mij werkloos aantrof.” Hieruit concluderen we dan ook dat hij dit boek vermoedelijk in 
1677 (dus tijdens zijn tweede gevangenschap) heeft geschreven en in de periode daarna (toen hij weer 
in vrijheid was gesteld) dit geschrift heeft afgemaakt. 
 

 
Figuur 17: Beeld naar aanleiding van het begin van ‘The Pelgrims Progress’ 
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Het verband tussen ‘The Pelgrims Progress’ en het leven van 
de schrijver 

oen ik in ‟t eerst mijn schrijven dus begon, 
Wist ik nog niet, wat d‟ uitslag wezen kon, 

Ja, „k had het anders voor, toen ik alras 
Zo ongemerkt dit boek begonnen was. 

 

Terwijl ik schreef van ‟s Heeren volk en weg 
In onze heildag had ik, als ik zeg, 

Zo ongedacht hun weg en lot op aard‟, 
In beelden uitgewerkt, en trouw vergaard. 

 

Dat beeldental vermeerderde zo zeer, 
Ja haast, ad infinitum, „k schreef ze neer, 
Zodra zij heel mijn boekwerk vulden dat 
Ik naar mijn plan alreeds ontworpen had. 

 

Dit gedicht schreef Bunyan toen hij klaar was met zijn boek „The Pelgrims Progress‟. Vele beelden 
uit dit boek haalde hij uit zijn eigen leven en de omgeving van Bedford, waar hij het leeuwendeel van 
zijn leven heeft gewerkt. Tijdens het schrijven moet hij veel gedacht hebben aan de vele plaatsen 
waar hij was geweest; de Moot Hall en de Green met daarnaast de Elstow Abbey, de gevangenis 
waarin hij zat, het Houghton House waar hij de potten en pannen heeft gerepareerd en waar hij een 
groots uitzicht had over de heuvelachtige omgeving. En wat te denken van het 
kruis in Stevington? Laten we eens gaan kijken welke beelden uit „De Christen-
reis naar de eeuwigheid‟ overeenstemmen met de omgeving van Bedford en een 
het leven van Bedford. 
 

Zoals we wel kunnen begrijpen is de Christen in zijn oude staat in stad Verderf 
(in het boek schrijft hij dat hij daar Genadeloos heette) de Bunyan voor zijn 
bekering. Zijn heilsstaat waarin hij in het dagelijks leven ketellapper was en met 
zijn 30 kilogram wegende aambeeld langs de verschillende plaatsen en klanten 
reisde. Waarschijnlijk heeft hij dit beeld van de sjouwende ketellapper gebruikt 
als de Christen met het zondepak op zijn rug. 
In De Christenreis zien we hoe Evangelist hem wijst op de Enge Poort, de 
poort die tot het leven leidt. Ongetwijfeld moet Christen hier hebben gedacht 
aan de predikant John Gifford met wie hij door de vrouwen van Bedford in 
contact wordt gebracht. Deze wijst hem op de weg die tot het leven leidt. 
Als Christen vervolgens op weg gaat naar de Enge Poort komt hij bij een moe-
ras, waar hij in valt. Dit moeras (ofwel de poel Moedeloosheid) komt ook uit de omgeving. Er waren 
daar veel moerassen en dus beelden te over. Het is mogelijk dat hij dit moeras beschreven heeft als 
zijnde het moeras waar hij als klein ventje iedere zondag langs moest om met zijn ouders naar kerk te 
gaan. Hier doorheen was een pad aangegeven door witte kiezelsteentjes. 
Ook de Enge Poort en het huis van Uitlegger spreken bij John tot de verbeelding: de Enge Poort 
komt waarschijnlijk uit de Elstow Abbey. Deze heeft een kleine zijdeur, waar je alleen doorheen 
kan door te bukken. Christen wordt hier gewezen welke weg hij moet bewandelen en hoe hij bij het 
huis van Uitlegger moet komen. Stonden misschien de vrouwen van Bedford symbool voor de 
bewoner van de Enge Poort, Goede Wil? We weten het niet, maar de mogelijkheid is er. 
Nog één ding moet worden genoemd bij deze Enge Poort. Vlak daarvoor staat het kasteel van Be-

Figuur 18: Aambeeld 
van Bunyan 
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elzebub, die pijlen schiet op de mensen die naar de Enge Poort reizen en zijn bloedhonden op hen 
afstuurt. Waarschijnlijk heeft hij dit kasteel overgenomen van de toren van de Elstow Abbey, de to-
ren die vlak bij het eerder genoemde kleine zijdeurtje stond en waar hij vroeger zo vele malen de 
klokken heeft geluid om zijn vrienden tot sport en spel op te 
roepen op de Green voor deze Abbey. 
De Uitlegger is naar alle waarschijnlijkheid te zien als dezelfde 
persoon als Evangelist ofwel John Gifford, de predikant van de 
St. John Church. De pastorie van deze Gifford is waarschijnlijk 
het beeld geweest van het huis van Uitlegger, waar de vele beel-
den voorbij kwamen, zoals de kamer met stof, het onuitblusbare 
vuur, enz. 
 

Na het huis van Uitlegger vertrekt hij naar het paleis Sierlijk, 
waarbij hij onderweg langs het kruis komt, zijn pak in het graf 
rolt en hij over de heuvel Moeilijkheid heen moet. 
Als eerste komt hij dus langs het kruis, wat hij waarschijnlijk uit 
Stevington heeft gehaald, waar een Gotisch kruis in het midden 
van het dorp staat. Het graf wordt hier uitgebeeld door de „Holy 
Well‟, een bron achter de kerk St. Mary the Virgin. Ongetwijfeld 
is John hier vaak langs gelopen tijdens het uitvoeren van zijn 
ketellappersvak. 
 

Verblijdt over zijn verlossing loopt hij verder en betreedt de 
heuvel Moeilijkheid, waarna hij bij het paleis Sierlijk komt. Deze 
beelden zijn beiden afkomstig uit de tijd dat John nog ketellap-
per was. Het paleis Liefelijk (in werkelijkheid het Houghton 
House) was het meest statige huis uit de gehele omgeving ofwel 
het Versailles van Bedfordshire. In dit huis, nu een ruïne, had 
John tijdens zijn werk een prachtig uitzicht over de omgeving. 
Een omgeving die hij ook in de Christenreis beschrijft; met on-
der andere de Liefelijke Bergen waar zijn volgende reisdoel ligt. 
Hierover straks meer. 
De zojuist genoemde heuvel Moeilijkheid is het beeld van de 
steile heuvel die moest worden bedwongen om bij het Hought-
on House te komen. Als John nog maar halverwege de heuvel 
was, kwamen de waakhonden hem al tegemoet, die mogelijk de 
leeuwen aan de ketting uitbeelden. 
 

Het volgende reisdoel zijn, zoals opgemerkt, de Liefelijke Ber-
gen. Voor hier te komen moet Christen eerst door het „Dal der 
Schaduwen des Doods‟, een plaats die je zou kunnen situeren 
als zijnde het Millbrook Gorge, een gevaarlijk en onbegaanbaar 
dal tussen Elstow en Ampthill. 
Ook moet hij na dit dal nog door de stad IJdelheid, waar Ge-
trouwe is verbrand. Vanzelfsprekend kunnen we zeggen dat dit weer een soort van terugkoppeling 
is op Johns zondige natuur en levenswandel in Elstow. 
Ook moet Christen tijdens zijn reis nog langs het kasteel Wanhoop. Dit is in werkelijkheid het slot 
van Cainhoe, in de buurt van Clophill. Dit slot dateert uit de tijd van de Noormannen en de roof-
ridders. De overgebleven ruïne geeft een grimmige aanblik. 
 

Figuur 19: Gotisch kruis in Ste-
vington. 

Figuur 20: De ‘Holy Well’ achter de 
kerk in Stevington. 
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Figuur 21: Het Houghton House op de steile heuvel. 

Bij de Liefelijke Bergen laten de herders de pel-
grims ook het bijpad naar de hel zien. Zelfs van 
deze verschrikkelijke plaats is een beeld uit de 
omgeving: deze is gesitueerd in de buurt van 
Dunstable. Doordat er in die buurt veel struik-
rovers waren, werd deze plaats in de tijd van 
Bunyan geassocieerd met het kwade. 
 

En dan als laatste het beeld van de hemelstad. Is 
daar ook een goed beeld van te geven? We zou-
den kunnen denken aan Bedford zelf: John zat 
gevangen in de gevangenis op de brug, hij hoor-
de het water onder hem klotsen en wist dat eni-
ge straten verder zijn gemeente vergaderd was. Om deze twee punten wordt verondersteld dat dit het 
hemelse Jeruzalem is met de rivier die eerst moet worden overgezwommen. 

Conclusie en nawoord 

Dit waren zomaar enkele voorbeelden van de beelden uit de omgeving van John Bunyan. Een ander 
voorbeeld dat ik nog wil noemen is het voorbeeld van Onkunde en Mondchristen. Deze spreken in 
de trant van “Ik leef netjes, ik geef ieder het zijne, wat ontbreekt mij nog?” Deze personen zijn waar-
schijnlijk afkomstig uit het boekje van Arthur Dent („Het voetpad van de eenvoudige naar de hemel‟). Het 
boekje was een erfenis van de vader van Mary, Bunyans eerste vrouw. Het is geschreven in de vorm 
van een gesprek tussen vier verschillende figuren: een predikant, een deugdzame, een onkundige en 
een kwaadspreker. Juist deze onkundige bezigt taal zoals juist genoemd, wat overeenstemt met hoe 
Onkunde en Mondchristen worden neergezet. 
 

Als laatste zou ik nog een kort voorbeeld willen noemen, waarin John Bunyan zichzelf in moet heb-
ben gezien naast zijn rol als Christen. Het betreft hier de rol van Wereldwijs en Wettisch, inwoners 
van de stad Zedelijk, die nog vóór de Enge Poort ligt. Christen, die Wereldwijs ontmoet, krijgt van 
hem het advies om naar Wettisch in de genoemde stad te gaan, om door deze man van zijn last af te 
komen. Hier wordt dus gesteld dat men door de wet alleen zalig kan worden. Bij de Sinaï wordt hij 
stilgezet en vermaand door Evangelist. 
Zo was het ook met Bunyan. Na zijn uiterlijke bekering, na het „Tip Cat voorval‟, besloot hij om zo 
vroom en wettisch mogelijk te leven. Dit resulteerde echter nergens in. Toen hij echter met de vrou-
wen van Bedford in aanraking kwam, kreeg hij meer ook voor deze geestelijke zaken. 
 

Als beschouwing op dit werkstuk kan gesteld worden dat de vraag die ik in de inleiding stelde (“In 
hoeverre is het boek „The Pelgrims Progress‟ een autobiografie van John Bunyan?”) kan worden be-
antwoord met het antwoord “Ten zeerste.” Zonder verdere details te noemen heeft John Bunyan na 
het schrijven van deze bestseller niet overdreven in zijn gedicht dat ik eerder citeerde. Hij schrijft 
“Dat beeldental vermeerderde zo zeer…”, welnu ik had toen ik aan deze scriptie begon totaal niet verwacht 
dat er nog zoveel overeenkomsten zouden zijn. Goed, een autobiografie is het dan wel niet, maar een 
parabel of gelijkenis kan het gerust worden genoemd. 
 

Een suggestie die ik wil doen, als voorstel tot vervolgonderzoek, is hoe Bunyan tegenover het Room-
se geloof stond. In het besproken boek beschrijft hij een onderdeel van de IJdelheidskermis als 
volgt: “En gelijk in kermissen van minder belang, verscheidene wijken en straten zijn, elk haar bijzondere namen 
hebbende, waarin zulke en zulke waren te koop zijn en geveild worden, zo hebt gij hier ook zekere wijken, straten en 
verscheidene plaatsen, (namelijk landschappen en koninkrijken) waar de waren van deze kermis het gereedst en meest 
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te bekomen zijn. Hier is de Engelse wijk, de Franse wijk, de Italiaanse wijk, de Spaanse wijk, de Duitse wijk, in 
welke elk hun bijzondere ijdelheden te vinden zijn. En gelijk in andere kleine kermissen zo iets is, hetwelk het voor-
naamste en overvloedigste is van de ganse kermis, zo wordt de waar en koopmanschap van Rome in deze kermis het 
meest gezocht en gevonden, alleen onze Engelse, en enige andere volken, hebben er niet veel gading in.”10 Dit zegt met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid meer dan genoeg over de mening van Bunyan en zijn 
landgenoten over de paus van Rome en het Roomse geloof. 
 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken voor hun medewer-
king: 
Dit betreft in de eerste plaats dhr. H. van Grol, de voorlichter van de „John Bunyanstichting‟, van wie 
ik toestemming kreeg om afbeeldingen van de website van de voorgenoemde stichting te gebruiken 
in deze scriptie. Dit betreft de afbeeldingen 1 t/m 10. 
 

Daarnaast wil ik mijn achterneef, dhr. Joh. Kieviet, bedanken voor zijn adviezen en heldere uitleg 
over enige onduidelijke zaken. Hij heeft zich reeds eerder in John Bunyan verdiept i.v.m. een beeld-
presentatie over het leven en werk van deze schrijver en heeft daarnaast meegewerkt aan het boek 
„Bunyan in Beeld‟. Daarnaast wil ik hem bedanken voor het beeldmateriaal wat hij heeft aangeleverd. 
 

Tot slot wil ik u, als lezer, bedanken voor het lezen van deze scriptie. Ik hoop dat het geschrevene 
aanleiding mag zijn om „De Christenreis naar de eeuwigheid‟ te gaan lezen of herlezen. (Overigens 
kan ik u ook de andere boeken van John Bunyan, met name „De Heilige Oorlog‟, sterk aanbevelen.) 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Richard van Heest. 

                                                
10 Bron: Eens Christens Reize naar de Eeuwigheid, blz. 193-194 
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Verantwoording 

Afbeeldingen 

Voorkant 

 Gebrandschilderd raam “Evangelist points the way”: www.kerkgeschiedenis.web-log.nl 

 Moothall: www.panoramio.com 

 Standbeeld John Bunyan: Dhr. Joh. Kieviet 

De Christenreis naar de eeuwigheid 

 Figuur 1 t/m 10: www.bunyanstichting.nl (© John Bunyanstichting) 

 Figuur 11: Dhr. Joh. Kieviet 

Het leven van Bunyan 

 Figuur 12: www.panoramio.com 

 Figuur 13: www.kerkgeschiedenis.web-log.nl 

 Figuur 14: www.panoramio.com 

 Figuur 15: www.panoramio.com 

 Figuur 16: www.travel.webshots.com 

 Figuur 17: Bunyan in Beeld, pag. 6 

Het verband tussen ‘The Pelgrims Progress’ en het leven van de schrijver 

 Figuur 18: Bunyan in Beeld, pag. 57 

 Figuur 19: www.travel.webshots.com 

 Figuur 20: www.galaxy.bedfordshire.gov.uk 

 Figuur 21: Dhr. Joh. Kieviet 

Literatuur 

 Eens Christens Reize Naar De Eeuwigheid, John Bunyan (met aantekeningen van Lambertus De 
Beveren), uitgeverij „J.J. Groen en Zoon‟, 1988. 

 Bunyans Christenreis (naverteld voor jonge mensen), naverteld door T. Mateboer, uitgeverij „Den 
Hertog‟, 2000. 

 Bunyan in Beeld, L.J. van Valen (Eindredactie M.J. Ruissen), uitgeverij „de Ramshoorn‟, 2003. 

http://kerkgeschiedenis.web-log.nl/kerkgeschiedenis/2007/11/john_bunyan_van.html
http://www.panoramio.com/photo/1412638
http://www.bunyanstichting.nl/index_cr.html
http://www.panoramio.com/photo/9046241
http://kerkgeschiedenis.web-log.nl/kerkgeschiedenis/2007/11/john_bunyan_van.html
http://www.panoramio.com/photo/11498290
http://www.panoramio.com/photo/16671091
http://travel.webshots.com/photo/1189309183028279872hgxpwj
http://travel.webshots.com/photo/1189314408028279872IVUmUW
http://www.galaxy.bedfordshire.gov.uk/webingres/bedfordshire/vlib/0.digitised_resources/stevington_holy_well_phot.htm

	Inleiding
	De Christenreis naar de eeuwigheid
	Van de stad Verderf tot aan de enge poort
	De enge poort en het huis van Uitlegger
	Van het kruis naar het paleis Sierlijk
	Het paleis Sierlijk
	Verdrukt door Apollyon en in de ‘Vallei der Schaduwen des Doods’
	Met Getrouwe op weg naar de stad IJdelheid
	Nieuwe vijanden op de weg
	Het laatste deel van de weg

	Het leven van Bunyan
	Zijn jeugd
	Uiterlijke bekering
	Innerlijke bekering
	Werkzaam in de gemeente van Bedford
	Opgepakt en in de gevangenis
	Opnieuw werkzaam in Bedford en opnieuw gearresteerd

	Het verband tussen ‘The Pelgrims Progress’ en het leven van de schrijver
	Conclusie en nawoord

	Verantwoording
	Afbeeldingen
	Voorkant
	De Christenreis naar de eeuwigheid
	Het leven van Bunyan
	Het verband tussen ‘The Pelgrims Progress’ en het leven van de schrijver

	Literatuur


