
 
 
 
  DE 

RESOLUTIES 

VAN 

JONATHAN 

EDWARDS 

(1722-1723) 

STANDVASTIGE BESLUITEN                             

VAN EEN MAN GODS 

Bijbelgemeente Ebenezer 



“Me er van bewust zijnde dat ik niet 

in staat ben iets te doen zonder 

Gods hulp, smeek ik Hem nederig 

om me bekwaam te maken om me 

aan deze resoluties te houden door 

Zijn genade, voor zover ze overeen 

komen met Zijn wil, in naam van 

Christus.” 
 

 

1. Ik ben vastbesloten dat te doen wat volgens mij 

het meeste eer en glorie aan God geeft, en het 

beste is voor mijn eigen welzijn, nut en vreugde, 

zolang dat ik leef, zonder af te wegen of ik al dan 

niet een kort of lang leven zal hebben.  Ik ben 

vastbesloten dat te doen wat ik bezie als mijn 

plicht en tot het meest goede welzijn van de 

gehele mensheid. Ik ben vastbesloten dit te doen, 

hoeveel en hoe groot de moeilijkheden ook zullen 

zijn die ik zal tegenkomen. 

 

2. Ik ben vastbesloten mijn best te doen om steeds 

meer manieren van vernieuwing en vernuft te 

vinden om de bovengenoemde dingen te 

bevorderen. 

 

3. Ik ben vastbesloten, wanneer ik zal dwalen of 

verveeld worden in het houden van welke van mijn 

beloften ook, berouw en inkeer te tonen van de 

dingen die ik me kan herinneren, als ik weer terug 

op het rechte pad ben gekomen. 

 

4. Ik ben vastbesloten om nooit nog iets meer of 

minder te doen, in ziel of lichaam, dan datgene 

dat neigt naar de Glorie van God; noch het te zijn, 

noch het te lijden, als ik het kan vermijden. 

 

5. Ik ben vastbesloten geen enkele seconde meer 

te verspillen, maar op de meest rendabele manier 

te gebruiken die ik kan. 

 

6. Ik ben vastbesloten om te leven uit al mijn 

macht, zo lang ik leef. 

 

7. Ik ben vastbesloten om niets te doen waar ik 

bang van zou hebben om het te doen in het 

laatste uur van mijn leven. 

 

8. Ik ben vastbesloten om in alle opzichten zo te 

handelen, in woorden en daden, alsof er niemand 

zo onwaardig geweest is als ik. Alsof ik dezelfde 

zonden gedaan had, of zwakheden en gebreken 

heb als anderen. Ik zal mijn kennis van hun 

tekortkomingen dan ook enkel gebruiken om me 

des te meer te schamen en voor God mijn eigen 

zonden en ellende te belijden. 

 

9. Ik ben vastbesloten om zoveel mogelijk aan mijn 

eigen sterven te denken, en aan de 

omstandigheden die met het sterven te maken 

hebben. 

 

10. Ik ben vastberaden telkens als ik pijn voel te 

denken aan de pijn van het martelaarschap en de 

hel. 

 

11. Ik ben vastbesloten dat wanneer ik met een 

theologische vraag zit,  ik onmiddellijk zal doen wat 

ik kan om deze op te lossen, indien er geen 

belemmerende omstandigheden zijn. 

 

12. Ik ben vastberaden dat als ik ergens vreugde in 

vind door  bevrediging van trots, ijdelheid, etc.; er 

onmiddellijk de brui aan te geven.  

 

13. Ik ben vastbesloten er naar te streven om 

goede manieren van vrijgevigheid en 

liefdadigheid te vinden.  

 

14. Ik ben vast besloten nooit iets te doen uit 

wraak. 

 

15. Ik ben vastbesloten nooit enige vorm van 

woede te tonen naar irrationele schepsels. 

 

16. Ik ben vastberaden nooit kwaad te spreken 

over iemand zodat het hem oneer aanbrengt; om 

geen enkele reden tenzij een heel goede. 

 

17. Ik ben vastbesloten om te leven zoals ik op mijn 

sterfbed zou wensen dat ik gedaan had. 

 

18. Ik ben vastbesloten te allen tijde te leven 

binnen mijn gewetensgrenzen, en zoals wanneer ik 

het helderste begrip heb van het evangelie en de 

andere wereld. 

 

19. Ik ben vastbesloten nooit iets te doen, waarvan 

ik bang zou  hebben om het te doen, als het 

minder dan een uur te gaan was voor het luiden 

van de laatste bazuin. 

 

20. Ik ben vastberaden de strengste matigheid in 

eten en drinken aan te houden. 

 

21. Ik ben vastbesloten om nooit iets te doen, dat 

als ik het bij iemand anders zou zien, ik het een 

juiste gelegenheid zou vinden om hem te 

verachten, of waardoor ik hem slechter zou 

achten. 

 

22. Ik ben vastbesloten om te proberen zoveel 

mogelijk blijdschap te verkrijgen in de andere 

wereld als binnen mijn bereik ligt; met alle kracht, 

macht, levenslust en enthousiasme, ja zelfs geweld, 

die ik bezit of mezelf kan aanwenden, op welke 

manier ook. 

 

23. Ik ben vastbesloten regelmatig bewust dingen 

te ondernemen, die onwaarschijnlijk tot eer en 

glorie van God lijken te zijn, en ze terug te brengen 



naar hun oorspronkelijke bedoeling, ontwerp of 

doel. Als ik ondervind dat ze niet tot eer en glorie 

van God zijn, bestempel ik het als een breuk op de 

4de resolutie. 

 

24. Ik ben vastbesloten dat wanneer ik mezelf 

betrap op het doen van een slechte daad, de 

oorsprong ervan te achterhalen. Ik zal er zowel 

nauwlettend naar streven om het nooit meer te 

doen en er tegen  vechten als bidden met al mijn 

macht.  

 

25. Ik ben vastbesloten om zorgvuldig en constant 

te onderzoeken wat dat ene ding in mij is, dat bij 

het minste mij doet twijfelen aan de liefde van 

God, en al mijn krachten tegen dit te bundelen.  

 

26. Ik ben vastbesloten om die dingen achterwege 

te laten waarvan ik vind dat ze mijn zekerheid van 

redding verzwakken. 

 

27. Ik ben vastbesloten om nooit moedwillig iets te 

verzuimen tenzij het voor de glorie van God is; en 

om regelmatig dat verzuimen te onderzoeken. 

 

28. Ik ben vastbesloten om de Schrift zo grondig, 

onophoudelijk en regelmatig mogelijk te 

bestuderen, zodat ik objectief kan waarnemen dat 

ik groei in de kennis van deze. 

 

29. Ik ben vastbesloten nooit iets een gebed te 

noemen, of te laten doorgaan als een gebed, ook 

niet als een verzoek om gebed, als het op een 

manier is opgesteld, dat ik niet kan hopen dat God 

het zal antwoorden; ook niet de belijdenissen die 

mij niet de hoop geven dat God ze zal 

aanvaarden. 

 

30. Ik ben vast besloten om elke week tot het 

uiterste te strijden om verder te groeien in geloof 

en om de verleende genade te verbreden in zijn 

toepassing dan de week voorheen. 

 

31. Ik ben vastbesloten om nooit ook maar iets te 

zeggen tegen iemand, tenzij het helemaal 

verenigbaar is met de hoogste graad van 

christelijke eer en de liefde voor de mensheid,  de 

diepste nederigheid, en de wetenschap van mijn 

eigen fouten en falen en overeenstemmend met 

de ‘gouden regel’(Mat.7:12). De dingen die ik tegen 

iemand heb gezegd wil ik regelmatig toetsen aan 

wat staat in deze resolutie. 

 

32. Ik ben vastbesloten om strikt en stevig vast te 

houden aan mijn hoop dat Spr. 20:6 “Een 

betrouwbare man – wie kan hem vinden?”  niet 

slechts gedeeltelijk in mij zal volbracht worden. 

 

33. Ik ben vastbesloten om altijd te doen wat ik kan 

in het maken, onderhouden, oprichten en 

bewaren van vrede, als het niet gebeurd ten koste 

van andere waarden. 26 Dec. 1722. 

 

34. Ik ben vastbesloten om als ik iets vertel enkel de 

zuivere en eenvoudige werkelijkheid weer te 

geven. 

 

35. Ik ben vastbesloten dat als ik me zoveel de 

vraag stel of ik mijn plicht heb gedaan, zodat het 

mijn rust en kalmte verstoord, deze vraag op te 

schrijven samen met het antwoord. Dec. 18, 1722.  

 

36. Ik ben vastbesloten om nooit kwaad te spreken 

over iemand, behalve als ik er iets goeds mee voor 

ogen heb. 19 Dec.1722. 

 

37. Ik ben vastbesloten om iedere nacht, voor ik ga 

slapen, te onderzoeken, waarin ik nalatig ben 

geweest, welke zonde ik heb begaan en waarin ik 

mezelf heb verloochend. Dit zal ik ook doen op het 

einde van iedere week, maand en jaar. 22 en 26 

Dec. 1722. 

 

38. Ik ben vastbesloten om nooit iets belachelijks, 

speels of lachwekkend te zeggen op de dag van 

de Heer. Sabbats avond. 23 Dec. 1722 

 

39. Ik ben vastbesloten dat ik niets zal doen 

waarvan ik twijfel aan de wettelijkheid, op 

hetzelfde moment wil ik er over na denken en 

achteraf onderzoeken, of het wettelijk is of niet. 

Behalve als ik evenveel twijfel aan de juistheid van 

het te laten. 

 

40. Ik ben vastbesloten om iedere nacht voor ik 

naar bed ga te onderzoeken of ik gehandeld heb 

op de best mogelijk manier dat ik kon, met 

betrekking tot eten en drinken. 7 Jan. 1723.  
 

41. Ik ben vastbesloten om mezelf aan het einde 

van iedere dag, week, maand en jaar af te 

vragen, in welk opzicht ik beter had kunnen doen. 

7 Jan.1723. 

 

42. Ik ben vastbesloten om op regelmatige wijze 

de toewijding van mezelf naar God te hernieuwen, 

die ik had gemaakt bij mijn doop; die ik plechtig 

heb vernieuwd toen ik werd ontvangen in de 

gemeenschap van de kerk; en die ik plechtig 

opnieuw heb opgesteld deze twaalfde januari 

1722-23.  

 

43. Ik ben vastbesloten voortaan nooit meer, tot 

aan mijn dood, te handelen alsof ik op een of 

andere manier van mezelf ben, maar  volledig als 

een geheel van God ben, overeenstemmend met 

wat op zaterdag te vinden is. 12 Jan.1723. 

 

44. Ik ben vastbesloten dat niets anders dan 

geloofsovertuiging mijn handelen zal beïnvloeden, 

en dat geen enkele daad, zelfs in de meest 

benarde omstandigheid, anders zal zijn dan mijn 

geloofsovertuiging toelaat. 12 Jan. 1723 

 



45. Ik ben vastbesloten om nooit plezier of 

droefheid, vreugde en verdriet, noch enig andere 

affectie, noch enige graad van affectie of 

omstandigheden die ermee verbonden zijn, toe te 

laten als ze niet tot opbouw van mijn geloof is. 12 

en 13 Jan. 1723 

 

46. Ik ben vastbesloten dat ik op geen enkele wijze 

mijn ongenoegen zal uiten naar mijn ouders. Ik zal 

er voor waken om zelfs de kleinste negatieve 

effecten er van te onderkennen, zoals een 

verandering van mijn stem, een beweging van 

ogen wakende over dit alles, vooral in het gezin en 

de naaste familie. 

 

47. Ik ben vastbesloten mijn uiterste best te doen 

om te vermijden wat niet getuigt van een goed, 

geliefd en bereidvaardig, rustig, vreedzaam, 

tevreden, inschikkelijk, medelevend, vrijgevig,  

bescheiden, nederig, meegaand, pretentieloos, 

gehoorzaam, hulpvaardig, ijverig en vlijtig, 

welwillend, gematigd, geduldig, vergevend, 

oprecht karakter; en om op elk moment te doen 

wat overeenkomt met zulk een karakter.  Iedere 

week zal ik nagaan of ik dit heb gedaan. Sabbats 

ochtend. 5 Mei 1723. 

 

48. Ik ben vastbesloten om voortdurend op een 

aangename,  volhardende, en strikt 

onderzoekende manier naar de toestand van mijn 

ziel te kijken, zodat ik mag weten of ik werkelijk aan 

Christus behoor of niet;  zodat wanneer ik kom te 

sterven ik geen berouw zal hebben doordat ik dit 

heb verzuimd. 26 Mei 1723.  

 

49. Ik ben vastbesloten dat dit nooit zal gebeuren, 

voor zover ik het in de hand heb. 

 

50. Ik ben vastbesloten om te handelen zoals denk 

dat ik in de toekomstige wereld het best en meest 

wijs zal vinden. 5 Juli 1723. 

 

51. Ik ben vastbesloten om altijd te handelen, zoals 

ik zou willen hebben gedaan als ik uiteindelijk 

verdoemd zou worden. 7 Juli 1723. 

 

52. Ik hoor regelmatig oudere mensen zeggen hoe 

ze zouden leven, moesten ze hun leven opnieuw 

kunnen beginnen: ik ben vastbesloten, dat ik zal 

leven zoals ik denk dat ik later zou willen hebben 

geleefd, steeds er van uitgaand dat ik een hoge 

leeftijd zal bereiken. 8 Juli 1723. 

 

53. Ik ben vastbesloten om iedere keer dat ik 

gelukkig ben meer en meer, mijn ziel te richten en 

te laten vormen naar Jezus Christus, Hem te 

geloven en te vertrouwen en mezelf helemaal aan 

Hem te geven; zodat ik op die manier zekerheid 

mag hebben van mijn redding, wetende dat ik 

vertrouw op mijn Redder. 8 Juli 1723. 

 

54. Als ik iemand in een gesprek woorden hoor 

gebruiken, waarvan ik denk dat ze prijzenswaardig 

zouden zijn in mij, ben ik vastbesloten om  ze te 

trachten te imiteren. 8 Juli 1723. 

 

55. Ik ben vastbesloten om mijn uiterste best te 

doen om te handelen zoals ik denk dat ik zou 

doen, als ik het geluk van de hemel en de 

kwellingen van de hel al zou hebben gezien. 8 Juli 

1723. 

 

56. Ik ben vastbesloten om nooit te stoppen of te 

verslappen in de strijd tegen mijn eigen 

verleidingen, hoewel ik mogelijk zal falen. 

 

57. Ik ben vastbesloten, wanneer ik vrees voor 

ongeluk en tegenslag, na te gaan of ik mijn plicht 

heb gedaan en deze zeker na te komen.  De rest 

laat ik afhangen van de voorzienigheid, en maak 

me nergens anders zorgen om dan het vervullen 

van mijn plicht en mijn zonde. 

 

58. Ik ben vastbesloten om niet enkel het uiten van 

ongenoegen, humeurigheid en boosheid in 

gesprekken te mijden, maar om liefde, vrolijkheid 

en vriendelijkheid te tonen naar anderen. 27 Mei 

en 13 Juli 1723. 

 

59. Ik ben vastbesloten wanneer ik merk dat ik 

verleid wordt door  mijn verdorven natuur of door 

woede, er naar zal streven om me voor te doen als 

een heilige; ja, tijdens die momenten wil ik 

getuigen van een goede natuur, alhoewel ik denk 

dat dit in andere situaties ongunstig en 

ondoordacht zou zijn. 

 

60. Ik ben vastbesloten wanneer mijn gevoelens 

onmiddellijk van streek raken, bij de kleinste 

bekommernis in mijn hart, of bij de minste 

onregelmatigheid op mijn pad, mezelf nauwkeurig 

te onderzoeken. 4 en 13 Juli 1723. 

 

61. Ik ben vastbesloten om nooit onverschilligheid 

toe te laten waarvan ik vind dat ze mijn geest 

verhard en doet afdrijven van mijn geloof. Gelijk 

welk excuus ik ook zou mogen vinden die deze 

onverschilligheid zou rechtvaardigen. 21 Mei en 13 

Juli 1723. 

 

62. Ik ben vastbesloten om niets anders te doen 

dan mijn plicht; steeds zoals Efeze 6: 5-8 het 

beschrijft, met plezier en blijmoedigheid alsof ik het 

voor de Heer doe, en niet voor mensen, “Gij weet 

immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het 

goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal 

terugontvangen.” 25 Juni en 13 Juli 1723. 

 

63. In de veronderstelling, dat als er steeds slechts 

één individu in de wereld zou zijn, in gelijk welke 

tijdsperiode, als volmaakte Christen,  met in alle 

opzichten de juiste houding, die het christendom 

steeds laat schijnen in het juiste licht, met een 



uitmuntend en charmant voorkomen, vanuit 

eender welk opzicht bekeken: ben ik vastbesloten, 

om te handelen zoals ik zou doen, als ik zou streven 

met al mijn macht om die persoon te zijn, in mijn 

tijdsperiode. 14 Jan. en 3 Juli 1723. 

 

64. Ik ben vastbesloten, als ik deze “onuitsprekelijke 

verzuchtingen” (Rom. 8:26) waarover de apostel 

spreekt en deze “vertering van mijn ziel van 

verlangen ” waar de psalmist over spreekt in psalm 

119:20; vindt, ik ze zal stimuleren met al mijn kracht, 

en dat ik niet zal verzwakken in het ernstig 

proberen te uiten mijn verlangens, noch te  

verslappen in de herhalingen van zulk belangrijk 

iets. 23 Juli en 10 Aug. 1723. 

65. Ik ben vastbesloten, om mezelf mijn hele leven 

lang te oefenen,  in de grootst mogelijke openheid 

dat ik kan, om mijn wegen te geven aan God, en 

mijn ziel open te leggen voor Hem: al mijn zonden, 

verleidingen, moeilijkheden, zorgen, angsten, 

hoop, verlangens, en alle dingen en 

omstandigheden; zoals Dr. Manton’s 27ste preek 

over psalm 119. bespreekt. 26 Juli  en 10 Aug. 1723. 

 

66. Ik ben vastbesloten om steeds te proberen om 

overal en bij iedereen een goedhartig voorkomen, 

handelswijze en spraak te hebben,  behalve als het 

zo blijkt te zijn dat mijn plicht anders eist. 

 

67. Ik ben vastbesloten, om na pijn en smarten, na 

te gaan hoe ik er beter ben door geworden, welk 

goed ik er door ontvangen heb, en wat ik er 

mogelijk door heb gekregen. 

 

68. Ik ben vastbesloten, om alles wat ik in mezelf 

ontdek te erkennen, hetzij zwakheid of zonde, en 

als het tot zorg voor mijn geloof is, ook aan God 

alles te bekennen, en om hulp te smeken. 23 Juli  

en 10 Aug. 1723. 

69. Ik ben vastbesloten om altijd datgene te doen 

wat ik graag zou hebben gedaan als ik anderen 

dat zag doen. 11Aug. 1723. 

70. Laat er iets van welwillendheid zijn in al wat ik 

zeg. 17 Aug. 1723 

 
 (5 oktober 1703 - 22 maart 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


