De eenvoudige waarheid van de Christelijke godsdienst. Ds. Hugo Binning.
Mr. Dr. Binning leefde van 1627 tot 1653. Hij mocht als kind reeds de HEERE vrezen, het grootste
voorrecht dat er bestaat. Daarbij was hij zeer begaafd. Hij begon een studie filosofie op 14-jarige
leeftijd, maar kreeg uit genade een toenemend vermaak in de kennis van de Hemelse wijsheid en in
de wegen Gods. Naar de begeerte van zijn ziel werd hij predikant op 22-jarige leeftijd. De HEERE
hield hem kort. Bij zijn uitnemende geleerdheid had hij vaak een hevige zielestrijd, gepaard met een
diep besef van de stank der vuiligheid zijner ziel waardoor hij ook dagelijks de Medicijnmeester des
hemels nodig had. Hij huwde met Barbara Simpson. Maar op zijn trouwdag, waarbij enige bevriende
predikanten aanwezig waren, durfde niemand te dienst te leiden en heeft hij dit uiteindelijk zelf
gedaan uit 1 Petrus 1 vs. 18. Hij kreeg een zoon, John, en reeds op zeer jonge leeftijd, 26 jaar,
behaagde het de HEERE deze Lelie over te planten in het hemelhof. Binning, die als een Henoch
wandelen mocht met zijn God. Hij liet vijf prekenbundels achter. Indrukwekkend van inhoud. Eén
daarvan is :’ Ettelijke gronden van de Christelijke religie’ door Koelman vertaald, waarvan elf drukken
verschenen!! Dit boek is nu getrouw opnieuw vertaald, uit het Engels, mogelijk iets toegankelijker,
met de nieuwe titel: “De eenvoudige waarheid van de Christelijke godsdienst’. Ds. Binning behandelt
daarin de Kleine Westminster Catechismus. De eerste 20 vragen van de 107. Helaas heeft hij het
geheel niet kunnen voltooien. Goede wijn behoeft geen krans, echt niet. Verbazend hoe trefzeker
deze Godzalige Schot, moeilijke zaken met zo weinig woorden, eenvoudig weet weer te geven.
Onderwijzend, ontdekkend, leerzaam. Echt: oud goud. Van harte aanbevolen. Allereerst natuurlijk
om de inhoud, maar als u het boek, dat 368 blz. telt, aanschaft voorslechts € 20,00,(exclusief
verzendkosten) is de opbrengst geheel belangeloos en ten bate van de ingrijpende renovatie van het
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam, die momenteel plaats
vindt. Een dubbele reden dus om dit werk aan te schaffen. Alleen te verkrijgen bij Fam. HovestadtPronk, Van Gentstraat 23 2977 AN Goudriaan. Per email: jwhovestadt@hotmail.com of telef. 0183512114/ 06-12249265.
Ds. W.J.Karels Hardinxveld-Giessendam.

