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Woord vooraf

Matthew Mead (of Meade)werd rond 1630 in Leighton geboren
als tweede zoon van Richard Mead en zijn vrouwJohanna. Na
vanaf 1649 aan het King's College te Cambridge gestudeerd te
hebben, werd hij godsdienstonderwijzer. In deze functie is hij
achtereenvolgens aan verschillende plaatsen verbonden geweest
als spreker. In 1658 bijvoorbeeld werd hem door Cromwell
Shadwell aangewezen.
Door zijn puriteinse opvattingen en zijn bevindelijke prediking,
kwam ook Mead door de zogenaamde Restauration in pro-
blemen. Er bleek in de Engelse kerk steeds minder ruimte over te
blijven voor predikers die zich verzetten tegen het toenemende
Rooms-katholicisme en haar gebruiken in de kerk. Ze stelden
zich daarmee bloot aan vervolgingen en tenslotte aan de
ontheífing van hun ambten en posten. In deze tijd heeft Mead de
preken gehouden die later in De bijna Christen ontdekt werden
uitgegeven.
In 1662 kwam de grote breuk met het verschijnen van de
zogenaamde nieuwe Uniformiteitsacte . Deze wet verplichtte alle
geestelijken een opgesteld gebedenboek en ordeningsformulier te
ondertekenen. Verder moesten ze onder ede beloven geen
verandering in de staat en de kerk in te voeren. Tenslotte zou het
geestelijk ambt alleen bekleed mogen worden na de priester-
wijding. Onder de circa 2000 predikanten die als gevolg van het
niet gehoorzamen aan deze wet afgezet werden, behoorde ook
Matthew Mead.
De vervolgingen waren hiermee nog niet afgelopen. Mead heeft
dat ondervonden en wel zodanig dat hij zich een paar keer
genoodzaakt zag om Engeland te verlaten. Hij reisde dan naar
Nederland waar hij enige malen geweest is.

In 1669 werd hij in Stepney, in Engeland, hulpprediker bij W.
Greenhill. Toen deze overleed werd Mead door onder andere

John Owen en Joseph Caryl als Greenhills opvolger bevestigd.
De gemeenteleden bouwden een huis waarin ze samen konden



komen. Steeds meer hoorders bezochten Meads prediking on-
danks de tegenstand van de overheid, ondanks de vervolgingen,
zoals in december l682 toen soldaten grote verwoestingen in het
kerkgebouw aanrichtten.
In september 1683 volgde Mead John Owen op als een zoge-
naamde dinsdagmorge n lecturer. Drie jaar later was hij opnieuw
in Holland. Hij preekte een tijdlang in Utrecht. In l687 vertrok
hij weer naar Engeland waar koningJacobus zijn zogenaamde
Verklaring van Inschikkelijkheid had uitge vaardigd. In de ze wet
was bepaald dat iedereen vrijgelaten zou worden om naar eigen
gebruik erediensten te beleggen. Het ve rzwegen doel van koning
Jacobus was hierbij om het Rooms-katholicisme geheel in haar
oude staat te herstellen. Dit ging velen toch te ver en het luidde de
Glorious Revolution in van l688 toen stadhouder Willem III
naar Engeland overvoer en daar koning werd. Het betekende het
einde van de verdrukkingen van de puriteinen. Mead en zijn
gemeente zijn daarna niet meer vervolgd.
Matthe w Mead overleed op l6 oktober 1699. Hij werd begraven
op het kerkhofvan Stepney.

Mead heeft een aantal geschriften gepubliceerd. Zijn The almost
Christiandiscorered, uit 1662 werd het bekendst. In l682 kwam het
in Utrecht tot een Nederlandse uitgave . Hoewel Mead de stof van
De bijna christen ontdekt in zeven preken behandeld had, is het geen
prekenbundel geworden. Vier vragen besprak Mead rond het
thema van de bijna christen. Een uitvoerige toepassing besloot
het geheel.
Het werk is ook in Nederland geliefd geworden; verschillende
herdrukken tonen dat aan. In 1687 verscheen een herdruk bij
J. Boekholt te Amsterdam. Van 1690 tot 1905 zagen minsrens
veertien edities het licht. Tenslotte werden in 1918, 1966, 1970 en
1975 heruitgaven bezorgd door Den Hertog te Utrecht.

Scherpenzeel, augustus l9BB drs. H. Florijn

Heil dcn Lezer!

De gansche weg der bekeering is een overtuigingsweg. Ik zal
werken, spreekt de lleere, wie zal heÍ keeren? Elk waarlijk be-
keerd zondaar, vreest niets zoo zeer als het zelfbedtog der zonde,
hij weet door de genade Gods hem geschonken, dat hij van natule,
door satan misleid, er niet te goed, toe is, om God, de menschen
en zichzelven te misleiden.

be Heilige Geest, die hem van zonde, gerechtigheid en oordeel_
heeft overtuigd, dringt hem tot het gebed: doorgrond mij, o God!
en ken mijn haÉ. Zie, of bij mij een schadelijke weg zij.

De geschriften van m&nnen, door den lIeere geleerd, die hem
er op 'wijzen, hoe hoog een natuurlijk en geveinsd mensch kan
klimmen in de belijil.enis, en waarlijk geen genade hebben, zijn
hem daarom zoo welkom; hij weet toch uit 6" llsilige Sehriften;
dat niet oeme valn het Koninkrijk der -Hemelen te zijn.en bijna
Christen'te wezen, ongenoegzaam is, om éénmaal uit den mond
van Jezus te hooren: ,,Komt, gezbgenden des Vaders, gaat in,
in de eeuwige weugde." Hij weet, dat er staat geschreven, men
kan den naam lnebben, dat men leeft, en nochtans dood zijn, de
gedaante der Godzaligheid bezitten, en nochtr,ns een vreemdeling
zijn omtrent hate hracht.

'Welnu, onder die geschriften bekleedt het werkje van M. Meaile :

,,De Bijna-chrisltn ontilckt", eene eerste pleats. Allen, die van God
zijn bekeerd, stellen er hoogen prijs op, en de verspreiding er van,
omdat het helaast te weinig bekend is, is altijd en vooral in onze
dagen noodzakelijk, nu velen het op zich hebben genomen het
ambt der gelowigen lnt reJor"rnatie dcr kerken te bekleeden. Het
kan zulken bepalen bij tlie'hoogst ernstige en gewichtige vraag:
behoor ik zelve wel tot de levende leden der.gemeente, uitver'
kóren in Christus, gekocht met Zijn bloed? Ben ik zelve een

waan dienaar van Jezus, die de.belofte, door genade, mij mag
toeëigenen: ,,I[êar Ik ben,-zal ook Mijn dienaar zijn."

De uitgever, overtuigd dat dit kostelijk werkje te weinig in
de gemeenten is bekend, heeft het besluit genomen' het te laten
herdrukken en de verspreiding ervan te bevorderen, door den
verkoopprijs zoo zuinig mogelijk te stellen.

Eene aanprijzing van mij heeft het boekje niet noodig' het
prijst zich zelf aa"n. Moge de Heilige Geest het lezen en bepeinzen
van de waarheden, daarin voorgesteld, aan de zielen van velen
zÊgenien, is mijne bede.

Bnprnr. A. P. A. DU CLOTIX,
Dm. Preil.



Aam den Lezer..

Het is ons niet onbekend, hoe de mensch gewoon is, zich op
een algemeene schouwplaats te stellen, met vooruitgezond.en
verdediging over de kleinheid en .geringheid van zijn arbeid;
hetwelk een bewijs is, dat onze begeerte 

- of om het voordeel
van een ander, of om ons eigen crediet of om beide 

- 
zich wijder

uitstreló dan onze bekwaamheden; en dat fiitj begeeren onder-
worpen te zijn aan de berisping der wereld, onder een betere
gedaante dan gewone zwakheid zoude toelaten. Wat mij aangaat,
ik mag in waarheid met Giilcon zeggen: ,,2íet mijn fuiizend is het
armst (mijn talent is het kleinste) en ilt ben de rninste in mijns
Vaders àuis." Inmiddels is deze beschouwing geenszins de vmcht
van mijn eigen keuze, die veeleer in een ander subject gebleken
zoude zijn, waarih ik mij eenigermate aan de wereld verschuldigd
rekende, of in iets, dat beter dan dit verduwd kon worden, dat
beter was om door ieder te worden ssngenomen; doch dit is niets
anders dan intrest van zijn eigen naam uit te voeren, hetwelk in
zaken van gewicht niets beter is, dan in het tsleesch tn zaaien;
want de Maaitijd van zulk een Zaaitijd zal in aaderfmis lvezen.

Wij beschrijven u hier een van de droevigste aanmerkingen
welke gij bedenken kunt, en wel: hoe ver iemand kan gaan in de
belijdenis van den Godsdienst en nochtans van de zaligheid ver-
stoken blijven; hoe ver hij kan loopen, maar toch niet zoovór, dat
laij ze oerlri'jgt. Dit, zeg ik, is droevig: maar toch niet zoo droevig
als waaraóhtig; want de Heere Christus getuigt wel uitdrukkelijk
in Luk. 13 :24, dat aelen zoeken in te gaa.n, en zu,llm niet kunnen.

Mijn oogmerk hierin is, om den uiterlijken en tregen belijder te
doen ontwaken, en den waren hypocriet te ontdekken; doch ik
vrees, dat den zwakken geloovige hierdoor de moed zal ontvallen;
want gelijk het zwhar valt te zeggen, hoe laag een kind van God
kan zinken, e;r toch ware genade kan hebben, en dat de zondaar
de gelegenheid waarneemt, om des te stouter te worden, zoo ken
men ook bezwaarlijk toonen, hoe hoog een geveinsde klimmen
kan in de Belijdenis en toch geen ware genade heeft, zonder dat
de geloovige daaruit eene gelegenheid kan nemen, om zich te
wantrouwen. Om dit te voorkomen, heb ik zorgvuldig alle moeite
aangewend, met aan te toonen, dat hoewel iemand ver gaan kan,
en toch een brtna christen kan zijn, een mensch hierin te kort
schieten kan, en toch een wa,ar Christzrr is. Beoordeel daarom
u'wen staat niet naar een lcenteeken, waardoor een valsche bélijder
ontdekt wordt, masr leest ze aïle en neemt dan een besluit. \Mant
gelijk ik gezorgd heb, dat het brood der kínileren den lnndcn niet
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gegeven werd, zoo heb ik mij niet van haar geesel willen bedienen,
om de kinderen te streffen; zoo wensch ik, dat dit boek in zulke
handen mag komen, welke het bijzonder betreffen; die den naam
hebben, dal. ze letsen en nochtans dood zijn, Openb. 3 : ll, zich
ophoudende met de gedaante dn God.wlighëid, maar weemdelingen
omtrent de lracht derzelve, 2 Tim. 3 : 5. Dit nu zijn de onder.
werpen van dat werkje. De Heere zegeae het met Zijnen onmis-
baren zegen, overal wsar het komt, opdat het een woord van
ontnuchtering mag zijn voor al dezulken, en bijzonder voor dat
geslacht van belijders, (hetwelk deze tijd overvloedig oplevert) die,
zoo zij zich houden aan de kerk, de knieën buigen, eenige weinige
gebeden spreken, op een gelegen tijd de Sacramenten ontvangen,
oórdeelen dat zij genoeg voor den hemel doen, dat hun staat en
behoudenis zeker is; ofschoon er een hel in hun hart is, een vergift
der slangen onder hunne lippen, hun gemoed nog vleeschelijk en
onveranderd, en hun wandel onÉin en onheilig is. Indien het
eeuwige leven zoo licht te bekomen, en zoo goedkoop te verkrijgen
was, waarom zegt dan de Ileere Christus in Matth. 7 : l4z ,,Eng
is de pomt, en, nav&D is de weg, ilin tnt het lasen Leidí, en weinigen
zíjn er, ilie dzz.ehse oindcn." En waarom zsu de Apostel ons met
zulk een noodeloos bevel bekommeren, d.at men aUe naarst:igheid
zal toebrmgen om zijn roeping ,en ocilcieáng oast te ,nahen? 2 Pett.
I : lO. Zalig te worden, is dan zeker zulk een lichte zaak niet, als
menigeen er van maakt, hetgeen men in de volgende verhandeling
duidelijk "el zien. Ik ben een weinig kort geweest in de toepassing,
doch laat mij u hier herinneren vijf voorname plichten.

Erersr. zoacht u ti rlrstên ín een schijn oan Godaal:igherd, even alsof
de plichten, ee opera operAb, genaden kunnen zijn eene doode
uitwendigheid, stijgt in de wereld tot eene zeer hooge waarde,
gelijk in deÍi honger van- Samaria, eeln kop dwhsenmest verkocht
werd voor een hoogen prijs. Ocht de belijdenis der Godzaligheid,
is maar e'en zandig firndament, om er de hoop van eene onsterfelijke
ziel op te bouwen; weet gij niet, det de lreere Jezus Christus hem
een dwazen bouwer noemt, ilie zíjn huis opt zand bouwt, gelijk het
einde ook uitwijst, wanr. het viel, en zijn oal was groot, O leg dan
uw firndament door het geloof op den Rotssteen Christus Jezus;
ziet op Christus door alles, en rust op Hem in alles. I Cor. 3 : 12.

l'en tweede, tracht eene uitnemsdheid tp zien in dz God,znkgheidS
en eene schoonheid in het Ieven van Christus. fndien de'middelen
der genade eenige beminnelijkheid in zich hebben, zoo heeft de
genade zelf ontwijfelbaar veel meer; rilant linb alat amabilitate,m
rnedis, de deugd van de midCelen ligt in de bekweamheid en dienst-
baarheid, tot het einde, de gedaa,nte der Godzaligheid heeft geen
goedheid in zich,.te weten niet verder dan het voor de ziel gebruikt
wordt, in de kracht en practijk er van. Het leven van Heiligheid'



is het eenige heerlijke leven, het is het leven der Heiligen en
Engelen in den hemel; ja het is het leven Gods in zichzelven te
hebben. fs het een groot bewijs van de kwaadheid en onreinheid
der zonde, dat de zondaars die zoeken te bedekken; zoo toont het
krachtig de uitnemendheid der Godzaligheid, dat z9o menigeen
voorgeeft Godzalig te wezen. De belijdenis van een schijnheilige
kan de zaak der Religie verdedigen, hoewel hij dan waarlijk de
slimste is, als hij de beste schijnt.

Ten derde, ziet.op dz tnekotnendc dingen, als de grootste waar-
heden; wa,nt non ent:is et non apparentis ódem est affechn, dingen
die niet geloofd worden, werken niet meer op de affeéten, dan of
zij geen dezen hadden. Dit is de voorname oorzaak, waarom de
grootste hoop der menschen, hunne genegenheden als dienaars
achter de wereld doen gaan, stellende het schepsel in Gods plaats
in hunne harten.

De meeste lieden oordeelen de waarheid der zaken naar hun
gezicht, en te zamengetrokken zinnen; daarom is hun wensch gelijk
de keuze was van dien elleÁdigen I{ardinaal, die zijn deel in Parijs
niet wilde verlaten voor zijn deel in 't Paradijs, maar wat ook zijn
belang mocht wezen in het eerste, hij had weinig genoegen in het
laatste. Wel mag de gierigheid afgodendienst genoemd worden,
als ze daarom de wereld liever hebben dan God.

Denkt toch dat de eeuwigheid geen droom is: de hel 'en de
worm die nooit sterft, zijn geen zwaarmoedige verbeeldingen; de
hemel is geen verdicht Elyciwn. De allerzekerste zaken zijn in deze
dingen, die gij u kunt'voorstellen; ofschoon zij geestelijk zijn, en
de zinnen daarvan geen bevàtting hebben, nochtans zijn ze'waar-
achtig, en binnen 't gezicht des geloofs. ,,Laat ons dan wiet aan-
nxerken de d:íngm, d:ie wij zim, maar de d:ingen, die wij niet zien;
want dB dingen, die wij zim, zijn ti,jilclijk; rnaal dp dingm, die wij
niet zím, zijn eeltulig." 2 Cor. 4 : 18.

Ten vierde schat uwe ziel zeer àoog; hetgeen wij niet hoog waar-
deeren, laten wij licht varen; menigeen verkoopt zijn ziel (gelijk
het geboorterecht van den onheiligen Ezaul voor een bete broods,
ja volgens de meening van den Heilgen Geest hetwelk geen brood is.
O bedenk toch, dat uwe ziel het allerkostelijkst en onwaardeerlijkst
juweel in de wereld is. 't Is het kostelijkste stuk onder Gods werken,
van de geheele schepping. tt fs dat hetwelk het beeld Gods draagt,
en hetgeen gekocht is met het bloed van den Zone Gods: en zullen
wij dat niet groot en dierbaar achten?

De Apostel PeÍrzs spreekt van drie dierbare zaken:
Van een dierbaren Christus.
Van d:ierbare beloften.
En oan em diobaar geloof.
De dierbaarheid van al deze dingen bestaat in het gebruik voor
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de ziel. Christus is dierbaar, els Verlosser van dierbare zielen. De

beloften zijn dierbaar, als die den dierbaren Christus aan dierbare
zielen overdragen. 't Geloof is dierbaar, brengende eene dierbare

ziel tot de vereeniging met Christus, zooals hij in die dierbare
beloften wordt voorgehouden. Ochl wacht u' dat gij niet gevonden

wordt in hoogachting van andere dingen, en in minachting voor
uwe ziel. Zal uw vleesch bemind en uwe ziel versmaad worden?
Zult gij uw lichaam kleeden en koesteren' en voot uwe ziel geen

zorg dragen? 't Is alsof iemand zijn hond voedsel gaf en zijn
kind van honger liet sterven. De spijze is voor den buik, en

de buik is voor de spijze, maar God zal ze beide vernietigen.
O laat, uw zwak en verderfelijk lichaam u niet te veel zorg en

tijd hebben, alsof het leven en de zaligheid uwer ziel zulks niet
waardig was.

Ten laatste. Denk oeel aan de sttengheid en haast:igheid oan het

oordeel,'twelk wij allen moeten doorgaan naar dz eeuwigheiil; wàat
God, de'onpartijdige Rechter, rekénschap zal eischen van uwe

handen, van uwe talenten, en alles, wat u is toevertrouwd, als:
van uw tijd, hoe gij dien hebt doorgebracht; van uw stand, hoe

gij u daarin hebt gedragen; van uwe macht, hoe gij die hebt
gebruikt; van uw liefde en medelijden, hoe gij dat hebt getoond;
van uw stand, waarin gij gesteld waart, hoe gij u daarin hebt
gekweten; en van de tijden en bediening der genade over u' hoe

gij die hebt waargenomen: eR weet, dq,t wat de mensch zaait, hii
lYiernamaals zal maui'en, Gal. 6 : 7.

Lezer, dit zijn dingen, die onder alle andere het Íneeste ver-
dienen, en het luidst roepen om onze uiterste zorg en naarstigheid,
hoewel ze bij de meeste menschen't minst geacht wordcn. Bedenk

eens, wat een Atheïstische geest (indien wij den boom naar zijne

vruchten mogen oordeelen, en den grond naar zijne opbrengst) de

harten der meeste menschen vervuld heeft, welke leven, alsof er

geen God was, geen Qhristus noodzakelijk, geen lust te dooden,
geen zelfuerloochening, geen Heiligè Schrift te gelooven, de dag

des oordeels niet te achten, geen hel te vreezen, op geen hemel te

hopen, geen ziel te bezorgen was, zichzelven overgevende tot eene

meer dan beestachtige vleeschelijkheid, om alle onreinheid te

bedrijven, levende zonder God: datgene is bekwaam genoeg om

ons hart te breken, indien wij Dattiils heilige gestalte hadden; hij,
die de overtreders aanschouwde, en verdriet van hen had, zoodat

vele tranen uit zijne oogen vloeiden, omdat zij Gods wetten niet
onderhielden. De voorkoming en verbetering van deze ziels-

verderfelijke gestalte, is vooralsnog, het minste voornemen van
dit boekje niet. Doch hoewel het dient tot vermurwing en genezing

der'waterzucht van hypocrisie; nochtans kan het onder Gods

zegen ook dienen tot pleister voor de pestgezweUen van onheiligheid,
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zoo het door ernstige overdenking, in tijds geappliceerd wordt en

zorgvuldig onderhouden door gedurige gebeden'

Ëzer! verwacht hier'geen optooiiingen en fraaiheden: want dan

zou ik u bedriegen; *""t toilt gij een toetsst'een voor de beproeving

van uwen staat hebben, zoo zail u dit wellicht t€ pas komen'

Indien gij een weemdeling van de belijdenis zijt, of een geveinsde

onder d-"e-belijdenis zijt, leest dan en schrikt, want gij zijt degene

die hier bedoeld wordt.

,*#:;hffi'yH"r".
Maar, indien het Koninkrijk Gods met kracht in uwe ziele

gekomen is, indien Christus eene gestalte in u ireeft gekregen'

i"ndien uw hart oprecht vooi God is, dan leeft en verblijdt u'

Ik vrees, dat iÈ de palen van èen Zendbrief ol oveÉreden heb:

de Almachtige God, wiens voorrecht het is met vnrcht te leeren'

tr"a"i; A*" dIn mond of door de pen; met spreken of met schrijven'

;;ó dit werkje, dat het u mag zijn als een negen op het drog-e'

"uïtigh"ia 
op uieziele druppende, opdat zoo uw vlies natgemaakt

,ilrrài o"" 
'den 

dauw ihs Hemcls gj moogt opwo'lsen in ila lwmis
-à 

gmoae oan onzen Heere en Zdigmaher Jesu Ch'risli' In welke

ik ben

EERSTE VRAAG:

EOE VER IEMÀND KAN GAAN IN DEN WEG TEN
HEMEIJ EN NOCHTANS MAÁR, BIJNA EEN CHII,ISTETS

KAN ZIJN?

,,Gij beweegt mij bijna een Christen
te worden." Hand. 26 :28.

In dit hoofdstuk hebt ge des Ápostels Paulus verantrroor-
d.ing en rechtsgeding, hetwelk hij voor zichzelven maakt,
tegen de blinde Joden, die hem zoo boosaardig vervolgden
door AErippa, Festus, Bern'ice en den Raad; in welke ver-
decliging hij voornamelijk staat op drie zàken.

Op de wijze van zijn leven ooor zijne bekeering.
Op. de wijze van zijne bekeering.
Op d.e manier en wijze van zijn leven na de bekeering.
Hoe hij leefde voor zijne bekeering, verhaalt hij in cte

Yerzen 4 tot 13.
Hoe God hem wrocht tot bekeering, verhaalt hij in d.e

verzen 13 tot 18.
Hoe hij leefde na zijne bekeering, verhaalt hlj in de verzen

18 tot 23.
Voor zljne bekeering was hij zeer tr'arizeesch.
De wijze van zijne bekeering was zeer wond.erlljk.
De wucht van zijne bekeering was zeer opmerkelijk.
Voor zijne bekeering rrervolgde hlj het Evangelie, hetwelk

anderen preclikten; nà zijne bekeering predikto hij het
Evangelie, hetwelk hlj zelÍ had vervolgd.

Zoolang hij een vervolger van het Evangelio was, werd" hij
door d.e Joilen bemind; nu hij d.oor de genade Gods een
prediker van hdtzelve wa,s geworden, nu werd. hlj door hen
gehaat en zochten ze hem te dood.en, ys. 21.

Eens was hij tegen Christus, toen waren er velen tsoor heml

LoxuuN,9 Oct. 1661.

tlw wiend en Dienaar,
MATTH. MEADE.



maar nu hij ttoar Christus wasr warelf ze allen tegen hem, vs' 9'

Door een vijantl van Jezus te wezen, maakte hlj and'eren tot
zijne wienden, d.och toen h$ Jezus aannamr werden z1i ziine

vijand.en.
En d.it was het groote bezwaar dab zíi tegen hem haddent

d.at hij van een geweltlig tegenstander een groot bel'ijder was

geword.en.
Omd"at Gotl hem veranderd had, waren zij verwoed: alsof

zij ta slimmer wilden wezenr omdat God hem beter hatl
gómaakt. GotL hatt in hem gewerkt door de genad.e, en' zli

schenen hem d.e genad.e God.s te benijclen. Hij prectikte geen

verraderij en zaaide geen oproer; hlj pretlikte alleen geloof

en boetvaarcLigheid. in Christus en d,e opstanding, en d'aaroqr

wertL hij voor het gerecht geroepen.

Dit is het kort begrip en de inhoud'vanPaul,us'verdediging'
d.ie op de rechters geen gelijke uitwerking had, zooals in
tt vervolg van dit hoofd.stuk te zien is.

nestus schijnt hem te bestraffen, vs. 24.
Agri,ppa schijnt door hem overtuigd te wezen, vs. 28'

De geheele rechtbank schijnt hem wij te verklaren,
vs. 30 en 31.

Testus meent, dart Paulus buiten zijn zinnen is.

Agri,ppa is bijna bewogen om zoo een te wezen als hij was'

Festus houclt hem voor razend', dewijl bii de leer van

Christus en tle opstantling niet verstond.: ;,Uwe groote

geleerd.heid. brengt u tot razernij."
Agri,ppo is zóó bewogen door zljn verantwoortling' clat hij

tot zfjne gronden bijna overgaat; Paul,us spreekt z6ó krac}l,tíg

voor zijne Religle, dat Agrippo op het punt van zijn Bdd'enis
schijnt te wezen.

Ilierop zegt hii tot Paulus: ,,Gij beweegt m{j bijna een

Christen te word,en.tt
Bijna, die woorden gev-en eenigen strijd' oncler d'e geleerden'

Ik zal u niet lastig vallen met d-e verscheidene verklaringen,
welke hierover gedaan word.en door Val,la Bi,mpl,iciws, Beza,

Erasmus en and.eren; maar d.e woorden bpnemen zooals wi.i

clie lezen, en u toonen wat, vslking Paulus' leer op Agrippa's
,onsciëntie harl Ofschortn hii niet hekeerd wilrle worderr

1.0

nochtans kon'hij niet anders of hlj moest overtuigd wezen.Zijn
consciëntie was geraaht, hoewel zljn hart niet vernieuwd. was.

Merkt goeil op.' Daar is iets in de Beligie, hetwelk haar eigen
bewijs met zich draagt, zelfs in de consciëntie der goddeloozen.

Goil beweegt mij. H.et komt van een Hebreeuwsch woord., en
het beteekent zoowel .Buadeeren als Persuaileeren, of argu-
menten tot overreding gebruiken, of overred,en door de
argumenten, die gebruikt worden.

Ilier moet het genomen worden in de laatste beteekenis,
om te toonen d.e kracht van Paulus) bewijsred.enen op
Agrippa, hetwelk hem b{jna een nieuw aankomeling hatL
doen word.en in de belijtlenis van het Christendom.

,,Gij beweegt mij biina een Christen te word.en."
Een Christen. Ik hoop, ctat ik u niet behoef te zeggen wat

een Christen is, schoon ik wel wil gelooven, d.at velen d.ie

Christen genoemd. word.en, niet weten wat het beteekent; of
meenen zlj het te weten, nochtans weten zij niet wat het is
een Christen te zi,jn.

Een Christen is een discipel van Jezus Christus, een die
gelooft in Christus en llem navolgt. Gelijk een die de leer
der Arminianen omhelst, een \rmi,niaan genoemd. word.t;
en hij die 't gevoelen en d.en weg rrán Luther houdt, een
Luth,eraan genoemd. word,t, zoo wordt hij rtie de leer van Jezus
Christus omhelst, en houd.t, en volgt, een Christen genoemd..

Het woord. wordt genomen in een ru,ime en in een na,uwe
beteekenis; in een ruime beteekenis word.en allen clie.belijclen
dat Christus in het vleesch gekomen is, Christenen genoemd.,
in tegenstelling van de Eaidenerz, die Ohristus niet kennen
en de arme verbhnde Joden, die Christus niet willen aan-
nemen en de Turken, díe Mahomeil bgven Christus achten.

Maar in tle Schriftuur wordt het woord. strikter en nauwer
genomen. Ilet wordt alleen gebruikt om'd.e echte cliscipelen
en navolgers van Christus van and.eren af te. zond.eren. De
,,d.iscipelen werd.en te Antiochië eerst Christenen genoemd.tt

schame zich niettt, I- Petr. 4 : 16, dat is, als een led.emaat
en ctiscipel van Christus; en zoo hier in den tekst: ,,9{ be-
weegt mij bijna een Christen te word.en."
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Ik bevind, dat het woord. in het geheele Nieuwe ïestament
maar in deze drie plaatsen gebruikt wordt; en in ieder van
dezelve heeft het de gemelde beteekenis.

De ltalianen maken er ond.er elkand.er een naam van
verachting van en misbruiken gemeenlijk het woord om er
een dwaas mede uit te drukken.

Maar indien, gelijk de Apostel zegt, d,e predi,ki.ng Chri,sti
der wereld. eene ilwaashei,d is, dan is het niet vreemd. dat cle

discipelen van Christus dwazen voor de wereld. zijn.
1 Cor. 1 :18.

In een goeden zin nochtans is het waar. Want de gansche

God.zaligheid is een verborgenheid. 1 Tim. 3 : 16.
Een mens:h moet Bterven, zal hij levenl h{j moet letlig

zijn, zal hij vol word.en; hij moet verloren zijn, zal hij ge'
vonden word.en; hij moet niets hebben, d.ie alle dingen
deelachtig wil wezenl hij moet blincl zijn, d.ie verlichting wil
hebben; hij moet gevonnist wezen, zal hij pardon verkrijgen;
en zoo moet hij ook een dwaas zijn, die een Christen wil
wezen. ,,Ind.ien iemand. onder u w1js schijnt te zijn, dat hij
d.waas word.e, opd.at hij wljs mag wezen." 1 Cor. 4 : 10. Hlj
is een waar Christen, die der werelds dwaas is, maàr wijs tot
zaligheid,.

Dus hebt g1j cten zin en d.e meening rlier woord.en kortelljk
verklaard. De tekst behoeft niet verdeeld te word.en, nochtans
is het jammer, dat het bijna nret gescheiden mag worden
van den Christen.

De woorden te verd.eelen, daar zij in den tekst aaneen-
geschakelcl zijn, k:an weinig voordeel iloen, zoo ik ze niet
kan scheid.en, als zij vereenigd zijn in uwe harten. Dit zou
een geduchte scheidin g zijn, zoo het bi,jna genomen mocht
word.en van den Christeru; optlat gij zoo niet alleen propemodum,
bi,jna', maar ad,mod,um, geheel,Zgk, Christenen mocht wezen.

Dit te doen is Gods werk, maar het is onze plicht u d.aartoe
te bewegen. O dat God mij wiltle helpen om d.eze zaken zoo
te verhandelen, d.at gij ten einde d.aarvan moogt zeggen: ,,Glj
beweegt mijom niet bijna, maar geheel een Christen te zijn)'

De leer, die ik zal voorstellen, is d.eze:

,,Er zijn zeer velen in de wereltl. die bijna, en niet meer dan
t2

bijna Christenen z!jn; velen, d.ie na aan den hemel z[jn en
nochtans niet naderl velen, die dicht bij de zaligheidzijn, en
echter nooit de minste zaligheid. genieten zullenl zij hebben
den hemel in 't gezicht, en nochtans zullen zij nooit een
gezicht van God hebben.,'

Dr ziin twee droevige uitdrukkingen in de Eeilige Schrift,
die ik niet voorbij kan of ik moet ze hier ter neder stellen.

De eene raakt, d,enwarem rechtt:aard,ige. De andere d,enschijn-
reehtaaard,ige.

Van den waren rechtvaard.ige word.t gezegd., dat hij
nauwelijks zalig wordt, en van d.en andere, d.at hij bi,jna zatig
usordt. ,,Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods." Mark.
L2 :34,1 Petr. 4 : 18.

De rechtvaardige kan nauwelijks ztltg worden, dat is door
vele smarten, hlj zal naar den hemel gaan door vele droevige
helleangsten.

De geveinsd.e zal met een bijna zalig worden, clat is: hij
zal naat de hel gaan door veel schoone hoop van den hemel.

Twee dingen van gansch ernstige overd.enking ontstaan
hieruit. Ilet eene is: hoe dikwijls een geloovige zich kan
misgrijpen, hoe laag hij kan vallen en nochtans ware genade
hebben. Ilet andere is: hoe ver een geveinsde kan gaan in
den weg naar den hemel, hoe-hoog hlj kan raken en nochtans
geen genade hebben.

Een heilige kan dicht aan d.e hel komen en evenwel niet
er inl de geveinsde kan opgetrokken word.en langs den hemel
en nooit d.aar .een plaats krijgen.

De heilige kan bijna verloren gaan, en nochtans eeuwig
zalig worden; de geveinsd.e kan bijna zalig worden, en noch-
tans absoluut verloren gaan.

Want een heilige op z{jn slechtst, is werkelijk een geloovigel
en d.e huichelaar op zijn best, is een loutere zondaar.

Eer ik kom tot eene verhancleling van d.e leer, moet ik drie
dingen vooraf laten gaan, welke van groot nu.t zijn tot
bevestiging voor d.e zwakgeloovigen, opd.at zij door d.eze leer
niet geschud, kleinmoedig gemaakt worden.

Ien eerste. Er is niets in d.e leer, dat voor zwakke Christenen
tot aanstoot of ontmoettiging d.ient., IIet Evangelie spreekt
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d.eze d.ingen niet tot gewonde zielen, maar tot de ontwaakte
zondaars en bloote belijclers.-

Gelijk er niemand. trager is d.an zwakke geloovigen, om de

beloften en vertroostingen des Evangelies op zichzelve toe
te passen, voor wie zij eigenlijk gesteld" ziin; zoo is er niemand
gereeder dan zij, om zich toe te pa,ssen d.e bedreigingen en
strenghed.en d.es Woords, voor wie zij nooit gegeven zijn.

Zwalr'ke Christenen zijn als de discipelen, toen Christus
hun zeide: ,rUen tsan u eal, Mij Q)errail,enr" degenen die on-
schuldig waren, z{j verdachten zichzelven het meest, en
d.aarom riepen zij: ,rMeester, ben ik het?" zoo ook zii, hooiende
d.e zond.aars bestraffen, of d.e geveinsden ontdekken, roepen
terstond. aib: ,rBen ik het?"

Het is het gebrek van den huichelaar, ond.er de toets en

ontclekking d.es Woords te zitten,'en geen acht er op te slaan.
En 't is het gebrek van teere zielen, d.roevige besluiten over hun
eigen staat te trekken uit d.ingen, d.io hen niet met al raken.

Maar er is nochtans een groote nuttigheicl in de leer voor
allg ware geloovigen.

1. Om hen de standplaats te doen kennen, op wat groncl
zij zijn; en wel te letten, of het fundament van hunne hoop
wel goed is, opdat zij niet op het zand., maar op een steenrots
bouwen.

2 't Verwekt in'ons een grootere verwondering, over d.e

liefcle God.s, d.ie meer omtrent ons, dan over and.eren is,
d.oor ons te brengen op d.en 'eeuwigen weg, terwijl zoo

menigeen den weg naar tf,verd.erf gaat; en met onze ziel
over te brengen in een ware bekeering, daat zoo menig
opgenomen is met een genad.elooze belijtlenis.

3. 't Wekt zeer op tot clien kostelijken plicht van hartdoor-
zoeking, optlat wij onszelven aan God oprecht vertoonen.

4. 't Verbindt de ziel tot een d.ubbele naarstigheid', opdat
zij gevontlen mag word.en niet alleen geloovig, maar vol-
standig in het geloof tot het einde toe.

Deze plichten, en zulke als deze zijn, maken deze leer
tot een goed gebruik voor alle geloovigen; maai zij behoortLen
ze niet op te nemen als een struikelblok in d.en weg van hun
wede en troost.
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Mijn oogmerk, te prediken over dit onderwerp, is niet, om
de ziel dergenen te bedroeven, d,ie Christus niet betlroefcl wil
hebben; )k zal water brengen, niet om een roohend.e vlasrriek
uit te blusschen, maar om dat valsche vuur uit te dooven,
dat zondaars zelf ontstoken heb.ben, optlat hij niet met zijne
consciëntie gestadig daarop aan te zetten, ten laatste in
smarte nederligt.

Iletgeen ik voor heb, is, de hoogte, waar d.e zondaar zich
op verlaat, te slechten, en niet om d.e hand van d,es geloovigen
geloofs en aankleven te verzwakken: tt is om losse zond.aars
te wekken en in zekerheid te brengen, d.och niet om zwak-
geloovigen slaphartig te maken.

Ten tweed,e. Schoon velen ver, e'n zeet ver gaan, in den weg
ten hemel, en nochtans te kort schieten; zoo'za\ d.ie ziel,
welke d.e minste ware genade heeft, nooit te kort komen.

,,De rechtvaardige zal zijn weg vasthoud.en"" Job 17 : 9.
Al is tt, clat menigeen zeer verre gaat in den rveg van plichton,
(hetgeen ik hierna zal aantoonen) en echter misvalt, die ziel
nochtans, die haar plicht waarneemt met d.e minste oprecht-
heid, zal 't nooit kwalijk gelukken. IMant ,,Hlj behoudt de
oprechten van harte." Ps. 7 : 11.

De minste mate van ware genad.e is evenzoo zaligmakende
als de grootste; ze behoudt even zeker, hoewel nieb zoo
troostelijk. De minste genade geeft een volkomen intrest in
het bloed. Christi, waardoor wij ten volle gereinigd. zijn, ook
geeft zij een volkomen intrest in de sterkte en kracht Christi,
waardoor wij zeker bewaard zullen word.en. Christus bewaart
het geloof in de ziel; en zoo word.en wij ,,d.oor tle kracht God.s

in het geloof bewaard. tot de zaligheid.." I Petr. 1 : 5.
Ten derde. Dje zoodanige waarheden, als clit zijn, kunnen

hoóren, zond.er ernstige aand"acht d.aaraan te schenken en
onderzoek te d.oen, zijn in de oprechtheid. van staat voor
verdacht te houden.

Gij zult oordeelen, dat iemand haast bankroet zal moeten;
.tie nooit zijn winkel eens opneemt, noch zijn boeken over-
tietl zoo houd ik zeker iemand voor een geveinsd.e, d.ie nooit
',ierschaar houdt, noch handeit met zijn eigen hart.

llie in +,en $troom van plichten zich kan houden, zond.er
15



stoot of twljfel van zijn staat, ik twijfel aan niemands staat
meer d.an aan den zijne. Wanneer een zieke van zijne ziekte
ongevoelig is, wij besluiten dat hij tlooctelijke teekens vertoont.

Zoo ook, als zond.aars geen gevoel hebben van geeste{jken
staab,'t is klaar, dat zij d.oocl in zond.en zijn, de teekenen van
den eeuwigen d.ood. vertoonen zij al.

Deze dingen vooropgesteld zijnde (ctie ik verzoek, tlat glj
d.oorgaans in uw zin wilt houd"en, terwijl gij met dit onderwerp
uwen weg vordert), zoo kom ik nu te spreken van d.e leer,
op eene particuliere en bijzond.ere wijze: ,,Dat er veleninde
wereld zijn, die bljna, en niet meer dan bijna Christenen ,ljn."

Tk zal d.e waarheid van d.eze voorstelling wat nad.er aan-
toonen d.oor Schriftuurlijke blijken, die van deze zaak klaar
en duidelijk spreken; en dan d.oorgaan tot een cluitlelijker
vervolg.
I. Dê jongeling in het Evangelie, dient tot een voorna&m
bewfjs van deze waarheid, Matth. 19 : 16 tot 23. Gij leest
d.aar van een, d.ie tot Christus kwam, om van Hem den weg
des hemels te leerenl ,,Goed.e Meester" (zegt h!j) ,rwat, zal
ik goetls d.oen, opd.at ik het eeuwige leven hebbe?)' Onze
Ileere Christus zegb tob hem: ,,Zoo gij in het leven wilt
ingaan, bewaart de gebod.enl" eu als Hij hem daarop verhaalt
welke, zoo antwoordt hij: ,,Ileere, al deze dingen heb ik
onderhouden van mijne jonkheitl. af; wat ontbreekt mij
nog?t' Let nu maar, hoe het dezen mensch ging.

7. Hij gehoorzaamile; }rrij hoorde niet alleen d.e geboden
Gods, maar hij d.eed. ze; nu, d.e Schriftuur zegt: ,rZahg is hij,
die het Woord Gods hoort en hetzelve d.oet." Luk. 11 :28.

2. Hi,j geh,oorzaantrd,e ae alle; niet dit of clat gebod., maar
beid.e, èn dit èn dat; hij paste en deeld.e niet met God; of
hij knipte en koos, die 't gemakkelijkst te doen waren, niet
uit, en liet cle rest b$ven; neen, hii hiettt ze alle;,,a1 deze
heb ik onderhoud.en."

3. Hij gehoorzaamd,e altoos; niet slechts uit sleur, maar
met een gezetten ernst: zijne weld,ad,igheid, was niet als

,,Ephariums, ge$k een morgenwolke, d.ie henen gaat; al d.eze

dingen heb ik onderhouden van mijne jonkheid. af."
4. Hlj beleecl zijne begeerte, om meer te weten en te doenl
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opdat hij vervullen mocht, hetgeen aan zijne gehoorzaa,rnheid
ontbrak, daarom gi.g hli tot Christus, die hem in zij' plicht
onderwijzen zou: ,,JlIeester wat ontbreekt mij nog{) Zoudt gij
niet denken, dat dit een goed. man was? En hoe weinig
komen er zoo ver.

En nochtans hoe ver hlj ging, hij ging niet ver genoeg;
hij was maar bijna, en niet meer dan bijna een Cliristen;
want hii was een oprechte huichelaar; hii 

'eriiet christus
ten laatste, en hing zljne lusten aan.

Dit is dan een kla;ar bewijs van de waarheid. van cleze leer.
II. Een tweerle. bewijs, is de gelijkenis van d.e Xlaagclen,
Ilatth. 25 :1.

Ziet eens, wat een voortgang zij maakten, en hoe ver zij
gingen in de belijdenis van Christus.

1. Zlj worden genoemd. Maagdett,, deze naam nu wordt in
de Schrift, zoos'el in 't Oude, als in het l{ieu*e Testament,
aan de heiligen Christi gegeven, Ifoogl l : 3. ,,Daarom heb-
ben u de }laagden lief,': insgeiiiks Apoc. i.4:4. De honderrl_
vier-en-twintig duizend, die voor het Lam stonden, op den
berg Sion, worden Maagd,en genaamd! Maagd,en, omAàt zi;
zich niet besmet hadden, met de aerd,oraenheden, die in d,e
wereld, aijn, door de begeert,ijkhed,en, 2 petr. 1 : 4. Deze nu
schenen van die soor,t te zijn, want zlj word.en Maagd,en
genoemd.

2. Zij na,rnen hare,lampen, dat is, zij tleden d.e belijdenis
van Christus.

3. Zij hadtlen een zeker soort olie in hare lampen, zooals
blijkt in vs. 8. Zij hadden eenige overtuigingen, ook hadden
zli iets van 't geloof (hoewel niet 't geloof der uitverkorenen
Gods) om hare belijdenis levendig te houd.en, en hare lampen
brandende.

4. Zij gingen; haar belijdenis was niet ijttel, zij cleden de
plichten, gebruikten de ord.onnantiën, en kwamen vele
geboden na; zíj vord.erd.en zeer, zij grngen.

5. Zij gi,ngen aoortl zij gingen, en gingen uit, zij lieted nog
velen achter, dit toont haar scheiding van de wereld.

6-. Zij gi,ngen m,et ile wijze maagd,en, zij voegden zich b{j
hen, die zidh gevoegd hadcten bij den 

-Heeró; 
zij waren
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metgezellen van hen, die metgezellen van Christus waren.
7. ZU gingen u,'it, ilem Bruidegom te gemoet: dit geeft te

kennen haar zoeken en hoogachting van Christus.
8. AIs zij cte stem des Bruidegoms hoord.en, stond,m zij op

en bereidd.en haar lampen, zij beleclen Christus nog al hooger,
en hoopten nu-met den Bruid.egom in te gaan.

g, Zij zoc}nten naar ware genade. En zeggen wij niet, dat
begeerte naar genad.e ook genade is? En 't is ook zoo, zoo
ze lÍà Í en t{jdig, oprecht en gepast is; ziet hier eene

begeerte naar genad.e in d.eze maagd.en, geelt ons aam uwe ol'ie.
tt Was een begeerte rlrààt ware genad,e, maar 't was geen

uare begeerte naar genade; ze w'as niet waar, omdat ze niet'
tijdig was; niet oprecht, omdat ze niet op haar pas kwaml
het was te laat.

ïlare dwaasheid bestond. d.aarin, dat' ze zich niet van olie
yoorzagen, als zij haar lampen namen; baar tijd van genade

te zoeken moest zijn geweest wanneer zi'j tot Christus kwamenl
het was te laat om die te zoe}.en, als Christus kwam tot haar.
Zij moesten ze gezocht hebben, toen zij haar bezit opnamen;

't was t'e taat om d.ezelve tQ zoeken op de komst van den
Bruid.egom.

'Daarom'werddn zij' buitengeslotenl en alhoewel zij riepen
om binnen te komen: .,,Ileere, Ileere, d.oet ons openttl de
Ileere nochtans antwoordde haar: ,,Ik ken u niet."

Gij zieb hoe v.er deze maagden gingen, in Jezus Christus
te be$den, en hoe lang zij daarin voortgingen, totdat cle

Bruid.egom kwamy zlj komen tot voor de deur des hemels,
en daar (gel,ijk ile Soilomieten) met hare handen op den drempel
der heer$kheid zeJïs, gaan ze verloren.

Zij waren bijna Christenen, en niet meer dan bljna; bijna
zalig, en, nochtans verloren.

Gij, die belijders van het Evangelie z{jb, aanschouwt en
beeft; indien zij, die ons te boven zijn gegaan, den hemel niet
binnen gaan, wat zal van ons word.en, die zooveel bij haar
te kort schieten?'

Indieir diegenen, tlie maagtlen z!jn, rlie Christus be$den,
die iets van 't geloof in haar befijd.enis hebben (het is dan
zoo het is) clie eenige wucbt in haar geloof vertoonen, die
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and.eren overtreffen, die Christus zoeken, die haar belijd.enis
laten blijken en zioh voegen naar haar belijdenis, ja clie
genad.e zoelrenl zoo zulken maar bijna Christenen zijn, Heere,
wat zijn wij dan?

Zoo d.eze twee getuigenissen niet genoegzaam zijn om cleze
waarheid goed. te maken, ziet daar eene
III. En d.ab zaI zijn uit 't Oude Testament, Jes. 58 : 2, Let
eens op wat God. van d.at volk zegt, IIlj geeft het ecn zeer hoog
karakter; men zou denken, d.at het een uitverkoren volk wa,s.

,rZij zoeken Mij d.agelijks en hebben een lust aan de kennis
Mijner wegen, als een voik, d.at gerechtigheid doet, en het
recht zijns Gocls niet verlaatl zij wagen IIij naar de rechten
Mijner gerechtigheid, zij hebben een lust tot Mij te natleren."

Zíet' eens, hoe ver dezen gingen; zoo God. niet gezegd
hact, tlat zij verrot en ongezond waren, wij zouden haar als
boleken aoor de lcudd,e geacht hebben, Jer. 50 : 8, en geplaatst
ond.er d.e allerwaard.igsten: Gij merkt wat nad.er.

7. ,,Zij zochten God.": Dit nu is het eigen karakter van
een waren heilige, God te zoeken. \4'are heiligen.word"en aoelters

Gods genoemd, Ps. 24 :6. ,,Dit is het geslacht dergenen, die
naar Ilem yragen, die uw aangezicht zoeken, clat is Jakob."
Ziet hier een geslacht d.ergenen, die Gotl zoeken, en zijn deze
niet d.e heiligen Gods? Er is meer.

2. ,,Zij zochten IIem dagelijks": hier wordt de naarstig-
heid. ond.ersteund door ged.uurzaamheid.. In 't Hebreeuwsch
staat dag bij dag; dat is iederen dag, van dag tot dag. Zij
zochten IIem niet bijwijlen en tijden, noch in een tljd van
zwarigheicl en onderdrukking alleen, als menigeen doet.

,,Ileere, in benauwtlheid hebben zij U bezocht, zij hebben
huu stil gebed. tot U uitgestort, als Uwe tuchtiging over hen
'was," Jes. 26 : 16. Veien, als God hen bezocht, dan bezoeken
z{j Ilem, maar niet eerd.er; als God Zijn oord.eelen uitgiet,
dan storten zlj hunne smeekingen. Zoo is de woomheid. der
zeeliedenl als door den storm hunne,,wijsheid. als verslond.en
word.t, dan roepen zij tot' d.en IIeere in hunne benauwd.heid,"
Ps. 107 : 27, 28. Velen roepen nooit tot God, voor zij ten
einde raad. zijn; nooit komen zij tot Gotl om geholpen te
word.enl zoolang zij zichzelven kunnen helpen.
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Maar d.eze nu, d.aar God van spreekt, zijn ijverigen in hun
plichtplegingen; de and.eren maken een d.eugd van nood-
zakelljkheid, maaï dezen schijnen consciëntie te maken van
de plichten, want God zegt: zij zoeken )lIii d,agelijlcs. Men zou
zekerlijk denken, dat clit een merkteeken van oprechtheid. was.

Job zegt van geveinsd.en: ,,God aanroepen te aller tUd,"
Job 27 : 10 gewisselijk neen: maar d.it volk riep God aan
te aller t!jd, zij zochten Eem ilagel,i,jks: Dit zijn immers geen
geveinsden.

3. Gocl zegt: ,rZij hebben een lust aan de kennis l\I$ner
wegen." Dit, zou men zeggen, bewijd.t hen van de verd.enking
tler geveinsdheid; want d.ie zeggen tot Gocl: ,,Wiikt van ons,
aan d.e kennis Uwer wegen hebben wlj geen lust." Job 21 : 14.

4. ,,Zi zijn als een volk, dat gerechtigheicl doet." Niet
alleen als een volk, dat gerechtighei,il, spreekt, of ook beli,jdt,
maar als een volk dat gerechtigheict iloet, do,t niet anders
practiceert, dan wat recht en billijk is. Zij schenen naar het
oordeel der wereld zoo goed als de besten.

5. ,,Zij verlaten het recht huns God.s niet." Zlj schenen
oprecht in hun grond.en, standvastig in hunne belijclenis,
beter dan velen ond.er ons, tlie de plichten verwerpen en
d.e ord.onnantiën Gods verlatenl zij volharcld,en in hunne
belijclenis, en verlieten de rechten van God. niet.

6. ,,2$ vragen Mijrt' zegt, God., ,,naar de rechten Mljner
gerechtigheid.." Zij willen hun eigen wil, den regel van recht
en krom niet maken, maar de wet en wil van God; clies z{j
in al haar d.oen ond.er de menschen, geleid begeeren en
berad.en te word.en d.oor God. ,rZij wagen Mij naar d.e rechten
lllijner gerechtigheid."

7. ,,Zl hebben een lust tot Gotl te naderen." Dit kan
immers d.e wijze van een geveinsde niet wezen 1 ,,zaI hij zich
verlustigen in den Almachtige?)) zegt Job. Neen, hij zal
niet, Job 27 : 1-O. Iloewel Goct het opperste vermaak van
den mensch is, hebbende alles in zich om liefde te bewijzen,
zooals gezegd. word.t van Iitus Vespasianus, de geveinsde
nochtans wil zich niet in God verheugen.

Voord.at deze genegenheden geestelijk gemaakt zljn, is er
geen begeerte tot de rlingen. die geestelijk zijn. Gorl is een
20

geesteli,jk Goed,, en daarom kan de huichelaar zich niet in Gotl
verlustigen. Maar d.ezen zijn een volk, die ,,lust hebben te
naderen.tt

8. Zíj'waren lieden, die met oasten zich dikwijls bezig
hielden, als te zien is in Jes.58:3. ,,\Maarom vasten wij en
Gij ziet het niet aarr') (zeggen zU). Dit nu is een plicht, welke
niet alleen stelt en vord.ert ware genad.e in het hart, maar
kracht van genad.e.

,,Niemand." (zegt, onze Zaligmaker, Matth. I : 17) ,,doet
nieuwen wijn in oude lederzakken, and.ers bersten de led.er-

zakken en d.e wijn wordt uitgestort."
Nieuwe wijn is sterk en oude lederzakken zwakl en de

sterke wijn breekt de zwakke vatenl deze reden geeft Christus,
waarom Zijn cliscipelen, die nieuw bekeerden waren, (en nog
maar'zwak), niet geoefend waren in d.eze strenge tucht.

Maar d.it volk, waarvan hier gewaagd word.t, 'waren lied.en
cLie dikwijls vastten, en hunne zlelen zeer kwelilem, ja zích-
zelven uitmergelden door ged.urige oefeningen van ned.erigheid.

Dit was .darr gewis nieuwe wijn i,n n'ieutne l,ederem zakken,
dit moest nootlzake\jk een volk sterk in genade z{jn; hier
schljnt genade te wezen niet alleen in waarheid, maar ook in
kracht. En niettegenstaande clit alles, yaren zlj niet beter
dan een geslacht der huichelaarc. Z$ maakten een Gotltlelijken
spoed. en voortgang, en kwamen zeer ver;maar zlj gingen niet
ver genoeg; zij werden, nadat ze 't al gedaan hadden, cloor
God verworpen. Ik hoop, dat hiermee de waarheitl van d.it
stuk genoegzaam verzekerd. en bevestigd is, dat iemand, kan
zi,jn (ja d.at zeer velen z{jn) bijna, em nochtans niet meer d,an

bijna Christenen.
Tot een nader vervolg nu vàn deze zaak, zal ik
to. ,,Stap blj stap u toonen, hoe ver iemand. kan gaan, tot

wat hoogte hij kan geraken, wat een netten en bijzonderen
loop hij kan d.oen in den godsd"ienst, en echter maar bijna
een Christen zijn, als alles gedaan is."

20. ,,Iloe en waar vandaan het komt, dat een mensch zoo
ver gaàt, rtat hij bijna een Christen word.t."

30. ,,Waarom zij maar bljna Christenen zijn, wan:reer zij
aI zoo ver gegaan zíjn.t' 
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40. ,,\!'at de reden is, waarom iemand. die zoo vet gaat,
dat hij bijna een Ohristen wordt, nochtans niet verder gaat
dan tot een bljna Christen te wezen."

,,Hoe aer 'iemand, kan gaan i,n ilen weg ten hemel, en
noehtans maar bijna een Chri.sten lcan zijn.r,

Dat zaI ik u toonen ín twinti,g bijzonderheden.
1. ,,Iemand kan groote kennis hebben; hij kan veel weten
van God en Zijn wil, en veel van Christus en Zijne wegen,
en nochtans maar bijna een Christen zijn),

Want schoon er geen genade kan zijn zond.er kennis,
nochtans kan er g3oote kennis zijn, waar geen genad,e is.
Verlichting gaat dikwijls voor, waar bekeering nooit volgt.
tt Onderwerp van c1e kennis is het verstand, tt onderwerp
van d.e heiligheid is de wil. Eeu mensch nu kan zijn verstand
verlicht hebben, en echter zijn wil niemendal geheiligd. Hij
kan een verstand. hebben om God te kennen, en nochtans
mag hem een wil ontbreken om God te gehoorzamen. De
Apostel verhaalt ons van sommigen, ,,d.ie wanneerzij God ken-
d.en, IIem nochtans als God niet verheerlijkten," Rom. L :2L.

Om een mensch geheel een Christen te maken, moet er
licht in het, V,oofd,, en hitte in het hart wezen, kennis in het
verstand, en ljver in cle genegenheden. Sommigen hebben
ijver en geen kennis, dat is een blincle vroomheid., sommigen
hebben kennis en geen ijver, dat is een wuchtelooze onder-
neming, maar waar kennis met ijver te zamen gevoegd is,
clat maakt een rvaar Christen.
Tegenwerping. ,rMaar woldt er niet gezegd.: ttit is
het eeuwige leven dat zíj IJ kennenr den eenigen waren God.
en Jezus Christus, dien Glj gezond.en hebt?" Joh. 1? : B.
A n t w o o r d.. Alle kennis van God en Christus geeft cle
ziele geen recht tot het eeuwige leven. Want hoe zoud.en
and.ers de duivelen verloren gaan, die meer kennis van God.
hebben dau alle menschen op deze wereld.; want, schoon zij
door hun val hunne heiligheid verloren, hunne kennis hebben
zij behouden.

Zlj worclen genoemd. Daimones, wegens hunne kennis, en
echter zijn ze Diaboloi, wegens hunne boosheid nog duivelen
blijvende..
oo

Kennis mag het hoofcl vervullen, maàÍ ze zal }l.el hart niet
verbeteren, zoo er niet iets and.ers is. De Fari,zeën hadden
veel kennls. ,,Ziet' gij worctt een Jood. genoemcl, en rust op
de wet, en roemt op GocI; en gij weet Z{jn wil enz.," noch-,
tans waren zij een geslacht der geveinsden. Och, hoevelen zijn,
belad.en met'kennis, naar cle hel gevaren. Rom. 2 :17, L8.

Schoon het waar is, dat 't het eeuwige leven is Gocl te
kennen en Jezus Christus, niettemin is het alzoo waar, daf,
menigeen Got[ kent en Jezus Christus, die nooit het eeuwige
leven zal zien.

Gij moet weten, d.at er tweeërlei kennis is; de eene is
gemeen, maar niet zaligmakende; de andere is niet gemeen,
maar zalngmakende; gemeene kennis is die, welke slechts
zweeft in d.e hersenen, maar d,ie geen invloeiïng of beweging
heeft op het hart. Deze kennis kunnen de verworpenen heb-
ben. ,,Bileam z,^g Christus van d.e hoogte der steenrotsen, en
van d,e héuvelen aanschouwde h$ Ilem,t' Num. 23 : 9. De
naturalisten zeggeln, dat er een parel in het hoofcl van een
pad, isl haar buik nochtans is vol vergift. In nranlvi,jk zijn
bessen, d.ie zij noemen utse d,'épine, de druif vàn een doorn.
De gemeene kennis, de parel in het hooftt van een pacl, d.e

d.ruif, tlie op d.e d.oornen wast, kan gevond.en worden in een
onheilig mensch.

Dan is er ook'eene zaligmakende kennis van God en
Christus I d.ezelve sluit in de toestemming van het hart en

't consent van d.en wil; dit is een kennis, d.ie tt geloof in zich
bevat. ,,Door zijn kennis zal Mijn knecht, de rechtvaardige,
velen rechtvaardig maken." Jes. 53 : 11. Deze kennis is die,
welke leiclt tot het eeuwige leven. Nu, wat mate van kennis
't ookwezen rnag, die iemand heeft van God. en Jezus Christus,
indien het niet is deze zaligmakend.e kennis, kennis gevoegd
met gewilligheid en toeëigening, hij is maar een bijna Christen.

Die alleen kent God recht, die weet hoe hij llem moet
gehoorzamen, en die Hem gehoorzaamt naar'de kennis, die
hlj van llem heeftl ,,Nlen, die Zijne bevelen doen, hebben
goed. verstand.." Ps. 111 : 10. Alle Éennis zond.er deze maakt
eeu mensch het beeld van Nebuèadnezar maar gelijk, hetwelk

l3
eet ,,hoofd, had van goud, en voeten van leeÀ."" 
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Sommigen weten, om maar te weten.
Sommigen weten, om maar geweten, of gekentl te word.en.
Sommigen weten, om te denken tt geen zij weten.
Nu te weten, om maar te weten, is nieuwsgierigheid.
Te kennen, om gekend. te worden, is ijdele eer.
Maar te weten, om te denkeu hetgeen wij weten, is een

Evangelische plicht.
Dit, maakt een mensch een volkomen Christen; het ander

zond.er clit maakt een mensch bljna en niet meer dan bi,jno
een Christen.
2. ,,Iemand. kan groote en bijzontler groote, ja geestelijke
gaven hebben, en nochtans maar bijna Christen z!jn." De
gave des gebeds is een geestelijke gave; deze nu kan iemand
hebben en nochtans bijna een Christen zijn; want wat and.ers
is de gave des gebeds en wat and.ers d.e genade d.es gebeds.
De gave van prediken en profeteeren is een geestelijke gave,
1 Cor. 12 : 101 d.eze kan iemantL hebben en nochtans maar
bfjna een Christen zijn. Judas was een gtoot leeraar, on zoo
ook degenen, welke eens tot Christus zullen komen en zeggen:

,,Ileere, Ileere, hebben wij niet in Uwen Naam geprofeteerd.
en in Uwen Naam duivelen uitgeworpen') e\2., Matth. 7 :22.
G!j. moet weten dat niet d.e gaven, maar d.e genade iemand
tot een Christen maken, want

a. Gaven zijn een gemeen werk des Geestes; iemand kan
al d.e gaven d,es Geestes deelachtig zijn, en nochtans een ver-
worpene wezen; want d.aarom word.en zij gemeen genoemd,
omdat ze zond.er onderscheicl aan goeden en kwaclen door den
Geest word.en uitged.eeld, zoowel aan ongeloovigen als aan
geloovigen. Die genade hebben,. hebben ook gaven; en die
geen genad.e hebben, kunnen dezelfde gaven hebben, want
d.e Geest werkt in beide, wat meer is, in d.ezen zin genomen
kan 't zijn, dart een d.ie geen genad.e heeft, ond.er een grooter
werk des Geestes is, d.an een d.io veel genade heeft. Een
genadeloos belijd,er kan grooter gaven hebben dan de heiligste
geloonsige. Hij kan in bidd.en en prediken hen verre ovey
treffen, maar in oprechtheitl en eenvouctigheid. krunnen zij
hem te boven gaan.

D. Gaven zijn ten nutte en gebruik van andereni zij zijn
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in ord,i,ne ad, alium, gelijk men in de scholen spreekt tot voor-
deel en stichting van anderen, z.oo zegt cle Apostel: 1 Cor.
\2 : 7: ,,Zij zijn gegeven tot hetgeen oorbaar is."

Iemand nu kan een ancler stichten met zijne gaven en
nochtans zelve onstichtel{jk zijn; hlj kan profljte{jk zljn voor
and.eren, en nochtans onprofijtelijk voor zichzelven.

De raaf was een onreine vogel, Gocl gebruikte ze evenwel
om Elia te spijzigen; hoewel zij niet goecl tot spijze was,
was ze goed om de spijze te brengenl een lam man mag met
zijn kruk u den rechten weg wijzen, en toch geen kracht
hebben om zelf daarin te wandelen. Een scheeve kleermaker
kan wel een goed. kleed maken voor een lichaam, ofschoon
het hem niet past die het maakte, wegens zijn scheefheid.
De kerk (Christus' besloten hof) kan bewaterd worden d.oor
een houten goot; tle zon kan haar stralen schieten d.oor eeu
vuil glas en het veld. kan wel bezaaid worden door een be-
morste hancl.

De krachtdatligheicl rran het 'Woord hangt niet aan het
gezag van hem, die het spreekt, maar aan het gezag van God.,
die het zegent,. Zulks dat een ander bekeerd kan worden door
mijn prediken, desniettegenstaand,e kan ik een Q)erworpene

wezen. Bil,eam deed een klare en bewonderenswaard.ige pro-
Íetie van Christus, nochtans trok h{j er geen voord.eel van.
,,Daar zal eene ster voortgaan uit Jakob, en et zal êen scepter
uit Israël opkomen"; maar Bileam nochtans en zal er niet
bij opdoen; ,rIk zal hem zien, maar nu niet, ik zal hem aan-
schouwen, maar niet nabij.t' Num. 24:r-7.

Gotl kan iemands garren gebruiken, om een ander tot
Christus te brengen, hoewel hij, wiens garren Gorl gebruikt,
weemd aan Christus kan wezen; iemand. kan een ander in
't geloof versterken, en hij zelf nochtans mag in het geloot
eenweemd.eling zijn. Pend,laton, ten tijdevan Koni,ngin Maria,
sterkte en bemoedigtle een Banders en te staan in de IVaar-
heid, die hij gepredikt had. om d.erzelve met zijn bloecl te
verzegelen, en naderhand. werd hij zelÍ een afvallige. Scul,l,etus

verhaalt van een Johannes Spicerus, een vermaard pred.iker
te Augsburg in Duitschland,, in het jaar 1623, kelke het
Evangelie zoo krachtig predikte, rlat vele gtoote hoeren
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bekeerd en goede Christenen werd'en, toch ging hij tlaarna

zelf over tot de Boomschen, en had een deerliik eincle' Eene

kaars kan held.er schijnen, om and.eren te lichten bij hun werk,

toch gaat zij eintlelijk uit in een vuilen stank.
c. 't Is boven d.e macht van d.e grootste gaven, het' hart te

aeranileren. Iemand zou kunnen prediken als een Apostel,

bid.d.en als een Engel, en toch een hart van een d'uivel hebben'

De genad.e alleen kan het hart veranclerenl de grootste gave

kan het n'iet d.oen, maar d.e minste genad'e is daar bekwaam

toe; gaven mogen iemand. geleerd. maken, maar genad'e maakt
d.en mensch een geloovige. Zoo d'an d'e gaven het' hart niet

kunnem aeranderem, dan kan iemand' wel d'e grootste gaven

hebben, en toch maar bijna een Christen zljn.
d. Yelen zfjn belaclen met gaven maar de kel" gegaam; onge'

twijfeld inad.Juilas groote gaven, want hlj wtls een leeraar des

Evangelies, en onze lleere Jezus Christus zou hem and'ers

niet tot dat werk verkoren hebben, noch hem daartoe be-

kwaam geacht hebben, Jud,as toch, is gegaan naar zijne eigene

plaats; de Sctwi'ftgel,eerilen en Eorízeën waren lied'en van b{i-

zond.ere gaven, en toch waw is de wiize, waar is de Schrift-

geleerde?
IIet woord d.es Kruises is dengenen, d.ie verloren gaano

d.waasheid.. 1 Cor. 1 : 18.

Die oerloren gaan, wie zijn tlie? Wie? De wijzen en geleerden

beiclen onder Jod.en en Grieken i dezen word.en genoemd,

degenen die aeil,oren gaan. ,,Surgent intlocti et rapiunt celum
d.um nos cum doctrina nostra in Gebennam d.etrudimuÏ,tt
zeide een gtoot Bisschop, als hii een arm schaapherder zag
'rveenen over een pact; cle slechte ongeleerde wereld neemt den

hemel in, terwijl wij met al onze geleerd.heicl in de hel storten.
pris.dingen zijn er voor ons te betrachten', zoo wij ooit het

verd.erf willen ontgaan: 1. W1j moeten ten volle overtuigd'

wezen van zond.en. 2. Wlj moeten waarlijk vereenigd zijn met
Christus. 3. '[VU moeten aangenomen zijn ond'er 't Yerbond'

d.er genade. Nu, de grootste gaven kunnen ons niet helpen

aan een van alle. Zij kunnen geen volkomene overtuiging
werken. Zii kunnen onze Yereenigrng niet opwerken' Zij
kunnen ons niet brengen in cle betrekking Yan het verbond'
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En bijgevolg kunnen zlj ons niet bewaren voor het eeuwige
verderf I dit zoo zijnd.e, kan ook iemand de grootste gaven
hebben, en toch maar bljna een Christen z!jn.

e. Gaven kunnen versterven en afgaanl zij zljn het verderf
niet boven 't hooftl; van d.e genade is het zeker, dat ze nooit
zalbezwijken, maar van d.e gaven niet; de genade is onver-
derfelijk, schoon de gaven het verderf ond.erworpen zljn.
Genade is een ,,springad.er, die geen wateren ontbreken,"
Jes. 58 : 11, maar de stroomen van gaven kunnen opdrogen.
Ind.ien de genad,e verderfe{jk is in haar eigen natuur, als
zijnd,e màa,r een schepsel,; nochtans is zij onverderfelijk, ten
opzichte van haar bewaard.er, als zijnde hot ni,euue schepsel;
ITij, die het in ons schiep, zalhet in ons bewarenl en die het
in ons begon, za\ het ook tsolbrengen, Helx. 72 :2. Gaven
hebben hare wortels in d.e natuur, maar de genade heeft ze
in Christus: en daarom, schoon de gaven kunnen versterven
en verwelken, cle genade zal eeuwig staan blijven.

Zoo dan de gaven vergankeJijk zin, dan kan hij, die cle

grootste gaaen heeft (hoewel degene, rlie de minste genade heeÍt,
een Christen'is), toch maar bljna een Christen zijn.
Tegenwerping. Maar beveelt ons d.e Apostel niet:
,,ijvert naar de beste gaven?" 1 Cor. 12 : 31.

,,Waarom moeten wij er naar trachten, en met ijver naar
trachten, zoo zij tot de zaligheid niets doen?t'
A n t w o o r d.. Gaven zijn goed, maar zij zijn het beste
goecl niet; zij zijn kostelijk, maar nog is erwat kostelijkers;
zoo vervolgt het in hetzelfde vers; ,,en ik wijs u een weg, die
nog uitnemencler is." Een mijtje genad,e is meer waard. dan
een talent gaven; gaven mogèn ons rijk maken bi,j ile men-
schen, maar de genad.e, tlie maakt ons rijk bij GoiI. Onze
gaven zljn ten nutte van anderen, maar d.e genaden zijn tot
profijt van ons zelvenl dat, waarmee ik een ander voord.eel
d.oe, is goed., maar waarmee ik mij zelve voord.eel doe; is beter,
Lttk. L2 :21.

Omd.at dan d.e gayen goetl zijn, daarom behoord,en we er
naar .te trachten, maar omd.at ze h.et beste goed niet zijn,
d.aarom behoorden we er niet in te rusten; wij moeton naar
gaven staan, om anderen goed. te kunnen doen, opdat ze
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gesticht word.en, en wii moeten naar genad.e trachten, ter
wille onzer eigen ziel, opd.at zemag behouden word.enl want
wie ook verbeterd. mocht wezen d.oor onze ga,ven, wij nochtans
zullen onvruchtbaar zíjn zonder genad.e.

S. ,,Iemand kan breed voordoen in zijn godsd.ienst, veel
wezeu in uiterlijke plichten van Godzaligheicl, en nochtans
maar bijna een Christen zijn."

Let daartoe op hetgeen Christus zegf,, Matth. 7 :21: ,,Niet
een iegelijk, die tot Mij zegt: Ileere, Ileere, zaL ingaan in het
Koninkrijk der Ilemelen"I dat is, niet iedereen, die belijdenis
doet van Christus, zal daarom voor een waar discipel van
Christus gehoud.en wordenl ,,zij zijn niet alleufsraël, die uit
Israël zijnl' Rom. 9 : 6. Noch 241n. 241 niet allen Christenen,
clie belijdenis d.oen van den goclsclienst.

Wat een cteftige be$tlenis had. Jud,as; hij votgcle Christus,
hij verliet alles voor Christus, hij pred.ikte het Evangelig van
Christus, hij wierp duivelen uit in Christus' Naam, hij at en
dronk aan Christus' tafel; en nochtans Judas 'was maar een
geveinsde. De meeste belijders zljn als de leliën, schoon in het
oog, maar vuil in het hanclelenl of als.peper, heet in d.en

mond., maar koud in de maag. De fijnste boprd. kan wel
gelegtL word.en op het grofste laken.

tt Is een groot bedtog, het wezen van onzen god.sd.ienst af
te meten naar de breedte onzer belijdenis; en te oord.eelen
van d.e sterkte van onze genaden, naar d.e lengte rran onze
plichten. De Bchriltuzr spreekt van sommigen, welke ,,hebben
eene ged"aante van Godzaligheid, en de kracht d.aarvan ver-
loochend.." 2 Tim. 3 : 5. De hacht verloochencl, clat is, zlj
leven niet in de oefening van d.ie genaden, welke z[j in hunne
plichten voorgèven. Die een gelaat van vroomheid. vertoont
door een bijzondere belijrlenis en nochtans geen Gotlzatigheid
oefent d.oor een heiligen wand.el, clie heeft de ged.aante, maar
de kracht daarvan verloochend.. Eugo vergelijkt d.ezulken bij
d.en stru'isoogel, qui alas habet, sed, non oolat, die vleugels heeft,
maar niet vliegt; velen hebben d.e vleugels van' een goede
belijclenis; maar ze gebruiken ze niet om te vliegen in geeste-
Iijke bewegingen en heiligen wandel.

Om d.e waarheid. hiervan te ontttekken, dat iemand een
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hooge bddenis van godsdienst kan hebben en nochtans maar
bfjna een Christen zijn, zoo merkt op deze vier blijken:

a. Zoo iemand den godsdienst kan belijd en, en nochtans nooit
een verand.erd hart hebben, noch z$n staat verbetert, dan kan
hij een groot belijcler zljn, en nochtans maarbijna een Christen.

Nu men kan den god.sdienst belijden, en nochtans nooit
zijn hart veranderd. hebben, noch zijn staat vernieuwct. Hlj
kan een volstandig hoorrler van het IMoord zijn, en nochtans
een zond.aar blijven; hij kan dikwijls komen aan de Tafel
d,es lleeren, en echter als een zondaar weggaan, gelijk hij
kwaml wij moeten niet meenen, dat juist d.e plichten, efr opere
operato, en d.e genaden samen gaan. Menige ziel is bekeerd
geworden ond.er eene ordonnantie door Christus, maar nooit
is er een ziel bekeerd door eene ord.onnantie zond.er Christus.
Worden nu al d.egenen, die zich onder d.e ord.onnantiën hou-
d"en van Christus, tot bekeering gebracht? Gewisselijk neen;
want ,,sommigen is het Woord een reuke des doods ten
dood.e." 2 Cor. 2 :16. Dit zoo zljnde is het klaar en duidel{jk,
dat iemand tlen godstlienst belijrlen en nochtans maar bijna
een Christen zijn kan.

D. De mensch kan den godsdienst bel-ijtlen, en leven onder
den schijn van God.wuchtigheicl, in huichelarij en gev€insd-
heid.. Jes. 48 : 1. ,,Iloort clit, gij huis Jakobs, d.ie genoemd.
wordt met name fsraëls en uit d.e wateren van Juda voort-
gekomen zijt; die d.aar zweren bij den Naam d.es Ileeren en
vermeld.en d.en Gocl Israëls, maar niet in waarheid. noch in
gerechtigheid." IMat d.unkt u hiervan? ,,Zij vermelclden den
God Israëls," daar is haar belijdenis, ,,maar niet in waarheid.
noch in gerechtigheid," d.aar is'het bectrog; en ,t is zeker,
tlaar kon geen geveinsclheid. wezen ten opzichte van den
godsd.ienst, zoo het niet was ond.er een vertooning van gods-
dienst; want die Godloos, vleesche{jk en onrein inwend.ig is,
en zioh zoo uitwendig vertoont, die is geen geveinsd.e, maar
hlj sch$nt wat hij is;maar hij, clie'teene schijnt te meenen,
en in het and.ere zich tegenovergesteld vertoont, zijnde
vleeschelijk en onheilig, en zich voordoet als goed. en heilig,
zoo. een is een geveinsd"e.

Dus bepalen de Oasuïsten d.e geveinsdheid. te z{jn, eene
)9



nagemaakte heiligheitl; dit komt zeer wel overeen met het
Grieksche woord. hypocrites, hetwelk van hypoarinomai is af
te leiden, of iets uit te beelden.

En ten eincle hebben de Eebreën twee woord.en om de
huichelaars te noemen: Panim, hetwelk beteekent ged.aante,

en Chanepi,m, hetwelk nabootsen beteekent van Chanaf,
veinzen, zoodat d.eze een geveinsde is, die den god.sd.ienst

vertoont, en draagt de gedaante van heiligheitl; en echter is
hlj zonder de genade van heiligheitl; hij vertoont in 't nabootsen
iets te zijn, hetgeen hij niet inderdaad is; hij tlraagt een vorm
van God.wuchtigheicl van buiten, alleen, als een deksel van
een godd.eloos hart van binnen. IIij heeft eene bel,iidenis, opdat,
men hem niet van goddeloosheid. zou verdenken, d.och het is
nxccar een. belijclenis en d.aarom is hij goclloos.

Hij is een godsdienstige huichelaarl godsdiensti,g omdat hlj
het voorgeeft te wezen, en nochtans een huichelaar, omd.at
hij het rnaar vooÍgeeft; hij is als veel lied.en, die cle tering
hebben, welke nog redelijk'welgedaan schijnen en echter een

verrotte long hebben; of als sommige appelen, die een schoone

schil, maar een bedorven klokhuis hebben; menigeen schijnt
rechtvaardig, clie alleen in schijn rechtvaardig is.

Dit zoo zijnde, dan kan iemand clen goclqclienst belijtlen
en toch maar bijna een Cbristen zijn.

c. Lanier en gewoonte-kan iemand een belijd.er makenl
gelijk er velen zijn, d.ie dit of dat kleecl dragen, niet omdat
ze er iv'armer in zijn, of tlat het meer heeft boven een ander,
maar slechts maniershalve.

Menigeen draagt gepoederd haar, besmeerde aangezichten,
strikken en veeren op het hoofct etc. tot geen ander doel-

eind.e, dan om mod.ieuse gekken te wezen.

Zoo be{jcten velen d.en Christelijken godsdienst, niet om-
dat cte middelen d.er genade het hart verwarmen, of dat zij

eenige uitnemend.heid zien in d.e wegen Gods boven d.ie d.er

wereld., maar enkel om den sleur te volgen; ik wilcle, ctatik
niet mocht zeggen, dat het waar was van onze dagen, dat,
omd.at d.e god.sdienst zoo verheven is geweest, dien velen
hebben aangenomeni het is een voordeelige nering geweest,

daarom wil ied.ereen d.aarvan zijn.
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Godsdienst op crediet maakt veel belijders, maar weinig
God,wuchtigenl maar wanneer cle goclstlienst lijdt, d.an zijn
de aanhangers niet talrijker dan de bekeerden; want ge-
woonte maakt het eerste en consciëntie het laatste. Dib een

belljcter van den goclsd.ienst is enkel uit sleur, als het wel
gaat, zal nooit om Christus' wille een martelaar zljn, als de
godsdienst lijd.t. Die zich houtlt aan d.e IVaarheid, om er wel
bij te varen, zal ze verlaten als hlj zích aan Christus alleen
zou moeten houd.en.

Men zegt, d.at wanneer een huis wil vallen, de.ratten en
muizen het verlaten 1 zoo Iang het huis nog sterk is, dat ze

on-d.er het tlak zich mogen verbergen, Ïrouden zij ziclo- d.aar op,
maar langer niet, optlat het huis bezwljkend.e, de val hen
niet zou treffen, en daar ze vernachten in d.en top, nieb liggen
zoud.en op den grond..

Broeders, mag ik niet zeggen, clat wij een geheelen hoop
ongedierte, ratten en muizen in de kerk hebben, d.ie ond.er
haar d.ak h.et zoo lang houden, als za zich d.aaronder ver-
schuilen mogen; maar die ze verlaten, 'wanneeï zij met lijclen
bedrukt word,t, opclat zij vallende, de.val niet op hen kome.
Ik zou oordeelen, dat dit d,e minste reden niet is, waarom
Gott het wagenrad. over d.e belijctenis van d.en god.sd.ienst
gebracht heeft; namelijk om het ongedierte uit te roeien.
Hij schutlt de fundamenten van het huis, opdat daze ratten
en muizen het dak zoud.en verlatenl niet om het omver te
stooten I maar om hen d.aarvand.aan te d.riiven: gelijk d.e

land,mam zijn tarwe, om d.ie van kal te zuiveren. Bustige dagen
des Evangelies verwerpen geveinstlheitt; maar het lijden om
den godsclienst toont de oprechtheid.

Zoo dan manier en gewoonte vele belijcLers maakt, zoo k:an
iemand den gàdsAienst belijcten ,,en toch maar bijna een
Christen zijn."

d. Indien er velen ond.er eene belijtlenis van Gortzaligheict
oerl,oren gaan, dan kan iemand clen god.sdienst beli.jd.en, en
toch maar ,,bijna een Christen zijn."

Dit nu toont de Schriftuur klaar, clat men ond.er de heer-
lijkste bel{jclenis kan verloren gaan. Christus vloekte d.en
t:i,jgeboom, die - bladeren en geen vruchten had. Er wordt
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gezegd. in Matth. I :72, tlat d'e ,,kind'eren ttes Koninkr{jks

zulten buitengeworpen worden irr de uiterste tluisternis."

ïVie waren dit anders, dan degenen die het eenige volk Gods

waren doov de be$denis, die zljn ,,verbond maakten met

offerand.en," Ps. 50 : 5, dezen toch zouden buit'engeworpen

word.en. Gii leest in Matth. 7 :22: van sommigen, die zeer

roemden op ho.,n" Christeiijke belijd'enis, op hoop, dat deze

hen zou behoud.en; ,,Ifeere" (zeggen zij) ,,hebben wij niet in

Uwen Naam duivelen uitgeworpen, geprofeteerd' en vele

krachten getlaan?" Maar wat antwoord't nu d'e lleere Christus

daarop? vs. 23: ,,Dan zalI.k hun aanzeggen: Gaat weg van

Mlj, Ik heb u nooit gekend."
íet wel, hier zijn er die profeteeren in Ziin Naam en

nochtans verloren zoud'en gaan in Zijn toorn, clie in Zijn

Naam duivelen uitwierpen, en daarna zichnelÏzouden buiten-

\rerpen; ín' Zqn Naam vele groote wond'eren tleclen, nochtans

gaaí zrl verloren om hu:rne $oddelooze d'aden'
" 

De be$denis van rlen gotlstlienst zal den mensch niet beter

voor het verderf bewaren, dan een schip bewijd' zal wezen

van schipbreuk, omd.at, het tt'en naam draagt van geluk' en

behoud'en reis.
Geujk velen ten hemel gaan, met d'e vreeze tler hel in

hunne harten, zoo g^aa er velen naar de hel met den Naam

van christus in hunne monden. Ind.ien d.an menigeen onder

de belijd.enis d.er God.zaligheid. verloren gaat, zoo kan iémand

*"rurr"orrd.er eene hooge belijd'enis van godstl'ienst, en echter

maar bi'ina een Christen ziin'
-feg"o*"rping. Maar zegï' niet tte lleere Christus

zelv"e,Matth. 1b : 3i: ,,Die Mii belijtlen zal voor de menschen'

dienzallkookbelijtlenvoorMijnVader,d.ieind.enhemelis.''
Dat nu Christus àegb, d.at Hij ons'belijclen zal voor den

Vader, is evenveel of 4ij ons toezegging tloet van het eeuwige

levenl want zoo Christus .Jezus ons belijctt, God tle Vacler

zal ons nooit verslooten.
A n t w o o r d. 't Is zoo, die Christus bellidt, zal IIii ook

be\jden; en tt is immers waarr d'at tleze bdjtlenis staat' op

een belofte van zaligheiÍI. Maar gij moet weten, dat elke

belijdenis niet var d.iàn aard is' 't Is wat anderst eene simpele

32

belijdenis te doen van Christus, en dezelve te vertoonen in
kracht. Ilier worclt zulk eene belijclenis gemeend, die een

levend.e getuigenis geeft van Christus, in een tijd, wamreer
de kerk verclrukt wordt, en niet sle.chts een doode uiterlijk-
heid in een tljd, wànneer de godsdienst bloeit. E[et, ecne is,
zljn wegen te kiezen en zich daaraan te houden; het, trndcro
is, voor dezelve pleiten, en op het wèI ler.en niet teel te
letten. Vertoog te doen van d.e lÈ[aarheid, kan z$n uit ge-

veinsde liefde tot de wegen van Christus; matlr zich d,traraan
or.er te geyen, komt uit eene gewortelde liet'tle tot d.en Per-
soon Christus.

Christus slechts te belijden is: Hem aarr te nemen als
niemand bem verzaakt; Christus in kracht tc vertoonen, is:
voor IIem te spreken, en voor llem te lijtlen, als IIi.j van
anderen rvordt tegengestaan. Geveinsden doen het eerste,
maar martelaars ook het laatste. ïlet eene is, met den stroom
af te zwemmen; het andere, tegen den stroom op te zrvem-
men. Velen nu z'wemmen met den stroom als doode visschen,
die niet tegen den stroom kunnen zwemmen met de levend.e
visschen. Er zijn er, die Christus belijclen, en llem niet willen
erkennen; en derhalve, niettegenstaando hunne belijdenis,
nochtans n'taar bijna Chri,sten zíjn.
4. Om nog wat nad"er te komen.,,Iemand kan ver gaan in
d.en strijd. tegen zijn zonden, en echter maar bijna een Christen
zijn.l' IIoe ver tlit zich uitstrekt, zal ik u toonen in zeven
gewichtige bewijsred.enen.

Ten eerste. Een mensch kan ,,overtuigd wezen van zonde,"
en toch maar bljna een Christen zijn, want:

a. Overtuiging kan zoowel natuurlilk reezen, als geestelijk;

't kan voortkomen uit een. natuurlijke consciëntie, veriicht
door 't Woord, zontler het dadelijke werk des Geestes, de
zonde op 't harte drukkende.

à. De overtuiging kan zond.er uitwerking wezen; zij neemt
veeltijds af, en eindigt niet in waro bekeering; het gaat in
dezen, als de kerk van zichzelve getuigt, Jes. 26 :18: ,,Wij
wáren belrucht, wlj hacl.clen de smarten, maar wij hebben
niet clan wind. gebaard." Dit zijn haar klachten ten opzichte
der vruchteloosheid. van hare verdrukking, en het mag d.er
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meesten klacht zijn vanwege d.e vruchteloosheid' hunner

overtuiging.
c. Velen houden overtuiging van zond.en Yoor ware be-

keering van zond.e, en daarop zitten zij neder en rusten in
hunne overtuiging. Die d.roeve klacbt cloet God over EfraÏm,
IIos. 13:13: ,,Efraim is een onwijs kind, want anders zou

hij geen tijd in tl.e kintlergeboorte blijven staan." Zoo dan,
ind.ien d.e overtuiging alleen kan zljn uit een natuurl,iiko
conscientie zoo ze zond.er uitwerking kan wezenr zoo men

mi,sgrepen daarin kan hebben, en in d.ie als in ware bekeering
rusten, zoo kan iemand overtuiging hebben, en maat bi,jna

een Christen zijn.
Ten tweed,e. ,,Men kan treuren om d'e zonden en nochtans

maar bij na een Christen zlin)' ; zoo deed. B aul, zoo deed' E zau, om
)t verlies van zijn geboorterecht, hetwelk zond.e was I d'aarom

wordt hij van d.en Geest Gods een onhei'l,i,ge genoemd;nochtans
zocht [ij het zorgvuldig met tranen wed.er.Ilebr.12:76r.17-
Tegenwerping. ,,Maar spreekt Christus zulken, clie

treuren niet zaLígo" Matth. 5 : 4; ,,halttg ziin ze díe treuren" l
die d,an treurt over ziine zond.en is in een goeden staat; gij

zieh, zegl Nazianzenus, ,,clat d.e zaligheid gevoegd. is met d'e

droefheid."
A n t w o o r d.. tt Is waar, dat d.egenen d'ie treuren over
hunne zond.en, in dien zin als Christus daarvaa spreekt,
zalig zijn; maar d.aarom maakt ons al het treuren over de

zond.e niet zalig. IMant:
Oprecht treuren over d.e zond.en moet voortvloeien uit

een geestelijke overtuiging Yan het kwaacl, de snoodheid, en

verd.oemelijke natuur der zonde.
Allen nu, d.ie treuren over hunne zond'en, d'oen het. niet

uit eene rechte bewerking van geestelijke overtuiging op cle

zieT; zíj hebben d.at eigenlijke gevoel van het kwaad. en d.e

gruwelijkheicL der zonde niet.
Oprecht treuren over d,e zonde is meer om hetkwàadr d'at

er i,n de zond.e is, d.an om het kwaad, dat er oan de zond'e

komt; meer, omdat zij God. onteert, Christus wondt, d'en

Geest bed.roeft, en d.e ziel walge$k maakt voor God. dan

omclat ze d.e zíel vercloemt.
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IIu, daar z{jn velen die weenen over de zond.e, ttiet, zoozer-.r

om het kwaad, dat er in is, maar wel om het kwaad. dat ze
met zich sleept. In de hel is ook treuren over d.e zonde, gii
Ieest in Matth. 8:12: ,,d.at daa,r weening der oogen is."
De verd.oemde schepselen weenen eeuwiglijk; tiaar is niets
dan d.roefheid en geen troost, gelijk er in den hemel vrede is
zonder onrust, .v-reugde zonder droefheitl, zoo is er in de liel
onrust zond.er vrede, droefheid. zonder blijdschap, 'weenen

en huppelen zonder einde; maar dit is alleen om het kwaad.,
dat zij voelen door de zonde, en niet om het krraad, dat er
is in de zond.e. Zoodat een mensch kan rouwklagen over zijte
zonden, en nochtans maar bijna eel'. Christen zijn; 'tkan
hem smarten als hij denkt, dat hij om zijn zond.en verloren
zal gaan, d.aar 't hem niet ter harte gaat,, <lat hlj door zi.jne
zonden onrein en bevlekt is.

Ien derd,e. ,,Iemand kan eene breede belijrlenis van zontlen
voor God en and.eren maken, en nochtans maar bijna een
Christen zijnl'

IIoe volmontiig beleed Baul, zijne zonden aan David.
1Sam. 24:17, en 26:21. ,,Ik heb gezondigd (zegt hij), gij
zijt rechtvaardiger dan ik! Ziet,, ík heb zottelijk gedaan, en
heb zeer grootelijks ged,waald.tt Judu,s enenzu),llal,th. 27 : 4:
,,Ik heb gezondigcl, verrad.enrle het onstrhuldig bloed.)t
Nochtans waren Baul, en Jud,as beiden r-an God ver\rorpetr:
zoodat' iemand. zijne zonden kan belijden en noch.l aris rïrÍriul
bijna een Christen zijn.
Tegenwerp jng. ,,Maar zijn zonden te belijderL, is rlrrl
niet het merkteeken van een kincl Gods?" Zegt de Apostel
niet, indien wij onze ,,zonden belijclen, God is getrouw en
rechtvaard.ig, dai I{ij ons d.ezelve vergeve." 1 Joh. 1 : 9.
Niemand is ooit buiten deà hemet gehouden, omdat hlj zijn
hwaad. beleed, alhoewel aan velen de hemel geweigerd. is
om hun gemeend. goed. Juda beteekent in 't Hebreeuwsch
belijdeni,s enJuda kreeg het koninkrljk voor Ruben; belijdenis
der zond.en is de weg naar het Koninkrijk d.er hemelen.
A n t w o o r d. Daar zijn er, d.ie hunne zonden belijclen en
behoud.en wordenl claar zijn and.eren, die hunne zond.en
belijden en verloren gaan.
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o. Velen belijden hunne zond.en alleen uit gewoonte en niet
uit consciëntie; gij zult er vind.en, die nooit biclden zullen of
zij maken eene lange belijd.enis van zond.en, welke echter nooit
tt, gewicht en den last, daarvan op hunne consciëntie voelen.

b. Velen zullen kleine zonden belijd.en en groote bedekken,
geifjk rlie ellenclige bij Plutarchus, welke klaagde over zijn
vinger, terwijl zijn lever verrot was.

c. Velen be$clen hunne zonden in 't algemeen, of zíi be'
kennen, dat' zij zondaars zijn; en zii zien en spreken nochtans
weinig van hunne particuliere zontlen I eene geteelcLe be{jclenis
(als iemand. zegt) is schier even kwaad als een geteel{l geloof.

Inl,egendeel, waar d.e belijclenis goecl is, daar zal ze nauwer
zijn, en bijzonder gaan oYer die zonden, welke de voor-
naamste z\n. Zoo beleed. David zijne bloeclschuld.en en

overspel, Psalm 51 :4, 14; en Paulus zijneGodslasteringen,
vervolgingen en verdrukkingen tegen cle heiligen, 1 Tim.
1 : 13, 15. 't Is een kwad.e'zaak, d.e menschen te hooren

zeggen, dat ze groote zondaars zíin, en dah ze evenwel hunne
zonrlen niet wilien bekennen. Iloewel d.e minste zonde te
kwaad is om ze te bedrijven, nochtans is er geen zonde te
kwaacl om ze te belijd.en.

d. Velen zullen hunne zond.en belijclen, maar niet eerd'er

clan wanneet ze met zwarigheden gedrukt worden, tt welk
niet vrijwillig en onged.wongen is I Pharao beleed zijne zon-
,len, maa het was, wanneer het oordeel hem daartoe dwong.

.,Ik heb gezondigd" (zegt hii) ,,tegen den Ileere," maar het
was toen er acht plagen op hem lagen, Exod.. 10 : 16.

Velen hand.elen omtrent hun zond.en, als d.e schippers met
hunne goederen, die ze in tijd van nootl uitwerpen, en als het
weer.bedaart, wenschen, d.at zii ze weder had.d.en. Bolijd-enis
moet, komen als water uit een fontein, dat een wijen loop
heeft, en niet als water, dat d,oor distilleeren door vuur:

wordt uitgetrokken.
e. Velen beiljclen wel hunne zonden, maar met geen vool'

uemen om ze te verlaten ; z11bel'ijd'en de zond.en, d.ie zijhebben
hedreven, maar zij aerl'aten d.e zond.en, welke zlj beled,en, niet

lÍenigeen gebruikt rlezelve als I-:od.ewijk de Elfcle varr

lrankrijk zijn kruis; welke een eed kon zweren. en heÍ dan
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kuste, en straks wed.er zwoet, en het nogmaais kuste. Zoo
zondigen velen en dan bekennen zij, dat' ze niet welge,laan
hebben, maar zij trachten er niet naar, om beter te d.oen.

Mr. Torsltel verhaalt eene historie van een zeker predikant,
hem bekend, die zeer sterk dronk, en als hU op d.en preekstoel
kwam, kon hlj hetzelve met groot beklag belijden; cloch
zoodra hij weer van den preekstoel af was, dronk hij er
weer op aan, en dit deed. hij zoo gestadig, als iemand zijn
ambacht d.oet.

Zoo dan, ind.ien een mensch zljne zond.en kan belijtlen
alleen uit gewoontel zoo hlj kleine zond.en belijdt en groote
zond.en verbergt; zoo hij zijn zond.en alleen in het algemeen,
of alJeen in nood, of zoo hlj zijn zond.en belijtlt zond.er voor-
nemen om ze te verlaten, zoo kan men gewisselijk zijne
zonden belijd.en, en toch maar bijna een Christen zijn.

Ten aierile. ,,Een mensch kan zijn zonden verlaten, en
nochtans maar bijna een Christen zijn." Hij mag zijn lusten
en goddelooze wegen laten varen, waarin bi'; leefde, en naar
het oord.eel der wereld een nieuw mensch worden, en noch-
tans niet een nieuw schepsel z[jn Als Bimon Magus Philippus
hoorde precliken aangaande het Koninkrijk Gotis, hij liet
zijne toover{jen en waarzeggingen ua, en geloofde. Eantl. 8: 13.
Tegenwerping. Maar gij zttlt zeggen, dit schljnt to
strijden tegen de Schriftuur, want die zegt: ,,zoo wie zijn
overtredingen bekent en laat, zal barmhartigheicl verkr{jgen,"
Spr.28 : 13. l\[aar ik beken mljne zonden, ja tLat niet alleen,
maar ik verlaab ze ook, d.erhalve is het zeker, dat, Z41ne
genade voor mij is, en mij toebehoort.
A n t w o o r d.. 't Ts waarr d.at zoo de ziel hare zond.en ver-
laat uit een recht beginsel en op de rechte wijze en tot een
rechb eind.e; zoo ze de zonden verlaat als zond.en, als str{jdig
z{jntle tegen God. en de zuiverheid. van Zijne natuur; zoo
b[jkt, dat cle ziele wel staat met God., en de belofte zal dáarop
goed. gemaakt word.en, zíj za| barmhartigheid verkr{jgen.

Maar ik bid u,'let wel, er is een afstand. van zond.en, die
niet goecl is, maat ond.eugend. en wel

a. Grove zond.en . kuanen gelaten, en heime$ke zond.en
omhelsd. worden; tlit nu is geen recht verlaten; zoo een ziel
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zàl n'inxnxer barmhartigheid verkrijgen. Iemand kan genezen
worden van een kwetsuur in zljn vleesch, en toch kan hij
sterven aan een gezwel in zijn ingewantt.

ó. Een mensch kan zijne zonden verlaten, maar niet als
zonden; want clie d.e zond.en verlaat als zonden, verlaat, ze
alle. 't Is een mensch onmogelijk zijne zond.en te verláten als
zonden, tenzij hij verlaat, al wat hij weet, dat zonde is.

c. l\{en kan de eene zond.e laten om een and.ere te beter
ie belrouden; die ter zee varen, willen gaarne al hun goed
behoud.en; m&ar zoo er een storm opkomt en ze niet kunnen,
zoo werpen zij wel een ged.eelte over boord. om het schip
lichter te maken, opd.at men d.e'rest behouclen kan; gelijk
men van zoo een geval leest. Iland. 27 :37. Zoo wil de
zondaar liefst al zijn zonden behouden, mààt zoo zich een
storm in zijne consciëntie verheft, dan wil hij er wel een lust
om over boord. zetten,omhet leven van een antlere te sparen.

d. Een mensch kan alle zonden nalaten, en toch een zon-
tlaar blijven: want de wortel van alle zond.e is in het hart,
ofschoon de vrucht niet gozien wordt in het levenl een boom
leeft, al zíjn er de takken van afgekapt.

Gelijk de mensch een zond.aar is, eer hij ooit zonde deed.,

zoo is hij een zondaar (tot de genade hem vernieuwt) schoon
hij nalaat te zondigenl want d.aar is oorspronkelijk zonde ge-
noeg in hem, om hem te verderven en te verd.oemen, Ps 51 :5.

e. De zonde kan gelaten en nochtans bemincl wordenl een
mensch kan nalaten in de zonde te leven en nochtans d.o

liefde tot d.ezelve behouden; schoon dan d.e zonde te laten
hem bijna een Christen maakt, de zond.e nochtans te be-
minnen, toont ttat hlj niet meer dan bijna een Christen is.
Het is mind.er kwaad., de zond"e te doen en niet te beminnen,
dan do zonde te beminnen en niet te doen; want de zond.e

te doen w{jst eene zwakhei,il van genade aan, maar de zonds
te beminnen, bewijst eene kracht van begeerlijkhed,en. ,,'tGeen.
ik haat, clat doe ik,tt Rom. 7 : 15.

De zond.e is kwaad, in wat d.eel van den mensch het ook
zij, mam zond.e, die haar zitplaats heeft in de genegenheid,
is slimmer dan zonde in d.en omgang; want zonde inonzen
omgang kan alleen zijn uit zwakheid, maar zonde in de
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genegenheid is de wucht van onzen aard. en onwed.ergeboorte.

l. Alle zond.e kan geketend. en opgesloten wezen en het
hart nochtans niet verand.erd. zijn en zoo is de natuur van
den zond.aar dezelfde als altljcl.

Een hond aan een keten gesloten, is een hond, zood.ra als
hij losgelaten word.t om te verscheuren.

Daar kan een stilstand. van 'ïv'apenen wezen tusschen
vijand.en, en 'tgeschil kan evenwel bl{jven; men kan een
vergeUjk maken, schoon er geen wede is. Een zondaar mag
de wapenen der zonde uit zljn hand,en leggen, en de vijand-
schap tegen God kan nochtans blijven in het hart. Daar kan
een stilstand zijn; 't mag wezen, dat hlj niet tegen Ilem
zondigt, maar daar kan geen vred.e weze:n, tenz11 hij met
Ilem vereenigcl is. De wederhouilmd,a genade bindt den zon-
d.aar in, maar 't is de aern'ieuwende genad.e, tlie de natuur
verand.ert; en hoe menigeen word.t d.oor dezelve weerhouden
van een openbaar zondaar te wezen, d.ie niet vernieuwd. is
door d.e genad.e, en een waar geloovige $emaakt.

Zoo d.an, indien iemand. grove zond.en kan na,laten, en
heimelijke zonden aanhoud.en; zoo hij d.e zond.e kan nalaten,
maar niet als zondel zoo hij afstand kan d.oen van de eene
zond.e, om een and.ere te beter te behouden; zoo hlj alle
zond.en kan laten rraren en nochtans een zondaar blijven;
zoo d,e zonde kan gelaten, en nochtans bemind wordenl
ten laatste, zoo alle zonde kan ingebonden, en nochtans het
hart niet veranderd. wezon, zoo kan iemand d.e zond.en ver-
laten, en nochtans m&&r bijna een Ckri,sten z'ijn.

Ten ti,jftte. ,,Een mensch kan d.e zond.en haten, en nochtans
maar bijna een Christen zijn." Absalom haatte Amnons
onkuischheicl met zljno zuster Tamarl ja zijn haat was zóó
groot, d.at hij hem daarom doocltle; en nochtans was Absal,om
maàr een goddeloos mensch. 2 Sam. 13 :22, 28.
Tegenwerping. ,,Maar de Schriftuur stelt het tot een
bewijs ,'ran een begenad.igcl hart d.e zondó te haten" I ja,
hoewel een mensch door zwakheid. in zond.en moèht vallen,
inrtien bij ,e nochtans haut, zoo is zulks een teeken van

.genad.e. Paul,us toont d,e oprechtheid. van zijn hart en de
waarheid zqner genatle door dezen haat tot de zonde, schoon
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hlj ze nog deecl. Rom. 7 :15: ,,'tgeen ik haat, d.at d.oe ik."
\\rat meer is, wat is de genade dan conlormitas cum

archetypo, eene gelijkvormigheid van de ziele met God, lief
te hebben als God liefheeft, te haten als GocI haat: God nu
haat d.e zonde: alle zond.e te haten is een deel van Zljne
heiligheicl. Ik dan d.e zonde hatende ben Gode gelljk; en
inclien ik Gocle gelijk ben, zoo ben ik een goed Christen.
A n t w o o r d. tt Is zoo, dat er een haat der zonde is, welke
een bewijs van genad.e is, en welke voortkomt uit een be-
ginsel van genade, dat waarJijk genacle is; gelijk als d.aar is
de zonde te haten, voor zoolreel ze een beleediging van God
is, een schennis van Zijne Majesteit; d.e zonde te haten voor
zooveel ze is een verbreking van de geboden en alzoo een
goddelooze wederspreking van Gotls wil, welke de eenige
regel van alle goecl is; de zonde te haten, als zijnde een
oneerlijke overtred.ing van de wet d.er liefde, bevestigcl in
het bloect en den dood van Christus, en, zoo in zekeren zin
eene kruisiging van Christus opnieuw. De zonde te haten,
als zijnde een bed.roeven en uitblusschen van Gods Geest,
gelijk alle zonde in hare natuur zoo is. Dus de zond.e te
haten is genactei en dus haat ied.er waar Christen de zond.e.

Maar hoewel jed.ereen dio genad.e heeft, de zond.e haat,
nochtans ied.ereen, die cle zond.e haat heeft geen genacle,
want men kan de zonde haten uit andere ootza,ken, niet als
eene beleed.iging van God en kwetsing van Christus, of een
bed.roeven van den Geest, van welken aard. alle zonclen zijn.

o. Een mensch kan de zond.e haten uit schaamte voor d.e

gevolgen, meer dan om het kwaad, dat, ze in zich heeft. Er
zijn zondaars, d.ie hunne zond.en vrij uit spreken als Bod,om,

en zij verbergen zaniet. Zij ,,zitten in 't gestoelte d.er spotters
en stellen eere in hunne schand.e," Psalm 1 : 1, Phil. 3 : 19.
Maar er zijn ook anderen, welke zich schametu yoot de zonde
en d.aarom die haten; niet tle zonde om d.er zond.en wil, maar
schaamtenshalve. Ilierom haatte Absalom Amnons onkuisch-
heid., omd.at h{j schancte bracht over hem en over zljne zuster.

D. Een mensch kan d.e zond.e meer haten in and.eren dan
in zichzelven.i zoo doet een dronkaard.: hij haat de dronken-
schap in een ander en hij oefent ze zelf. uit; een leugenaar
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mishaagt tle valschheicl in een ander, maar verd.raagb ze in
zichzelven. Maar die de zond.e haat uit een beginsel van
genad.e, haat de zond.e het meest in zíchzelven; hij haat wel
de zond.en in and.eren, ma&r hij heeft meer afkeer in de
zond.en van zijn eigen hart.

c. Een mensch kan de zonde haten, als strijctig tegen een
ander. Er is een groote onwed.e tusschen zond.e en zond.e,
tusschen d.e eene begeerte en d.e andere; het strekt tot voor-
treffelijkheid van het leven der genade, d.at het een vredig
en ongedeeld. leven is; de eene genad"e is niet strijtlig tegen
de anderel de genaden van God.s Geest zljn wel ongelijk,
maar niet verscheid,en; geloof, liefde en heiligheicl zijl alle
één; zij bestaan te zamen op denzelfden tijtt en in hetzelfde
onderwerpl neen, zij kunnen niet getleeld wordenl daar kan
geen geloof. z\jn zonder liefde, geen liefd.e zond.er geloof.
Zulks, dat dit het leven der genade een licht en aangenaam
leven maakt; maar het leven der zonde is een verbijsterd,
ongemakkelijk leven; een mensch is d.aar d.ienstknecht van
strijclige begeerl{jkheclen. Tit. 3 :3. De begeerte van hoo-
vaardij en verguizing is rechtstreeks tegen de begeerte van
gierigheid.

Als dan deze of die begeerte meester word.t in d.e ziel, zoo
werkt d.at een haat tot de tegengesteltle; waar gierigheicl in
het hart zit, wordt d.e hoovaardigheid. gehaat; en rvaar
hoovaardigheid heerscht, haat het hart cLe gierigheid. Zootlat
iemand d.e zonde kan haten, niet uit een beginsel van genad.e,
maar uit een striitligheid. van begeerlijkheden. Hij haat niet
d.e.zond.e, omdat het zonde is, maar hij haat ze als zijnde
tegen zijn bemincle zoncligen.

In zake, zoo een mensch de zond.e kan haten, uit schaamte
rlie ze meebrengt, zoo hli d.e zonde meer in and.eren kan
haten d.an in zíchzelven; zoo hlj de eene zond.e kan haten,
als strljclig tegen eene andere, zoo kan hij de zond.e haten
en nochtans maar bi,jna een Christen aijn.

Ten zesde. ,,Een mensch kan gtoote beloften en toe-
zegglng d.oen; hij kan sterke voornemens en besluiten tegen
d.e zond.e hebben en nochtans maar b{jna een Christen zíjn."

Dit d.eecl BaaZ, hij beloofcLe en had. een yoornemen tegen
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zijn zonden. ,,Keer! wed.er, miju zoon David, want ik zal u
geen kwaad d.oen," 1 Sam. 26 :2I. IMat toezeggingen en
resolutiën maakte Pharao tegen de zond"e van tt volk Gods
op te houd.en? ,,Ik zàl}.et volk," zegt hij,,,laten.gaan, dat
ze den lleere offeren," Exod. 8 : 8, en nog eens Exod. I :282
,rÍk zal ulieden trekken laten en gij zutt niet langer b{jven."
Nochtans stierven Baul, en Pharao in hunne zond.en: de
grootste voornemens en beloften tegen de zonden, zullen
niemand. een Christen maken. Want:

1. Voornemens en beloften tegen d.e zonden, d.oen d.ezelve
geen schadel 't spreekwoord zegt: ,,gedreigd. volk leeft lang"l
e:n z,oo d.oen waarlijk bedreigcle zond"en. Niet een nieuw voor-
nemen, maar een nieuwe natuur, moet ons helpen tegen de
zond.enl voornemens mogen tot aan de geboorte brengen,
maar Zonder eene nieuwe natuur, is er geen kracht om te
baren. Het nieuwe schepsel is het beste land, waarin een

heilig voomemen wassen wil; and.ers gaat het uit en versterft
als een plant in een d.orre aarde.

2. Tegenspoed" en verd"rukking kan ons opwekken tot
breed.e voornemens en beloften tegen de zond.e in 't toe-
komend.e: Wat is er gemeener, d.an te beloven en niet te
betalen; beloften te doen in d.ager) van tegenspoecl, d,aar wij
geen consciëntie maken, om ze te betalen in d.agen van voor-
spoed.? Menigeen maakt een verbond. tegen de zond.e, als de
verdrukking op hem is: en zoncLigt daarna tegen zijn ver-
bond, wanneer dezelve is weggenomen. Vele zijn onze zíek-
bed.sbeloften, maar wij zijn zoodra niet weer beter, of wij
word.en ziek aan onze beloften.

tt 'Was een finke raad, die Plinius in een van zijne brieven
gaf aan zijn wientl, waaraan hij zich zou hogden: ,,Ift tales
esse perseveremus quales nos futuros esse profitemur infirmi.tt
Volharcl zoodanig te zijn wanneer gij gezond. zljt, als glj
beloofcl.et te zullen wezen, toen gij ziek waart.

3. B€sluiten en yoornemens tegen de zond.e in 't toe-
komende, kan maar een verzoeking ïvezen, om berouw en
boetvaardigheitl van de hantl te wijzen; d.e Satan kan een
mensch voeren tot een goed voornemen, om hem voor tegen-
wooráig af te houden van het aanvangen d.aarmee.
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Hij weet, wat wij voor hebben, nochtans is d.e kracht van
uitwerken niet blj onszelven.

IIij weet, dat een toekomend voornemen, God af te wijzen
is voor tegenwoordig; 't is een heime$k niet willen, om een
teggnwoordige oorzaak. Glj hebt d.aartoe een zeld.zame plaats.
Luk. 9 : 59. ,,Yolgt Mijr" zegb Christus tot tlie twee personenl
en le! eens op wat antwoortt zij Christus geven: ,,I-raat rnij
toer)' zegt d.e een, ,,dat ik eerst mijn vad.er begrave." Deze
man nam voor Christus te volgen, hij wild.e zoo lang wachten
tot hij zijn vader begraven bad.. Een ander zegt': ,,Heere, ik
za\ U volgen, maar laat mij toe, d.at ik eerst afscheid. neme
van degenen, die in mijn huis zljn,t' vs. 61. Ik zal U volgen,
alleen maar, alleen dat ik eerst ga en neem afscheid van
mijne wiend.en, of stelle mijn huis in orde; toch lezen wij
niet, dat zij Christus ooit gevolgcl zijn, niettegenstaande zij
)t zoo breed. voor hadden.

4. De natuur ongeheiligcl z{jnd.e, kan zoo ver bewogen
worden, dat ze groote beloften en besluiten tegen d.e

zonde d.oet.
IMant een natuurlijk mensch kan groote overtuigingen van

zond.e hebben door de werking eener verlichte consciëntie.
Hlj kan de TVet GotLs goeclkeuren.
Hij kan begeérte hebben tot zaligheid.
Deze dingen nu te zameni d.e werking van do consciëntie,

een gezicht van de goed.heitl d,er Wet, eene begeerte om zalig
te wezen, kunnen in een mensch groote yoornemens tegen
de zond.e verwekken, en nochtans kan hij geen hart hebben
om zijn eigen voornemen uit te voeren. Zoodanig was schier
d.e staat d.ergenen van wie men leest in Deut. 5 :27. Zij
zeiden tot Mozes: ,,Nader glj, en hoor alles wat de lleere
onze God zeggen. zal, en spreek gij tot ons al wat d.e lleere
onze God tot u spreken zal, en wij zullen het hooren en d.oón.t'

Eit is een belofte, en zoo neemt Gocl het ook op, vs. 28.

,,Ik heb gehoord de stem der woord.en d.ezes volks, d.ie zij
tot u gesproken hebben." Zoo gezegd., zoo ged.aan, was goed.

geweest, maar d.it was beter geze$d,.d.an ged.aan; want of-
schoon zij een tong.had.den om te beloven, nochtans haclden
zij geen, hart om heJ te volbrengen; God. zag dtt en zegh
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daarom, vs. 29: ,,Och, dat, zij zulk een hart hadden om Mij te
vreezen en Mijne gebod.en alle dagen te onderhouden, opdat
het hun en hunnen kinderen wel ging in eeuwigheid."

Zij beloofclen God. te vreezen en Zijne gebod.en te ond.er-
houd,en, maar een nieuw hart ontbrak hun, om na te komen,
hetgeen hun onheilig hart beloofd. had. I[et gaat in dezen
met de menschen als het ging met den zoon in het Evangelie,
Matth. 2L :30, hlj zeitle: h{j zou gaan in den wijngaard,
doch hij ging niet.

Nu, zoo voornemens en beloften tegen de zond.en geen leed
doen, zoo aanliggende nooden en verdrukkingen breede voor-
nemens en beloften kunnen uithalen, zoo zij d.e wucht van
verzoeking kunnen wezen, of. zoo ze komen van d.e onheilige
natuur, zoo kan gewis iemand veel beloven èn voornemen
tegen de zonde, en toch maar bijna een Christen zijn.

Ten zeaende. ,,Een mensch kan strijd en oorlog voeren
tegen de zonden in zichzelven, en toch maar bijna een Christen
zijn." Zoo deed, Bi,leam, toen hij ging om het volk Gods te
vloeken, Num. 23. Hij had een grooten strijd. met zich'zelven.
,,Eoe zal ik vloeken (zegt hij) welken God niet vloekt, of wat
zal ik schelden, welken de lleere niet scheldt?', Streed ook
Pil,atus niet tegen zljn zonden, wanneer hij zeitle tot d.e

Jod,enz ,rZaI ik uw Koning kruisigen? Wat kwaacl heeft Hij
dan ged.aan? Ik ben onschuldig aan het bloect d.ezes recht-
vaard.igen.2' Matth. 27 z 23 en 24, Mark. 75 : 12, 14.
Tegeu'werping. Maar gij zult, zeggen:,,Is dit niet een
bew{js van genad.e, een strijd. in de ziel te hebben tegen de
zond.en?" Want wat zou zich in het hart tegen d.e zond.en
verwerven and.ers dan de genade? De Apostel stett het be-
geeren van het ,,vleesch tegen den geest, en d.e geest tegen
het vleescJl,tt een bewijs te zíjn van genad.e in het bart.
Gal. 5 : 17. Dezen str{jcl nu vincl ik in mijn hart; hoewel de
overb{jfselen der verdorvenheid. somtijds wel uitbreken in
dadelijke zond.en, toch vind ik een wed.erstreven in mijn ziel
tegen de zond.en.
Antwoord. Het is ook inclerdaad. zoo, er is een strijd.
tegen d.e zond.e, d.ie alleen uit d.e genad.e voortkomt, en w.elke
den geloovige eigen is; er is een strijd tegen de zonde, die
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niet van d.e genade is, en derhalve zijn kan in d.engene, welke
geen geloovige is.

Er is een strijd. tegen d.e zond.e, in een en d.ezel-fde afd.eeling,
tle wil tegen den wil, d.e genegenheicl tegen de genegenheid;
en dit is, hetwelk tle Apostel noemt: ,,bet begeeren van het
vleesch tegen den geest"; dat is: het streven van het on-
wedergeboren d.eel, tegen het wedergeboren deel, en clit is
altijd in die afdeeling, en alleen eigen aan den geloovige.

Een ongeloovige voelt nooit dezen strljd in zichzelven,
hij kan ook niet in hem wezen,,het is onmogelijk voorzoover
hij aan deze zíjde van den staat d.er genade is.

Maar d.aar is dan ook een strijcl tegen de zoncle in ver-
scheidene afdeelingen, en d.eze zijn in hen, welke geen ge-

loovigen zijn; d.e strljd. is daar tusschen d.en wil en de con-
sciëntie; de consciëntie, verlicht en bezet met d.e vïeeze van
hel en verd.oemenis, is tegen de zontle, de wil en genegenheid.
(als niet vernieuwtl) ís tsoor d.e zond.e. Dit veroorzaakt veeltijcls
grooten strijtl en tweed.racht in het hart yan d.en zond.aar.

Altlus was het met d.e Schriltgeleerden en Tarizeën.
De consciëntie overtuigtle hen van d.e Goclheitl van Chris-

tus, en van de waarheid, dat Hij de Zone God.s was, toch riep
d.e verkeercte wil en vleeschelijke genegenheid. uit: ,,Kruist
Ifem, kruist Ilem.!'

De consciëntie trad. voor hen binnen, zlj hat^d.cn een
getuigenis in hun boezem, toch was hun wil tegen hen geneigd
en daarom wordt d,aar gezegd, dat r$ den Geest wed,erstond,enl
namelijk de werkingen en overtuigingen des Geestes in hunne
consciëntie. Hancl. 7 :51. Zoodanig is d"e staat van vele
zondarenl is wil en genegenheid. aoor d.e zond.e, en pleiten die
voor d.ezelve, de consciëntie is d,aartegen, en schrikt de ziel
van het kwaaddoen af.

Ilierom houd.en d.e menschen, hetgeen de zonde in hen
'wed.erstaat voor genade, daar het maar is het werk eener
natuurlijke consciëntie; zij besluiten, dat de strijd. is tusschen
genade en zonde, het wed.ergeboren en onwedergeboren deel;
daar het helaas niet is, dan een wed.erstreven van een natuur-
lijke consciëntie tegen een verd.orven wil en genegenheid.

tletwelk zijnde. zoo kan iema,nd grooten st'rijd en onvrede
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hebben met de zonde in zichzelven, en toch maar bijna een
Christen zijn.
5. ,,Iemand. kan de genad,e begeeren, en toch maar bljna een
Christen zljn." Zoo deden die vijf dwaze maagden. Matth.
25 z8:,,Geeft ons (zeggen ze) van uwe olie"l wat was d"ie,

d.an ware genade; het was die olie, welke de wijze maagd.en
Iichtte in de kamer van d.en bruidegom.

Zij begeeren niet alleen in te gaan, maar zíj begeeren olie
om haar in te liohten: een goddeloos mensch kan den hemel
wenschen, hij kan tot z{jn behoud een Christus begeerenl er
is geen mensch op aarde zoo goddeloos, of hij wenscht zalig
in den hemel te wezen. Maar hier hebt'glj zulken, diedegenad,a
zoowel als de heerli,jkheid, begeeren, en toch zijn deze máar
bi,jna Christenen.
Tegenwerping. ,,Maar word.t niet gewoonlijk geleerd,
d.at begeerte naar genad.e, genad.e is?" Neen, zegt de IIeero
Christus het zelf niet, Matth. 5 : 6 z ,,Zatig zijn zíj d"ie hongeren
en d.orsten naar d.e gerechtigheid, want zíj zulLen verzadigd
word.en.t'
A n t w o o r d. tt fs zeker, claar zijn sommige begeerten naar
genad.e, die genade zijn, als:

a. Wanneer een mensch genade begeert uit een recht
gevoel van zijn natuur[jken staatl wanneer hij den gruwel
d.er zond.e ziet, en d.en ljsel{jken, onreinen, walgelijken gtaat
waarin hij uit oorzaak van d.e zond.e is, en hij daarom cle
genade Christi begeert, opdat ze hem vernieuwe en veranderel
d,it is genad.e. Ilierdoor hebben sommigen de kleinste maat
van het zaligmakend. geloof.

à. Als naar waarheid zljne betrachtingen gevoegd. zijn naar
zijne begeerten, wenschende niet alleen eene genad.e, maa,r
arbeidende om genade; zoodanige begeerten zljn genade.

c. Als eens menschen begeerten gestad.ig en volstandig
zijn, tlie niet bphouden d.an in tt beroiken van haar doel;
zulke begeerten zijn ware genad"e. Zij zqn een deel van het
bljzondere werk des Goestes; een zuiver afzetsel van d.e

natuur der genad.e, nu het is een bevestigde waarheid, 't geen
behoort tot cle natuur vau 't geheel is ook een deel, van tt ge-
heel: het afvijlsel van het goucl is ook goud; de kleinste
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druppel is evengoed water als de ganscbe zeei een. vonk is
evengoed. vuur als een geheele vlam, ,,want hetzelve behoort
tot d.e natuur van 't geheel."

Maar schoon alle ware begeerten genaden zljn, nochtans
zijn alle begeerten naar genad.e niet oprecht. IMant:

o. Een mensch kan genad.e begeeren, niet om zijn zelfs
wille, maar om iets and.ers; niet de genade genadeshalve,
maar om den hemel te hebben; hij begeert d.e genade niet,
dat zijn natuur mag veranderd, zijn hart vernieuwd, het
beelcl Gotls op hem geclrukt en zijne lusten in hem ten onder
gebracht worden. Dit zijn zaltrge begeerben, alleen gevond.en

in ware geloovigen. De ware Christen kan alleen d.e genade

begeeren om d.er genade wille; maar de bijna-Christen kan
d"e genade begeeren om d.es hemels wille.

D. Iemand. kan d.e genade begeeren, zond.er geëvenred.igtl

streven naar d.e genade; velen zijn goed. in 't wenschen, maar
kwaad. in 't werken: gelijk iemand. op een zomerschen dag
in het gras liggend.e, uitriep: ,,O! clat d.it werken 'was!,'

Salomo zegb: ,,De begeerte des luiaards zal hem d.ooden":
en waarom? ,,want zíjne hand.en weigeren te werken.t'
Spreuk. 2I :26. Hlj gaat in zijne begeerte verloren.

I)e geloovige voegt begeerten en betrachtingen tezamen:

,,Eén d"ing heb ik van den lleere begeerd, en dat zal ik
zoeker^.') Psalrn 27 :4.

c. Iemands begeerten kunnen ontijctig zíjn, zoo begeerden
de dwaze maagd.en ol,ie, toen het te laat was.

Eens geloovigen begeerten z{jn tijclig, hlj begeert genade

in den tijd cler genade, en zoekt in een tijd., wanneer zii ge-

vonden kan worden. ,,ï[et hart eens wijzen zal tiid, en wijze
weten," Pred. 8 : 5. Hij weet zijn tijcl, en heeft tle wljsheict
om zich daarvan te bedienen.

De redeloohe zondaar doet al zijn werk buitentijcls; hlj
verspilt den tijtt d.er genade in zond.en, en dan begeert hij
genad.e,'wanneer de tijtt voorbij is;. d.e zond.aar doet alles te
laat, ge$k Ezau den zegen begeerde, als het te laat was en

daarom dien ook verloorl claar hij, zoo hij eerder gekomen
was, d.ien verkregen zou hebben. De meesten zíjn als

Epimetheus te laat wijs. Zlj komen, als d.e markt gedaan is.
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Als GocL d.en winkel gesloten heeft, dan hebben z$ nog hunne
olie te halen. Als zij op hun doodbed. liggen, dan begeeren
zij een heilig hart.

d. Begeerten naar genade zijn in velen zeer licht en onge-
statlig; gelijk een rnorgenuol,k, día haast henen gaat; of als
Jona's wond,erboom, die in één nacht opschoot en in één
nacht verd.orde. Ifos. 6 : 4 en Jona 4 :6. Zq hebben geen
wortel in het hart, en d.aarom versterven zlj straks. Zoo dan,
intlien iemand. genade kan begeeren, maar niet om der genade
wille; zoo er begeerten kunnen zijn zonder strevenl zoo
iemand genad.e kan begeeren, als het te laat is 1 zoo d.eze

begeerten licht en ongestadig kunnen wezen, zoo kan iemand
genade begeelen en nochtans maar bijna een Chri,sten zijn.
6. ,,Iemand" kan beven voor het TVoord. Gods, en nochtans
maar bijna een Christen zijtii' gelijk Belsazat op het hand-
schrift aan den wand..
Tegenwerping. Maar is het niet een teeken van op-
rechtheitl en w-are genade, te beven voor het Woord,'! Zegt
God niet: ,,Op d.ezen za\ Ík zien, op d.en arme en verslagene
van geest, en d.ie voor Mijn Woord beeft,tt Jes. 66 : 2.
A n t w o o r d. Daar is een tweevoud.ig beven voor het
Woord.

't Eerste is, wanneer het onttlekt cle schultl d.er zond.e, en
den toorn Gods, die aan die schulcl vast is; d.it veroorzaakt
schrik en ontsteltenis, d.aar de consciëntie ontwaakt is; aldus
werd. Felix beweesd., toen h{j Paulus hoord.e pred.iken ,,van
gerechtigheid. en oord.eel." Iland.. 24 :25.

Daar is een ander beven, 't welk voortkomt uit een heilige
vïees en ontzag voor d.e majesteit Gods, sprekend.e ín Zíjn
Iiloord.. Dit worclt alleen gevonden in ware geloovigen, en
dit is het, clat cle ziel klein houtl,t in haar eigen oogen. Merkt
d.an, hoe d.ie woord.en vloeien. Jes. 66 :2: ,,Op dezen za|
Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en d.ie voor
Mljn Woord beeft."

Gocls belofte is niet slechts voor d.egenen, d.ie ,,beven voor
Zijn \4[oord, want de duivelen gelooven ook, en zlj sid.d"eren,"
Jak. 2 : 19. Het IMoord Gods kan den stoutsten en hoog-
moetligsten zond.aar in d.o wereld. doen schudd.en en beven:
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maat ze is voor d,en arme en ,rverslagene van geest, die beeft.t'
Daar het beven de vrucht van een geest is, die verbrijzekl
is over d.e zond.e en klein is in zijn eigen oogen, dtrar wil God
op nederzien.

Velen nu beven voor het Woord, maar niet ui1, amrocrde
des geestes, noch uit een hart verbrljzeld. over de zonde, en
dat laag is in zijn eigen oogen; niet uit een gevoel viLn (l!_)

majesteit en heiligheid. Godsl en daarom niettegenst:r,a,ntle zij
beven voor het Woorrl, nochtans zijn ze maar bijttu Ahri.stcnt'tt.
7, ,,femand. kan zich verheugen in hct Woord eu cle instcl-
lingen God.s en nochtans maar bijna een í-lhristr\rr zijrr,"
Jes. 58 : 2. ,,Z'r1hebben een lust tot God te nadercn." En op
d,ien grond wordt gezegd.,Itatth. 13 : 20, ,,dat, ze het \Yoord
meb blijdschap ontvangen,t' nochtans was he1, lnàà,ï ccn
steenachtige aarde.
Tegenwerping. lfaar wordt er niet als iret karaktcr
van een Goclzalige gesteld, zich te verheugen in het Woord
Gods? Zegb David, niet, Psalm 1:2: ,,Welgelukzalig is de
man, diens lust is in tles Ileeren Wet!"
A n t w o o r d.. Daar is een verheugen in het $'oord, het-
geen voortkomt uit de genade en een bewijs is van ge-
lukzaligheicl. Als:

o. Die zich verheugt in het Woord., orn d.eszelfs geesteiljk
heid, is een oprecht Christen.

I{oe geestelijker de voorschriften zijn, hoe meer een be-
genadigd hart er zich in verheugt.

à. Eveneens, als het Woord. indringt in de consciëntie,
het hart opent en {e zond.e ontd.ekt, en dat nochtans de ziel
zich daarin verheugt; clit is een teeken van genade.

c. Als de weugde ontstaat, die door gemeenschap met
God te verkr{jgen is; dit, komt voort uit een beginsel van
genade in de ziel.

Maar er kan eene blijdschap zijn in het JMoord, en zond.er
dat er genad.e is.

o. Velen verheugen zich in het Woord, door d.e wel-
sprekend.heid van d.e leeraars. Zlj verheugen zich niet zoo zeer
in de ontdelrte waarhed.en, als in den schoonen vorm en
woordenkeus, waarin zij voorgedragen worclen. Alclus wordt
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gezegd van den profeet EzechiëI, Bzec}l,.33 :32: Dat hlj hen

was als een, d.ie schoon van stemme is en wel speelt.

b. Er zijn velen, die vermaak hebben in het Woord te
hooren, maar niet in het betrachten er van. Zij hooren uwe

woorden, maar doen ze niet', zegt God' van dezulken. Ezech'

33 :32.
Zoo dan, intlien iemand zich verbeugen kan, meer om de

welsprekendheid. van den leeraar dan om de geestelijkheid'

van de zpken; zoo hij zich verheugen kan het Woord te
hooren en niet na te volgen, dan kan hij zich verheugen in
het Woord en echter maa{bijnaeen Christen zijn.

B. ,,Den mensch kan litt zijn van de kerk van Christus, hij
kan ziah.zelven voegen ond.er Gods volk, deel daarmee hebben

aan al d.e instetlingen en voorrechten, en nocht'ans maar blfna

een Christen zijn."
Zoo voegden d.e csiil d,waze maagilen'zich bij de wi'jze en

gingen tezamen. Yelen kunnen led'en van de gemeente van

Óhtitto* zijn, en nochtans geen led.en van Christus, het Hoofcl

d.er gemeente. Er trok een gemengd"e hoop met het volk
Israël op uit Egypte, zij voegden zich blj de IsraëIietep'

d.iend.en hunnen God, en verlieten bun land, doch desnieb-

tegenstaancle waren zii in hun hart' Egyp;tena'rem' zíj zíjn niet
allen IsraëI, die uit Israël ziin, Bom. 9 : 6. De gemeente heeft

altijct ongezond.e leden gehad,; Cain had gemeensphap met

Abel,, IsmaëZ woonde met' Isaiik in hetzelftle huis, Judas was

met een metgezel van d.e Apostelen, en zoo was Demas met'

d.e andere discipelen. In het Íijnste meel is nog altijd' zemel'

Ilet treknet d.es Evangelies vangt zoowel kwad-e als goed'e

visschen; het onkruid. en d.e tarwe wast ge$k opr en het zal

áoo blijven tot d.en.dag des oogstes.

Goct heeft een gemeente, waar allen ware leden van Christus

zijn, maar clie is in den hemel, het is de ,,gemeent'e der eerst-

góbo"eoeo," Ilebr. L2 z 23. Daar zijn geen huichelaars, noch

verdorven, onoprechte belijclers, maar niet dan de ,,geesten
d.er volmaakt rechtvaard.igen". Matth. 3 :12. Ï[et is alles

zuivere tatwe, tlat God in ttie sohuur oplegt: daar het kaf
dan verwezeir wordt tot het onuitblusschelijk vuur'

Maàr in de gemeente op aarde ligt het tarwe en kaf onder
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een hoop tezamen.-"De Bamaritanen willen na-vriendel rnet
d.e Joden wezen, als ze in voorspoed zijn; zoo willen relen
zich blj de kerk voegen, als 't hun wel gaat in de wgre,ld;
zij willen Joden sch,ijnen, schoon ze Bantaritanen zijn,, hoervel
ze niet beter z{jn dan bijna Christenen.
9. ,,Een mensch kan groote hoop op den hemel hebben,
groote hoop van zalig te worden, en nochtans rnaàr bijnir, eeu
Christen zijn."

Daar is een hoop op den hemel, welke als ecn anker valn de
ziel is, zeker en vast, Ilebr. 6 : 19, en dat ons nooit begeeft;
hebbencle d,eze eigenschappen.

Ien eerste. Het is eene hoop, d.ie het hart reinigg err \-àn
zond"e zuivert. 1 Joh. 3 : 3. Hij, die deze hope op IIem heeft,
reinige zichzelven, gelijk E{j rein is. De ziel, die op Gorls
genietingen hoopt, moet trachten God.e gelijk te wezen.

Ten tweeile. Het is eene hoop, d.ie het hart 'r'ervult met
blijclschap. Wii roemen in do hope der heerlijkheid Gotls.
Rom. 5 : 2, Ps. 130 : 5.

Ten d,erde. Het is eene hoop, die haren grond. heeft op de
belofte: gelijk er geen waar geloof kan z{jn zond.er een belofte,
zoo ook geen ware hoop; het geloof past zich de belofte toe
en de hoop verwacht de vervulling r'an die belofte; het geloof
steunt op deszelfs waarhed.en, d.e hoop verwacht de goed"eren I

het geloof geeft recht, d.e hoop verwacht d.e ontvangst en
bezitting.

Ten aierd,e. Heb is eene hoop, die d.oor God zelf in de ziel
gewrocht is, die d.aarom genoemd wordt: de God der hope,
Rom. 15 : 13; als zljncl,e zoowel de Werkmeester als het
Voorwerp d.er hope. Nu, hij die deze hope op IIem heeft,
zal nooit beschaamd wordenl het is een ware hoop, d.e hoop
van een waar geloovige; Christus is in u de hope cler heerlljk-
heicl, Coll. I:27.

Maar gelijk er eene goed.e hoop is, zoo is er ook een valsche
en verdorven hoop; en dit is slechter dan valsche paarlen
te dragen voor echte. Er is niets ongelukkiger dan d.en

mensch zich. te zien paaien met ongegrond.e hoop op den
hemel, als:

Ten eerste. femand. kan groote hoop hebben, die geen



genad.e heeft; gij leest van d.e hope d.er huichelarijen, Job
8 : 13, 14. Het volbrengen van hun plichben, is een bewijs
hunner hoop: dwaze maugd,en zouden nooit ged.aan hebben,
lretgeen zij ded"en, had.d.en zij geclacht, dat' zij na dat alles
toch zouden n-ord.en buitengesloten. Vele belijders zoud.en

zooveel werk niet maken van d.e plichten, indien zij niet
hoopten op den hemel. Iloop is d"e groote beweegred.en om
aan het werk te g^àn; wanhoop neemt den aandrang tot alle
plichtsvervulling weg. Dat is onder anderen ook d.e reden,
waarorn d.e verd.oemclen in cle hel niet de geringste ver-
and.ering in hun staat kunnen teweegbrengen, omdat de
wanhoop hen daarvan weerhoudt; zoo er eenige hoop in
d,e hel ware, zíj zoud.en zich haasten en al hunne kracht in
het werk stellen. Zoodat' er groote hoop kan zijn, waar geen
genade is; tle ervaring toont ttit duidelijk; uitwenclige trelij-
d.ers zijn geen lied.en van genadel nochtans wel van groote
hoop; wat zeg ik, men zal veeltijds zien, dat niemand meer
beducht is omtrent zljn eeuwigen staat, dan die den meesten
grond van hoop heeft, en niemand. meer hoopt, dan die de

meeste reden heeft tot vteeze. Evenals deel te hebben aan
God., somtijds kan zljn zonder hilop; zoo kan hopen op Goct

ziin, zonder deelgenootschap aan llem.
Ten tueed,e. Een mensch kan hoop hebben op d.e barm-

hartigheict, goeclheicl en almacht Gods, zond.er te letten op
,te belofter en dit is de hoop van d.e meeste menschen. God
. - zeggen ze - is vol genad.e en goed.ertierenheid., en d.aarom
gewillig om zalig te maken; waarom- zou ik tlan niet o1r

Hem rusten?
Maar het, is louter waan en daarom zond,e, te hopen op de

genade God.s, and.ers dan door het oog te hebben op d.e

belofte; want de belofte is het kanaal van d,e genaden en de
p{jp, door welke ze geleid. word.en. Al de zegeningen, welke
r1e heiligen in den hemel genieten, z{jn geen and.ere, dan de
-rruchten van d.e belofte, waarop men hier op aarde gehoopt
en gesteunct heeft. Een mensch heeft geen vastigheicl op God.

!,e hopen, dan uit kracht van d.e belofte.
Ien derde. Een mensch kan op den hemel hopen en nocb'

tans zijn hart niet reinigen noch scheid.en van zljn geheimr,
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zond.en. De hope der zaligheid, welke niet met zuivering d.es

harten gepaard gaat, is een ijd.ele hoop.
Ten aierde. Een mensch kan op den hemel hopen en noch-

tans de werken der hel doen; hij kan tle zaligheicl verwachten
en zfjn eigen verdoemenis uitwerken en zoo in zijn vertrouwen
verloren gaan. Dusdanig is de staat van velen, gelijk cle
roeiers, die een'and.eren weg zien en een anderen weg varen:
velen hebben hunne oogen ten hemel, welker harten op aard.e
zijn; zij hopen op God, maar verkiezen Hem niet tot hun
d.eel; zlj hopen op God, maar zij beminnen Hem niet als het
hoogste goed en d.aarom zíjn zij niet in staat om d.eel te
hebben in llem, noch eenig goecl te ontvangen van llem,
maar in staat om zonder llem verloren te gaan, niettegen-
staande al hun hoop, Job 27 : 8. Want wat is de verwachting
des huichelaars, als hij zal gierig geweest zijn, wanneer God
zijn ziel zal uittrekken?

Zoo d.an, inclien iemand. groote hoop kan stellen op den
hemel, d.ie geen genade heeft; zoo hij kan hopen op cle genade,
zonder te zien op cle belofte; zoo hij kan hopen, zonder
reinheicl des harten; zoo hij kan hopen op den hemel en noch-
tans doen het werk tler hel; zoo kan dan zekerlijk een mensch
groote hoop op den hemel hebben en toch maar b[jna een
Christen zijn.
10. Iemand. kan onder groote en zichtbare verandering zíjn,
die gewerkt is door de bediening d.es W-oords, en nochtans
maar bijna een Christen zijn. Zoo iemand. was ïIerodes; als
hij Johannes den Dooper hoorde prediken, ,,hij deed vele
clingen en hoord.e hem gaarne,t' Markus 6 : 20. Saul was
ond.er een groote verandering, als hij eens vele profeten
ontmoette, hij werd ook een profeet, 1 Sam. 10 : 10.

Ja, in vers g word.t van hem gezegd,: ,,God veranderde
hem het harte in een ander." 'Wat dunkt u, 'was dit niet een
werk d.er genade en was Saul niet een waar bekeerde? Men
zou denken van ja; maar hij was het inderdaatl niet. Want
hoewel er gezegd word.t: God. aeranderile zíjn hart, nochtans
wordt er niet gezegd.: God gaÍ hem een niewn hart. Daar is
een groot onderscheid tusschen een and.er hart en tusschen
een nieuw hart. God gaf hem een' and,er hart, om hem tot
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regeeren te bekwamen; maar l{ij gaf hem geen nieuw hart,
om hem een geloovige te maken. Een and.er hart .kan een
ancler mensch maken, maar een nieuw hart moet een nieuw
mensch maken.

Bimon, Magus is ook een groot bewijs van d.eze waarheid:
hij onderging een groote en zichtbare veranderingl van een
toovenaar was hij een geloovige gewordel; hij "liet zljn
tooverijen en zwarbe kunsten na en omhelsde het Evangelie;
was dit niet een groote verand.ering?

Als rle dronkaard. het d.rinken nalaat, d.e vloeker het
zweren, cle goclclelooze zijne gocld.eloosheid., meenen ze al, dat
dit een genaclige verandering is, en tlat hun staat nu goed
mag heeten; maar ach! Bimon Magus verliet niet alleen zijn
zondigen weg, maar had. een soort van bekeering; want hij
geloofde en werd gedoopt, Hanrl. 8 : 13.
Tegenwerping. Maar die verand.erd. is, is die geen
waar Christen?
A n t w o o r d.. Niet iedere verand.ering maakt een mensch
tot een Christen; maar d.aar is ook een verand.eririg, .waar-

door allen, die haar ondergaan, rechte Christenen mogen
heeten. Als:

Wanneer d.es menschen hart veranderd. en vernieuwd. is;
als het oude aoorbi,j gegaan is en alles nieuw is geworilenl
als t1e àiel vernieuwd is, en d"e mensch bekeerd. is van de
duisternis tot het licht en van de macht des satans tot God.
Als 't gemoèd verlicht is, d.e wil vernieuwd. en de genegen-
hed.en hemelsch ziin, dan is een mensch inderd.aad een Christen.

Maar gij moet niet d.enkenr dat iedere verandering va,n
die natuur is. Want:

Ten eerste. Daar is een burgerlijke of zetlelijke verandering,
zoowel als een geestelijko boven-natuurlijke verandering.
Yelen zijn burgerlijkerwijze verand.erd en men mag zeggen,
dat, ze nieuwe menschen zljn gewordenl maar in hart en
natuur zíjn ze d.ezelfdo gebleven. Zij zijn niet veranderd op
een geestelijke en boven-natuurlijke wijze, en derhalve kan
niet gezegcl word.en, dat ze nieuwo schepselen zljn geword.en.
De rvederboud.ende genade mag een reclelijke veraad.eri4g
teweegbrengen, maar het is de vernieuwend.e genad.e, d.ie
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een zaligmakende verandering moet werken. Velen nu zljn
onder d.e wederhoud.ende genade redelijk verand.erd., doch
niet ond.er d.e macht der vernieuwend.e genad.e, en alzoo
zaligmakend. veranderd.

Ten tweed,e. Daar is een uitwend.ige verandering zoowel
als een inwendige; de uitwendige verandering is dikwljls
zonder d.e inwendige verand"ering, hoewel de inwend.ige
verand.ering nooit is zond.er d.e uitwend.ige. Iemand.s hart
kan niet geheiJigcl wezen, of werking moet zijn op d.en wil,
maar iemand. kan van levenswijze veranderen, zond.er ooit
zijn hart bewogen of bewerkt te gevoelen.

Ten d,erde. Iemand kan bekeertL zijn van een god.d.eloozen

wand.el, tot een schljn van Godzaligheid.; van een onreinen
weg tot een goede belijd.enis, en nochtans kan het hart
hetzelfd.e gebleven zijn. Een stuk hout kan van buiten
verguld wezen en van binnen vergaan zijn.

't Is verkeerd, d.e buitenzljde van d.en d.rinkbeker of schotel
gereinigd. te hebben en rran binnen vol stof en onreinheid.
te laten, Matth. 23 :25.

Zoo dan, indien iemand. in 't burgerlijk leven verand.erd.
kan wezen en niet inwenclig; van een spottenden goclde-
loozen wand.el tot eene gedaante van Godzaligheid; zoo kan
iemand zljn onder- groote en zichtbare verand.eringen, en
echter niet meer tlan bijna een Christen zijn.

Ik zeg dit niet, om eenige verand.eling, clie niet geestelijk
is, geheel.af te keuren, maar om u te doen ontwaken, opdat
gij zouclt streven naar een-verandering, die meer dan zetlelljk
is. Het is goed uitwenclig verbeterd" te zljn; maar beter is
't zaligmakend. vernieuwd. te wezen. Ik weet wel, hoe eigen
het den mensch'is, ingenomen te zijn met iets, clat het werk
der bekeering gelijk is, schoon het geen werkelijke bekeering is,
en d.aarin berustend.e t ga* hii naar het eeuwig vgrd"erf.

Geliefden, laat ik u dit zeggen: d.aar is geen verand.ering,
noch bekeering, die in den dag cles oord.eels uwe ziel te stad.e
zal komen, die minder dan dit zaligmakencle ruerk is, hetgeen
door d.en Geest van God. in u is gewrocht, u geheel en al
vernieuwend,el een burgerlijk mensch zal zonder deze ver-
nieuwing even zekei naar d.e hel gaan, als d.e verd.waasd.e
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dronkaard. Zedigheid en burgerlijkheitt mogen ons bevallig
maken in de oogen der menschen, in Gotls oog doen ze het
echter níet. Zij zijn van geene waarde ter verkrljging cler
eeuwige zaligheid.

Een mensch kan ver gaan in een uitwendige verandering
en nochtans geen stap nader aan d.en hemel zijn, dan iemand
die nooit eenige verand.ering ond"ervond.I neen, hij zal er in
zekeren zin verd.er van verwiiderd, ziin, geliik Christus van
cle Schriftgeleerden en Farizeën zeide (lIatth. 21 : 31) dat
zij met aI hun vertoon van godsdienstigheiil verder van den
hemel rtraren clan hoeren en tollenaren in al hunne zond.en
en onreinhedenl daar *dj, berustende in een valsch werk,
verzuimen te zoeken naar een ware ep' zaligmakende ver-
andering. Daar is niets bealroevend.er dan misvatting te
hebben van onzen staat en cloor vermetele gedachten over
orrzen toestand. verkeerd. te oord.eelen, en zoo met onze eigen
bedriegerijen verloren te gaan. De wereld is vol van deze
slechte bouwUeden, die den grond hunner hoop op de eeuwige
zaligheicl vestigen op het zand., Matth. 7 :26.

Nu, broed.ers, zoo gij in uw weg naar den hemel niet wilt
mistasten, en in uw bedrog verloren gaàn, zoo grj ten laatste
geen d.wazen wilt bevonden wezen; (want niemand. is zoo
d.waas als een, die geestelijk dwaas is, die een dwaas is in
het groote werk zijner zaligheid). Zoo gij geen dwazen wilt
wezen omtrent uwe ziel en de eeuwigheidr - or arbeitlt
d.aarnaar en bidt dan om een volkomen werk der bekeering.
Betlelt van God, dat Hij in uw ziel een zaligmakend.e ver-
and.ering make, ten einde gij geheel een Christen moogt
word.enl aIIe andere veranderingen, buiten deze zallgmakende
verand.ering, deze hartverandering, maken ons maar bijna-
Christenen
ll. ,,Een mensch kan zeer ljverig zijn in zaken den gods-
dienst betreffende, en nog maar bijna een Christen zijn.t'

Jehu díende Goc[ en gehoorzaamd.e Zijne bevelen, niet
alleen, maar hij was ook zeer ijverig, 2 Kon. 10 : 16: komt
en ziet mijn ijver a&n voor den lleere d.er heirscharenl en in
allen dezen was Jehu maar een rechtc huichelaar. Joas was
een groot hervormer im Jojada's tijd; d.aar word.t gezegd,:

DO

hij deed., clat goerl was in de oogen des lleeren, zoolang d.e

priester Jojada leefd.e; maar als Jojacla stierf, stierf Joas' ljver
voor God met hem en hij verviel zeer, 2 Kron. 24.
Tegenwerping. Maar cle Àpostel stelt het tot een
vrucht van 't ware Christend.om, Gal. 4 : 18: fn het goede
te ijveren is zeer goed: neen, indien het zoo niet is, zoo
schijnt men niet bekwaam te wezen, óm 't eeuwige leven te
verkrijgen, Matth. IL z 12.IIet Koninkrijk der hemelen lijclt
geweld, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.
A n t w o o r d.. 't fs waar, er is een {jver, d.ie goed. is en d.ie

de ziel voor God. op'thoogste bevallig maakt; een ijver, d.ie
d.en hemel en d.e zaligheitl nooit ontgaat. Dit is een ijver, die
als een hemelsch vuur is, de rechte hoetlanigheid en hitte
van al d.e genegenheden tot God en Christus. IIet is een ijver,
d.oor den Geest Gods in de ziel gewerkt en ontstoken, d.ie
ze eerst werkt en dan te werk stelt. IIet is een ijver, clie het
\Yoord GocLs tot zijn geleide heeft bij het werken, zoowel
ten opzichte van d.e voorwerpen als van d,e eiird.en, zoowel
in de manier als in de mate. Het is een ijver, die cte zond.en
wed.erstaat en een hemelschen wandel hoog opzet. Het is
een ijver, die tle eere Gods tot zijn hoogste d.oel verheft, die
alle bijeintlen verslindt; d.e ljver van Uw huis heeft mij
verteerd., Joh.2 277.

Maar alle ijver is zulk een soort van ijver niet; d.aar is een
valsche ljver zoowel als een ware, ied.ere genade heeft hare
nabootsing: gelijk er vuur is, hetwelk echt hemelsch vuur is
op het altaar, zoo is er ook vreemd. vuur: Naclab en Abihu
brachten weemd. vuur op den altaar, Lev. 10 : 1.

Daar is verschillende soort van ljver, van welke geen van
allen zuiver en oprecht is, maar valsch en nagebootst. Ik zal
dit aantoonen in acht bijzonderheden:

a. Er is een blinde ijver, een ijver zonder kennis, Bbm.
IO :2: Zij hebben een ijver tot God., maar niet met verstand.
Nui ge[jk kennis zonder ijver wuchteloos is, zoo is ljver
zond.er kennis gevaarlijk; het is gelijk vuur in de hand. van
een dwaas, of gelijk d.e d.uivel in d.ien bezeten mensch, Matth.
L7 z 75, d.ie hem nu in 't vuur, en áan in 't water smeet.
Het oog is het licht des lichaams, alzoo is het verstanct het
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licht van de ziel. Gelijk nu het lichaam zond.er het licht der
oogen niet kan gaan zonder stooten en struikelen, zoo kan de
zielzond.er hetlichtdes gemoeds niet werken zond.er d.walen.

Uver zond.er kennis is gelijk een d.waallicht in den duisteren
nacht, dat den reiziger van den weg afbrengt in poelen en
moerassen. Zoo was Paulus' ijver, toen hij een Farizeër was.
Ik was, (zegt hij) een ljveraar Goàs, gelijk gij allen heclen zljt
en ik heb dezen weg vervolgd tot den dood, Iland. 22 :5r 4.
En zoo ook lland. 26 :9: Ik meende waarlijk bij mijzelven,
d.at ik tegen den Naam van Jezus veel wederpartijdige dingen
moest doen: en mijnen ijver aangaand.e, ik was een vervolger
der gemeente, Phil. 3 : 6. Zulk een ijver was het, waar men
van leest in Joh. 16 z 2: Zlj ztillen u uit cle synagoge werpen,
u doen zwijgen, eu niet toelaten te pretliken, ja de tijd komt,
dat cliê u zal dooden, meenen zal Gocle een d.ienst te d.oen.
Dit is een groote ijver, nochtans is het maar een blinde ljver,
dien God. vprsmaadt.

b. Er is een ged,eeld,e ijver; in het eene brandend. heet en
in het andere dteenkoud; {jverig in het eene en zorgeloos in
het and.erel velen zijn eerste tafelchristenen, ijverig in de-
plichten van d.e eerste tafel, en verzuimend"e nochtans de
laatste. Dus waren de tr'arizeën zeer ijverig in hun Corban,
Matth. 23 :23, en onnatuurlijk omtrent hunne ouders, ge-
doogende dat ze ongemak leden en vergingen. Anderen zijn
tweede tafelchristenen, ljverig iu de plichten van de tweede
tafel, maar nalatig in de eerstel meer voor gerechtigheicl
ond.er d.e menschen, dan voor heiligheid. omtrent Gocl". Doch,
wiens goclsdienst einctigt met de eerste tafel, of begint met
de tweed.e, toont, dat hij een d.waas is in zljn beliid.enis;want
hij is maar bijna een Christen.

De wouw, d.ie van het kin([ een ged.eelte wilde hebben,
was de rechte moed.er niet; en d.ie tle gebeden gedeeld wil
hebben, is geen waar geloovige.

Jehu was'ijverig tegen Achabrs huis, maar niet tegen
Jerobeam)s kaloeren, 2 Korr. 10 : 16, 2g. Velen zijn'zeet
vinnig tegen verschillende gevoelens, d.ie nochtans geen ernst
gebruiken tegen d.e zond.en van humen wand.el. Nu, wrJ
weten dat het zweet van het gansche lichaam een teeken
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van gezond.heid. is, maar het zweet van dit of dat deel alleen,
w{jst een ongesteldheid aan; zood.anige hitte worclt daarom
door de geneesheeren voor een kwaad.aardigheid gehouden.
Evenzoo, waar gemelcle ijver tot alle geboden Gotts gelijkelijk
uitgaat, is d.it een teeken van een goede gestalte; maarlvaar
zij gedeeld is, waar de mensch in het eene heet en in het
and.ere koud. is, is dit een kwaadaardigheict van een inwencligo
geestelijke ongesteltlheirl.

c. Daar is een onregel,i,ge ijver, die gestelcl is op onbe-
voegelijke en ongelijke yoorwerpen: velen zijn zeu {jverig in
dingen, die geen nut d.oen, en beuzelen in dingen, die clen
meesten ijver vereischen; gelijk de Farizeën, clie vlijtige ver-
tiend.ers waren van munte, d,ille erf komijn, maar nalieten
het zwaarste der IMet: oordeel, barmhartigheicl en geloof,
Matth. 23 :23, zij hadclen hiervoor geen ijver, hoewel zij in
andere zaken als vol vuur waren. Velen zijn ijveriger rroor
een ce emonie, dan voor het wezen van d.en godsdienst;
ijveriger om zich te buigen voor den Naam Jezus, dan om
Z{jn leven gelijkvormig te wezen, ijveriger voor een heilig
kleed, d.an voor een heilig leven; ijveriger voor de inzettingen
der menschen dan voor d.e instellingen van Christus.

Dit is een {jver, d.ie gewoon{jk gevonclen wordt in onbe-
keerd.en, in wie de genade nooit gewerkt heeft. Waíneer was
Paulus zoo ijverig voor de aaderl,i,jke wetten (waarvan hlj
spreekt in Gal. L :14,15, 16)? als alleen, toen hij was in zijn
ellend.igen, onhekeerd.en staat, gelijk gij zien kunt in het
volgend.e loers: wa,nneer het God,behaagde mij te roepen door
Zijne genade, zoo ben ik niet te rad"e gegaan met vleesch
en bloed. Paulus hacl tlus een and.er slag van ijver, gewerkt
d.oor andere beginselen. De heid.enen zullen tegen d.ezulken
in tt oordeel opstaan.

d,. Daat is een ael,faahtige,í,jrser, die È menschen eigen eiíde
tot zijn beweegmid.clel heeft; Jehw was zeer ijverig, maar niet
zoozeet voor God, als voor het koninkr{jk; niet zoozeer in
gehoorzaamheid. aan het gebotl, als met het voornemen om
daárd.oor op d.en troon te komenl daarom tlreigt God hem
te stra,ffen; om hetgeen Hij hem bevolen had te doen. Ilos.
L : 4: ,rI.k zaI d.e bloed.schuld.en Jizreëls bezoeken over het
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huis van Jehu"; wijl hlj bloecl gestort had, alleen om zijn
lust te boeten en niet om God te gehoorzamen. Bimeon en
Leai gaven grooten ijver in de besnijdenis voor en schenen
veel op te hebben met de eer van Gods instellingen, daar
inderdaad. hun ijver maarwas om gierigheid te plegen, en
zich te wreken op d.e Sichemieten, Gen. 34 :24-28.

e. Daar is een uitwend,i,ge ijaer; zalk eene was d.ie van de
Schriftgeleerden en Farizeën, die niet wilden eten met onge-
wasschen hand.en, maar nochtans wilden leven in verborgen
zondenl zij reinigden rlikwijls d.en beker, maar zelden het
hart; zij versierd.en het truitenste, maar verzuimd.en het
binnenste. Jehu was een geweld.ig uiterlijk hervormer, 2 Kon.
10 : 16, maar hij verbeterde van binnen niets, want h{j had.
ond.er clat alles een kwaad. hart, vers 31-: Jehu nam niet waar
te wand.elen in d.e IMet des Ileeren, met al zijn hart. Schoon
zijn huitl goed. wa,s, zijn lever was verrot. De ïleere Christus
merkt dit van d.e Farizeën aan, Matth. 6:5,16: Zijbidden
om van d"e menschen gezien te worden; en vasten, opclat do
menschen kunnen weten, dat ze vasten.

f. Daar is een bed,il-zuchtige ijn:er, die al naar buiten gaat
gelijk de kaars in een lantaarn, rlie al haar hitte boven uit
geeft; of als die lichtekooi van welke Salomo gewaagt, Spr.
7 z 1-1., ,,wier voeten niet in huis bleven." Velen zljn heet en
hooggaancle tegen d,e zonde van and.eren, en kunnen ze
nochtans in zíchzelven niet zien; gelljk d,e Lami,noe, die
hunne oogen voordeden, als ze uitgingen en wed.erom aflegden,
als zij thuis waren. Het is licht om fouton te zien in and.eren
en zwàat om die te zien in zichzelven. Jehu was ijverig tegen
Batil, en z41ne priestars, omdat het' Achab's zond.e was; maar
niet tegen de kal,oeren uan Bethel, omd.at dat zijn eigen zonde
was. Deze ijver is het rechte merkteeken van een huichelaar;
zijn eigen tuin is met onkruid bewassen, terwijl hlj vast
doend.e is met zijns naasten perk te d.oorzoeken.

g. ,rDaar is een zond.ige !jver"; al het voorgaande mag
zondig genoemd. word.en om eenig gebrek; maar dit noem
ik zond.ig in een meer bijzond.ero beteekenis, omd.at het tegen
het leven en het wezen$ke van den goclsdienst is; het is
een ijver tegen ljver; d.ie niet tegen de gotld.eloosheid, maar
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tegen d.e kracht der Godzaligheid, zelve inloopt; niet tegen
d.e d.waling maar tegen de waarheid., en die het hevigst is
tegen cle geestelijke en gewichtigste waarhed.en tles tijd.s.
IMaar vand.aan word.t er anders geled.en, om d.e Waarheid,
dan d.oor d.ezen geest des ljvers tegen de Waarheicl? Dit mag
een duivelsche ljver genoemd wordenl want gelijk er een

seloof der d.uivelen is, zoo is er ook een ijver der duivelen;
.,hij heeft een grooten toorn, wetend.e ctat hij een kleinen t!jd.
heeft," Openb. 12 : L2; Jak. 2 : 19.

h. ,,Daar is een onschriftmatige ijver," d.ie niet gegrond
is op, noch afkomstig van het lMoord., maar door eenige
slechbe en verachte d.oeleinden. Zttlk een ijver was die varr
Saul, toen Gocl hem beval Amalek te verd.elgen en mensch
noch dier te verschoonen, en hij, in strijtl met d.at bevel, d.e

beste schapen en ossen verschoond"e, ond.er voorwend.sel van
ljver voor de offeranden Gods. Dn nog eens, toen hlj d-e

Gibionieten sloeg, uit ljver voor d,e kinderen Israëls en Juda,
toen God het hem niet geboclen had. De {jver veler menschen
is dan en d.aar het grootst, wanneer en waar het minste
gebod van God is.

De rechte geest des ljvers is bepaald naar de Schriftuur:
want, ze is voor God en behoort tot' Zijne eer; God. heeft geerr.

eer van dien ijver, d.ie geen Schriftuurlijk beginsel heeft.
Zoo da:n, ildien tle liver van een mensch in d.e d.ingen God.s

maar kan zijn een blincle ljver, een getleelde ijver, een on
regetge i,jver, een zelÍzttchÍige ijver, een uitwenilige {jver.
een bed.ilzuchtige ljver, een zondige ijver of een onschri-ft'
matige ljver, dan is het openbaar, dat een mensch ijverig kan
z[jn in godsclienstige zaken en nog maar bijna een Christen,
12. ,,Iemand. kan veel in den gebede zi.jn, hij kan clikwijls
biilden en veel bid.clen, en nochtans maar bijna een Christen
'wezen.') Zoo d.eden d.q Farizeën, welke nochtans onze Ileer:e
Ohristus als huichelaars verwerpt.
Tegenwerping. I\{aar is een biddende gestalte nrel
een bewijs rran een oprecht hart? Word.en d.e heiligen Godr.

niet genoemd.: ,,een geslacht dergenen. die het aangezieh''
Gods zoeken?" Psalm 24 :6.
-{ n f q o o r tl.. Iema,nrl is Eeerr (-rhrrst'en. onrda,Í hii rreel hid .



fk stem dit toe, dat die gebeden, welke van de werkingen
en zuchtingen van Gods Geest zijn, die uit een oprecht hart,
hetwelk tot God verheven is, voortkomen; en een gevoel van
onze nietigheid en Gods oneindige volheid. met zich brengen;
die gevoegd zijn naar Gocls wil, de groote lippen des gebeds,
d.ie voor geesteli.jke dingen meer zijn dan voor tijd.e$ke; ctie
vergezeld gaan met geloof en onafhankelijkheid.: ik zeg, ik
geef toe, dat zoodanige gebeden d.en mensch geheel een
Christen maken. Niettemin kan iemand. veel in den gebed.e
zi,jn, en nochtans een vreemdeling omtrent zoodanige ge-
beden: AIs

Tem eerste. De natu,ilt kan een mensch cloen bitltlen, warru
het is een deel van den natuurlijken godsdienst: ze kan een
kincl Gocls aan het bidd.en brengen. Van Christus staat ge-
schreven, Matth. 26 :39-42: ,,En henen gegaan z{jnde, viel
Htj op Zijn aangezicht, bidclenile en zeggende: Mijn Yad.er,
intlien het mogelijk is, laat cleze drinkbeker van Mij voorbij-
gaa,n)'Dit was een gebed van Christus, hetwelk voortvloeide
uit het onzondige tegenstreven der natuur, zoekend.e haar
eigene behoudenis.

Ten tweeile. Iemand kan ond.er 't masker van bidden, vele
zond.en betlekken. Zoo d.ed.en tlie schijnwome Farizeën,
Matthr. 23 :1,4i ,,IMee u, gij Schriftgeleerden en tr'arizeën, gij
geveinsden, want glj slokt d.e huizen d.er weduwen op, ond.er
den schljn van lang biclden, daarom zult gij te grooter oordeel
ontvangen." Zoo schijnen de Roomschen zeer vroom te zijn
om iemands ziel uit het vagevunr te redd.en, maar het is
slechts om d.en erfgenamen hun goed te bnttrekken, ond.er
voorwendsel van te bicttten voor hun vaders ziel.

Ten derd,e. Iemand. kan bidden en nochtans de zond.e
liefhebben, gelijk Augustinus; voor mijne bekeering, (zegt
hij) barl ik tegen d.e zond.e, maar ik weesde, dat God mij
zou hooren en mij d.oen naar mijne woord.en. God. hoort
zulke gebed.en niet, Ps. 66': 18:,,Ilad. ik naar ongerechtigheid
met mijn harte gezien, d.e lleere zou niet gehoord. hebben.t'

Ien aierd,e.'Iemand kan ernstig bitttlen om t{jde{jke zaken,
en van zoodanigen aard zijn de gebeden d.er meeste ineu-
Bchen, roepende het meest om tijctelijke dingen. Meer om:
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,,Wie zaI ons het goed.e d.oen zien?" dan om: ,,Yerhef Gij
over ons het licht Uws aanschijns, o lleere!" Davicl stelt
d.e gebed.en van d.ezulken tezamen in Ps.-144 : 12, !3: ,,Dat'
or'ze zonen zijn als planten, onze d.ochterS als hoeksteenen,
uitgehouwen naar de gelijkenis van een paleis; dal onze
winkelen vol z{jncle, d.en eenen voorraad. na d.en and.eren
uitgeven, enz. Welgelukzalig is het volk, dien het alzoo gaat'."
Aldus is het gebecl. van een vleeschelijk hart: David noemt
d.it leugen, vers 11: ,,Red. mij van de weemden, welker mond
leugen spreekt.t'

Ten aijld,e. Iemand. kan biclclen en evenwel ver van God
z{jn in 't gebetl. ,,Dit volk nadert Mlj met d"en mond en eert
Mij met d.e lippen, maar hun hart is yerre van M{j," Jes.
29 :13, Matth. 15 : 8. Een mensch kan biclden, zonder zijn
hart bij 't gebed te hebben, waar God evenwel het meest
naar ziet, Spreuk. 23 :26: ,,Mijn zoon, geef Mij uw hart."

De Joden hebben deze spreuk geschreven op d.e wanden
van hunne Synagogen: ,,tt Gebed. zonder voornemen des

harten, is maar een lichaam zond.er ziel."
't Is niet genoeg, wijs te zijn om 't gebed te gebruiken'

maar wij moeten wijs zijn tot 't gebruik des gebeds. Yelen
zijn zoo nauw, dab zíj niet anders ku:rnen of. zíj moeten
biclcten; en echter zóó ongotlsd.ienstig, dat' zíj geen hart
hebben ií het bicld.en. Een gewoon werk Gods, rnag een

mensch verstandig maken tot d.e plichten; maar niets mind.er
dan d.e zaligmakende genade in het L:art, zal een mensch
consciëntieus maken in het betrachten van d.ezelve.

Ten aesde. Iemands gebed kan een leugen zijn. Gelijk een
belijdenis zond.er heiligheid een leugen is voor d.e wereld, zoo
is een onoprecht gebed, een leugen voor God. Er word.t gezegd.

van Israël: ,rdat' zíj God woeg zochten en naar Ilem vraag-
den"I zij baclen veel, doch God. noemt het alles maar leugen.

,,2$ vleitlen Ilem met hun mond. en logen llem met hunne
tong, want hun hart was niet recht met Ilem," Psalm 78': 36,
37. ,,Iloort mijn gebed, met onbedriegelijke lippen gespro-
ken," zegt DavitL in Psalm 17 : 1.

Tem zeoend,e. Tegenspoed.en en verdrukkingen in d.e wereld.
zullen iemand. ernstig en veel doen bicLilen, Psalm 78 z 342
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,,Als H{j hen dood.d.e, zoo vÍ^àgclen zij naar IIem en keerden
weder en zochten God vroeg.tt De heidensche zeelieden

riepen in het onweder, een i,egeliik tot zijn God; t'oen zii
weesd.en te vergaan, vingen zíj aan met bidclen, Jona 1 : 5.

De zeelied.en zíjn voor d.e grootste helft zeer ongod"sciienstig

en d.us geen groote biclders; zij vloeken meer dan clat zij
bidden, evenwel word,t er gezegd. in Psalm 707 i 23-28:
,,Zij roepen tot God in hunne nooden." Daar vandaan het
spreekwoord: ,,Die niet kan bidtlen, laat hem ter zee varen."

,,Zij hebben hun gebed. uitgestort, als Uwe tuchtiging over
hen was," Jes. 26 : 16.

Zoo dan, inclien de natuur iemand doet bidclen; inrlien
iemand onder eenig voorwendsel of voornemen kan bid-d'en;

indien iemand kan bicltlen en evenwel de zonde liefhebben;
indien iemaircl ernstig kan biclclen om t{jctelijke zakenl indien
iemand kan bictclen en echter ver van GocL zljn in 't gebecl;

indien 't gebed. een leugen kan wezen; of indien 't alleen,

het geroep van d.e ziel ond.er tegenspoed. en verdrukking kan
wezen; gewisselijk, dan kan iemand veel in 't gebed. zijn, en

nochtans maar bijna een Christen wezen.

Tegenwerping.'Maar neem eensr dat iemand. trad en

hij overwon met Gocl in tt gebed, clat is immers een getuige

van d.en hemel van iemands oprechtheitL in 't gebed'; nu ik
bitl en overwin, ik waag en word. geantwoord.
À n t w o o r d. Een mensch kan bidden, en geantwoord'

worden, want God beantwoord.t veeltijcls 't gebed in zijn
oordeel: geli.jk God somtijtls zwiigt in genade, zoo spreekt
Hij wel in toorn, en gelijk Hij veeltijcls weigert in genad"e,

zoo antwoorclt Hij veelt{jcls in oordeel; wanneer een mensch

zich in iets, waarop zlin zinnen overmatig gezet zijn, met
geen neen wil laten vergenoegenr zoo geeft God 't hem

dikwijls tot een oord.eel, Ps. ?8 : 29: ,,Ilij gaf hun hunnen
lust." Zij begeerclen kwakkelen en God zond- ze hun toel
maar let eens op het oordeelr vers 30r 31: ,,De spijze was nog
rn hunnen mond., als Gods toorn tegen hen opging en hen

'lood.d.e.t'
I e g en w e r p I n g. Maar neem eens, dat iemands genegen-

ned.en zeer bewogen wa,rer in het gebed, hoe d'an? Is dat niet
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een recht merkteeken van een Christen? Mijne genegenheclen
nu zijn zeer bewogen onder het bidden.
A n t w o o r d.. Zoo was F,zalu, toen h{j den zegen met tr"un,en
zocht, Hebr. 12 :17. femand kan in een piicht cloor zijn
eigen zaken maar alleen bewogen zijtt, zoodab hem eenige
goede bevattingen door het hoofd loopen en fraaie woorclen
van d.e lippen rollen; daardoor kunnen ook eenige goede
bewegingen in het hart ontstaan; maar het zijn sprtrnkelen,
die uit een schoorsteen vliegen en datlelijk verdwijnen. Zoo
is het mogelijk, d.at iemand kan bidclen en in gebed. or.er-
winnenl men kan dus bidden en bewogen zljn in het gebed,
en nochtans lnaar b{jna een Christen .wezen.

13. ,,femand kan lijden voor Christus, in Zijn Naam, in Zijn
persoon, en nochtans maar bljna een Christen zijn))

Al wie Christus' kruis op zijne schourlers draagt, draagt
daarom Christus' beeld niet in zljn ziel.
Tegenwerping. Maar doet de Heere Christus geen
groote beloften aan degenen, die $den of die iets om IIem
verliezen? Zegt IJij niet, Matth. Ig : 2g: ,,Een ieder d"ie ver-
laten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moed.er,
of wouw, of kinderen, of akkers, om l\{{jns Naams wille, zal
honderd.voud ontvangen, en het eeuwige leven beërven,,?
En zeker, het z{jn ware Christeneo, wien Christus d.eze
belofte doet.
A n t w o o r d. Daar is een Iijden voor Christus, d.at een
bewijs van oprechtheid is, en zijn loon zal hebben, t\tatth.
5 : 10, 11, 19. IIet is d.an, als iemand. lijdt om een goede
zaak, op een wettige roeping en met een goede consciëntie,
om Christus' wil en in Christus' kracht: wanneer zijn l{jden
is ,,eene vervulling van de overblijfselen van de verdrukking
van Christus," Col. 1, : 24, wanneer een ïnensch lijdt als een
Christen; gelijk de Apostel spreekt, 1 Petr.4:16: ,,fnd.ien
iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet" l als een
mensch zichzelven niet in het lijden werpt, maar op Gods
roeping wacht; zulk een lljden is een bewijs van oprechtheid.

Maar al wat lijtten voor OhrisÍzs is, is juist geen lijden
uls een Christen; want:

Ten cerste. Iemand kan lijden voor Christus, om de be-
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Iijtlenis van den godsdienst, cl.ien hij heeft aangenomenl de
wereld haat godsdienstigheid; de tijd. kan komen, dat het
ons even d.uur kan komen te staan, Christust livrei te dragen,
als Christus zelf. Alenand,er scheen zijn leven te willen ver-
liezen, om des Evangelies wil, Iland. 19 : 33, nochtans was
hij die Al,enamder (zooals gewoonl{jk geoordeeld. worcit) die
later aan 't gelool schipbreult leed en de bediening van Paulus
zeer tegenstond.

Ten tweede. Iemand kan lijden voor Christus en evenwel
geen wa e lieftle tot Christus hebben, gij hebt d.aarvan een
betoog, 1 Cor. 13:3: ,,Schoon ik mijn lichaam overgaf om
verbrand, te worden, en de liefde niet had, zoo was ik niets."
Liefcle tot Christus is de eenige edele grond. van lijd.en; maar
een mensch kan veel lijden uit andere inzichten. Als:

a. Uit, een gevoelen van verclienstelijkheicl, d"oor ons lijd.en,
zooals d.e Roomschen; of

D. Uit edele eer, om een naam te hebben onder de be-
lijders, sommigen zijn gestorven, opdat hun naam mocht
levenl of

c. Uit een Iiomeinsche kloekmoedigheid en onversaagd.-
heid van geest.

d. Uit hoop op voordeell gebjk Juilas alles om Christus'
wil verliet, hopende een hooge markt te hebben, door het
met lÍem te houden; of

e. Eerder om €en gevoelen voór te staan, dan om d.e

Waarheid .rrit te breiden: Sosrates stierf, omdat hif staancle
hielcl, dat er maar één God. was; maar ctat hij stierf voor
z{jn eigen meening en niet voor Gods zaak, is dunkt mij
licht te bepalen. Dus kan iomand lijden, omdat hij belijtlenis
d.oet van Christus en nochtans lijtlen op ve,rkeerde gronden.

fndien dan iemand voor Christus kan lijtlen, omd.at hij cle

belijclenis van Christus heeft aangenomen; of [jd.en voor
Christus en nochtans IIem niet waarlijk liefhebben; dan kan
iemand. lijden voor Christus en nochtans maar bijna een
Christen ziin.
14. ,,femand kan geroepen zijn van God, en deze roeping
omhelzen, en nochtans m&ar bijna een Christen zqn.." Judas
is een d.uide$k bewijs van dezo waarheid.. Hij was tloor
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Christus zelf gerciepen en kwam op die roeping, nochtans
was Judas maar bijna een Christen.
Tegenwerping. l\Íaar te zijn ontler cle roeping Gods
is toch een bewiis van ons deel in d.e voorverord.ineerder liefcle
Gocls. Zegt de Apostel niet: ,,die IIil' verordinecrd. heeft,,
iiie heeft Hij geroepen',9 Bom. 8 : 30. lieen, rvant hij zegt
in hetzelfde vers: ,,d.ie Hij geroepen heeft, die heeft IIij
gerechtvaard.igd..', Neen, roept God al degenen niet, die IIij
voorgenomen heefb te behouden?
A n t w o o r d.. floewel Gocl aI degenen roept,, d.ic ztrlig
zullen worden, nochtans zullen ze allen niet zalig word.cn,
die Gocl roept; een ieder onder de bediening và,n het Evan-
gelie wordt van God geroepen op de een of andere nijze;
maar daarom zal niet ieder onder het Evangelie zalig worrlen.
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren,
IIatth. 20:16.

Er is een tweevoudige roeping Gods:
1. Inwendig.
2. Uitwendig.

Ien eerste. Daar is een inwend.ige roeping God.s: d.eze
roeping is een bijzonder werk des Geestes, door de bed.iening
d.es lMoords, waard.oor een mensch uit d.en staat d.er natuur
gebracht is in den staat d.er genade, uit, de duisternis in het
licht, van vaten des toorns tot erfgenamen des levens, Hand.
26 : 18. fk stem toe, dat iemand. d.ie onder d.eze roeping Gods
is, krachtdadiglijk en zaligt{jk geroepen is, geroepeu om
inderdaad en in waarheid" een Christen te zijn. ,,Een
iegelijk, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft,
die komt tot Mij," Joh. 6 : 45.

Ten tweed,e. Daar is een roeping God.s, welke iernand. kan
hebben, zonder dat het nochtans deze roeping is; d.aar is
een uitwendige roeping Gods, welke door d.e bediening des
Woord.s wordt teweeggebracht.

Ied.ereen nu, d,ie ond.er d.e precliking van het Evangelie
leeft, is op d.eze wijze geroepen; God roept een iegelijke ziet
tot bekeering, en dat hij zich een vast fundament legge
voor d"en hemel en d.e zaligheid tloor het Woord., dat hij
d.ezen dag hoort.
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Maar ied.ereen, die aldus geroepen is, is daarom nog geen
waar Christenl want:

a. Velen onder de roeping Gods komen tot Christus, maar
zijn niet bekeerd tot Christus, hebben niets van de genade
en het leven van Christus; gelijk de gast, Matth.22, die als
Christus zijne dienstknechten uitzond., om zljne gasten ter
bruiloft te d.oen komen, inkwam op de noodiging van Christus,
schoon hij geen bruiloftskleed. aan had, vers 11, dat is: niets
van d.e genade en gerechtigheid van Jezus Christus.

ó. Velen, die onder de nood-iging van het Evangelie zijn,
komen tot Christus en vallen naderhand. nochtans van
Christus af, geljjk Judas en Demas, 2 Tim. 4 : 10. Daar
wordt gezegd., Joh. 6 : 66, dat, toen Christus een leer pre-
dikte, welke zijn tliscipelen niet beviel, vele va.n zijn tliscipelen
IIem verlieten en niet meer met IIem wandelclen.

Indien dan velen zijn onder de uiterlijke roeping God.s

alleen, of indien velen, die tot Christus komen, niet bekeerd
zljn tot Christus, maar van Elem afvallen, dan kan iemand
van God geroepen en nochtans maar bijna een Christen zijn.
15. Iemand. kan den Geest Gocls hebben en nochtans maar
bijna een Christen zijn. Bileam had den Geest God.s, dien
hij ontvangen had om Israël te zegenen, Num. 24 :2. Bileara
zag Israë], wonend.e in hunne tenten, en d.e Geest d.es lleeren
kwam op hem. Judas eveneens, rmant hij wierp door den
Geest d.e d.uivólen uit; hlj was een van hen, die tot Christus
kwamen en zeiden: ,,IIeere, ook zijn de duivelen ons ond"er-
worpen." Zoo ook SauI, 1 Sam. 10 :10. Ziet een hoop pro-
feten ontmoetten hem, en de Geest Gods kwam op hem en
hij profeteerd.e ond.er dezelve.

Maar gij zult zeggen: kan iemand den Geest Gods hebben
en nochtans maar bijna een Christen zijn? De Schrift zegt
immers: ,,Zoo iemand d.en Geest van Christus niet heeft,
d.ie komt hem niet toe," Rom. 8 : 9. Hieruit volgt, dat wie
rlien heeft, d.e Zijne is.

Ik antwoord.: Daar is een deelachtig zijn van d.en Geest,
hetwelk een onfeilbaar bewijs is, dat wij heiligen zijn;'te
weten, waar de Geest een krachtdadig overwinnentl beginsel
van genad.e en heiligmaking is" vernieuwencle het hart waar
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de Geest een machtig werker is, der ziele in hare zwakheden
te hulp komend.e, Rom. 8 :261waar de Geest z6ó is, dat IIij
er zfjne woning heeft voor eeuwig, Joh. 14: 26.Mam ieder die
den Geest heeft, heeft dien immersnietop dezewTjze,want:

a. Iemand kan d"en Geest voor een tijd hebben, doch niet
voor altijil; d.e Geest kan in een mensch wezen en evenwel
niet in hem wonen. De Geest is, waar Hij woont, maar Hij
woont niet overal, waar IIij is; Hij is in allen, maar H{j woont
alleen in de heiligen. Een geveinsde mag den Geest een tijct
hebben, maar hij heeft IIem niet altoos.

b. Iemand ,,k4n den Geest hebben, en evenwel niet geboren
zijn uit d.en Geest": ied.er waar Christen is geboren uit den
Geest. Een geveinsd.e mag de gaven des Geestes hebben, maar
niet de genaden. De Geestlan in hem wezeu, blj wljze van ver-
lichting, maar niet bij wijze van heiligmaking; tot overtuiging,
maar niet tot bekeering. Schoon hij veel gewone genaden mag
hebben ten bate van and.eren, evenwel kan hij geen bijzondere
genade hebben ten bate van zichzelven, hoewel zijne be-
lijttenis geestelijk is, zljn toestand nochtans is vleeschelijk.

c. femand" ,,kan den Geest slechts hebben, als een Geest
der dienstbaarheid": op welke wijze de Geest in vele men-
sch,en werkt. De Geest d.er dienstbaarheid nu ,,is een werking
van den Heiligen Geest door de IMet, overtuigende d.e con-
sciëritie van zond.e en van den vloek der Wet, en werkend.e
in de ziel zulk een bevatting van den toorn Gods, dat cle
gedachten van God zijn ziel verbaasd. ma,ken,"

Deze Geest kan zijn, en is dikwijls, zonder zaligmakende
genade; de werking van dezen Geest was in KuínenJud,as.
Iloewel niemand. d.en Geest der aanneming ontvangt, tenzij
hij eerst ontvangt den Geest der ilienstboo,rlteid, evenwel
ontvangen velen den Geest der dienstbaarheid,, die nooit
ontvangen den Geest der aanneming.

d. Iemand ,,kan den Geest Gods werkende in zich hebben,
en nochtans kan hij ctien wed.erstaan.', Daar word.t gezegd.
van de Jod.en, dat zij,,wederspannig waren, en Zíjn Heiligen
Geest verzochten.tt DezelÍde zonde werd hun kinderen
ten laste gelegcl, Hand. 7 z 5l: ,,GU hard.nekkigen en onbe-
snedenen van hart en ooren, altljtl wederstaat gij den Heiligen
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(ieest, gelijk uwe va,ders, alzoo ook gij." Een huichelaar
behoudt den Geest zoo lang niet, totdat hij cloorbreekt tot
wedergeboorte en aanneming, mààr biuscht de bewegingen
d.aarvan uit, waarrl.oor hij eeuwig[jk misdraagt.

e. Iemand. ,,kan d.en Geest hebben, en nochtans die onver-
geeflijke erfzond.o d.oen": hlj kan clen lleiligen Geest hebben
en evenwel d.e zonde tegen den Ileiligen Geest begaan: neen,
niemand kan d.eze zond.e zond.igen, als d.ie er eenigszins mede
behept is.

Een waar geloovige heeft zooveel van tle werking van
dien Geest in zich, dat hlj die zonde niet kan begaan: ,,Die
uit Gocl geboren is, zondigt niet," te weten d"e ,,zond"e des
doods"l want die wortlt daarmed.e bedoeld, l Joh. 5 : 16-18.
De vleeschelijke practicale zond.aar kan d.ie zonde niet doen;
want hij is vleeschelijk en weilustig, den Geest, niet hebbende.
Die deze zoncle d.oen zal, moet iets van den Geest hebben,
welken cle huichelaar heeft, gebjk gezegd, word.t, IIebr. 6 : 4:
,,Dat hij den lleiligen Geest tleelachtig is." En hij alleen is
in staat om te zondigen tegen clen Eeiligen Geest.

Zoo dan, indien iemand den Geest kan hebben voor een
tijd. en niet altoos; ind.ien iemand den Geest kan hebben en
niet geboren zijn uit den Geest; ind.ien hij den Geest kan
hebben, alleen als een Geest der dignstbaarheid; indien
iemand. den Geest in zich werkend.e kan hebben en evenwel
begaan d.ie onvergeeflijke zonde, zoo kan iemand d.en Geest
Gods hebben en nochtans maar ,,bijna een Christen zijn)'
16. ,,femand kan geloof hebben en nochtans maar .b{jna
een Christen zijn." ,,De steenachtige aard.e'(dat z{jn toe-
hoord.ers, welke een steenachtige aard.e getijk zijn) geloofclen
voor een t$d," Luk. 8 : 13. Er wordt gezegd. in Joh. 2 :23:
,,Dat velen in den Naam van Christus geloofden,tt maar d.at
Christus zelve, hen ,,niet durfde vertrouwen." Iloewel zij in
Christus vertrouwden, wilde Christus hen evenwel niet ver-
trouwenl en'ïvaarom? Omdat Hlj ,,hen allen kend.e"1vs.24.
H{j wist, dat ze tot aan den wortel verdorven waren, niet-
tegenstaande hun geloof; men kan al clat geloof hebben,
àoodab,,men bergen kan verzetten, en nochtans niets wezen,tt
1 Cor. 13 :2.
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T e genwerp in g. Maar hoe kan dit wezen, dat iemand
het geloof zou hébben en nochtans maar bijna een Christen
zijn? Belooft de Heere Christus het leven en de zaligheid.
niet aan alle geloovigen? Staat er niet, dat heb Evangelie
gepredikt moet word.en aan ,,a11e creaturen, en die geloofcl
zal hebben, zalig zal word.en," lVlark. 16 : 16.

A n t w o o r d. Ofschoon het waar is, hetgeen de Ileere
Christus daar zegt,, dat wie gelooft zalig zaI word.en, zoo is
het ook wa,à!, dab velen die gelooven nimmer de zaligheid
zien zullenl want Simon de toovenaar geloofde, ja Jakoblrs
zegt: ,rde duivelen gelooven ook en zlj sidd,eren:" Nu, niemand.
zal zeggen dat dezen zalig zullen worden.

Gelijk het waar is wat ile Apostel zegt,, 2 Thess. 3 .;2:
,,Ilet geloof is niet aller," alzoo is het ook waàt, dat velen het
geloof hebben, die er niet het minsb beter om z[jn. ]

Gij moet derhalve weten, dat er tweeërlei gelooven zijn:
Een bijzonder en zaligmakencl geloof ;
Een gewoon en niet zaligmakentl geloof.
Ten eerste. Daar is een zaligmakend. geloof, dat wordt

genoemd.: ,,hei geloof d.er werkingen God.s," Col. 2 :72.
Het is een werk van Gods eigen Geest in de ziel. Ilet is een
geloof, hetwelk zich geheel verlaat en ned.erwerpt op Christus,
tot verkrijging van genade, heerlijkheicll vergeving en wed.e,
heiligmaking en heerlijkmaking.

IIet is een yereenigcle daatl van d.e gansche zieJ I verstand,
wil en genegenheden, alles werkt Bamen om d.e ziel te ver-
eenigen' met een algenoegzamen Zalrtgmaker. Het is een
geloof, dat het hart reinigt en zijne inrrloeiïng heeft in allo
and.ere genaden, gevend.e clie kracht en leven, Hand.. 15 : 9.

Zoo wíe nu clit geloof heeft, is inderdaad. een Christen; clit
is ,,het geloof der uitverkorenen Gods,t' Tit. 1 : 1. Maar:

Tentweede. Er is ook een gewoon geloof, niet zaligmakend.e;
een verwelkend. en tijd.geloof ; er is zoowel een geloof van
Si,mon ilen tooaenaar, als er een geloof van Bimon Petrus is:-

de een gelo.ofcle en w&s evenwel ,,in d.e galle d.er bitterheicL
en samenknooping der ongerechtigheid," Hand.- 8 : 10, ver-
geleken met vers 23, en had meer navolgers dan Bi'mon
Petrus: het geloof der meeste menschen zal t'en laatste niet
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beter gevonden worden dan dat van Bimon d,en tooaenaar.
Want:

a. IJet geloof van d.e meesten is maar een ti,jd,geloof; het,
duurt voor een tijd en dan versterft het en gaat, te niet; het
ware en zaligmakend geloof (hetwelk het geloof der uit-
verkorenen Gods is), kan niet stervenl het kan missen in d.e

uitwerking, maar niet in de hebbelijkheict; het sap kan wel
niet wezen in den tak, maar het is in den wortel. Ieman<lhan
een vergankeiijk geloof hebben, en verloren gaan.

à. Er is een geloof, dat algemeen gaat en niet bijzonder,
gelijk er een algemeen en bijzonder uoorwerp des geloofs is,
zoo is er ook een algemeen en bljzond,er gel,oof. Het algemeen
yoorwerp d.es geloofs is de gansche Schriftuur; het bijzonder
voorwerp des geloofs is Christus in de belofte. Velen nu
hebben een algemeen geloof, om alles aan te nemen wat in
de Schrift geschreven is, die nochtans niet hebben een bij-
zond.er geloof, om die bijzondere toepassing te maken van
Jezus Christus in de belofte.

De duivelen en verworpelingen kunnen de waarheden d.er
Schriftuur gelooven, en hetgeen beschreven is van Christus'
lljd.en en sterven voor de zondarenl maar daar zijn weinigen,
die zich verzegelen in de wond.en van Christus, en door Zijne
striemen genezing voor hunne ziel halen.

c. Er is eeá geloof, dat zetelt in het verstand, maar niet
in den wil; dit is eên zeer gewoon geloof ; daar zljn velen, d.ie
de Waarheid toestemmen. Zij gelooven al d.e eigenschappen
Gods, dat IIij is rechtvaardig, heilig, wijs, getrouw, goed,
barmhartig, eÍ12., maar niettegenstaande dit alles rusten zij
er niet ín. Zij gelooven, d.at cle geboden waar zljn, maar
gehoorzamen ze niet I z[j gelooven, dat d.e beloften waar zijn,
maar z\j omhelzen noch beoefenen diel z{j gelooven, d.at d.e

bedreigingen waar zyn, maat zíj zoeken ze níet te ont-
vlieden.

Dus ligt hun geloof in toestemming, maar niet in overgeving;
zij hebben geloof om bekentenis te doen van een oord.eel,
maar geen geloof oà de uitvoering aan te uemen: d.oor
bewilliging leggen zij een fundament, maar nooit bouwen ze
er op door toepassing. Zij gelooven, dat Christus stierfi om
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degenen die in IIem gelooven, zalig te maken, nochtans
gelooven zij niet in Christus, om zalig te word.en.

O mijn broeders ! het is niet een gelooaig hoofd,, maar een
gelóoaig hart, dat, een Christen maakt; ,,met het hart gelooft
men ter rechtvaardigheid," zond.er d.it ,,is ons geloof ijdel en
w{j zijn nog in onze zond.en," Rom. 10 : 10, 1 Cor. 15 : 17.

cl. Er is een geloof zond.er ondervindingl velen gelooven
in het Woord, op hooren zeggerl., dat het het lMoord Gods is,
maar zlj voelden nimmer de kracht en werking d.aarvan in
hun hart en consciëntie. Nu, wat nut is het, te gelooven de
waarhed.en van het lMoord, indien een mensch in z{jne
consciëntie nooit de kracht voelt van het Woorcl? Wat is het,
te gelooven de waarheid. der belofte, zoo wij nooit smaken
de zoetigheid tler belofte?

IMij zijn in clit opzicht, gelijk iemand, die eens anders
beschrijving van vreemd.e gewesten gelooft, maar zelf d.ie

nooit heeft doorreisd, om er de waarheid. van te weten;
of als een patiënt, die alles gelooft wat de dokter zegt en
nooit zijn d.ranken proeft. \Mij gelooven 't Woord, omdat wij
het niet kunnen tegenspreken; maar wij hebben geen ond.er-
vintling van eenig zaligmakend goecl rloor het Woord. teweeg-
gebracht, en zoo zijn wij maar bijna Christenen.

e. Er is een geloof zonder verbrljzeling tles harten, geen
vermogen hebbend.e om het hart te vermurwen en te ver-
zachten, en daarom is het geen waar geloof ; want het minste
ware geloof is altljtt gevoegd. met een gebogen wil en een
gebroken hart.

Í.Er is een geloof, dat het hart niet verandertl geloof
zond.er wucht, brengt het nieuwe schepsel niet in d.e ziel,
maar laat het in een staat der zond.e en d.es d.ood.s. Dit is een
geloof, d.at iemand wel een goetÍ belijd.er maakt, maar geen
goed geloovige, hij gelooft de lMaarheid., maar niet gelijÉ ze

in Jezus is; want dan zou het hem transformeeren en ver-
anderen in de gelijkheid van Jezus, Df. 4 : 12. IIij gelooft,
d.at men veranderd moet zljn, om zalig te word.en, nochtans
is hij niet zaligmakend verand.erd door het geloof. En dus,
terw{jl and.eren gelooven tot zaligheicl, gelooft hij tot ver-
doemenisl ,,want zijn web deugt niet tot kleed.ing en met
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zijne werken za\ hij zrch niet bed.ekken," Jes. 59 : 6.
Zulks, intlien iemand.s geloof maar kan zijn een tijdgeloof,

of in het algemeen kan gaan over alles, of alleen zijn zetel.
in het verstand. hebben, of zond.er ondervinding zijn kan, of
zond.er verbreking des harten, of zonder een ,nieuw hart,
zoo kan iemand. zekerlijk 't geloof hebben, ,,hij kan de
hemelsche gaven smakentt en nochtans maar ,,bijna een
Christen zijnl' Ilebr. 6 : 4.
17. Iemand kan nog verder gaan; ,,hij kan een lichte liefde
tot het volk Gods hebben, en nochtans maar bljna een Christen
zqn)' Iedere soort van liefde tot d.e heiligen is geen bewijs,
rtat wij heiligen zijn. Farao beminde Jozef, en steld.e hem in
d.e tweed.e plaats in het koninkrijk; nochtans was larao
maar een goddeloos menschl Achab bemintle Josafat, en
maaktre een verboncl met hem, hlj gaf. zíjn dochter Athal,ia
uit aan Joram, zoon van Josafat, nochtans was Achab een
god.d.eloos man.

Maar, gij zult zeggen, d.it schijnt te strijden tegen het
getuigenis van de Eeilige Schrift; want die stelt d.e liefcle tot
de heihgen en het volk Gods, tot een onfeilbaar bewijs van
onze wedergeboorte en recht tot het eeuwige leven, 1 Joh.
3:14: ,,IIieraan weten wij, clat wij uit den dood overgegaan
zljn in het leven, dewijl wij de broed.ers liefhebben." Neen,
d.e Geest Gorls stelt dit afzonclerlijk karakter tusschen de
heiligen en onheiligen, vers 10: ,,Ilierin zljn cle kinderen Gods
en de kinderen des duivels openbaar:-een ied.er, die d.e

rechtvaardigheict niet doet, d.ie is niet uit God, en die zljn
broeder niet liefheeft". Door broeders verstaan wij geen

broed.ers, die onze lanilgenooten zljn, gelijk d.ezulken broeders
genaamd word.en, Bom. 9 : 3 en Hantl. 7 :23, 26. Of. zij clie

onze broeders zljn d.oor maagschap, aÍsbammend.e van dezelJde
oud.ers, . als Jak. 1 : 2. Maar door broed.ers verstaan wli
broeders in tLe genade, en bovennatuurlijk wed.ergeboren,
f'il. 1 : 6, dewelke de kinderen Gods zijn; dezen zijn d.e

broed.ers en deze te beminnen is een zeker teeken, clat wij
kind"eren Gotls z!jn.

Ik antwoorrl, d.at er eene liefd.e tot tle kinderen God.s is,
welke een bewijs is, d.at wij kintLelen Gods zijn, te weten:
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wanneer wij hen liefhebben, omdat zij kinderen Gods z{jn;
wanneer wij ze liefhebben om het beeltl Gods, dat.zich in
hen vertoontl en om de genad.e en heiligheid, welke in hun
wandel afstraalt; het is waarlijk prljzenswaarclig om cle

Godzaligen te beminnen om hunner Godzaligheid. wil, de
heiligen om hunner heiligheicl wil, alit is een vast getuigenis
van ons Christend.om. De liefcle der genade it anderen is een
goecl bewijs van het leven d.er genade in onszel,aen: Er kan
geen beter blijk van den Geest esan Chri'stzs in ons wezetr
d.an het beeld, aan Chri,stus te beminnen in anileren Want het
is een zekere waarheid., dat een zond.aar een heilige als zoo-

clanig niet kan beminnen. E'en IsraëlaeÍ is den Egyptenaren
een gruwel.

Er is een strijcligheid. en een natuurlijke vijand.schap
tusschen de twee zaden (Gen. 3 : 15), tusschen de kinderen
d.er wereld., en d,iegenen, d.ie de Vader tn Ziin eeuwige liefcle
uit de wereld heeft uitverkoren, Joh. 15 : 19.

De gelijkheid is de grootste grond der liefde: nu, daar is

de grootste ongelijkheid. tusschen een onwed.ergeboren zon-
daar en een"kind. Gods; derhalve kan een kintl Gocls een

,orrá^u als zondaar niet beminnen, ,,in wiens oog de ver-
worpene veracht is," Psalm 15 : 4. lïii mag hem liefhebben
als een schepsel; hij mag zijn zíel genegen zijn, of hij mag
hem liefhebben in eenig opzicht, daar hij met hem in be-

trokken is. Zoo bemint God tle verdoemde geesten, voor
zoover ze schepselen van IIem zljn, maar als gevallen engelen

haat IIij ze met een oneindigen haat. Een zond.aar te bemin-
nen als zondaar kan een kind. Gotls niet d.oen; zoo kan een

zondaar een kind Gocls nist beminnen als kintl Gotls. Dat hij
een kind Gods beminnen kair, sba ik toe, maat het is om
and.ere redenenl hij. kan een persoon liefhebben, cLie heilig
is, maar niet d"en persoon om z{jne heiligheid., maar om iets
and.ers. Als:

Ten eerste. Iemand. kan een kincL Gocls beminnen om zline
lieftallgheid, vred.elieventlheid. of vriendelijk geclrag jegens

allen waarmee hij omgaat. Gotlwuchtigheid versiert d'en

wand.el van een mensch en brengt hem in aanzien voor het
oog der woreld: d.e genade Gocls is geen wiend" van stuursch
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en ongemanierd te lrezeu ond.er de menschen; zij verwekt
integendeel een gemee'Lzaàm gedrag en zoetigheid bij allen;
en waar dit gevolclen wordt, kan liefde en hoogachting
verkregen worden.

Ien tweed,e. Iemand kan een heilige beminnen om zijn
uitwendigen luister en grootheirt in de wereld: de mensch
is zeer geneigd om wereld.sche hopgheid te eeren, Jak.2:3.

. Daarom zaT een ri,jke vrome bemind en geëerd worden, terwijl
een. arnxe vrome gehaat en veracht wordt. Dit is evenzoo,
alsof iemand de deugd. van zijn zwaard wou schatten naar
zijn geborcluurden draagband; of zijn paard. naar d.e kostelijke
optooiselen, liever dan naar zijne sterkte en gezwinclheid.
Ware lieÍde tot de kinderen Gods, breidt zich uit tot alle
kinderen Gods, armen zoowel als rijken, dienstbaren zoowel
als wifen, onedel zoowel als eclel; want het beeld van Christus
is in allen even lief en beminne$k.

Ten derde. Iem4,nd kan een kind Gods beminnen om zijne
getrouwheid en dienstvaardigheid. 'Waar de godsd.ienst in
zijne kracht zic}n in het hart openbaart, maakt het iemand.
getrouw in al hetgeen hem word.t aanbevolen, hij is vlijtig
in al zijne hand.elingen, en in al zijn d.oen oefent hlj gerechtig-
heid; en dit verwekt hoogachting. Een goddelooze meester
kan een 1)rornen knecht, tlie zijn meester in alles behaagt en
op het zijne wel acht slaat, welgezind z!jn.

Ik zou dit in vele zaken van dezelfde natuur kunnen aan-
toonen, als uit zijne milddadigheid, schoonheid, vernuft,
geleerdheicl, bescheidenheid enz., om welke dingen de men-
schen dezer werelrt het volk God.s liefde zoud.en kunnen toe-
dragen. Maar deze genegenheid. is geen bewijs van Liefde. Want

1. Het is maar een natuurlijke tiefcte, die haar oomprong
heeft uit eenige vleeschelijke inzichten, of eigen beginselen.
De liefde, welke in de Eeilige Schrift, als een blijk van onzo
wed.ergeboorte is; is een geesteli,jke liefile, Coll. 1 : 8, wa,arvan
d.e voornaamste beweging genade en heiligheid is; het is een
liefde, welke eenen rechtvaardige omhelst ,,in den naam van
een rechtvaardige," Matth. 10 : 41.

2. De vleeschelijke liefcLe d.er menschen tot heiligen is een
bepaalde en gedrongene liefde; ze is riet algemeen tot het
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gansche zaail,, Bsther 10 : 3. Nu, gelijk het met de zond'e is:
d.ie geen consciëntie maakt van alle zond.en, die maakt ook

geen consciëntie van eenige zonde, als zonde; zoo ook, die

niet al d.egenen bemint, in welke het beeld van Christus
gevonden wordt, bemint, niemand om het, beeld van Christust
dat zich in hem vertoont.

Zoo dan, indien cle lieftle,. tlie wij gevoelen tot het volk
God.s, alleen kan ontstaan uit een natuurlijke liefd.e, of uit
eenig eigen inzicht, oI zoo ze is een bepaalcle liefde, d.ie zich

niet uitbreid.t tot het gansche volk Gods, d'an kan ook lichte-

$k iemantL het volk God.s liefhebben, en echter niet beter

dan ,,bijna een Christen zíjn)'
18. ,,Iemand. kan d.e gebod.en God-s gehoorzamen' ja vele'
geboden Gods, en nochtans maar b{jna een Christen zrin'"
Bileam scheen zeer consciëntieus, om zijn handel te richten
naar het kompas van Gods bevel. Toen Balak tot hem zond,

om te komen en het volk Gods te vloeken, zeide hij: ,,À1

ware het, ctat Balak mij zijn huis vol zilver en goud- gavet

zoo vermocht ik niet het bevel des Ileeren mljns Gods te

overtretlen," Nrim. 22 zI8, en zoo zegt hijr vers 38: ,,Ilet
woord, clat God mii in den mond gelegd heeft, clat zal ik
spreken." De iongel'ing, Mark. 10 : 20, ging ver in gehoor-

zaamheid: ,,Al deze dingen heb ik onderhouden van miine
jonkheitl a,a,n." Nochtans was hij maar een huichelaar. na

dat alles verliet hij Christus.
Tegenwerping. Maar wordt er niet gezegd, Joh'
14 :21: ,,Die M$ne geboden heeft en deze bewaart, die is 't
die Mí1j Iiefheeft, en d.io Mij liefheeft, zal van Mijn Vader

geliefd. word.enl en Ik zal hem liefhebben en Mljzelven a&n

hem openbaren." En zegt' niet tle lleere Christus uitd'rukke-

lijk, Joh. 15 : 14: ,,Gij zijt Mijne wienden, zoo gij doet wat
Ik u gebied.tt En kan iemand een or'íend van Christ'us wezen'

en echter maar bi,inu een Christen zijn.
A n t w o o r d. Daar is een gehoorzaamheid aan de gebod'en

van Christus, welke een onfeilbaar bewljs is van ons Christen-
,tom en wiend.schap met Christus. Deze gehoorzaamheid

heeft een tlrievoutLige eigenschap. Ze is-
.Epa,ngel,i,sah Algemeen, Bestendi'7.
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7. Ze is een Evangelische gehoorzaamheid, en dat in cle
zaak, in de mani,erea, in den grond, en in het eind,e,

In de zaltenl wànt tlie zljn al wat .God vord.ert, Joh. 1b:
,,Gij zljt Mijn vrienden, zoo g1j d.oet, hetgeen Ik u gebied.,,

In de manierl want clie is zood.anig, als CàA van
ons eischt, Joh. 4:24: ,,God is een Geest, en die llem
aanbidden, moeten Ifem aanbidden in geest en in
waarheid.,'.

In den grond; want die is een ,,zuiver hart, eene goede
consciëntie en een ongeveinsd. geloof,,' 1 Tim. l- : 5.

In het eind; wamb dat is d.e eere en de heerlijkheicL Gocls;
,,al wat glj doet, doet clat alles ter eere Gods," 1 Cor. 10 : Jl.

2. IJ.et is eene algemeene gehoorzaamheid, die tot alle
geboden Gods gelijkelijk overgaat; het neemt de plichten der
beide Tafelen waar. Zoo was d.e gehoorzaamheid van Kaleb,
Num. 14:-24, die ,,volhardde den lleere na te volgen,'; err
van David, d.ie ,,op alle Gods geboclen merkte,,, ps. tfg': O.

3. IIet is eene bestendi,ge.gehoorzaamheid, een aanslaan
der hand aan Gods ploeg, zonder terug te zien: ,,Ik heb mijn
hart geneigd om Uwe inzettingen eeuwiglijk ie doen, tàn
einde toer" Psalm 11g : 112.

Die alclus d.e geboden God.s gehootzaàmt, is inderdaad. een
Christen en een vriend. van Christus, maar alle gehoor zààrr'-
heid aan de geboden Gods, is niet van die natuur. Want:

Ten eerste. Daar is een ged.eelde gehoorzaamheid, een
halveerende godsdienst, als eeh mensch God gehoorzaamt in
het eene gebod, en in het andere niet of IIem aanneemt'in
den eenen plicht en niet in den and.ere;'warrneer een mensch
d'e plichten van d.e eene tafel houctt en van d.e andere niet.
Zood.anig is tle godsdienst van d.e meeste menschen. Maar
deze gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid: want gelijk
degene, die Gotl niet liefheeft bot:en al, God niet met 

"í U&-
heeft; zoo hij al ile geboclen niet algemeen gehoorzaam t, van
hem kan niet gezegd worden, dat hij eenig Gottdelijk gebod
waarlijk betracht. Yan .de Samaritanem word.t gi""gA, ,\J
,,weesd.en d.en lleere, en diend.en hunne god.en, naar hunne
wijzer" 2 Kon. 1Z : 38. En in het d.aaropvolgende vers wordt
gezegd: ,,zij vreesden den Ileere niet"l zoodat, hunne vïees
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voor den Ileere geen .l'rees was. Op gelijke wijze is clie ge-
hoorzaamheid tot God. geen gehoorzaamheid, welke maar
een' gedeeld.e, halveerende gehoorzaamheid is.

Ten tweed,e. Iemand. kan veel gehoorzamen en nochtans
zijn in zijne oude natuurl 't welk zoo zijnde, dan is al zijne
gehoorzaamheid in dien staat maar ,,een geschiltlertle zonde;
wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed. offprt, wie wierook
brandt ten gedenkoffer, is als d.ie een afgod. zegent," Jes.
66 : 3. De natuur moet vernieurrd word.en, eer het gebod.
recht kan word.en gehoorzaamd; want: ,,een kwad.e boom
kan geen goede vruchten voortbrengen," Matth. 7 : 18.
Hoedànig iemands betrachtingen ook zrSn, zoo kunnen zij
geen gehoorzaamheid genoemd. worden, ierwljl het hart
onwed.ergeboren en de grond valsch en ond.eugend is; iedere
plicht van een geloovige word.t door God. aangenomen als
een d.eel van zijne gehoorzaamheid., naar rlen wille Gods,
schoon in vele zwakheitl ged.aan, Ef. 5 : 6. Rom. 6 : I7,
aangezien (hoewel zijne hanct zwak is, nochtans) zijn hart,
recht ís. Een huichelaar mag d.e vlijtigste hand hebben, maar
een geloovige heeft het getrouwste en oprechtste harÍ.

Ten d,erde. Iemand kan de Wet gehoorzamen en geen
liefcle hebben tot clen Wetgever. Een vleeschelijk mensch kan
de gebod,en Gods doen, maar hlj kan God niet beminnen,
over zulks kan hij het niet recht d.oen: want liefd.e tot Gocl
is het begin en d"e springader van alle ware gehoorzaamheid.
feder gebod Gods moet gedaan worden in liefde; dit,,is de
vervulling d.er Wet," Rom. 13 : 10. De Apostel zegt: ,,Al
ware het dat ik al mljne goed.eren den almen gave, en dat
ik mijn Uchaam overgave om verbrand te worden," (dit
schijnt een d.aad. van d.e hoogste gehoorzaamheitl te wezen)

,,ind.ien ik nochtans d.e lieftle niet had, zoo was ik niets,"
1 Cor. 73 :2)

Ten aierile. Ik zou hier mogen bijvoegen, dat iemand ver
kan gaan in gehoorzaamheid. uit verkeerd.e en nevenbed.oe-
lingen, geliik d.e ,,Farizeën veel bad.en, aalmoezen deden en
vastten"; maar d,e lIeere Christus zegt,, dat het was: ,,om
van d.e menschen gezien en geprezen te worden,t' Matth.
6 :2, 5, 16. De rneeste womigheid der schijngodsdienstigen

r9



ontlast zich in ijtlele glorie; en daarom is hij maar ,,een
uitgeledigde wijnstok,t' in alles wat hij doet, want ,,al zíjne
vrucht is voor zíchzelvenrtt llos. 10 : 1.

Het einde rechtvaard.igt de daad; een goed., einde kan
inderdaad. een kwad.e zaak niet goed maken, evenwel maakt
't gebrek van een goed einde een goed.e daad kwaad..

Zoodat,, indien iemand. de geboden God.s ten deele en maar
ten halve gehoorzaamt; of indien hij het doen kan, en nog
is in zljn natuurlijken toestand; of indien hij de geboden Gods
kan gehoorzamen, en evenwet God niet liefheeft, of inttien
het oógmerk van zijne gehoorzaamheid. zondig is, dan kan
iemand. veel zljn in het gehoorzamen van Gods geboclen, en
nochtg,ns maar bijna een Christen zijn.
19. ,,Iemand. kan geheiligd wezen en nochtans maar bljna
een Christen zijn." Iedere soort van heiligmaking maakt een
mensch niet een nieuw schepsel; want velen zijn geheiligcl,
die nooit vernieuwd. rraren. Gii leest in lIebr. 10 : 29 van
dezulken, ,,die het bloed des Testaments, waarmed.e zij
geheiligd wa en, oniein achtten."
Tegenwerping. Maar zegt de Heilige Schrift niet,
dat ,,Ilij, die heiligt en zij die geheiligd word.en, allen uit
één zijn; om welker oorzaak wille Hlj zich niet schaamt.hen
broed.ers te noemen,tt llebr. 2 ': L1.. En kan een mensch d/m
met Chrlstus rilezen en nochtans maar bijna een Christen zijn?
A n t w o o r d.. Gij moet weten, dat er tweeërlei werk der
heiligmaking is, waarvan de Heilige Schrift gewag maakt.

Het eene is gewoon en niet krachtdactig.
IIet andere buitengewoon krachtdaclig.
Het werk der heiligmaking, dat goecl en krachtcladig is,

is een werk des Geestes God.s in de ziel, Rom. 8 : 12, die
machtig makend.e, om alle zond.en te dooden, ieder gebod te
gehoorzamen en met God te wand.elen in alle welbehagelijkheid,
1 Petr. 2 en llebr. 13. Nu, al wie dus geheiligd is, is met IIem,
die heiligt, één. Cinristus zal zich niet schamen om dezulken
Zljne broeders te noemen, want zij z{jn vleesch van Zijn
vleesch, en been van Zíjne beenen, Ef. 5 : 30.

Maar er is een meer gewoner werk der heiligmaking, het-
welk onkrachtdatlig is ten opzichte van die twee groote
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werken: om de zonde te dooden en Gotle te leven, Rom.
6 : 11. I)eze soort van heiligmaking mag cle zonde rveer-
houden, màaÍ ze dient niet om cle zonde te dooclen. Ze tnag
cle t'akken snoeien, m:àtut ze legt de bijl niet aan den wortcl
des booms. Ze veegt en versiert de plaats met gewone deug-
d"en, maar ze schikt ze niet op met, zaligmakende genadcn,
IÍark. 12 : 41. Zoodat een mensch maar bijna een Christc.n. isr
niettegenstaande zijne heiligmaking.

Of aldus:
Er is ,,een inwendige heiligmaking en een uitwentlige

heiligmaking."
De imutendige h,eil,ígmalcing is die, lvelke de ziel en haa,r

afdeelingen regeert, als verstand, wil, geheugen en genegen-
heid. Uitwendige heiligmaking gaat alleen over het, leven en
den rvand,el; beid.e maken ze den merrsch tot een rvaar Clrris-
tenl d.aarom stelt cle Apostel in zijn gcbe<L voor r1e Thessa,loni-
censen samen:,,De God tles vred.es zelve heilige u gt'heel en
al; en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam worde
onberispelijli bewaartl, in de toekomst onzes ïIeeren Jezus
Christus," 1 Thess. 5 :23. Ren mensch is dan geheel en al
geheiligd, wanneer hij geheiligd is, beide inrventlig en uit-
wendig, in hart en in de genegenheden, in het leven en in
d.en wand.el. De uitwenclige heiligmaking is niet genoeg
zonder de inwendige; noch de inwenclige genoeg zonder de
uitwendige: wij moeten ,,reine handen en zuivere harten
hebben," Psalm 21 : 4. Het' hart moet zuiaer zijn, opclat wij
geen schaamte behalen van binnen; en de handcn moeten
rein zíjn, opdat ons geen schaamte beloopt van buiten. \Yij
moeten de harten gereinigd hebben van de krn-ade consciëntie,
en het lichaam gewasschen met rein water: en onszelven
reinigen van alle besmettingen des vleesches en cles geestes,
Hebr. lO :2,2 Cor. 7 : 1. De inrvendige reinheid is de aller-
heerlijkste; d.och zond.er d.e uitwendige is ze rriet genoegzáam;
de ware Christen bestaat uit beitle.

Velen nu hebben reine handen, maar onreine harten; zlj
wasschen het buitenste d,es drinkbekers en laten d.ien van
binnen t:ol aan onreinhei,ill het eerste zond.er het laatste zal
een mensch niet meer helpeu dan het Pilat,us hielp, toen hij
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voor al het volk z{jne hand.en wiesch, als hij Christus veroor-
deeld hact; hlj wiesch zijne handen van het bloed Christi, en
had evenwel de hand in den dood. van Christus. De tempels
der Egyptenaren'waren zeer kostelijk van buiten, maar van
binnen zoudt gii niet dan slangen en krokod.illen vinden.
,,Want hij is niet een jood, die het in 't openbaar is," Rom.
2 :28. Jud,as was een heilige van buiten, maar een zondaar
va;l binnen; in het openbaar een di.scipel,, mwar heimelijk een
duiael, Joh.6:70.

Velen geven breed op van inwendige heiligheid en hebben
geen uitwendige, dit is het beeld van een profaan zondaarl
schoon somtljds mlj (zegt hij) een los en ijdel woord ontvalt,
of ik dat nu en dan eens zweet, ik meen d.aarmee geen kwaad.
te doen en dank God, dat mijn hart zoo goed is als het beste;
d.ezulken zljn als die zond.aar, van wien Mozes gewaagt: Die.
zichzelven zegent in ai,jn ha,rt, zeggende: ,,Ik zal vrede hebben,
schoon ik wandel naar het goeclclunken mijns harten, om
dronken te doen tot cle dorstige."

Sommigen geven ui,twendige heiligheitl voor, zond,er in-
wendige, gelijk de Schriftgeleerd.en en Farizeën, die voor het
oog der menschen ,,van buiten wel rechtvaardig schenen,
maar van binnen waren zij vol geveinsdheid" en ongerechtig-
heid.," Matth. 23 :28. Schoone belijclers, maar vuile zon-
d.aren.

Inwendige heiligheicl zonder uitwendige is onmogelijk;
want dan zalhet leven niet verbeteren; uitwenttige heiligheid.
zond.er inwendige is schaclelijk; want het zal het hart niet
verand.eren; zond.er een of ander is een mensch geen waar
Christen, een lichaam zond.er d.e ziel kan geen mensah ge-
noemd. word.en, noch de ziel zond.er het lichaam; beide
behooren rn tot }net wezen van een mensahl zoo is tle heilig-
making van beide het uezen van d.en nieuwen mensch.'Ware
hciligmaking begint van uit het hart, maar heeft hare uit-
werking op het leven en den wand.el. Dit alclus zijnde, zoo
kan iemand. tot een uitwendige heiligheicl komen, en even-
wel bfj gebrek van de inwend.ige, niet beter dan bi,jna een
Christen z!jn.
20. En aldus zaT ik deze wijtlloopige reden van den bijna
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Christen in zijn gaan ten hemel, met dit algemeenc besluit,

eind.igen.

,,femand. kan alles doen, belangende de uitrvetrdige plich-
ten en godsd.ienstighed.en, wat een n'a,ar Christen ktur docu
en, nadat hlj tlat alles gedaan lreeft, maar bijna cen Chris-
ten zijn."

Gij moet weten, dat al d.e geboden Gods een int'rct en een"

eatrahebben: daar is (om zoo te spreken) het lichalm en cle

ziel van het gebed. En zoo is er een inwen'dige elt et'n 'ttzÍ-

wend,ige godsdienst, De i,nuendzige datlen van tlen godstlienst,

zljn: God lief te hebben, Ilem te \rreezerlt te vt:rttouwen,
zich in Hem te verheugen, enz. De ui,tnen'dige datlen van clen

godsd.ienst zijn: bidclen, leeren, hooren, enz.

Nu daar is een groot ond.erscheid tusschen deze inwenclige
dad.en van den god.sdienst, d.at ze d'en gcheelerl Christen van
d.en bijna-Christen ond.erscheid.en I den oprechterr geioovige

van den onoprechten beliider. Ilet voornaamste ondersc'heid.

bestaat hierin:
a. De inwend.ige daden van den god.sdienst zijn goed. De

goedheicl is innerlijk eigen aan de zaak zelve I iemand. kan
God niet liefhebben of vreezen, of het zal hem voor een

genaded.aad. toegeschreven wordenr en een groot deel van
zljne heiligheicL.

Maar de uitwendige daden van den godsdienst zijn niet
zoozeet goed. te noemen naar d.e zaak zelve als naar de wljze,
waarop zij gedaan word.enl iemand kan niet zondigen in iief
te hebben, en met zich in GocI te verheugenl maar hli kan
zoncligen en bidden, hooren, enz., bij het niet d-oen op de

rechte wljze.
b. De inwendige d.ad.en van den godsd.ienst zetten hunne

goeclheict voort op d.e uitwendige; het is geloof , liefd'e, 'vteeze

Gods, dat onze plichten goed. maakt.
c. Zij beteren het hart en doen de graden van iemands

heiligheid. grooter worden: uitwenttige plichten doen dit altljd'
niet. femand. kan bid.clen en nooit zijn hart heiliger hebben;
hij kan het lMoord hooren, zond.er clat ooit ziin hart d'aard-oor

wordt vermurwd: maar hoe meer men God vreest, hoe wijzer
men word.t, Spr. 1 : ?, hoe meer een mensch God bemint,
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hoe heiliger hlj is; liefde is de volmaaktheiil der heiligheicl;
wlj zullen in heiligheicl nooit volmaakt wezen, voorclat wij
volmaakt worden in liefcle.

d. Daar is zulk eene uitnemenciheid in d.ezen inwendigen
godsdienst, dat hij, die ze met zijne uitwentlige plichten
vermengt, een .waar Christen is, wanneer hij het mi,nste doet;
maar zonder deze vermenging is diegene nog maar bijna een

Christen, die het meeste doet.
fnwend.ige d.aden van den godsd"ienst gepaard met uit-

wend.ige, heiligen dezelve en worden van God. aangezien,
schoon ze dar;- weinig waren. Uitwendige plechtigheclen zon-
der de inwendige, maken dat ze van God. versmaad worden,
schoon ze ook nog zoo veel waren.

Zoodat, alhoewel de bijna Christen al deze plichten op een
huichelachtige wijze kan d.oen, welke een rraar Christen d.oet

in oprechtheid; hoewel hij in uitwendige plichten een'waar
Christen mag voorbijloopen, (geJijk een komeet grooter
schljnsel geeft clan een rechte ster) nochtans kan hlj de
inwendige plichten niet doen, die de minste ware Christen
doen kan. Zoodra Elia vast en rourr bed"rijft, zullen Baàls
priesters zichzelven snijtlen en kerven.

De bi,jna Christen kan bitlden, maar hlj kan Gocl niet lief-
hebben; hij kan leeren of hooren enz., maar hij kan zich niet
in God verheugen. I-.ret eens op Job's vtàag, Job 27 :70,
aangaand.e den huichelaar: ,rZaI hlj zich oerlustigen in den
AJmachtige?" HU zal wel bi,dden tot den Almachtigei maar
zal hij zícn' aerlustigen in den Álmachtige, zal hij vermaak
scheppen in God? Ach neen, hij wiL en kan niet!

Vermaak i,n God, ontstaat.door een overeenkomst tusschen
d.e gecleelten en het voorwerp; nu, niets is elkand.er zoo
ongelijk als God en een vleeschelijk hart.

Vermaak ontstaat uit het hebben van hetgeen wij be-
gee err en uit het genieten van wat wij hebben; hoe kan
iemand. zich dan in GocI verheugen, die llem nooit gekend.
noch begeerd heeft?

Varmaak in God, is een van d.e hoogste oefeningen der
genad.e; hoe kan hlj zich dus in God verheugen, die geen
genad.e heeÍt?
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Waarom zou egn heilige Gods d"an versagen, als hlj hoort,
hoe ver de bijna Christen in den weg ten hemel kan gaa,n,

daar hij toch, al was hij de zwakste geloovige, als h{j maar
ware genad,e heeft, het verd.er kan brengen d.an een hunnerl
want zijn geloof is in GocI en zijne liefde tot God.

Al deecl d.e bijna Christen minder (belangende d.e uiterlijke
plichten), als hij evenwel maar het ware geloof en de minste
oprechte liefcle had, hij zolu zeker zalig worden; en aI deecl,

een oprecht Christen tienmaal zooveel plichten als hlj nu
doet, zoo hlj echter geen geloof in Christus had. en zijn hart
niet vol was van liefde, zou hlj zeker nog verworpen word.en.

Dat d.aarom een zwakgeloovige d.e moed. hier niet ont-
zinke, ofschoon de huichelaar hem bvertrof en omtrent d.e

plichten voorbljliep; want zij doen al. hunne plichten in
geveinsclheid.l maar uw geloof en liefde tot GocL in de plichten
is een bewijs van u'we oprechtheid. Ik heb d.it niet gezegd.
om eenige ziel in dè plichten neer te slaan, of om uiterlijke
plichtplegingen af te keuren, maar om d.e ziel in het ver-
richten van dezelve te verbeteren. Gelljk d"e Aposiel zegt,
1 Cor. L2 :31: ,,IJvert naar d.e beste gaven, maar ik wijs u
een weg die nog uitneàencler is" i zoo zeg ik ook: ,,ijvert
naar de beste gaven," tracht veel te zljn in plichten, in
tt gebed, in tt hooren, e'na., ,rmààl ik wijs u een weg, die nog
uitnemender is," welke is de weg d.es.geloofs en der liefrle;
bid.t veel, maar gelooft clan ook veel meer. Iloort veel, leest
veel, maar bemint Gocl d.an ook des te meer. Yerheugt u in
het Woortl en d.e ing6sllingen Gods, maar verheugt u nog
meer in den God d.er instellingen.

En wanneer ge in de plichten het meest bezíg zíjt, tracht
u dan nog te houden boven de plichten, rust daar niet in
en hang daarvan niet af. Wilt gij geheel en metterdaad
Christen wezen?l O gewen u dan veel aan tle instellingen;
maar wees in geloof meer afhangend.e van ChriFtus en Zijire
gerechtigheid; als uwe gehoorzaamheid. het meest omtrent
de gebod.en gaat,,,laàt dan uw geloof het meest zijn op de
beloften. De be$tler berust in zijne plichten; zooishij maar
bijna een Christen; maar gij moet u vooral nederlaten op
den Heere Christus; dit is de weg om geheel een Christen to
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$'orden; want zoo gij gelooft, rlan zijt gij Abrahams zaad en
erfgenamen naar d.e belofte.

Dus heb ik d,e eerste oraag beantwoord, namelljk: hoe ver
ieman<l kan gaan in den weg ten hemeJ, en nochtans maar
bijna een Christen.

1. IIij kan veel kennis irebben.
2. HU kan groote gaven hebben.
3. ïIii kan een hooge belijdenis hebben.
4. IIij kan veel rloen tegen d"e zond.e.
5. IIU kan d.e genarle begeeren.
6. Hr.j kan beven voor het lMoord.
7. Hij kan zich verheugen in het lYoord.
8. Hlj kan een lid zijn der Kerk van Christus.
9. Hlj kan groote hoop op den hemel hebben.

10. Hij kan ond.er groote en ziclrtbare verand.eringen zljn.
11. HU kan zeer ijverig zijn in zaken d,en godsdienst be-

treffend.e.
12. IIij kan veel zijn in het gebecl.

13. Hij kan lijtlen voor Christus.
14. Hij kan geroepen wezen van God.
15. Hij kan in zekeren zin den Geest God.s hebbeu.
16. Hji kan een soort van geloof hebben.
17. Hij kan lieÍtle hebben tot Gods volk.
18. Hij kan ver gaan in d.e gebod.en Gorls te gehoorzamen.
19. IIij kan eenigermate geheiligcl z!jn.
20. Hij kan alles d.oen, aangaand.e d.e uiterlijke plichten,

wat een geloovige doen kan en nochtans niet beter
dan bijna eeh Christen zijn.

TWEEDE VRAAG:

,,HOE EN VANWAÁR, HET KOMT' DAT VELEN ZOO
VER, GAAN, DAT ZE BIJNA-CIIRISTENEN, WORDDN9''

,,Iloe en vanwaar het, komt, d.at velen zoo ver gaan, d.at

ze bijna-Christenen word.en?"
1. ,,ïIet kan zijn om d.e stem der consciëntie te beant-
woord.en"; hoewel weinige menschen genade hebben, ncch-
tans hebben ze a[en eene consciëntie. I-:et eens op, en glj zult
zien hoe ver d.e consciëntie in d.it werk al gaan kan.

a. De consciëntie belijdt een God., en dat d.io geëerd en
gettiend. moet worden d.oor het schepsel. IMij hebben veel
atheïstenpractijk, van welke de Apostel spreekt, Tit. 1 : 16:

,,Zij belijden, dat ze God kennen, maar zij verloochenen IIem
met hunne werken." Maar niemand. kan een atheïst in zijn
oordeel 'wezen.

Daar er nu.zulk een licht in tle consciëntie is, dat ont-
d.ekken kan, dat er een Gotl is en dat IIij gettiend moet
worden met behulp rran €en verder licht, het licht van het
Woord kan iemand. zeer opwekken om sterken voortgang te
maken in de wegen God.s, terwijl evenwel zijn hart gebrek
heeft aan een weinig genade.

b. IMeet dit, rlat ,,d.e natuurlijke consciëntie machtig is,
om groot gebruik te maken van d.e mitlclelen der genad.e."
Zitbende onder de ordonnantiën kunnen ze de gaven d.er

consciëntie zeet títzetten, hoewel zij dgzelve niet kunnen
heiligen. Ze m,ag zeer geregeld word.en, schoon ze evenwel
niet vernieuwd. kan yezen;' ze màg verlicht en overtuigd,
evenwel nooit zaliglljk bekeerd en verand.erd. worden.

Gij leest in Hebr. 6 z 4: ,,van sommigen, die eens verlicht
zijn geweest en de hemelsche gaven gesrnaakt hebben, en
6uo gsiligen Geest d.eelachtig zijn geweest." Wat zullen wij
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