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Arthur Hildersham (1563-1632) was verwant 
aan het Engelse vorstenhuis. Hij werd katholiek 
opgevoed, door zijn ouders zelfs bestemd 
voor het priesterschap, maar werd een 
overtuigd puriteins prediker. Als student aan 
Christ’s College te Cambridge was hij een 
studiegenoot 
van William Perkins (1558-1602). 
Hij kwam daar onder de invloed van Laurence 
Chaderton (1536-1640). Na een paar jaar wilde 
zijn vader hem dwingen in Rome te gaan 
studeren, maar hij weigerde. Het gevolg was 
dat hij werd onterfd. In 1588 werd hij toegelaten 
tot de Kerk van Engeland en werd 
hij als hulpprediker aangesteld te Ashby-dela- 
Zouch. In 1605 werd hij afgezet door de 
bisschop van Londen, vanwege het uitdragen 
van puriteinse opvattingen. In 1609 kreeg 
hij weer toestemming om te preken, maar in 
1613 werd hem opnieuw het zwijgen opgelegd 
en in 1615 werd hij zelfs enige tijd 
gevangengezet.  
Na de dood van koning Jacobus I (1566-1625)  
mocht hij zijn werkzaamheden 
als predikant hervatten. Wegens zijn weigering 
de verplichte liturgische ambtskleding te 
dragen, werd hij in de periode van 1630 tot 
augustus 1631 geschorst. In 1632 stierf hij. 
Hildersham heeft indirect een grote rol 
gespeeld in het leven van Willem Teellinck 
(1579-1629). Tijdens een particuliere biddag, 
die Hildersham met andere bekende puriteinse 
voorgangers hield, kwam Teellinck tot 
bekering. Deze bekering had grote gevolgen 
voor de ontwikkeling van de Nadere Reformatie 
in ons land. 
Op één na werden alle geschriften van 
Hildersham in het Nederlands vertaald. In 
1634 verscheen de Fonteyne des levens en 
De historie van des hovelincks soon. In 1657 
verscheen Theologia practica, dat is Een 
verklaringe 
over de neghen eerste verssen van 
den LI. psalm, in 1658 gevolgd door Salomons 
goede raed. In 1659 verscheen Leere 
van vasten, bidden, en vernedering om de 
zonde. W.J. op ’t Hof heeft aangetoond dat 

Twee godtvruchtige meditatien (1669) ten 
onrechte op de naam van Hildersham is 
uitgegeven. 
Het gaat daarbij om een geschrift 
van de puritein J. Archer. 
Van de Fonteyne des levens en De historie 
van des hovelincks soon verschenen in 
totaal zeven drukken. Na 350 jaar verschijnt 
er van dit werk over de geschiedenis van de 
Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 een hertaling 
van de hand van de heren W. van Dijk 
en A.J. Voortman uit Rijssen. Het boek is in 
een mooi formaat uitgegeven door uitgeverij 
Brevier en werd mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de Stichting Gereformeerd 
Erfgoed. Het boek is keurig uitgegeven, de 
hertaling is helder en prima leesbaar en de 
inleiding geeft een duidelijk beeld van de tijd 
en samenleving waarin Hildersham leefde en 
werkte. 
In de Engelse uitgave CVIII lectures upon 
the fourth of Iohn schreef de bekende John 
Cotton (1585-1652) een voorwoord, dat in 
de Nederlandse uitgaven niet is vertaald en 
helaas ook niet is meegenomen in de nieuwe 
uitgave die nu voorligt. Toen Cotton werd 
gevraagd 
een woord vooraf te schrijven bij deze 
Lectures van zijn vriend Arthur Hildersham, 
leek het hem het beste als aanbeveling van 
zijn werk zijn zegenrijke ijver tegen de 
separatisten 
naar voren te brengen: “One Letter 
of his to a Gentlewoman, against separation 
which without his consent, a separatist printed 
and refuted, hath so strongly and clearly 
convinced the iniquity of that way, that I could 
not but acknowledge in it both the wisedom 
of God, and the weakeness of the separatist.” 
De meditaties van Hildersham kenmerken 
zich door een korte en zakelijke uitleg van de 
Bijbeltekst. Vervolgens behandelt hij de leringen 
die uit de tekst opkomen en past die 
dan toe aan de gewetens van de hoorders. 
Hildersham is een Bijbelse prediker en citeert 
veel Bijbelteksten. Uitwendige geleerdheid 
door het citeren van anderen is hem vreemd. 
De meditaties zijn recht op de man af en zijn 
onderscheidend. Zoals Op ’t Hof in zijn ‘Ten 
geleide’ aangeeft, brengt Hildersham een 
scherpe scheiding aan tussen goddelozen 
en vromen, gelovigen en ongelovigen, ware 



christenen en schijnchristenen, wedergeborenen 
en onwedergeborenen. 
De meditaties zijn niet zo lang en kunnen 
bij wijze van spreken als een dagboek gelezen 
worden. De verleiding is groot uitvoerig eruit 
te citeren; ik geef slechts enkele voorbeelden. 
“Voor de wedergeboorte heeft een mens altijd 
dorst en verlangt hij naar water. Hij wordt 
als het ware geplaagd met een onverzadigde 
dorst. De Geest van God kan deze dorst 
wegnemen 
en de ziel verzadigen. Een hongerige 
ziel wordt met goederen vervuld, zoals de 
maagd Maria zegt, Luk. 1:53. Een ziel wordt 
verzadigd als met melk en vettigheid, zoals 
David opmerkt, Ps. 63:3. In de ziel komt dan 4 
zo’n tevredenheid dat zij spreekt als Jakob, 
toen deze hoorde dat zijn zoon Jozef nog leefde: 
Het is genoeg, Gen. 45:28. De Geest geeft 
in het hart de zekerheid van Gods gunst. Wie 
de Geest der genade heeft ontvangen als het 
pand en zegel van onze erfenis, is in staat om 
uit de volle rust van zijn gemoed te roemen 
met David: De snoeren zijn mij in lieflijke 
plaatsen gevallen; ja, een schone erfenis is 
mij geworden, Ps. 16:6.” (12) 
Hildersham is niet ‘nauw in zijn ingewanden’ 
als hij schrijft: “Hieruit leren wij dat 
Christus in de bediening van het evangelie 
aan iedereen in het algemeen moet worden 
aangeboden, zonder iemand uit te sluiten, 
hoewel niet alle mensen door Hem zalig zullen 
worden. Dat heeft onze Zaligmaker de 
Samaritanen hier geleerd en dat heeft Hij ook 
gedaan in alle plaatsen waar Hij heeft gesproken, 
Mark. 1:15. Zijn apostelen heeft Hij de 
opdracht gegeven hetzelfde te doen, Mark. 
16:13. Mogelijk werpt iemand tegen: aan 
sommigen moet de wet gepreekt worden, 
maar niet het evangelie. Hierop antwoord ik 
dat inderdaad niemand hoop mag worden 
gegeven op genade door Christus, zolang 
men onboetvaardig blijft, 1 Tim. 1:9, 10.  
Toch moet de slechtste mens in de wereld 
Christus 
worden aangeboden. Men moet zo iemand 
hoop geven dat hij deel aan Christus heeft, 
tenzij hij Hem weigert.” (465) 
Het boek doet zijn naam eer aan: De 
Fontein des Levens. Hier wordt men uit de 
Fontein gevoed met klaar en helder water uit 
Gods Woord. Helaas is het jammer dat een 

zaakregister ontbreekt. In de oude vertalingen 
is dat wel aanwezig, zij het summier. We 
weten dat de hertalers inmiddels De historie 
van des hovelincks soon – over het vervolg 
van Johannes 4 – ook gereed hebben en op 
dit moment druk bezig zijn met de hertaling 
van Hildershams magnum opus, zijn Theologia 
Practica, een omvangrijk werk over Psalm 
51. We zien uit naar een spoedige uitgave! 
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