
I'orden; want zoo gij gelooft, tlan zijt gij Abrahams zaad.en
erfgenamen naar de belofte.

Dus heb ík de eerste araag beantwoord, namelijk: hoe ver
iemand kan gaan in den weg ten hemel, en nochtans maar
bljna een Christen.

1. Hii kan veel kennis hebben.
2. Hti kan groote'gaven hebben.
3. IIU kan een hooge belijclenis hebben.
4. IIrj kan veel tloen tegen de zoncle.
5. Ih.j kan de genade begeeren.
6. IIlj kan beven voor het Woord.
7. Hij kan zich verheugen in het 'Woord.

8. IIii kan een licl zijn der Kerk van Christus.
9. Hrj kan groote hoop op den hemel hebben.

10. Hij kan ond.er groote en ziclrtbare veranderingen zijn.
11. Hij kan zeer ljverig z{jn in zaken d,en goclsciienst be-

treffende.
12. IIij kan veel zljn in het gebetl.
13. Hij kan lijcten voor Christus.
14. Hij kan geroepen 'wezen van God.
15. Hij kan in zekeren zin den Geest God.s hebben.
16. Hij kan een soort van geloof hebben.
17. Hij kan lieÍd.e hebben tot Gocls volk.
18. Hij kan ver gaan in de gebod.en Gocls te gehoorzamen.
19. Hij kan eenigermate geheiligtl zijn.
20. Hij kan alles doen, aangaand.e de uiterlijke plichten,

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

TWBBDB VRAAG:

,,IIOE EN YANWAAR, HET KOMT, DÀT VEL,EN ZOO
VER, GAAN, DAT ZE BIJNA-CHR,ISTENEN, WOR,DNN?''

,,Iloe en vanwaar het komt, dat velen zoo ver gaan, dat
ze bijna-Christenen worden?t'
t. ,,Ilet kan zijn om d.e stem der consciëntie te beant-
woord.entt; hoewel weinige menschen genad.e hebben, ncch-
tans hebben ze alJen eene consciëntie. Let eens op, en gij zult
zien hoe ver d.e consciëntie in tlit werk al gaan kan.

a. De consciëntie belijdt een God., en dat die geëerd en
gediend. moet worden d.oor het schepset. Wij hebben veel
atheïstenpractljk, van welke cle Apostel spreekt, Tit. 1 : 16:

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

Daar er nu.zulk een licht in rle consciëntie is, dat ont-
dekken kan, dat er een Gotl is en dat l{ij gediend moet
worden met behulp van een 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.

ó. IMeet dit, clat ,,de natuurlijke consciëntie machtig is,
om groot gebruik te maken van d.e mitldelen der genade."
Zittende oud.er de ord.onnantiën kunnen ze de gaven der
consciëntie zeer uíbzetten, hoewel zij d.ezelve niet kunnen
heiligen. Ze m,ag zeer geregeld. worden, schoon ze evenwel
niet vernieuwd kan wezen;'ze màg verlicht en overtuigd,
evenwel nooit zaliglijk bekeerd. en veranderd. word.en.

Gij leest in Hebr. 6 z 4z ,,van sommigen, d.ie eens verlicht
zijn geweest en de hemelsche gaven gesmaakt hebben, en
clen Heiligen Geest tleelachtig zljn geweest." Wat zullen wij
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dit voor een werk noemen; het kan geen zaligmakend. werk
wezen, geen ware verand.ering en bekeering van hunnen
staat: u,-ant niettegenstaand.e deze verlichting, smaak en deel-
achtigwording wordt er gezegd., dat zc afaallen, vs. 6.

Was het 't rechte werk der genade geweest, zlj zoud.en
daarvan. nooit afgevallen zijn; een geloovige mag vallen,
maar hij kan niet afvallen; hij mag zwaar struikelen, maar
nooit kan hij geheel neerstorten I want hlj worcit ond,ersteund
d.oor eeuwige arnl,en, Deut. 33 : 27. Zijn gelooï is bevestigd
in d.e kracht van d.at gebed. van Christus, d.at ,,ons geloof
niet ophoud.e," Luk. 22 :32, neen, I{ij zegt ons wel duiclelijk,
Joh. 10 z 28, dat,IIij den Zíjnenhet eeutnigel,euengeeït,,endat
die niet zullen aefl,oren gaan.

IIet werk dan, waarvan hier gesproken word.t, kan geen
zaligmakend. werk zijn, omdat het geen blijvend. werk is;
want die ond.er dit werk zijn, van hen word.t geZegd, dat zíj
afvallen. Maar ofschoon het geen zaltrgmakend werk is,
nochtans is het een bovennatuurlijk werk. Het is eene wel-
daad., die door het Woord. teweeggebracht wordt op de
consciëntiën d.er menschen door de kracht des Geestes; en
daarom staat er, dat ze het ,,goed.e Woord. God"s smaken en
den Heiligen Geest d.eelachtig" gemaakt zr1n. Zij hebben den
Geest niet zaligmakende in hen blijventle, maar met hen
twistende en overtuigender-wijze op hen werkende tot ont-
waking d.er consciëntie, en d.ie werk te verschaffen. De
consciëntie, dus bewogen zijnd.e, kan een mensch zeer hoog
opvoeren in den gotlstlienst en in de plichten van het Evan-
gelie en nochtans maar zijn een natuurlijke consciëntie.

Een géwoon werk des Geestes kan iemand in cle plichten
van den goclsclienst aansporen, hoewel het een bijzonder werk
des Geestes moet zqn, dat iemand. naar d.e zall.gl.eid zal
leiden. Iemand. kan den tegonwoordigen bijstancl tles Geestes
hebben, hem bekwaam makende om te precliken en te bid.d.en,
en evenwel verloren gaan, uit gebrek aan de vernieuwend.e
tegenwoord.igheicl des Geestes, die hem bekwaam maakt om
te gelooven: Judas hacL het eerste en nochtans verging h[j
uit gebrek aan het laatste. Hij had den geest om d.uivelen
uit te kunnen werpen; maar hij had. d.en geest niet om zich
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te vernieuwen; want h{j wierp zichzelven uit. Dus kan
iemand een geoefend.e consciëntie hebben en evenwel vreemd
zqn aan een vernieuwde consciëntie; en d.e consciëntie, ald.us
geoefend zijnd.e, kan zeer tot tle plichten aandrijven. Ik bid
God, dat niemand van ons een consciëntie, die aldus ge-
oefend. is door het Woord, voor een consciëntie aanzie, die
vernieuwd is door d.en Geest: de misvatting is zeer licht,
bijzonder wailreer een leven
wucht wordt aangezien.

c. ,rDe consciëntie Yan een

van plichten d.oorgaans als

natuurlijk mensch, is aan
kwelling en onrust onderworpent': schoon eene na,tuur$ke
consciëntie niet geheiligcl is met genad.e, nochtans is z$
d.ikwljls ontrust over de zonde. Kwelling van binnen is geen
geval, dat alleen de geloovige heeft, maar somtijcls ook een
ongeloovige. Do consciëntie van een geloovige heeft somtijcls
kwelling, wanneer zijn zond.e waarlijk vergeven is; en dc
consciëntie van een natuurlijk mensch wordt somtljtls ge-
kweltl om d.e zonde, schoon ze nooit van de zond.e bewijcl is.
God brengt somtijcls het Woord thuis op d.es zondaars con-
sciëntie en past den schrik tler IMet daarop toe, hetwelk dan
de ziel met weeze des doods en helleangst vervult. In d.ezen

staat nu begeeft d.e ziel zich gewoonlijk tot een leven van
plichten, alleen[jk om de kwelling uit tle ziel te houden.

Als Absalom. Joab's korenakkers in brand stak, liep hij
naar hem toe, hoewel hij het te voren weigerd.e, 2 Sam.
14:30, 3L, Zoo ook, wanneer God. als het ware een helsche
vonk op d.es zond.aars consciëntie laat vallen, met toepassing
van den schrik des IVoords, d.rijft clit d.en zond.aar tot de
plichten, die hlj nimmer te voren beminde. De grond. waarom
velen den god.sd.ienSt aanhangen, is d.e kwelling hunner
consciëntie en het eind.e hunner volstandigheitL daarin, is de
geruststèlling van de consciëntie; zo'o d.e consciëntie hen niet
bestrafte, God zou nooit iets van hen hooren.

De natuurlijko ,consciëntie heeft eene stem en spreekt
veeltijd.s luid genoeg in des zondaars ooren, hem zeggend"et

d.at ctit oÍ d.at niet behoord.e gedaan te word.en. Gotl moet
niet vergeten, noch Zijn geboclen gering geacht wordenl in
de zonde te leven, zalh'el verd.erf van d.e zielzijn..Hierdoor
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komt een natuurlijk mensch tot de plichten en neemt een
doode belijdenis aan, om daardoor de consciëntie te doen
zw{jgen. \Manneer iemands màa,g ongesteld is, hoe smakelljk
hlj gegeten heeft, het komt geclurig weer boven, en ofschoon
het, zoet was in 't eten, nochtans is het bitter in ,t opgeven.
Zoo gaat, het met d.en zondaar, als hij preclikatie-ziek of
consciëntie-ziek is; hoewel de zonde bij 't plegen hem zoet
was, nochtans de nagedachtenis er van breekt de consciëntie
bitter op, en dan is zijne godsdienstige belijctenis cle pil,
welke hij in den mond. neemt, om d.en bitteren smaak d.er
zonde te verdrljven.

d. ,,De natuurlijke consciëntie, verlicht door het .Woord,

kan een mensch veel van de ellende van zijnen natuurlijken
staat ontdekken.t' Iloewel ze hem metterdaad. er niet uit
kan brengen, nochtans kan ze zooveel d.oen, dat ze hem
daarover verdrietig en onrustig maakt: het kan een zondaar
zijne naaktheicl toonen, en daarop loopt hij tot het doen
van plichten, d.enkende daardoor de ellende van z{jn staat
wat te verminderen en bed.ekking voor zijn naaktheid te
vinden. fn Gen. 3 : 7 lezen wij: ,,Als Aclam en Eva zàget.

.d.at zij naakt waren, zoo hechtten zij vijgebladeren aan
elkand.er en maakten zich schorten.,t Zoo.ook, als de zond.aar
eens zijne naaktheid en walgelijkheicl ziet, ter oorzake van
de zond.e, d.aar h{j bot Christus moest loopen en Ilem aandoen,
en Zljne gerechtigheid tot een bedekking IIem afsmeeken,
opd.at de schande z\jner naaktheid niet gezien worde, Openb.
3 : 18. Zoo loopt hij veeleer tot d.e ptechtigheclen en plichten,
en maakt hlj zichzelven een deksel met de vijgebtaileren
zrjner belijtlenis, zond.er Christus eens recht aan te nemen
of de consciëntie eenigszins vernieuwd. te hebben. De natuur-
lfjke mensch wil gaarne zijn eigen Zaltgmaker wezen; hij
meent, clat de verandering van zijn staat een zaak is, die
binnen zijn eigen macht ligt; en dat het ware werk d.er genad.e
ligt in het nalaten d.er zonde en veel op te hebben met d.e
plichten, en daarom loopt menig genad.eloos belijd.er op dezen
groncl een waren geloovigevoorbij; want hij rust op zljnegoede
werken en hoopt, d.at d.eze hem aangenaam ma_ken bij God.
T e g en we rp in g.,,Indien eené natuurlijke consciëntie
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het zoo ver kan brengen, welk onderscheid is er dan tusschen
d.eze natuurlijke consciëntie in huichelaars en zond.aren en
eene vernieuwde consciëntie in d.e geloovigen? Of hoe kan
ik weten, d.at de werkingen van mljn consciëntie door d.e

natuur alleen daar in gewrocht zljn, of door d.e genad.e?"
A n t w o o r d. Ik stem toe, dat het moeilijk valt te ond,er-
scheiden tusschen de eene en tusschen d.e andere, en de
zwarigheid heeft eene tweevoudige oorzaak.

Ten eerste. Zij ontstaat-uit de geveinsdheid., die nog in de
beste heiligen is. De zwakste geloovige is wel geen geveinsd.e,
evenwel is er in den sterksten geloovige nog een geveinstlheid.
\Maar veel genade is, is eenige zond.e en wa&r d.e meeste
oprechtheicl is, is nog eenige geveinstlheirl.

Nu is heb zeer gebeurl[jk, dat een teed.ere consciëntie, bij
het zien van eenige zond.e, haren toestand wantrouwt en
verdenkt. Als zij geveinsdheicl merkt in eenen of anderen
plicht, dan breekt zij uit in klachten: ,,O gewisselijk, mijne
oogmerken zijn niet oprecht, mljne consciëntie is niet ver-
nieuwd I het is maar eene natuurlijke consciëntie, die verlicht
is en niet door de genade gereinigtl en veranderd.."

Ien tweede. Zij ontstaat uit de gelijkheicl, tlie er tusschen
d.e genad,e en d.e getsei,nsdheid is; wanb geveinsdheid is een
afbeelcling der genad.e, zond-errvezen, een afbeeld.sel van
genade zond.er het leven der genade.

Zeku schilder maakte eene beeltenis, zoo net in al hare
levendige kleuren, d.at hij zichzelven bed.roog, nemend.e het
afbeeldsel voor d.en persoon en verliefde d.aarop. Er is geen
genade, of een geveinsd.e kan iets hebben, d.at er op gelijkt;
en daar kan geen plicht d.oor een Christen betracht word.en,
of een huichelaar zal hem overtreffen.

Een geloovige, ziende, dat iemand die geen ware genade
heeft, verder kan gaan d.an een, die ze waarlijk heeft, komt
dikwijls te twijfelen, of zijne genade oprecht js of niet en of
de werkingen zijner consciëntie niet maar alleen de werkingen
der natuur zijn, eerder dan de werkingen d.er genade, ge-

wrocht in d.ezelve.
Maar tot beantwoord.ing op de tegenwerping; gii moogt

er -over oord.eelen naar deze bijzond.erheden:
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10. ,,Ind.ien d.e consciëntie van een natuurlijk mensch tot
waarnemen van plichten word.t aangezet,, zoo beperkt hij
zichzelven gewoonlijk in het werk van God.": zijne pliclrten
zijn bekort en zijne gehoorzaamheicl is een bepaalde gehoor-
zaamheid; hij doet d.en eenen plicht en verzuimt den anderenl
hij maakt verkiezing en uitzond.ering onder d.e geboden Gods,
het eene gehoorzamend.e en het andere nalatende. Zijn gewoon
zegge\is: ,,"\Mat behoef ik zooveel te doeng Dit en dat is ge-
noeg! Als ik'zoo en dus doe, zal ik welin den hemelkomen.tt

Maar waar d.e consciëntie d.oor ile genade vernieuwd. is,
d,aar is het anders gestelcl. Schoon er veel zwakheden mogen
wezen, die haar ond.er d.e plichten vergezelschappen, noch-
tans bepaalt d"ie ziel zichzelve nooit in d.e werken tot Gocl.
Nimmer bemint ze God. zooveel of ze wil IIem nog meer
beminnenl nimmer zoekt ze God zooveel, of zij wil Hem
nog meer zoekenl noch dient Gocl te eeniger tijd. zoo wel,
of zij maakt consciëntie, om llem nog beter te d.ienen. Een
vernieuwd.e consciëntie is een fontein van ged.urige gehoor-
zaamheid.; want ze ziet een oneindige uitnemendheid, goed,-
heid. en heiligheid in God, en d.aarom wil ze gaarne, dat Zijn
d.ienst haar verhief tot eenige gelijkvormigheid met het voor-
werp. Een God. van oneind.ige uitnemendheitt en goedheidmoet
oneindige lieftle hebben, zegb de consciëntie, een heilig God.
moet door een heilig hart gecliend. word.en, zegt, d,e consciëntie.

fndien ik dan mijne liefde of dienst tqt Gott perken stel,
of indien ik mijzelven in m{jne gehoorzaamheid omtrent, God
bekort door het eene gebod lief te hebben en het and.ere te
verachten, gehoorzamend.e in het eene punt en berispende
in het anderel dan is'al, wat ik doe, alleen maar d.e werking
eener natuurlijke consciëntie. Maar aan d.e and.ere zijde, indien
ik den Ileere liefheb met geheel mijn hart en met geheel
mijne ziel, en llem d,iene Inet al mijne macht en rrermogen;
indien ik God.s geboclen omtrent alle dingen, recht acht te zijn,
en al Zqne geboclen bemin, Matth. 22 :87 en Mark. 12 : BS,
dan is mijne [efde en d.ienst uit eene vernieuwd.e consciëntie.

20. fndien d.e consciëntie van een natuurlijk mensch'hem
beschultligt en bestraft over zijne z;onde, dan tracht hij haar
tot zwijgen te brengen, maar niet te voldoen. De meeste
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plichten var een natuurlijk mensch zijn om de consciëntie
te stillen, ja te verworgen.

l\[aar een geloovige wil cle consciëntie liever laten uit-
schreeuwen, dan dat hij haar den mond. zou stoppen, tenzij
hlj het doen kan op de rechte w7jze, en tenzlj hij ze vergenoe-
ging kan geven van het bloetL van Jezus Christus, door
versche dad.en d.es geloofs, wel begrepen en toegepast.

De natuurlijke mensch zoekt het geluid d.er consciëntie te
verdooven, eerder dan d.e schulcl weg te nemen; de geloovige
tracht naar d.e wetgeving van d.e schulcl d.oor toepassing van
Christus' bloed, en d.an is de consciëntie van binnen gerust.
Hij doet niet verstandig, tlie stof in zijn oog hebbende, niets
d.oet d.an wrijven en het tranend.e oog weer d.roog te maken,
latend.e intusschen het oog vervuild; iemand., die wijzer is,
weet dat het niet door wrijven, maar door het oog te zuiveren,
beter kan word.enl er is iets in het oog gekomen, en dat moet
er uit verwljd.erd worden.

Zoo dan, wanneer mijne consciëntie mij aanklaagt over d.e

zonde en ik het d.oen van plichten aanvang en een sch{jn van
goclsclienstigheid., om d.e consciëntie den mond te stoppen,
en ze zwijgf daarop stil en houdt zich teweden, dan is ze
niet meer dan natuurlljk. Maar inclien de consciëntie, wan-
neer ze beschultligt, zích niet vold.aan wil houclen, d.an met
het bloecl. van Christus en ik m{j daarom houd aan cle plich-
ten om mij tot Christus te leiclen; en indien ik begeer de
besprenging van Zijn bloett op d.e consciëntie, en niet zoozeet
arbeide om haar tot zwijgen te brengen als wel om haar
van schuld. te ontlasten, d.an is ze een. vernieuwd.e consciëntie.

30. ,,Daar is geen natuurlijk mensch, al grng hij nog zoo
ver en al d.eed. hlj nog zooveel in tt stuk van godsdienst,
of hij heeft zijne Delila's, zíjne boezemzond.en." Jud.as was
al ver gekomen, maar hij d.roeg zijne gierigheid overal met
zich med.e, Joh.12 : 6: Herodes ging ook al ver, hij d.eed. vele
dingen onder d.rang van Johannes' bediening, nochtans was
er één ding, hetwelk htj niet deed.; hij hielct zijn broeders
vrouw blj zich; zljn Herodias lag in zijn boezem, Mark.
6 : 17, 18', 20. Neen, d.e plichten val een natuurlijk
mensch zijn gemeen[jk alle om eenige zond.en te verber-



gen; zijne be[jdenis dient al]een om gruwel te bed.ekhen.
Maar d.e vernieuwde consciëntie haat alle zond.en gelijk

David: Ik haat alle valschepad.en; }rij zag met zijn hart niet
om naaÍ ongerechtigheid; hij hield zich niet aan de plichten,
om zond.en te bedekken, maar om d,e werken af te breken en
de zond.e uit te roeien, Psalm 119 : 128 en 66 : 18.

fnclien ik dan d.e leer belijd. en den Naam des Ileeren
vermeld., en roem in d.e IMet, en evenwel door overtreding
God. onteer, Rom. 2 :23. Inclien ik leef in liefcle tot eene
zond.el en mijne belijctenis als een d.ekmantel d-aarvoor
gebruik, dan ben ik een huichelaar, en mijne plichten vloeien
voort uit eene natuurlijke consciëntie. Maar ter anderer zijd.e,

indien ik clen Naam Jezus noem, en meteen afsta van onge-
rechtigheicl, 2 Tim. 2 z 19.Indien ik mij houcl aan de plichten,
niet om de zond.e te bedekken, maar om ze te ontd.ekken
en te d.ood.en, dan ben ik oprecht voor God en mijne plichten
komen voort uit eene vernieuwd.e consciëntie.

40. ,,Een natuurUjk mensch verhoovaardigt' zichzelven in
zijne plichten"l ind.ien hij veel is in plichten, zoo verheft hij
zich ook veel in plichten; zoo dtiod. d.e Farizeër, Luk. 18 :!1,
L2. nIk d.ank U, Ileere, clat ik niet ben als and.ere menschen" l
en waarom? waarin bestaat het onderscheid? hoe: ,,ik vast
t'weemaal per week en geef tienden van al wat ik heb, enz."

IlÍaar neem nu eens een begenad.igcL hart, eene vernieuwd.e
consciëntie; ais cle plichten het hoogste gaan, d.an is het hart
het laagste. Alclus was het met d.en Apostel Paulus, 2 Tim.
4 :2. Hij deed groote d.iensten, tijtiig en ontiftlig, verkondi-
gende den lIeere Jezus met wijmoedigheicL en kracht;
nochtans was hij zeer ootmoed.ig ten aanzien van zijne
onwaardigheid. ond.er allen; ik ben niet waardig een Apostel
genaamd. te word.en, 1 Cor. 15 : 9. Mij, d.en minste onder al
de heiligen, is deze genad.e geschied, om onder de heid.enen,
d.oor het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken
r{jkctom Christi, Ef.3 : 8, en wederom, 1 Tim. 1 i 15: Ik ben
d.e voornaamste deÍ zond.aren. Zoodat, wanneer een geloovige
het hoogste is in plichten, hij 't laagste is in ned.erigheicl;
een huichelaar wordt er opgeblazen doorl maar een geloovige
komt er nederig onder vand.aanl en waarom9 omdat een
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huichelaar geen gezichten Gods heeft, hij heeft alleen zijne
gaven en d.eelen gezien, d.it verheÍt heml maar een geloovige
ireeft God gezien, en geniet gemeenschap met God, en dit
maakt hem nederig en hlein. Gemeenschap met God., schoon
ze zeet verkwikkelijk is, is evenwel voor het schepsel, om
hem gering en ootmoedig te mahen. Ilieronymus merkt aan
op Zeï..1 : 1. Daar word.t gezegd. dat Kuschi, was d.e zoon van
Gedalja, d.e zoon van Amarja; dat Amarja beteekent het

Woord d,es Heeren, Gcdalja beteekent de grootheid des Heeren
en Kuschi word.t verklaard. nederigheid,. En zoo, zegt h1j,
door het Woord, des Heeren, ontstaat een gezicht van de
groothei,il, des Eeeren, en daaruit spruit de nederi,gheid, voort'.

Indien ik dan mijzelven verhef in een plicht en opgeblazen
word. ond.er mijne plichtsvervulling, dan heb ik GocI niet
gezien of ontmoet in eenige d.erzelve. nfaar inbegend.eel, als
mijn hart het laagste is, en mijne gaven op het hoogste zijn,
indien mijn hart het meest vernederd., wanneer mijn geest
verned.erd. is, en tlat ik in 't midden van al mljne d.iensten,
nog een gevoel van mljne eigene onwaardigheid kan houd.en,
(zoo Kuschi is de zoolt, vàn Gedal,ja), dan heb ik Gocl gezien
en genoten in mljne plichten, en mijne betrachtingen zijn
d.ie van eene vernieuwd.e consciëntie.

50. ,,Let wel op hetgeen, waaraan het hart beclektelijk d.en
roem van eenen plicht toeschrijft, en dat is er dan de grond
van." Gij leest van zulken, die hunne eigene netten rooken,
en hun gaven offeren: waar d.e roem van eenige d.aad. den
mensch word.t toegeschreven, is de grontl van die claad. het
eigen ik: alle rivieren loopen uit in d.e zee, hetwelk een
bewijs is, dat za vàn, dg zee kwamen, Pretl. 1 : 7. Zoo ook
wanneer iemand.s plichten eind.igen in hem zelÍ, dan is hij
zelf \ beginsel van alles.

Nu, al de plichten vàn een natuurlijken mensch loopen in
hemzelven uit: nimmer is hij door het ware werk der genade
recht uit zicb,zelï gedreven en gêbracht tot zelfverloochening;
daarom kan hij geen andere hoogte bereiken dan tot zíchzelï
in al wat hij ctoet; h{j is nooit arnx geweest in d,en geest, en
zoo is hlj onkun(lig om te leven door een and.er, en d.oor alle
plichten heen, tot Jezus Christus geleid. te word.en.
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Maar de geloovige geeft God den roem van al zijne dien-
stenl wat kracht en leven er in zijno plichten is, GocI heeft
alleen de eer, Psaim 11 : 1', 5, want hlj is door d.e genade
ledig van zíchzelven, daarom ziet hij geen waard.igheiil noch
uitnemendheid. in zich. Ik heb overvloediger gearbeid. dan
zij allen, zegt de Apostel; maar wjen schrijft hij de eer daar-
van toe? Aan zichzelven9 Neen, niet ik, maar d.e genade
Gods, die met mij is, 1 Cor. 15 : 10. Waar ooit cle genade
van Christus haren zetel in het hart genomen heeft als de
eerste oorzaak van ons d.oen, daar zutt gij zíen, dat de ziel
meest uitged.reven wordt met een niet ik in den mond.. Ik
leef, doch ik niet. Ik heb overvloediger gearbeid. dan zij
allen, doch ik niet; 't eigen ik is afgezet en Christus het
meest gevord.erd, als het hart door de genad.o levenclig ge-

maakt is; cle vier en twintig oud.erlingen' wierpen hunne
kronen ned.er voor Christus' voeten, Qpenb. 4 : 10, Gal.
2 :20. Er zijn twee gewichtige zaken, d.e eene is, onszelven
te schamen over onze zond.en, d.e andere is, d.en roem onzer
diensten aan Christus te geven.

Zoo dan, ,,ind.ien ik mijne eigen netten rook,tt inctien ik
mijn eigen gewin en voord.eel, en de eer van al, wat ik doe,
mijzelven geef, d.an zaaí ik in het vleesch en ben nooit van
mijzelven uitgedreven, maar werk alleen uit eene natuurlijke
consciëntie: d.och ind.ien ik d.en roem, van al mijne kracht en
Ieven in cle plichten, alleen aan God. opdraag, indien ik in alles
de genade verhef, en van alles, wat ik doe, in oprechtheid kan
zeggen i etscnwel, niet i,Ia, dan ben ik waarlijk ledig van mijzelven,
en d.oe het alles met eene vernieuwd.e consciëntie, Gal. 6 : 8.

60. ,,Alhoewel eene natuurlijke consciëntíe ons te weik
k-an stellen, nochtans d.ringt ze. nooit het hart aan tot een

heilig levenl" zoodat bij een onheilig hart overal meedraagt.
Hoe lang was Judas een belijtler, en hij won êr niet cle ge-
ringste genade mee. Gij weet, d.at de d.waze maagd.en hare
lampen namen, maar geen olie in d.e vaten, Matth. 25 :3,
dat is, zlj zagen meer naar belijdenis, dan naar heiligmaking.

Maar,'wanneer eene vernieuwd.e eonsciëntie iemand te werk
stelt, zoo word,t het d.oor een wasd.om in heiligheitl gevolgd;
geltik d.e genade helpt tot }l.et, d,oen van pliahten, zoo helpen
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de plichten tot het oplt)dssen ín de genade. Door voel te $'ezell
in de plichten, is een geloovige te heiliger en te hemelscher.

Ind.ien ik dan veel ben in een leven van plichten en echter
een vreemdeling omtrent een leven van heiligheid; ind.ien ik
een hooge belijclenis houd", en evenwel niet het ware werh
der heiligmaking heb; indien ik (gelijk gezonde kinderen)
groot word in het hooÍd, maar zwak ben in de voeten I dan
heb ik wel giften en uitdeelingen, maar geen genatle I en
ofschoon ik al veel d,oe, nochtans heb ik maar eene natuurlijke
consciëntie; maar aan de andere zijd.e, inclien de heiliglteid.
van mijnen wand.el eene overeenkomst heafl, met mijne
belijdenis; indien ik niet alleen een hoord,er des Woorcls ben,
m&ar een dader daarvan; indien de genade toeneemt oncter
welgestelde plichten, dan houd ik mtj bezig in rle dingen Gocls

uit eene vernieuwd.e consciëntie.
70. Ten laatste. ,,Ind.ien een natuurlijke consciëntie de

spring-ader :rlan onze betrachtingen is, zoo zaL clie in het
eerst wel hard vloeien, maar zal langzamerhand afnemen
en opdrogen". Maar ind.ien eene aern'ieuwd,e consciëntie, een
geheiligd hart, de spring-ader van onze betrachtingen is,
d.an zal d.ie.nooit opdrogen, ze zaI altijtl vloeien, van 't begin
tot het einde, ja in het eind.e sterker dan in 't begin. Ik weet
uwe werken, en d.at uwe laatste meer zijn-dan cle eerste,
Openb. 2 :79. De rechtvaard.ige zaL z11nen wegvasthoud.en,
die.rein van hand.en is, zal in sterkte toenemen, Job 17 :9.
Tegenwerping. Maar hoe zouden de plichten van
iemand", die d.ezelve uit eene natuurlijke consciëntie d.oet,

meer afgaan en vermind.eren dan van iemand, die ze verricht
uit eene verÈieuwde consciëntie?
A n t w o o r d. De red.en is: omdat ze op een lossen wortel
en een verd.orven grond" staan, welke d.e natuur is. De natuur
is een verd.orde wortel, eil zoo zijn a\ hare wuchten: maar
de plichten, die door eene vernieuwd.e consciëntie gedaan
worden, z{jn vruchten, d.ie op een d.uurzamen wortel staan,
welke Christus isl gaven hebben hunnen wortel in de natuur,
maar d.e genad.e heeft haren wortel in Christus I en d.aarom,
d.e zwakste genad.e za\ de grootste"giften en gaven overlevenl
overmits er leven in den wortel van d.e eene is, en niet in den
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wortel van d.c andere. Gaven en genad.en, verschillen zooveel
van elkander als het leder van uwe schoenen verschilt, van
de huicl uwer voeten I al waren uwe schoenen met d.e dikste
zolen voorzien, zoo ge er veel op ging, het leder zou ver-
slijten; en in korten tljtl. zoudt gij met uwe voeten op de
aard.e gaan; maar iemand, die barrevoets gaat, a{ liep hij
zijn geheele leven, de huitl van zijne voeten zulniet' afslijten;
en hoe komt het, dat cle huid. uwer voeten niet eerder verslijt
dan de zool van uwen schoen, ofschoon het'leder veel dikker
is dan de huid? De reden is, dat er in het eene leven is en
in het and.ere niet: er is leven in cle huid van d.e voeten en

daarom kan ze het uithouden, en al clikker en harcler word.enl
maar er is geen leven in de zool van uwet[ schoen en d.aarom
slijt die af, en wordt d.uàner en d.unnerl zoo is het met ale

gaven en genad.en.

Derhalve, inclien ik verminder en afneem en in mijne
belfjdenis verd.roog en ten laatste geheel afsral; ind.ien ik
begin met den geest en eind,i,g met het uleesclt,, dan zljn al
mijne d.ad.en uit ee:re natuurlijkc consciëntie; maar indien ik
toeneem en volhoud, inclien ik volstandig blijf tot het
eind.e, en mijne laatste werken meer zljn dan mijn eerste,

dan werk ik tloor eene vernieuwde consciëntie.
Dus heb ik in zeven opzichten die yraàg beantwoord.,

namelijk: Indien de consciilntie zoo ver kan gaan, met
iemand. tot de plichten aan te zet't'en, wat ond.erscheid er
,lan isr tusschen eene natuurllike consciëntie in huichelaren
+'n zond.aren, en een vernieuwde consciëntie in d.e geloovigen?

En is alzoo het eerste antwoord. geëind.igd. op de gewichtige
vraag: Iloe komt het, d.at velen zoo ver gaan, d.at zij bijna
Christen word.en? 't Is, om d.e stem van de consciëntie te

'mtwoord.en.
2. tt Is vanwege d.e kracht des Woords, waaronder zij leven.
Al is clat het Woord niet op ieder evenveel uitwerkt, echter
heeft het een groote kracht op het hart der zondaren, om hen
te verbeteren, hoewel niet om hen te vernieuwen.

o. Het leeft een onderscheid.ende en een ontdekkende
kracht, Hebr. 4 z 1.2. Het Woord Gods is levend.ig en krachtig,
scherper d.an ecnig tweesnijdend. zwaard., en gaat door tot
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de verdeeling d.er ziel en d.es geestes, en der samenr'oegsplcr.y
en des mergs, en is een oordeeler der gedachten, en ttcr
or-erleggingen des harten. Dit is de spiegcl, waar ieclereen in
zien kan, n'ie hii is. Getijk het licht van do zon de klcile
vezeltjes ontdekt, zoo ontd.ekt het licht tles \1oortls, schijnen-
de in de consciëutie, de hleine zonden.

ó. IIet Woord heeft dekracht d,er'W et; het geeft aan de ga,nsche
ziel eene Wet, en die verbindt de consciëntie I dair,rom v-ordt het
zoo dikwerf in de Schriftuur de Wet genaamdl zoo niet l'irve
Wet mijne vermaking ware geweest, enz., Ps. 119 :92. Tot
de Wet en d.e getuigenis, Jes. 8 : 20; tlit word.t gcsproken
van het gansche Woord Gods, hetwelk d.aar een \\ret wortlt
genoemd, vanwege zijn bindende kracht op de consciëntie.

c. IIet heeft eene oordeelende kracht, Joh. 12 :48: IIet
woord, d.at Ik gesproken heb, zal hem oordeelen t'en la,atsten
dage; het vonnis, dat God hiernamaals over d.e zondaren zal
strijken, is geen a'nd.er, dan het Woord hi,er ovc.l" hen uit-
spreekt. 't Oordeel God.s is niet de d.ag, waarop Gocl een
ni,euw aonni,s zal 'vellen, maar het, is ile dag, waarop God
eene openbare plechtige bevestiging zal rloen van het oor-
deel, dat d.oor d,e bediening des Woord.s h,ier over d.e zonclaren
is gegaan; hetgeen klaar is te zien. Matth. 18:18: A1 wa,t
gij binclen zult op aard.e, zalin den hemel gebond.en wezen;
aI wat gij op aa,rcle ontbinden ntlt, zaL in den hemel ont-
bond.en wezer'; zoodat, als iemand zijn ha,rt tot het \Yoord
wil brengen en het daaraan toetsen, hij haast n'el weten kan,
wat voor een vonnis God in dien dag over zijne ziel zallaten
gaan; want, naar het oordeel des \Yoords nu is, d.aarnaar zal
het oordeel Gods aangaand.e hem wezen in den laatsten dag.

Daar is boven de gezegde krachten in het Woord nog een
voortbrengende en een zaligmakende kracht; maar die
worden alleen in sommigen voortgezet.

Doch de and.ere zijn van een verd.ere uitbreid.ing en kun-
nen veel d.oen, daar een goed.e belljdenis gevond.en wordt, zclfs
ond.er diegenen, die geen genade hebben.

Iemand. d.an, die onder de gemeld.e d.rievouclige kracht
van de onderscheidend.e Wet en het oordeel is; die zijn hart
doorzocht en ontdekt gevoelt; in zijne consciëntie verbond.en
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en veruchultligcl is; zijnen staat en toestand geoordeeld. en
gevonnist, kan een voornemen tot een nieuw leven hebben
en komen tot een hooge belijd.enis van god.sd.ienst.

3. Iemand kan ver gaan in deze richting van belijd.enis, zoo
hlj zeer gevoelig is voor gewin en voord.eel en een naam
zoekt te hebben in de wereld. Geiijk gezegd. wordt van d.e

Farizeën, I\Iatth. 6 : 5, d.at ze lange gebeden d.eden op rle
markten en op de hoeken der straten, om van d.e menschen
geziente word.en. Velen hebben de gtond.regels van Machiavelli
en meenen, d.at men d.en schijn van deugd. moet zoeken te
hebben; omd.at, hoewel 't gebruik d.aarvan eene kwelUng is,
het genot nochtans zeer gogd te pas komt. Jeronimus noemt
dezul\en in zijn brief aan Julianus: atme slaven van de
gemeene faam. Menigeen doet iets meer ter wille van het
oordeel d.er wereld dan om het oord"eel van zi,jne consciëntie,
en neemt d.en god.sdienst aan meer uit'eigen goed.dunkent

dan om Christus' wille; en d.oet zoo met d.en stroom Gods
dès duivels molen omloopen.
4. IIet is uit begeerte tot de zaligheid..

Er is in alle menschen een zucht om zalig te word.en 1'

tt is in alles, wat het aanzien ontvangen heeft, natuurlijk,
zijn eigen behoudenis te zoeken en te beminnen. Wie zal ons
het goed.e doen zien? is cle taal van d.e natuur, zoekend.e voor
zich de gelukzaligheid, Psalm 4 : 7. Yelen kurinen zoover in
de begeerte tot de zaligheidl in beweging zijn, dat' zij zeet
werkzaam zijn om clie te verkrljgen, b.v. cle jongeling, clie

"moeg: ,,Goede Meester,.wat moet ik d.oen, optlat ik het
eeuwige leven beërve?" IIlj kwam al ver en deed vele dingen'
gehoorzamende bijna al d.e geboden, en d.at louter uit begeerte
tot cle zaligheitt. Yoegt d.eze d.ingen nu eens samen en d.e

vïaag is beantwoord,. Ilet is vanwege:

7. De stem oan de consci,ënti,e.

2. De kracht des Woords.
3. Groote begeerte n&ar eer en.aanzien.
4. Ail zucht tot de zal,i,gheid,.

Deze dingen kunnen iemantl zoo ver brengen, ctat hlj b{jna
een Christen wordt.
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DBRDE VRAAG:

HOE KOMT HET, DAT VEI]EN MAAR BIJNA-
CHRISTENEN BIJIJVEN, NADAT ZTJ HET

ZOOYER, GEBBACIIT HEBBEN?

De derde yraag, d.ie ons rest te behandelen, is d.eze:

,,ï[oe komt het, dat velen maar bijna Christenen blijven,
nadat zij het zoover gebracht hebben? Of wat is de reden
d.aarvan?tt

Ik zou d.e antwoorden hier zeer kunnen vermenigvuldigen,
maar ik zal 't alleeD. in twee vertoogen doen, die naar mijne
meening het meest de zaak betreffen-
l. 't fs uit gebrek van goede en gezonde overtuiging. Als
een mensch niet ten volle overtuigd is van zond.e en zijn hart
waar{jk verbroken is, welke belijclenis hij ook moge hebben,
hij staat nochtans zekerlijk te mistlragen; ieder werk van
overtuiging is geen volkomen werk; er zijn overtuigingen,
die natuurlijk zijn en uit d.e red.e voortkomen, maar niet d.oor
de krachtige werking van den Geest God.s.

Natuurlijke overtuigingen zijn die, welke uit de werking
eener natuurli.jke consciëntie voortkomen, die beschukliging
inbrengen door het licht d.er natuur, d.oor hulp van de ge-
wone beginselen d"er rede, die in alle menschen zijn.

Dan is er ook een geestelijke overtuiging, zijnde dat werk
d.es Geestes God.s op het hart d.er zond.aren d.oor het Woord,
waard.oor tle schuld en de onreinheid. der zond.en ten volle
wordt ontdekt, en het wee en d.e ellende rran eenen natuur-
lijken staat krachtiglijk thuisgebracht worctt op de con-
sciëntie, tot schrik en ontzetting des zond.aars, zoolang hij
in dien toestand en conditie blijft.

De eerste is die overtuiging, waarvan gij leest, Rom.
2:!4rL5, alwaar'gezegtL worclt van d.e heid.enen, hoewelzijgeen
Wet hadden, dat hunne consciëntie hun nochtans getuigenis
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gaf, hunne gedachten hen onder elkander beschuldigende,
of ook ontschuldigendel hoewel zij 't licht der Schriftuur
niet had.den, evenwel hadden ze overtuigingen van het licht
der natuur; nu, door hulp des Evangelies kunnen d.eze

overtuigingen veel uitwerken, terwiil het hart evenwel niet
vernieuwd. is. De antlere is een overtuiging, welke oprecht
en in alle deelen volkomen is; velen hebben wel hunne over-
tuigingen; maar het zijn deze geestelijke overtuigingen niet.

Maar glj zttlt, zeggen: neem eens, d.at ik te eeniger tijd.
ond.er overtuigingen was, hoe zal ik weten, of mijne over-
tuigingen alleen die eene, natuurlijke consciëntie zijn, dan
of ze voortkomen uit den Geest Gods.

Ilet zou te groote uitweiding 'wezen,_ indien ik deze zwafig-
heid zou oplossen naar de juiste mate zou vereischen. Ik
zal d.erhalve het voornaamste onderscheid, in vijf zaken,
tusschen het eene en het and.ere ter neder stellen.
I. Natuurlijke overtuigingen gaan meest over openbare
en schand.elijke zonden, zonden tegen het licht der natuurl
want natuurlljke overtuigingen kunnen niet hooger reiken
dan tot het natuurlijk licht.

Maar d,e geestelijke overtuiging clringt door tot het ver-
borgene en )t inwenclige, tot zond.en, die anders niet opge-
merkt word.en, ond.er welke zijn: geveinsdheid, uiterlijkheitl,
lauwheid, cloodigheid, hardigheitl tles harten, enz.

Zoo Let, dan, of uwe kwelling over d.e zond.e, zoowel over

't inwendige als over 't uitwendige gaat, en zich niet alleen
uitbreid.t tot openlijke zond.en, maar tot heimelijke lusten,
tot inwend.ige en geestelijke zonden; hetwelk dus zijnde, zoo
is het een zeker bewijs van het werk des Geestes, aangezienà-uwê bekommering over d.ie zond.en meer een onmidclellijke
bet'rekking heeft op de heiligheid Gods, die alleen door
dezelve is beleecligd, zijntle zood.anig, dat niemand. and.ers
die zou kunnen zien of kennen.
II. Natuurlijke overtuigingen gaan alleen over iemands
wand.el, niet over zijn staat en conditie, over clad,elijke en
niet over oorspronkelijke zond.en. Maar geestelijke over-
(uigingen gaan door tot alle zonden, tot zonden van het hart
zoowel als tot zond.en van het leven; tot cle zond.en van onze
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natuur zoowel als tot de zond.en d.er praktijk; tot tle zonden,
die met ons geboren zijn, zoowel als tot d.e zonden, die d.oor

ons ged.aan zijn. Waar de Geest des lleeren in eeuige ziel
metterdaad. komt werken, houd.t T{ij den spiegel cler Wet
voor d.es zond.aars oogen, en opent zijne oogen om daarin
te zien, en te letten op d.ie ongestalten en onreinhed.en, d.ie

er in het hart en in de natuur zijn.
Paulus zeid.e, Rom. ? : 7: ,rlk kende de zonde niet dan

door de Wet." Iloe kan dit waar wezen, dat hlj de zonde
niet kende dan d.oor de IMet, dat het licht der natuur de
zond.e ontclekt? Want er staat van d.e heidenep, dat zij, d.ie

d.e Wet niet hebben, zichzelven tot eene wet zijn, Rom.
2 : 74. De zonde d.erhalve, rÍaarvan de Apostel spreekt, moet
niet genomen word.en voor d.atlelijke zond.e, maar voor de
oorspronkelijke; hij kend.e de besmetting der natuur, die
fontein d.er zond.e, die van binnen is, niet anders dan die
d.oor het natuurlijk licht niet kan geschied.en. 't fs waar, d.at

de philosoof kon zeggen, tlat d.e begeerte de eerste en voor-
naamste d.er zond.en isl maar ik denk niet, d.at hij die in-
wendige verd.orvenheid. bed.oelde, maar de ongeregelde be-
wegingen en begeerlijkheden: want ik merk, dat de wijsten
onder d.e philosophen niets van d.e oorspronkeli.jke zond.e

begrepen.

Quinti,li,anus zegt': het is meer te verwonderen, d.at een

mensch zond.igt dan clat alle menschen eerlijk zoud.en leven,
alzoo is d.e zonde tegen de natuur van d.en mensch. Hoe blinct
waren z$ in dit stuk! En zoo was Paulus, voord.at d.e Geest
des Ileeren hem ontdekte d.oor het Woord. En ind.erdaad.,

dit is een ontd.ekking, die alleen den Geest des lleeren eigen
is. Hlj is het, d.ie tlen zondaar al d.e ongestalton en onrein-
hed.en, die van binnen zijn, d.oet opmerken, Hij is het, d.ie

den zond.aar van zijne lompen berooft en hem zijne naaktheid.
en ellendigen toestand doet zien; Hij is het, die ons d.e blincl-
heid van ons gemoed toont, de wederspannigheid van onzen
wil, de ongeregeldheid der genegenheden, d.er afgebrande
consciëntie, d.e plaag van ons hart en d.e zond.en onzer natuurt
en in d.ezelve radeloosheid. van onzen staat.
III. Natuur$ke overtuigingen drijven de ziel'meer uit,
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om te zien op het kwaatl, dat uit de zond.e voortkomt, dan
op het kwaad, dat er in d.e zond.e is; zoodat d.e ziel ond.er
deze overtuigingen meer ontzet is van schlik, voor hel,
toorn en verdoemenis, dan over d.e hatelijke en verfoeilljke
natuur d.er zonde.

Maar geestelijke overtuigingen bewerken de ziel tot eene
grootere gevoeligheid van het kwaad, dat er is in de zond.e
dan van het kwaad., dat er komt van de zonde: deoneer, die
Gocl is aanged.aan, door tegen Zijnen wil te wandelen; d.e

wond.en,diegemaaktzijnin het hart van Christus; de smart,
die den llêiligen Geest Gods is aangedaan, dit treft de ziel
meer dan duizend hellen.
IV. Natuurlijke overtuigingen d.uren niet lang, zíj zljn dad.e-
l{jk over; zij zijn als een schram in'tvel, die wel een weinig
bloed.t, en voor ctien tijd. zeer doet, maar het is daclelijk weer
genezen en na weinige d.agen is er nauwelijks een teeken
van te zien.

Maar geestelijke overtuigingen zijn d.uurzaam, zij kunnen
zoo niet uitslijten, zij btijven in de ziel, zoolang zij haar einde
bereikt hebben, (hetwetk d.e verand.ering van den zondaar is).

De overtuigingen van den Geest z{jn als diepe wonden in
het vleesch, die tot het been doord.ringen en het leven van
tten patiënt sc$nen in gevaar te stellen, en niet te heelen
zijn d.an met groote wijsheid; als zij genezen zijn, zoo laten
ze een litteeken na, dat de patiënt wannee hlj weer hersteld.
is, zeggen kan: hier zijn cle litteekens van mijne wonden,
die nooit zullen verdwljnen. De wonden eener ziel, die onder
geesteUjke overtuigingen is, zijn d.ieper, en niet te genezen
dan door het groote verstand van d.en llemelschen IIeel-
meesterl en genezen zijnde, blijven d.e teekens er van in de
ziel staan, die nooit zullen verd.w{jnen: zoodat de ziel kan
zegget: hier zljn cle litl en merkteekens van rlljne over-
tuigingen qog in de ziel.
V. Natuurlijke overtuigingen maken cle ziel schuw voor
Gocl; schulcl werkt vrees, en vrees veroorzaakt verweemding;
zoo was het met Adam, toen hij zag, dat, hij naakt was,
Gen. 3 : 10: hij liep weg, en verborg zich voor God.

Maar geestelijke overtuigingeu drijven de ziel niet weg
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van God, maar naar llem toe. Efraïms overtuiging was
geestelijk, en hij keerde zich tot God, Jer. 31 : 3. Bekeert
GU mij, zoo zàI ik bekeerd. wezen. Zoo kunt gij zien, d.at er
een groot ond.erscheid is tusschen deze beid.e overtuigingen,
tusschen de natuurlijke, en cle geestelijke, de gewone en d.e

zaligmakende. Ja, z6ó groot is het ond.erscheid, dat, hoewel
een mensch veel kan hebben van de eerste, hij maar bijna
een Christen is, indien hij evenwel het laatste niet heeft.
Over zulks hebben wij groote red.en, om meer naar d.eze

geestelijke overtuigingen te streveri.'\Mant:
I. De geestelijke overtuiging is een wezenlijk deel van de
ware bekeering; tle bekeering begint hiermeel ware bekeering
neemt haar aanvang met overtuiging; en ware overtuiging
eindigt in bekeering.

Voordat d.e zond.aar van zonde is overtuigd, kan hij nooit
van zond.en overtuigd. weJter: d,e komst van Christus was om
als een Zahgmaker voor zond.aren te sterven; en d.e komst
des Geestes is, orn ons als zondaren te overtuigen, ten eind.e

wij ons met Christus als Zatttgmaker kunnen vereenigen.
Voordat d.e zond.e volkomen aan ons ontclekt is, kunnen

wij ons d.eel in het bloetl van Christus niet voor vast houdenl
neen, zoolang de zonde ongezien is, is Christus ongezocht.
Die gezond. zijn, heblen den Metlicijnmeester.niet van noode,
maar dib ziek zljn, Matth. 9:12.
If. Kleine en gewone overtuigingen (a,ls ze niet tot het hart
d.oordringen), zlin ootzaak van veel geveinsd.heitl. Lichte
overtuigingen mogen de ziel om en bij Christus houden, maar
zij kunnen d.e ziel niet veréenigen met Christus, en dit is ile
manier rran een huichelaar; ik ken geen andere oorzaak van
geveinsd.heid, dan d.eze van lichte overtuiging; hierd.oor is
de Kerke Christi met huichel.aars gevuld. geworden.

.Het is niet alleen de bron van geveinstlheiclr maar het is
ook de bron van afval; wat was de red.en, d.at het àaail gezegd'

wordt te oerdertsen? Matth. J.3 : 5, 6; het was, omdat het
geen d,iepta aan aarile hail. Waar eene volle overtuiging is,
is d.e ttiepte van aarde in het hart, en daar wast het zaad'

d.es Woords op; maar waar d.e overtuigingen licht en klein
zijn, d,aar verdort het zaad bij gebrek aan diepte. Zoodat gfi
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in dit betoog klaar kunt zien, hoe het komt, dat velen maar
bijna-Christenen zijn, wanneer zij in den weg der Goclzalig-
heid. reeds zoo ver gevord.erd. zíjn, namefijk, bij gebrek van
ware overtuiging.
IIL Dit heeft zijne betrekking op het voorgaande. IIet
is uit gebrek van d.e volkomene bewerking door de genade,
toen ze voor het eerst in het hart kwam. IMaar dit niet is,
geraakt al d.e volgend.e belijtlenis tot nietl een scholier, die
d.actelijk al wil lezen, eer hlj nog het a b c kent, zal nooit
goed" leeren lezenl een laken, clat op tt getouw niet goed.

bewerkt is, daar heeft men weinig genot van, men kan
tt niet lang dragen en 't Ccet niet veel dienst; een Christen
ilie (om zoo te spreken) niet goed. van het getouw komt, d.ie

nooit het rechte werk d.er genad.e in zijn hart heeft gehad';
zal niet' lang duren, hiij zaI aI ineenzljgen als de slagregens
vallen, en God immer veel dienst doen, Matth. 13 : 20, 21-.

Met een kwaden boom te snoeien, zal men hem geen goede
vruchten d.oen voortbrengenl maar de boom moet eerst goed.

gemaakt word.en, zaL de wucht goed zijn, Matth. 12 : 33.
Die een belijdenis van godsdienst opneemt met een onver-

broken hart, zal nooit Christus dienen in die beliidenis, met
geheel zljn hart.

Ingeval d.aar geen ware verandering in het hart d.ergenen
is, d.ie het reed.s zoorrer gebracht hebben, ttat h{j een goede
voortgang maakt in d.e wegen Gods, zaI, óf. als een huichelaar,
df als een afvallige sterven.

Zie eens hoe het in d.e natuur is, indien een mensch wan-
schapen ter wereld komt, hij VaL altijd scheef en kreupel
blijven zoolang h[j leeft;.g!j moogt zijne kleederen opvullen
en voeren, om de gebreken te verbergen, zljne mismaaktheid.
en wangestalte blijft evenwel, gij moogt ze verbergen, weg-
nemen kunt gij ze echter niet; het mag bedekt worden,
genezen word.en kan het niet.
2. Zoo is het in deze ziaak; ind.ien een mensch komt tot
eenige belijctenis van godstlienst en hij is niet recht geboren,
niet wedergeboren d,oor God en d.en Geest, Joh. 3 : 5; ind.ien
daar niet een volkomen werk d.er genade in zijn hart is, zijne
geheele belijtlenis van gotlsdienst zal hem nooit goed. maken.
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tr{ij mag d.oor een leven vol plichten opgevuld. worden, maar
hij zal ten laatste slechts eén huichelaar wezen, uit gebrek
van niet terdege bewrocht te zijn, eene ged.aante van God-
zaligheirl mag zijne mismaaktheid. beclekken, maar zal baar
nimmer genezen. Een mensch kan nimmer een oprecht
Christen zijn, noch aangenaam wezen blj God, al was hlj nog
zoo hoog in belijclenis opgetrokken, zond.e een werk d.er

genade in het hart. Want:
I. Zoo hij bij God aangenaam wil zijn, zoo moet zijn
gansche hart de plichten, die door hem gedaan worden,
beantwoorden: z{jn geest en bewegingen van binnen moeten
eene gelijkheid vertoonen met zijne belijdenis van buiten.
Gebecl zonder geloof ; gehoorzaamheid tot de Wet, zonder
vïees en heiligen eerbied. voor den Wetgever, wordt d.oor

God. versmaad.; dad"en van inwendigen goclsdienst moeten de
plichten van den uitwendigen godsd.ienst beantwoorden.

Nu, waar geen genade in het hart is gewrocht, kan geen
overeenkomst noch beantwoording wezen, tusschen d.e ge-
stalte van d.iens menschen harte en cle plichten, die door hem
gedaan word.en.
Ir. Die plichten, welke van God opgenomen worden,
moeten in oprechtheid geclaan worden. God neemt onze
plichten niet bij rekening op, noch oord.eelt over ons naar
den ijver vàn onze uitwerkingen, maar naar d.e oprechtheid.
vàll- onze harten daarin. Dit is het, dat beid.e, èn cie dad.er
èn cle ptcht, bij God aangenaam maakt; indien het met
oprechtheicl is, neemt God aan het minste wat wij d.oen;
maar zond.er oprechtheid verwerpt Gocl het beste, d,at wij
doen of d.oen kunnen. Dit is d,ie gestalte des geestes, daar
Gocl groot vermaak in neemt, Spreuk. 11 : 20: ,,Die verkeerd.
van harte zijn, zqn d.en Ileere een gruwel, maar de oprechten
van weg zljn Zíjn welgevallen," en 1 Kron. 29 :17.'De
Apostel doet er een groote uitdrukking blj: hij noemt het,
2 Cor. \ : L2: ,,de oprechtheicl Gods." Dat is zulk eene

oprechtheid, welker werk bijzonder op cle ziel is, stellend.e
het hart recht en oprecht voor Ilem in al zijn wegen. Dit is
de kroon van al onze genad.e en d.e roem van al onze plichten;
duizenden gaan er verloren en naar de hel, in 't micld.en van
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al hunne plichten en betrachtringen, alleen uit gebrek aan
een weinig oprechtheid des harten voor God.

Nu, waar geen veranclering van staat is, en een werk van
genade in het hart, daar kan geen oprechtheicl voor God
wezen, want dit is geen kruid, d.at in den hof d.er natuur
wastl het hart des menschen is van nature'bedriegelijk, ja
doottelijk is het, rneer zich opstellende tegen de oprechtheid,
dan tegen iets anders, Jer. 1? : g. Gelijk verdorven dingen
een grooter onge[jkheid dragen met 't geen zij eerst waren,
dan met dat wat zij nooit zijn geweest. Goct schiep d.en mensch
oprecht, de mensch vrljwillig dit verkiezend.e, is zichzelÍ
meer ongelijk geworclen, d.an iets dat bened.en hem is; hij
is meer een leeuw, een beer, een wolÍ, een slang, een pad.,
dan een mensch in oprechtheid gelijk. Zood,at, het onmogelijk
is, in eenige ziel oprechtheid. te vind.en, voordat er een werk
der genad.e door d.en Geest Gods gewrocht is; en zoo komt
het, dat een mensch maar bi,jna een Christen is, wanneer hij
alles gedaan heeft.

VIBRDE VRAAG:

WAT IS DE R,EDEN, DAT VEI-,EN NIET VEBDER,
GAAN DÀN }IA AR, TOT BIJNA EEN CHR,ISTEN

TE WORDEN?

,,Wat is d.e reden, dat velen niet verder gaan in hunne
be$clenis van godsdienst, d.an tot bijna een Christen te
word.en?"

De redenen hiervan zijn d.eze:

1. Het is, omdat ze zichzelven bedriegen in de waarheid.
van hun eigen toestantl; zlj tasten in hun toestand mis, en
achten zich goed en zeker, wanneer ze kwaad. en gevaarlijk
zijn. Een mensch kan op zichzelÍ zien, als een lidmaat van
Christus, en evenwel kan Gocl op hem zien als een vat des

toorns. Gelijk een kind Gotls tlenkt door meer op zljne zonden
te zien, dan op zijne genade; en meer op zijne struikelingen
dan op zijn geloof ; meer op d,e inwonende begeeriijkheden,
dan d.e vernieuwende genade, d.at z{jn staat geheel kwaad. is,
wanneer d.ie echter goed. is (ik ben zwart, zegt, de bruid,
Hoogl. 1:5, nochtans zegt Christus:,,O glj schoonste onder
do vrouwen," veïs 8), zoo d.enkt d.e zondaar door meer te zien
op zijn plichten tlan op zijne zonden, d.at zijn naam ge-
schreven is in het boek iles leaens, nochtans is hij in Gods
achting maar een verworpene.

Er is niets meer gewoon voor een mensch, dan van zich-
zeLven te denlen:,,dat hij iets is, waar hlj niets is," en zoo

,,bed.riegt bij zíchzelven," GaI. 6 :3. Menigeen zegent zicb-
zelf in zljn dêel aan Christus, terwijl hij intlerdaad een vreem-
deling blj Hem isl menigeen meênt, tlat zijn zonden vergeven
zijn, terwijl hij helaas nog is een gansch ,,bittere gal en
samenknooping d.er ongerechtigheid.," IIand. 8 z 23. Menigeen
oordeelt, dat hij genade heeft, terwijl.hij ze niet heeft, er
is één, zegt Salomo, Spreuk. 13:7, die zichzelven rljk maakt
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en hii heeft niets. Dit was de eigen gestalte van die van
Laodicea: ,,gij zegt: ik ben rljk en verrijkt geworden enik
heb geens dings gebrek, en gij rveet niet, (ik bid. u, let daar
eens op) ctat gij zijt ellenclig, jammerlijk, arn, blincl en
naakt," Openb. 3:L7.

Gi,j weet niet. Zoo kwaad, als zij waren, d.aclrten ze, d.at hun
staat goed was;zoo arm als zij waren in genade, dachten ze,
dat zij ri,jlt, waren, zoo ellendig en naakt als zij waren, dachten
ze d.at, ze nochtans geen gebrek ha,dden aan eenig ding.

Nu zijn er verscheidene red.enen en oorzaken voor d.eze
misvatting.Ik zal u alleen de volgende viif noemen:

Teru eerste. De stoute bedriegelijkheicl des harten, van ied.er
natuurlijk mensch, Jer. L7 : 9. Bedriegeiijk is het hart, meer
dan eenig ding. 't Ilebreeuwsche woord. beteekent hetzelfde
als d.en naam Jakob. Nu, gii weet, d.at Jakob een bedrieger
w-as van zijn broeder Ezattl is ,t niet omd.at men zijn naam
noemt Jakob (zegt hij), dat hij mij nu tweemaal heeft bo-
drogen? Gen. 27 : 36. Zoo beteekent dan het woord.: iemand
te verkorten, te verschalken, beclriegelijk te wezen I en zoo-
danig is het hart van ied.er natuurlijk mensch, beclriegelijk,
meer dan eenig ding.

Gij leest van de bedriegelijkheid cler tong, Ps. 52 : 4.
Van de bedriegelijkheicl der rijkd.ommen, Matth. 13 : 12.
Van de bedriegelijkheid cler schoonheid, Spr. 31 : 30. En
Van de bedriegelijkheicl der wiencle4, Job 6 : 15.
Maar het hart is boven alles bedriegelijk; neen, gij leest in

Openb. 20 : 3 van d.e verleiding d.es satans I nochtans is het
menschelijk hart waarlijk een grooter bedrieger dan hij, want
hij kon nooit een mensch bedrogen hebben, indien zijn eigen
hart hem niet verleid had.

Ilierdoor nu komt het, dat de mensch zich verlaat op de
goedheid van zijne conditie, uit cle groote verraderij van zijn
eigen hart. I{oe verkeerd is het in den mensch te roemen op
de goedheid. van zljn eigen.hart! Ik dank Goct (zeggen ze)
schoon ik mij d.us en zoo niet gedraag als sommigen, dat ik
nochtans'zulk een goed hart heb als d.e beste. O hoort eens,
wat Salomo hiervan zegt,: ,rDie op zijn hart vertrouwt, is
een zot," Spreuk. 28 :26. Zal iemand zijn geld" vertrouwen
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aan een beurzensnljd.er? Of zich verlaten op een bed.rieger?
IIet is een goede regel: gedenkt te wantrouwen. Àugustinus
bad: ,,Ileere, verlos mij van mljzelven." Die zijn eigen hart
vertrouwt, zal ten laatste zichzelven bedrogen vinden.

Ten tueede. Deze misvaf,ting ontstaat uit cle hoovaardig-
heid. van eens menschen geest. Ied.er natuurl{jk mensch heeft
een hoogmoedig hart. In Atlam's zond.e bleek een groote-
trotschheicl, en er is veel da,arvan in Adam's zo:nerr; het is
een gewortelde zonde, en hieruit ontstaat die vermetele
inbeelcling van eens menschen staat en conditie. Salomo zegt:
,,Wees niet al te rechtvaard.ig," Pred. 7 : 16. En Augustinus,
bij zekere gelegenheid sprekende over deze woord.en, zegt:
dat hier niet bedoeld wordt de rechtvaardigheid der wijzen,
maar d.e hoovaard.igheicl der laatd.unkenden. In dezen zin nu
is ieder vleesche\jh mensch al te rechtvaard.ig; hoewel h{j
niets van die rechtvaartligheicl heeft, die hem voor God,

aangenaam maakt, namelijk de gerechtigheid. van Christus,
nochtans heeft hij te veel van die gerechtigheid, welke hem
behagelijk maakt aan zichzelven, en d.at is eigengerechtig-
heid. Een hoovaardig mensch heeft een oog voor zijne schoon-
heid, maar niet voor zijne leelijkheid; hij zíet, zijne zuiverheid.,
maar niet zijne smetten, hij let op z{jne eigen gerechtigheid,
maar niet op zijne ware ellendigheicl. IIet moet een werk van
genad"e zijn, hetwelk een mensch zal toonen getrrek aan
genad.e. Het hooge oog zíet, opwaarts; màar het nederige oog
ziet ned.erwaarts, zoodat tlit het opschrift van een geloovige
is: de minste van alle heiligen, de grootste d.er zond.aren; maar
het karakte van een vleeschelijk mensch is: ,,ik dank God,
dat ik niet ben als and.eren," Ef . 3: 8; 1 Tim. 1 : 15; Luk. 18:11.

Ten derde. Velen bedriegen zichzehen met gewone genade
inplaats van zaligmakend.e genad.e door de gelijkheitl, d.ie er
is tusschen die twee. Iloewel vele menschen valsch geld. voor
gangbare munt ontvangen, zoo nemen meer nog, gewone
genade voor d.e ware. SauI zag den duivel voor Samuël aan
omd.at hlj verscheen in Samuëls mantel. Zoo nemen velen
gewone voor zaligmakend.e genade, omdat de een op de
anderé gelijkt. Iemand kan ond.er een bovennatuurlijk werk
zijn en nochtans tekort komen in het zaligmakendel het eene
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beweegt d.e natuur, het and.ere alleen vernieuwt de natuur;
ofschoon ieder zaligmakend. werk des Geestes bovennatuurlijk
is, nochtans is ieder bovennatuurlijk werk des Geestes niet
zaligmakencl. Hiercloor bedriegen velen hunne eigen zielen,
met een bovennatuurlijk werk te beschouwen voor een zatrtg-
makend. werk.

Ten aierd,e. ,,Yelen nemen eene belijttenis van goclsd.ienst
.troor een werk van bekeering op, en een uitwendige reformatie
voor een zeker teeken van inwendige wedergeboorte.tt Als d.e

buitenste zljcie cles drinkbekers slechts gewasschen is, denken
ze, dat' alles schoon is, al was het van binnen nog zoo vuil.
Dit is de rotssteen op welken menige ziel zich verpletterttot
hare eeuwige schad.e, aannemend.e eene getlaante van God-
zaligheid, en cle kracht daarvan . verloochend hebbend.e,
2 Tim. 3 :5.

Ten aijfde. Velen bed.riegen zichzelven, ,,uit gefurek, van
de Wet Gocls op het hart en d.e consciëntie niet thuis te
brengen en toe te passen, om te ontdekken den rechten staat
en conditie, waarin een mensch is.tt lMaar dit ontbreekt, daar
is men beroofd. van het ware werk d.er genad.e, en men zal
zijn staat beter achten dan die is. Het islene aanmerkelijke
passage, die d.e Apostel zich aantrekt, rakende zichzelven,
Rom. ? :9: ,rZonder d.e 'Wet leeftle ik eertdtls, maar als
't gebod gekomen is, zoo is de zonde wed.er levenclig geword.en,
cloch ik ben gestorven.tt

Ilier hebt gij een verhaal van d.e verscheidene opvattingen,
die Paulus had van zijne conditie, met en zond.er het Woord.

a. Ilier is z{jn opvatting van zijn conditie, zonder het
TVoord.: eert{jds leefde ík (zegb hij) zonder de Wet; Pairlus
had de Wet, want h{j was een tr'arizeër, d.ie de gedaante der
kennis had., en d.er waarheitl in d.e wet, Filipp. B : 5, 6,
Bom. 2 : 20, derhalve als brij zegft, d.at hij was zonder de Wet,
moet gij 't niet letterlijk verstaan, maar in een geestelijken
zin; hij was zond.er de lcracht en werldng daarvan op zijn hart
en consciëntie tot overtuiging en ontd.eklring van zijne
zond.enl en zoolang d.it zijn staat was, hatt hij den minsten
twijfel niet; hij vertrouwd.e op d.e goedbeid van zijne conditie;
clit wijst hij aan, wanneer hij zegt: ik Leefd,e.
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D. Hier is z{jn opvatting van z11n conditie, met het Woord,
en die is juist tegenovergesteltl aan )t, geen ze tevoren was I

als het gebod. gekomen is (zegt hlj), is de zond.e wed"er levendi"'
geworden, doch ik ben gestorven.

Als het Woord des Eleeren met kracht op zijne ziel krvam,
als de Geest Gods het metterd.aad op zljne ziel thuisbracht,
(die cloor het komen van het gebod. verstaan wortlt); toen
werd d.e zonde levendig, doctr hij stierf; dat is: ik zag.mijn
wanhopigen toestand en d.e snoodheid van al mijne eigen-
gerechtigheid. Toen hielcl. mijn hopen op en mijn vertrouwen
bezweekl en getijk ik te voren mijzelven levend. achtte, en
mijne zond.e d.ood., zooals God mlj wekte door het \{oord,
toen zag ik mijne zond.e levendig en krachtig en mijzeh'en
dood. en ellendig.

Zoodat clit de eerste reden is, waarom iemand. niet verd.er
komt in de belijdenis van god.sdienst, dan tot bijna een
Christen te wezen, 't is omdat h{j zijnen staat kwalijk begrijpt
en dien goed acht, terwijl hij 't niet is, welke misvatting in
d.eze vijf dingen bestaat:

Een bedriegelijk hart.
Een hoovaardige geest.
Nemende gewone genade voor zaligtnakend.e.
Uitwendige verbetering voor ware wedergeboorte, en
Gebrek aan toepassing van de Wet Gods, thuisgebracht

op de consciëntie.

2. ,,'t Is door des Satans listigheicl, die, indien hij een
zondaar niet kan houden in openbare goddeloosheid er op uit
is om hem te brengen tot eene gedaante van Godzaligheid."
Indien h{j hem niet kan houd.en, in zijnen zondigen weg van
leven, met geheel verzuim va,n d.en hemel, dan vervoert hij
hem tot eene belijdenis, met welke men zekerlijk voor d.en
hemel te kort schiet. IIij zal hem het nalaten van sommige
zond.en toestaan, zoo wij de rest maar wjllen behouden, en
het doen van sommige plichten, zoo wij de andere willen
nalaten.. Ja, liever dan van zijn intrest in d.e ziel te scheiden,
zal hij toestaan veel goed. te d.oen, behalve onze bekeering en
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gemeenschap met Christus ter zaligheid; tt is hem onver-
schillig door wat weg wij in de hel komen, als hij ons daar
ten laatste maar krijgt.
3. ,,'t Ís d.oor wereldsche en vleescheliike wijsheitl."

Dit is een groote hinclerpaal voor velen; want ze za| dik-
wijls met veel uitwegen tegen tle Godzaligheid. inkomen.
Jehu wil niet van zijne kalveren scheiden, omdat hij zijn
koninkrijk niet in de weegschaal wil stellen. Onder velen zou
meer ijver en woomheid zljn, als er mind.er inzicht en beraad.
was. Er is een goed.e voorzichtigheid, die den god.sd.ienst

voord.eel d.oet, maar vleeschelijke wijsheid en voorzichtigheitl
hinderen. Wij worden gelast, voorzichtig te z{jn als d.e slang,
Matth. 10 : 16, de slang nu is het listigste dier, Gen. 3 : 1.
Maar d.an moeten wij ook onschulclig zijn als tle d.uif. Als
woomheid zond.er voorzichtigheid is, dan ontbreekt er gerust-
heid, als voorzichtigheid. zonder woomheid is, dan ontbreekt
er oprechtheid I vroomheid zonder voorzichtigheid is te een-
voudig om zeker te zíjn; en voorzichtigheid zond.er woomheid
is te listig om goed te wezen. Laat iemand. zoo wijs, zoo
voorzichtig, zoo snedig, zoo vaardig wezen als hij wil, maar
laat het zijn in d.en weg van God, laat het gevoegd. zijn met
heiligheid. en oprechtheicl. Dat is eene vervloekte wijsheitl,
die een mensch verbiedt verd.er in cle diepte van d.en god.s-

dienst te gaan, ctan hij het land kan zien, opdat hij niet
door een storm overvallen worde, eer hij den oever be-
reikt heeft.
4. ,,Dikwljls is eenige lust in het hart gebleven, d.ie een
harteli.jk verdrag met Christus verhind.ert." Zij willen veel
opgeven, maar zij komen nooit tot Gocls conclitie. De jongeling
zocht het eeuwige leven, en d.aartoe deect hij schoone aan-
biedingen, eene gewillige gehoorZaamheid aan al d.e geboclen;
behalve aan één, niet meer dan één. En wil God niet van één
afstaan? Is Hij zoo streng? Wil Hi niet een weinig van Zijn
recht afstaan, als een mensch tot zulk eerê hoogte komt?
Moet een mensch alles geven? En wil God niets geven?

Neen broed.ers, hij die omtrent d.en hemel bekrompen is,
zal dien alzoo zeker verliezen als degene die er niet voor wil
geven, alles wat hij heeft, en van alles scheiden om die
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kostelijke parel, hij zal hem even zeker moeten rnissen als
d.egene, die er niet naar gedongen heeft, lfatth. LJ :45;
19 :20.

Niet te komen tot Gods voorwaard.e;r:., is het vcrclerf virn
duizenclen zielen; neen, het is d.atgene, waardoor a,lltn onr-
komen, die r.erloren gaan. Een naakt zondaar, tot een naa,kten
Christus; een bloedend gebrohen zondaar, tot een bloed.enrlern
gebroken Christus; dit zijn God.s voorwaarden. De meeste
belijders zijn gelijh het ijzer tusschen twee ge{jke zeilsteenenl
als God trekt, buigen zij naar Elem overl en als ele rverclcl
hen trekt, neigen zij zieh tot de wereld I zij zijn tusschen-
beiden, zij.willen God. niet verlaten om de u-ereld., als ze nraur
uiet verbonden werd.en, om d.e wereld te ver,laten voor God..
Maar als zij van alles moeten scheid.en, van ied.ere lust, r,an
ied.ere troeteling, van ied.ere beminde zonde, d.an zijn zij mct
Demas' geest bezeten, en God wordt door hen afgewezen;
9Tim.4:10.

Vriend.en, dit is de groote red.en, waarom velen, die bljna
Christenen word.en, niet verd.er gaan I de eene of and.ere
beminde zonde belet hen, en na eene lange en hooge beUj-
d.enis, moeten ze Christus om die zonde voor eeuwig laten
varen; zij liepen wel, rnaar hier geven zij ,t op, en dit alles
komen zij tekort, en gaan in eeuwigheid. verloren.

Alzoo zíjn deze vier wa,gen beantwoord; namelijk:
1. ïIoever iemand kan gaan in den weg naar d.en hemel,

en nochtans maar bljna een Christen zijn.
2. IIoe het komt, dat iemand zoo yer gaat, d.at hlj bljna

een Christen wordt?
3. Iloe het komt, dat iemand maar bijna een Christen is,

nad.at h{j 't zoo ver heeft gebracht?
4. Wat de red.en is, d.at iemand niet verd.er gaat, dan tot

bijna een Christen te wezene.
Wij komen nu tot d.e toepassing:
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TOEPASSING.

1. Dat d.e zaligheid. geen lichte zaak ís, zooals ze wel
geacht wordt. Dit betuigt onze lleere Christus zelfr Matth.
7 : 14: ,,Eng is de poort en nauw is d.e weg, die tot het leven
leidt, en weinigen zijn er d.ie hem vinden." De.poort d.er

bekeering is een zeer enge poort, en evenwel moet een ied.er,

d.ie eeuwig zalig wil word.en, d.oor deze enge poort ingaan,
want de zaligheid is and.ers onmogel{jk: ,rhenzii iemand
wedergeboren is, hij kan het Koninkrljk Gotls niet zien,"
Joh. 3 : 3. Niet d.at deze poort ten opzichte van- zichzelve
nauw isl neen, want de bekeerende genade is vrij, d.e poort
d.er genad.e is altijct open; in tle aanbiecling van d.e Evange-
lische genade wordt niemand. uitgesloten, tenzíi tlat hij zich-
zelven uitsluit. Christus zegt' niet: zoo Errlken of zulken tot
Mij willen komen, Ik zal ze geenszins uitwerpen; maar, al' wi'e

tot Mij komt, (hij is dan wie hij is, zoo hij maar een hart heeft
om zich met M[j te verbinden) Ik zal hem geenszins uit-
werpen. Hij zegt niet: als deze of die mensch wil, hier is
water d.es levens voor heml maar die wil, neme het water
des levens om niet. Christus misgunt niemand de genade;
hoewel d.e zaligheid zeer d.uur verkregen is, evenqel word.t
ze ons .l'r{eqjk aangeboden, Matth. 22:3,5; Hancl. 13 :46;
Joh. 6 :37; Openb. 22:\7.

Zoodat, de poort, d.ie ten leven leidt, niet nau'w is van
Christus'zijcle, of ten opzichte van zichzelvermàaÍ ze is nauw
ten opzichte van ons, wegens onze begeerten en verd.orven-
heden, die dén ingang bezwaard. maken. Een oog rran een
naald is groot genoeg voor êen d.raad., maar is te nauw voor
een kabel; óf het oog van d.e naald. moet verwijd. worden, àf
d,e kabel moe! ontstrengeld worden, and.ers is d.e doorgang
onmogelijk. Zoo is het in deze zaak, de poort cler bekeering
heeft een zeer nauwen doorgang voor een vleeschelijk ver-
d.orven zoídaat, om er d.oor in te gaan; de ziel kan.er nooit
d.oor komen met beminde en ond.ertrouwde zondenl d.erhalve
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moet d.e zond.aar van ied.ere begeerte losgemaakt worden, hij
moet de liefd.e tot alle zond.en ter zijde leggen, of h[j kan
nimmer door deze poort ingaan, want dezelve is nauw.
En als hij tleze nauwe poort door is, dan komt hij in een
nauwen weg om in te wandelenl zoo zegb onze Zaligmaker:
nauw is de weg, die ten leven leiclt; en welke weg is dit anders
dan de weg van heiligmaking9 Want zonder heiligmaking
zal niemand. tlen Ileere zien, Ilebr. 12 : 14.

Deze weg der heiligmaking nu, is een zeer nauwe weg;
want hij ligt over d.en hals van ied.ere begeerte en in het
oefenen van alle genad.en, ond.erwerpende de eene en be-
vorderend.e de andere; clagelijks stervend.e, en nochtans
d.agelijks levende, stervend.e der zonde en levend.e Gocle, d.it
is de weg cler heiligmaking. En ach, hoe weinigen zljn er die
in d.ezen weg wand.elen ! Op den breeden weg zljn veel reizigers,
maar deze nauwe weg is ge[ik de wegen Kanaáns, ten tijde
van Samgar, .waarvan gezegd. word.t, Richt. 5 : 6: ,,In d.e

dagen van Samgar, den zoon van Anath, hieltlen d.e wegen
op, en die op paden wandeld.en, gingen kromme wegen." De
weg der heiligheitl is bij de meeste menschen een stille weg;
d.aarom zegt, de profeet, Jes. 35 : 8, 9: En aldaar zal eene
verhevene baan, en een weg zijn, welke d.e heilige weg zal
genaamd word.enl de onreine zal daar niet doofgaan; geen
leeuw noch verscheurend ged.ierte zal d.aarop komenl maar d.o

verlosten zullen daarop wand.elen. De onreinen, de leeuw en het"
verscheurentl gedierte zijn in de kromme wegen, geen and.eren
d.an d.e verlosten d.es l[eeren wand.elen in d.e wegen des lleeren.

Het is dan geen wonder, dat onze Ileere Christris zegt van
het leven: weinigen zijn er, die het vinden, daar de poort
eng en de weg nauw is, riie daar.henen leiclt. Yelen geven voor,
dat zij wand.elen in den nauwen weg, maar zij zíjn nooit door
d,e enge poort ingegaan, en velen geven voor, d.at ze d.oor de
enge poort ingegaan zijn, maar zij wanrlelen niet in rlen
nauwen weg. Het is een zeer geworre zaak voor een mensch,
te vergaan op d.e misvatting van zijn weg; te gaan op de
tredepr die cle hel vasthoud.en, en nog te hopen, dat men den
hemel in 't eind. zal vinden. Die twintigerlei soort van men-
schen, daar te voren van gewaagtl is, loopen naar hun verd.erf
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