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z[f het; zij gelooven het 'Woord en zij weten dat.zg geen
(llrristus, geen genade,. geen liefde Gods hebben; dat re nooit
grnade, vertroosting, enz. zullen zien, en hierom beVen zii;
nangezien aoor 'h,en niets aníl,ers.ic d,o,n een ealwíhhel,ljln aw-
utachting ilns owd,eels

'l'en tweed,e: Omdat clit niet meer.is, dan waartoe de wet
oorr mensch brengt; 'Want d,ur d,e wet ie d,ekehni,aderzond4
liom. 3: 90, dat is, niet van grove zonden alleen, maar ook
vnn geheime zonden. 'Want het geweten, dat in ieder mensch
lx, zal de eerste ontdekken I de menschen die onder tle wet
loven, zien meer, ,daarom. spreekt Paa,Ius van ziehzolveu,
1)oor zoooer h$ onder dp utet is, Rom. 7 27-IL. Dat nui wat
onkel door de wet in oen rnensch gewrocht kan worden,
kan in een rnensch onder de wet gewrocht worden. Een
mensch onder de wet, is onder de beheersching der wet,
wolko dient om van de algemeene besmetting, en mitsdien
van den vloek ts overtuigen; De wet i,s geen bed,ieníng d,es

lwens aoar iemand,, 2 Cor. 3 : ?. Gal. 3 : 14. En indien de wet
uldus van zonde kan overtuigen, zoo is dit gezichtderzonde
on verdoemelijkheid geen gedeelte van het eeuwige leven,
on derhalve kunnen de dwaze maagden. wel zoo ver komen I
dit zal juist bizonder daar gevonden worden, waar een on-
dorzoekende bediening is, zoodat daar nauwel$ks een ge-
heime toevoer van zonde kan wezen, of het IMoord ontdekt
dezelve. Gehazí kon de talenten niet zoo geheim, noch Ana-
niaa het onttrekken ïan den prijs, zoo bedekte$k verbergen,
of Elíaa en Petrus wisten het uii té vinden. Hebr. 4: t2.
IIet Woord, is leoend en lracht'ig, en een oord,eeler d,er ged,ack-

len, hetwelk maar een algemeen werk is. Toen Petrus tot
Simon dpn Tooaekaar gezegd had,: Gij zijt een gansck bittere
gel, ontkende hii het niet, maar zeide z Bidt gijtriedm, aoor
za{1. Indefdaad, als het Woord de vaste burgten en de hooge
sterkten, en de geheime weliusten en inbeeldingen aantast
en verdelgt, en alzoo de ziel in onderwerping tot Christus
brengt en gêvangen leidt, dan'is het de kracht des Evan-
gelies en de liefde vnn Christus, aan ziin volk eigen, die dit
werkt. Maar een mensch te doen zien, dat. hij niet anders
dan vuilheid bezit, en dat h{J daarover rnaar weinig aange-

Dc onherborenen kunnen vs1 
_htrl_ 

gebrok au 6:enarle eenig
glevoel hebben.

Onze |,arnpen gaan ait,

g f. 2. Aanmerk. Ddt d,e d,coaaen maagd,en, of onherbarcn
personen, hun aolslagen ,gemis aan all,e zaligrffiende gendo
lruynen zim, en mited,ien d,aaroaer latnnen ktagen.

Zie maar op dit voorbeeld; zij dachten da[ zij r[ik warenen iets hadden; .pu1. nu zien zS 'dat ,; nË#lrilmn;hierom zeggen zii, als zii haar levensgedrag ondorzoeketr:
onze lampen z$n_uif. Is er als z$ haar harten onderzoeken,
eenige genade? Is de Geost van Christus, of Cfrrisius, Ooorziin Geest aldaar? Neen ! onze olie is verteerd; daaroá zeggen ze : geef ons aan mts ol,ie; toen zagen zrl dat zij nietlhadden. Dezelfde personen, die somtÍg.Cs opgeUta zeí zgn,,neenende dat ze r!'k zijn, en hun nieis ont'Uieekt, tunnen0p een anderen tiid zich met neerslachtigheid veínederen,en hun gebrek in alle dingen gevoelen.

Yraag. Eoe kan d,it,bfijken?

" !"ty. Eersteljgk: Omdat dit niet meer is, dan wtt deduivelen hebben; indien dit heiligmaking is, wanneer ik zte,dat ik geen he'igmaking heb; indien áit ootmoed is,. wan.neer ik zie dat ik geen ootmoed bezít; indien oit reinnettr' is, wanneer ik zie, dat ik niebs dan onreinheid heb, dan z{fnde duivelen geheiligd en gereinigd; daar z[ onreino geeston,van God vorvloekt en afgezonáerd zlJn tot alro kwaad enzonde, cn mot de kote'on dor duistornis gobooid ,Un, ï.ot.n
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rln hoewel zii dachten dat het de zaligmákeirde genade was,
rrl' iets dat hen bij God zou aanprijzen, zien zij dan dat ze
gocn genade hebben; daarom worden zij verlaten, gelijk dezo
urnagden. Als een man nooit rljk is geweest- kan hlj er ook
rrlot gevoelig voor zijn, als hij een bankroetier of een bede-
Irtrrr wordt. Zíe hoe heb met Ad,am was; hij was in een
golukkigen stáat met het Beeld Gods; toen hii dit verloor,
zng hij zichzelven naakt ,en was beschaamd; was dit een
zuligmakende genade ? Neen. Zoo ook, hoewel de geveinsden
rrlot tot die gerechtigheid geraken, zoo kunnen zij echter tot
vole geestelijke voortreffelljkheden geraken, die zij hoogelÍ$k
kunnen prijzen, als de zoodanigen welke hen bij God en de
tnonschen zullen aanprijzen; maar als die verderven, zullen
z[f gernakkelljk hun naaktheid, verachtellikheid en gemis van
nllcs zien. Saul, had, gel[jk we weten, den Geest Gods, maar,
I Sam. 16: 1,4; Een booze geest kwam, en d,e Geest des HEE-
ItttN week aan hem. Wist Saal dit niet? IIet hebben van
(lods Geest, maakte hem des.te gevoeliger voor den boozen
goost. Evenzoo is het met menig mensch; de Geest Gods
w[fkt, en hij kan niet bidden, noch profeteeren, noch spre-
krrn, noch denken, noch iets doen, wat hij gedaan hoeft; ja,
h{f kan een booze geest in zich gevoelen; en is dit onbe-
konri? Kunnen de dwaze maagden dit niet weten, gelijk
Simson toen hij geschoren was ?

'l'en aitjfd,e: Opdat zlj dat wat somtuds een billiik oordeel
(lorls over een vleeschelljk hart is, zouden zien en gevoelen;
vtrcltijds, ik zeg niet altijd; omdat de Heere dit als een voor-
lrtrpoifling voor de genade gebruikt, gevoelen z\j dat zij de
gonilde en Christus yeracht hebben; zij, die zich een schljn
vorrr God geven en hooge gedachten van zichzelven hebben,
rrrrr hetgeen zij hàdden; zij zullen zien clat hun gansche be-
l{lrlcnis maar blanketsel en al hun goud maar blik en koper
lx. .loh. 8:2L, Gij zul,t mij zoeken en gaj zutrt mli niet ainden,
mtuv in utne zond,en nr,lt gij steraen. Altud te zoeken, onder-
rrl.olt cen gemis; zoodat gij een gemis van mij zult gevoelen ;

orr indien van mU, dan van alle leven, van alle genade, van
rrllo vortroosting en goed; en dit verlies maakt de Heere tot een
nt,rnf, dio zlJ op zichzolven zullon brongen doorHem te verachten.
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daan is, dit ,is niet meer, dan hetgeen in een bedriegel$k
hart gewrocht wotdt,', Jak. 1:2S. 24. De ,wet, of het woord
Gods, .belet een ongodvruchtig .hart, een vergeêtachiig toe-
hoordèr, 'zre'l.oelven te zien; en wat kan het hem wàarlijk
ontdekken, dan zÍrjn eigen verachteliikheid ? Dit glas zal hun
kleinste vlekken ontdekken ; d.eze ton zar u Àtofjes Iaten
zieni gij'weet en ziet het, en dat is alles.

Ten d,erdn: ,Omdab dit niet anders is. dan :het ontwaken
van een slaperig geweten, dat de ergsto mensch, en do
meest verborgen geveinsde somtijds ka,n hebben; Kains ge-
weten dacht, terwlil hli zorgeloos r'as, dat ziin oferande
zoo goed als die van zijn br.oeder .was; maar' toen hij ont.
waakte, riep hii uit: Mlin misctaad, is grooter, d,an áat zij
uergeaen word'e. sautr ging voort met het vervolgen van Daaià,
en hij dacht dat God hem zou helpen, daarorn, zie 2 Sam.
28: ó, begaf hij zich tot de Urim, enz., maar God antwoord-
do hem niet; toen za:g hg zlin toestand en slàakte een jam-
merl$ke klacht, orndat God van hem geweken was .n i"m
niet meer antwoordde. Gewoonlijk geschiedt dit, ps. g, Jaag
hun ureeze aan, o HEERE, Iaat hun weten dat zij menschen
zijn; zwakke, zondige, verachteliike menschen. Ais de Heere
zlin gerichten oefent in eens menschen geweten, zoo worden
niet alleen de grove missragen, maar de geheimen van aile
harten, de geveinsdheden van alle menschón, aan henzelven
ontdekt, gelijk ten laatsten dage aan de gansche wereld;
daargm, gelijk de gewetens der geveinsden ten laatsten dage
ontsloten zullen worden, zoo knnnen zÍ$ nu reeds in dit leven
zien, dat hun belljdenis maar blanketÀel is; zie Jez. BB:14.
D9 Seleinsden zijn bevreesd, als God in toorn verschijni;; ocà,
wie zatr bi,j d,en Heere w,nen ? Zij zijn somtgds ,oo oe"rbl*t".d
door Gods heiligheid en getroffen door Gods verschriklegk.
heid tegen de zonde, dat ze uitroepen : wie zal bij den Heere'wonen ? Is er iemand die voor Hem kan bestaan ? Zie, danis alles,blanketsel, en verachteliik voor Hem.

Ten aierde.' omdat de geveinsden ondervinding kunnen
hobben van een groote verandering, die in hen gewrocht
wordt, welke hen; als die vermindert en bederft, gevoelig
kan makon yoor het gemis vpn dat wat z[J oenrnaui iadden;
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rlnchtig z$n als deze, die nooit zoo goed als de geveinsden
worden? Want:

l. Gij waart geboren. en hebt gnleefd, niet alleen in een
zondigen staat, maar in een onchristelijken staat; gij waart
rkxd zonder eenig leyen, in allen deele besmet.

là. Indien de Heere eenigen van u uit dezen staat trekt,
,,tn zal Hij u bekend maken welke arme schepsels gij z$t,
r,txdat glj' zeggen zult: ik meende dat ik zoo en zoo was,
tlur:h ik zie dat ik rampzalig ben; ik dacht dat ik zalig zou
tvorden, maar nu ben ik verdoemd, zoodat uw mond gestopt
uul z[n, Rom. 3: 2l; anders zoudt gÍ$ nooit tot den Heere,
l,ol, urvs Yaders huis komen, en de genade Gods prijzen, als
gtl nog eenigen draf hadt om van te leven.

ll. Nooit wist gij dit; nooit hebt gij aan eenig christen ge-
klrtngd: Ach! mÍ$n olie is verteerd; miin lamp is uit; Chris-
l.ttx en de Geest, en alle goed is \iveg; neen, gij meent van
uitclven dat gii rijk zijt, en u niets ontbreekt; giti hebt eenige
konnis, gij wordt misleid door uw goede genegenheid, en gij
z[f t daarvan vol, maar d,e Heere aal, u ui,t ziljnen mond, spuwen,
Irrrlicn het zoo met u is. Ja, al hebt gii de middelen zoodat
g[f rlie hoort, zoo zal echter de gansche wereld niet kunnen
rrrnken, dat gÍ;i uw naaktheid, ellende, zonde en ledigheid
/,ftr|. 11961no, al richt de Heere nu geen rechterstoel op, zoo
ztrll, gii er echter op zekeren dag voor gedagvaard worden,
llr tlon zullen uw geheimen voor de gansche wereld geopen.
lrttrrrrl worden, en omdat gij zegt dat gij zíet, d,aarom blljft
uu) ozn,de. Zoo zeg ik dan tot u: gij hebt God nooit veracht,
rroch God gehaat, enz.; daarom blijft uw verachting; indien
Irr'1,7oo is, dan zal Christus die ontdekken, en die wegdoen;
rrrrulr is het zoo niet, dan blijft uw zoncie.

Ë ll. 3e Gebruik. Zie hierin het bedrog van dat verieidelijk
glvocloD, dat de ware heiligmaking bestaat in een erkentenis,
rlrrl, rnen geen heiligmaking heeft; en dat de reinheid des
Irtrrt,orr niebs anders is dan de onreinheid te zien; dat dit de
nlur()(,ílr) van geest is, geen genaáe in den mensch zelven,
Iroclr ool( Ohristus in hcm te zien; en dit gevoelen was niet
trlLrrrn in hot verledcn, nraar het schijnt nog verspreitl te
ztltr; wolk gevoolon, dnnr hot aan rnenig genodoloos hart
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$ 2. 1" Gebruik. Hieruit kunnen wg don jammerl[jken staet
der zoodanigen zien, namellik:

EerstelQile : overdenk hoever de zoodanig€n van het eeuwige
leven verwiiderd zijn, die nooit hun val gekend hebben; de
dwaze maagden kenden haar gebrek aan olie en schljnsel,
en nochtans waren zii dwaas, en werden zij buitengesioten.
Hoe groot is dan de val, en hoe groot de ellende van hen
die brandende lampen hebben, rrnaar het niet weten ! Dit ig
do staat van menig bel$der, van menig mensch, die van
den lleere en de genegenheden die hÍg eenmaal irad, afge.
vallen is. God verlichtte hem, maar nu verblindt Hii hem;IIij ontvonkte hem, maar nu verdooft HÍg hem; Hij maakte
hem teeder, maar nu maakt Hij zijn hart vet; Hij maakte
hem iaag in zljn eigen oogen, gelijk Saul, doch opgeblazen
toen hij koning was, daarom doet God hem zwellen; maar
dit is het droevigst, hí$ weet het niet, Jez. B, Als een mensch
wist dat zijn lanp uitging, zoo kon hÍf, gel$k deze maag.
den, daarnaar zoeken, en het mogelí$k vinden; doch nu is
er geen hoop, tenz[j de Heere helpt; geliik wij zien, dat het
gaat met gekwetste en gevallen menschen ; zíj zíjn over den
slag zoo verbaasd dat zij het niet weten; z[j kunnen er van
sterven, tenzij die bii hen zijn hen verbinden, en hier of
daar om hulp voor hen zenden; zoo is het met velen; de
menschen 'zqn zó6 verdoofd door eenige slagen van hun wol.
lusben, dat er, tenzii eenige christelljke wienden hen ver.
manen, waarschuwen, en hun gebeden en tranen tot den
Heere opzenden, geen hoop op herstelling is; en of de Heere
gebe_den wil zgn, is moeielijk te zeggen. Zekerlijk verhoort
de Heere in dat geval zeer zeldzaam, hoewel Hij het echter
somtijds doet, zoo de zonde niet doodeliik is; maar in een
broeder zal de genade hulp zoeken. ars óchter een rnensch
nooit genade had, en dan gevoelloos wordt, zoo js er weinig
hoop; als een mensch niet kan gevoelen dat de zon over
hem opgaat, en evenmin dat de dag verdwijnt, hetns de zon
ondergaat of niet, dan kenteekent dit een ellendig" 

"orgu.looze, of droevige blindheid, waardoor die mensch in do d*is.
ternis is; zoo ook is hot hior.

lrcn tweecl,c.' 'wi,t uar van hon wordon, die nooit zoo neer-

I
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behaagt, en met zijn begeerlijkheid ovêteenstemt, insgel[fkr
een schoone dekmantel van ootmoed en zelfverloo'chèning lr,
en,den weg baant voor een bewijsvoering welke de Schrlf.
tuur nog nooit verklaard heeft.

De armoede van geest is een genade, die bizonder oigon
is aan hen, die'het koninkr$k der hemelen zullen hebbènj
maar geen genade te zien, is aan hen eigen, die buiten hot,

koninkrijk der hemelen gesloten zullen worden;t niemand
dan zij, die gerechtvaardigd zijn, kunnen op een'zaligmakende
wijze geheiligd worden; velen die veroordeeld zullen worden,
kunnen zien, en zien dat zij geen heiligmaking hebben; der.
halve is dit geen heiligmaking.

1. Indien dit armoede van €ieest is, geen genade te zien,
dan verandert een algemeene genade in een bizondere go.

nade, in een zoodanige, die bizonder eigen is aan de uitver.
korenen, geliik de ware armoede.

Z.r'Dan is het een genade van den Geest Gods, een on.
waarheid staande te houden, en den Heiligen Geest tot eon
leugenaar te maken; want waar armoede is, daar is genado
en Christus.

3. Dan zou de genade van de armoede des geestes, ten
eenemale str$dig zijn met den Geest der genade, d,ie ont
d,oet weten de d,i,ngen d,te ons aun God, geschonken zitjn; maar
deze arrnoede van geest doet ons niets daarvan weten.

Nochtans zullen velen deze ïsare armoede van geest be.
lijden, en zeggen dat die inderdaad de ware heiligmaking ls,

Eerstel,iljk: Het is \ry'aar, dat daar nooit iets van de genado
van Christus was, waar de menschen zich tot het hervor.
men hebben begeven zonder Christus, tot genegenheid, enz.
Daar worden de menschen genoodzaakt hun rampzalige voet.
stappen Le zien, en gelukkig is het hart, hetwelk iedere pluim
van zulk een kuif kan uittrekken; maar haar, daar dio ls,
als de Heere daarvan bewijs gegeven heeft volgens zlJtt
Woord, te veraehten, is duivelsch; want h[j was het, dio zeido:
Job d,ient God ni,et om niet; het was een leugen, waary&n
hU de vader was; on het is een grooto ondankbaarhekl
tegenover den Geest, voor hetgoen H[ gedaan heeft.

I'en tweedc: lndion or g€on gonado noch Geest in oon
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r,lrrlx[orr, maar alles in Christus is, zeg het dan openliik, en

ielll, daarover niet beschaamd; de menschen moeten niets
Íkrrr, urnd"t zij niets hebben; laat anders dit bedrog varen'
urr hult het nooit eenige aanneming in heilige harten vinden.
liirr oclrter', hoevelen beschr{iven de geveinsden nog met al
rk' grrnade des Geestes; met geloof, met de aanneming van
tllrllsbus als Koning, Priester, Profeet, enz., alsof ze reine
eclurpsols en oprechte menschen zouden zijn, door niets in
*,lclrzolven te zien, hetwelk in strijd is met Christus, Joh.

lil: lí), Giljlied,en zljt reín.
'l'tn d,erd,e: Het is lilaar, een begenadigd hart is in staat

nlllx to ontkennen, wat de Heere in hetzelve gedaan heeft;
rlrrclr dit behaagt den Heere niet, gelfik Cal'rsyn meent dat
ltalrua deed, toen hii zeide: Heere ! ook' de handen on voe'

lrrr1, on alles. Neen, zeide de l{eere, gU zUt rein van hoofd,
+'tr nllos is rein, behalve uw voeten; daarom is er niets noo'
rllg rlnn die te wasschen. En wat is meer algemeen dan deze

surrtlo? Hetgeen zondig is tpt een plicht te maken, is de

rlng in den nacht, en de nacht in den dag, te veranderen;
lrnf kwaad goed, en het bittere zset' le noemen.

I 4. 1" Vraag. Maar maakt'd,e Eeere niet, d,at ieder mensch

uirlu in zichzelaen ziet?
Ántw. Ja, dit doet de Heere, als Hii hem voor Christus

l,ooboreidt, of hem tot Christus trekt; maar dit heeft plaats,

wnrrr niets is, noch arutoede, noch eenige andere genade.

:1. Vraag. Maar is d,it d'an geen armoede uan geest? Of is
hrl niet zoo, d,at zii ctie arrn l)dn geest z[n, niets zien?

l. Antw. Ten opzichte van hua onherboren gedeelte, waar-
vnrr z[J hoe langer zlj leven, des te meer het kwaad gevoe-

lorl ' on zoo worden. zli armer zq zíen daarrn geen goed, en

lrr rlirrn zin, achten- zij ziohzelven de allerellendigste menschen,
rlhr ltiorover rneer dan:ooit treuren; nochtans a;ls z[j geen

gorrtl iu zichzelven zien, moeten zij, als hunne oogen open

a[f rr, tlib zeggen: Ik .aerheug mA in d,e Wet nanr d,en in-
untndigcn,menech; orn deze reden is een herboren christen
vrrt'tclltel[fk in zfn eigen oogon na alle plichteu en oefenin'
gltr; h[J ziet hoe a,Iles door oon schendol{Jk hart bezoedeld

wrrrtlt;. volgens Spr. B0:2, noomt h{J zich onaernuftiger dan

d
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.'l' (loor geen genade te zien, zonder het wezen daarvan te
irl,rrl in dit geval moet een rnensch naar het getuigenis des
lllostes zoeken; zonder de meening des Geestes of van zijn
gr'Í,uigenis te verstaan, zuu een mensch z$n oogen moe-
l,rrrr *luirro ooor een gedeelte der waarheid, opdat hii een
ntrrlur gedeelte zou kunnen zien; een mensch moeb zien, zoo
'rrgt men, dat hij bemind wordt, maar niet glj geloovige, of
g[f gr:roepene, wordt bemind of gerechtvaardigd. Àch, wacht
u voor deze manier van bewijzen; of anders door nu genade
l,rr 7iun, en op een getuigenis te wachten; dit nu is het vei-
llgxl; want wanneer het getuigenis ook komt, zoo is lrreb ze-
kl11gL recht, en geen bedrog. Elierdoor zullen wiJ de volko-
Itrotr meening van het getuigenis en de uitgestrektheid van des
llooro'n liefde zien. Zie derhalve toe, dat gU niet alle genade
vrrr11g1r1, door niets te zien en dan op een openbaring te
wncltten, en te denken dat als die komt, het dan recht is.
Nrxrn, geenszins, gij kunt niets zien en toch ter helle varen.
l)rulr is geen vertroosting voor hen, die niets zien; denkniet
rlsl dit armoede van geest is; het kan een zegel wezen on-
dor op een wit papier, om er den naam boven to schr{iven,
vr,í)r een zoodanige wien de Heere nooit genade wilde bewí$-
r,orr. tsid om dat'wat God beloofb; ja bid daarom, Zach. 13:9.
Itlrrrxt rnoet de Heero zeggen; GÍ$ ziit miJn volk, en dan volgt
6r op van onzen kant: De Heere is mijn God. Ondervindt
rlnt, dc Hoere u tot zljn volk maakt, en zegt dan zoo. Laat
elrr iegeliik weten dat hieraan nooit getwijfeld is, of de Geest
rln oorzaak van het getuigenis en van de geruststelling in on-
í,nr otruu, is; doch als er niets wordt gezien of getoond, zoo
hl[fl't de zaak verborgen. Ach! mocht het Gode behagen u
rllt, lc doen hooren, gU, die afgeweken zijt van de eenvoudig-
Irnkl rles evangeliés van Christus ! Deze dwaze Maagden wa-
rr,rr wilzer in deze bizonderheid clan velen hedon ten dage;
z[f lio1rcn om olie in haar lampen, daar z$ wisten dat zij zonder
rlr,zl rloor den Bruidegom niet konden aangenomen worden.

4Í! lruilc, Ach, onderzoek en deproef uzelven nauwgezet;
wnrrt gU zult mogelijk mot der tijd nog zien, dat al ut4
blrr.rrkotsel vordw[fnt en al uw schuld ontdekt wordt.
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iem'a1td; doch hli spreeht alsdan 
'an 

ziin natuurrilken staat,en alleen in dat opzicht; andors zou h[i in sirljá z6n metI Cor. 2: 10.
2. zij zien niets in zicbzalven om hen bii God, in het stuk

der rochtvaardigmakirrg aan te prijzen; in dit opzicht,wordt
Paul,us' voorleden en tegenwoordigo rechtvaaidigheid alsdrek gerekend.

3. Vraag. Als een gneinsd,e níets zi,et of geooelt, en eaenrnin
d;íe arm aan geest zí1jn, wat is d,an het ondnrscheict?

Ántw. IIet onderscheid is velerlei. 1. Die waarliik arm i$,ziet' zooveel verachtergkheid in zich, dat hiJ ,ui *áisinsvan zichzelven heeft, Ezech. 6: g. Maar ati, Ce geveinsOe
eenige uitnemendheid bezit, brufb hu er vol van" en is ertrotsch op; als deze verdwenen is, zoo zoekt hij wederom
zichzelven, en walgt niet van zichzelven.

2. De ware armoede des geestes drÍjft een mensch uÍt
zichzelven en uit alle vleeschel[ike zelivoldoening, irengt
hem van de gaven t9_t 0e genade, om daarbli te Ëtguer,, en
di9 aan te kleven; gerijk in de verloren zoon, die nËt*Íuen
zijn. 

-gebrek zag, maaÍ de noodzakelijkheid van brooá ge.
voelde; zonder brood, zeide hij, sterf ik, ps. 40:le 11. Maar
een ander die geen goed ziet, wordt óf, niet uit zijne voldoe.
3ingen gedreven, want als hij niots ziet, geliik"Kaln,".zoo
bouwt hij steden; óf zoo hij eenig goed in zióhzelven ziet,
wordt hij niet uit zichzelven gedreven.

s ó. 3" Gebruirc- Zie hieruit wat het zekerste en veiligste
middel is, om onzen goeden staat te doen blí$kerr; waníahde menschen om deze zaak neerslachti g zin, dan is het,
omdat ze geen genade zien en dus het gótuilonis des Gáss.tes verwachten, of omdat ze eenig zatigrnatend werk vangenade en het getuigenis des Woords tegemoet zten en de
bevestiging des Oeestes verwachten; want de zegels dienentot bevestiging der belofte en des verbonds. Ináien het ig
door geen Genade te zien, dan is het één van beide,- t'iáoor
geen 'genade te zíen, zonder het wezen daarvan te hebben,óf anders op een openbaring te wachten, ,on dan is het be.drog; want die dit doet, ligt onder de veroordeeting- Oes'woords, en is derhalve vor vin de vertroostins oes G;ïst.s;
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rkrn. Ach, had ik n{in tiid waargenomqn! zal de zorgelooze
u ílggen.

'l'en tweed,e: Zij kunnen een diepgaand gevoel daarvan
lrlbbcn en een wonderbare voortreffelijkheid daarin zien, zoo-
rlrr,t zij aangemoedigd worden om die te begeeren. Joh. 6:
llt -- 34, Mijn aad,er geeft u het brooil, uit dnn hemel,, hetwelk Mozes
rtitt gegeae- heeft; het brood, dat aan ile werel,il, het leaen geeft.
'l'um zeid,en zij, Heere! geef ons altQjd, d,it brood,; en echter
wrrron zij vleeschelijk, en hunne begeerten, welke uit een ge-

zk:ht van de voortreffelijkheitl des broods ontstonden, waren
vlooschel$k. De Schriftgeleelde, Mark. 12: 33, M. Den Heere
uutcn God, lief te hebben met geheel, uus hart, is bett d,an al,

ilr brand,offeren en slachtofferen. Waar}Í1ik dit is wonderl[jk !

l)o inzettingen z{jn goed, de schepsels zijn goed, maar dit is
lrobor. Als een mensch de wereld prÍ$st, zoo begeert h{j die
tl[[fd, lroewel hij die nooit had; zoo was het ook met Bileam.
Nlot alleen kan het Woord en de Geest dezelve aanprijzen,
wuRrdoor zij die begeeren, maar haar voortreffel{jkheid in het
krvon der heiligen kan die aanprijzen, zoodat de vleeschelijke
Irrlrton, het gezelschap en de liefde van zulke menschen bo-
vrrn alles zullen zoeken, Openb. 3:8, Gen. 26:28, Wlj zagen
dal de HEERE met u we,s, en dat gij aan Hem gezegend,

ward,t. Hierdoor zijn er eenige begeerten naar dezelve, 2 Petr.
t:20. De menschen ontvlieden de besmettingen door Christus.

ll'en derd,e: ZÍ$ hebben smaak in haar zoetheid, en begeeren
Irrurr hierom, Hebr. 6. Johannes \ilas een helder schijnend
llr:ht, en z$ verheugden zich in hem; gansch Jud,ea en Je.ru-
re,lcm, kwam in menigte tot zijn godsdienst; men volgde
Irorn na in de woesiiln. De smaak der genade van Christus,
krr,n de begeerten naar dezelve wonderbaar opwekken, men
krrn er veel zoetheid in vinden, Luk. 12 :26. Vel,en zullen
tql(Jen: Heere! hebben wili ni,et in utn tegenwowd,igheid, gegeten
rrr, gcd,ronken T Zlj vonden daarin veel zoetheid; de lfeere
loorde onder hen; zij begeerden Hem en dachten dat IIÍ1j
Irtttr eigendom was; echter werden zij buitengesloten; zie
vtrrs 24. Yel,en zul,Ien zoeken, i,n te gaan en zullen niet lrunnen.

l'en uierd,e; Z[j bloeien, en kunnen opgroeien in een heer-
llJko bel[Jdonis, in dr.r wogon dor genado, ja in zulk een be-

l'h, llhtppnril, Tltn uangitn, Dl, IL l0

Yan ile begeerte naar genaile, ilio in rle geveinsilen kan ziJn.

Geef ons aan u2o olie, enz.

S. 1. 3. Aanmerk. Dat d,e d,,waze maagd,en, níet alleen d,e za,
Iigheíd,, maa?' de genade zelue ernstíg lcunnen begeeren ; want dezo
maagden verzochten niet alleen den Heere om haar open te
doen, maat ze zeiden: Geeft ofi,s nakt urn olie; en dit veizoch.
ten zíj niet in schdjn, maar oprechtelijk, want z$ werden
haar gebrek gervaar : onze lampen zijn uit, onze olie is ver,
teerd, onze ellende is groot; ach, help ons dan nu met ,uw
genade. Dit zal uit deze bizonderheden kunrlen blljken.

Eerstelijk: Zij kunnen haar vei'lies en gemis daarvan gewa&r
worden, en omdat zlj eenige hoop hebben, om dio in dit lo.
ven weder te herwinnen, kunnen zlj die zoeken. Zoo wat
het niet alleen met de maagden, maar ooL met Simon d,eh
Toouenaar, Hand. B:23. 2L, toen hij overtuigd.was, dat hlJ
een gansch bittere :gal was. IIij vêrgenoegde zioh niet met
het zgne, maar ,,hlj beval zich in de gebedgn ,eler,kerke en
apostelen aan: Bid,t gijl,ied,en, zeide h[j, aoor mij, d,at niete
oaer m{ kome aan hetgene gij gezegcl, hebt, maar dat ik in een
anderen staat' ,gebracht .worde, waar.door rik dit.alles mogo
ontvlieden: Amos 8:11. LZ, Ik aal, eenan hohger zendin,
niet nnar brood,,'rna,q,r om het.,.Woot.cl, te hooren; dat is,; gf
zult een jammerliik gebrek daaraan en aan vertroosting, hot
leven en den,Gsest des levens gevoelon; en gU zult van zos
tot zeo zwervon om hob" to zooken on gU zult hob niet vin.

A
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li$denis, dat ze de vervolging kunnen doorstaan, gelijk de
doornige grond en eenige toeneming daarin hebben, hetwelk
zonder eenige begeerten en aandoeningen des harten niet
kan geschieden.

S 2. 1" Gebruilc. Laat dit alzoo een waarschuwing aan al
het volk Gods z$n, om den Geest der genade met allo zorg.
vuldigheid te bewaren en niet te verliezen, maar alles aan
te wenden om die inwonende in hen te doen zijn. Want
gelijk de Heere Jezus, toen IIij zljn discipelen over hun ge-
lukzaligen staat in verwondering wilde brengen, opdat ze
IIem en zijn liefde zouden beminnen, zeide: Vel,e koningen
en profeten hebben begeerd, d,eze dagen te zien, en hebben d,e-
zelae níet gezien, aldus zullen vele belijders van groote be.
kwaamheden en gaven, den Geest der genade en des vre.
des, dien gij hebt, begeeren, en zij zullen Dien nooit zien;
nooit zullen zij Dien hebben. Toen Ázafs hart afgetrokken
werd door de euveldaden der wereld, en hij haar ijrlelheid
aanschouwde, werden zijn begeerten omgewend,: Ach, het ie
milj goed, zeide hÍLj, nabitj God, te aijn; alsof h{j gezegd had:
hoewel het goed is, de dingen zelf. te hebben, echter is hot
niet goed voor m[j, met mÍgn begeerten en waardeering van
dezelve, al te sterk tot dezelve te naderen; maar het is
goed, aoor mij, nabij Hem te zSn. Het kan somtljds geschie.
den, dat uw hart ontbloot is, om uw toestand, en gij wat
de Heere voor u gedaan heeft, niet behoorl[jk kunt waar-
deeren, zoodat gij hierdoor geen begeerte naar den Heere
of zijn genade, maar naar de geoorloofde verkwikkingen der
wereld, hoewel niet op een onwettige wijze hebt, zoodat gif
zegt: had ik maar zoo veel, of had ik het zoo goed als an.
deren, dan ware het wel. In ps. 141 :4. bidt Daaid, den
Eleere, dat Hij z[jn hart niet tot een kwade zaak neige, ja
zelfs niet tot de goede dingen der goddeloozen: Lao,t'mfi
niet eten aan hun Lelelcernijen. Want aangenomen dat gii at
deze dingen, die anderen hebben verliest, zoo zal tochaetgrt
komên, dat de grootste prins en zij, die hun begeerten hier
voldaan hebben, zulen zeggen: Ach was ik in de plaats v&n
dien man ! Dehalve, al oefent de Heere u door vele behoef.
ten, we€s echter indachtÍg, dat uw einde vredo zal zlJn,
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wr:rrvoor de anderen in dien dag wel een rvereld zouden
willcn geven.

2o GeAruilc. Wat zal dan van hen worden, die nooit eenige
gonade begeerden, omdat ze wèl genoeg zonder dezelvezlju!
l,lrrrr mensch kan niet leven, zeggen zij, van de gebeden en
Irot aanhooren der predikatiën; zulke piichten zljn moeiel$k;
inrr zfn verhinderingen, geen gewenschte hulpmiddelen ;enals
lr,nigê inzetting voothanden is, dan heet het, wanneer zal de
xnbbath geeindigd zijn ? En wat Gods volk zelf aangaat, zij kun-
rr(lll geen onderscheid tusschen hen en anderemenschenzien;
,1n,, zlJ meenen dat zij zelfs erger zijn; indien dit uw godsdienst
lË, zoo beware God m$ voor uw godsdienst. Ja, zij kunnen geen
rchoonheid in Christus zien, om Hem te begeeren; zij kunnen
lrngoeren dat zij op de Sabbathen niet zooveel beteugeld worden,
rlrrt er zooveol moeite niet aangewend worde om hen te onder-
w[Jzen; mogeli$k zuilen zii begeeren, dat hun handen weer-
Irourlen worden om te stelen, hun gedachten om te vervloe-
kon, en hun voeten om te loopen om bloed te vergieten;
tnnnr het leven der genade en de kracht derzelve begeeren
r[f niet, en hebben zij nooit begeerd. Ik herinner mii dat
lhtoid, toen h[ in groot gevaar was, zeíde: Eeere, tnrlin
curhtan is aoor u niet aerborgen; dit was zijn vertroosting
nh h$ niet kon bidden, Ps. 38: 10. Maar hier is het anders.
Krrrrt gij, als het uiterste gevaar u overkomt, zeggen: ik
borr nu niet in staat om te spreken, maar ach ! gedenk mijn
t,rnnen, in het verborgen voor U gestort, mijn zuchten te
rnkldernacht, mifn dagelijksche klachten, mÍfn dagelllksche
vorzuchtingen tot U, die uit dit bedroefde hatt opgeklommen
r,lfrrl Heeft de Heere dit nooit in u gewrocht? Als hetuiter-
rlo govaar genaakt en gU niets dergelijks hebt, om voor
rr l,o getuigen, denkt glj dan, dat de Bruidegom u in vrede
zrl ontmoeten? Ach neen! begeef u naar huis en slaakjam'
rrrlrklachten over uw ziel; zeg: de Eleere is verre van mii;
nln aolen zullen zoeken in te gaan, en niet kunnen, wat zal
rlrrn van mlJ worden ? '

lle Gebruik Zie hieruit hoeveel menschen zichzelven met
rlo trow{fzon ven hun goeden stnat bedriegen, die, hoewol zij
grrtrrr ollo in hun vat, noch sch{Jnsol in hun leven zien, echter
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H[ moet die uit den hemel halen, anders zgn ze orunut;
wnnt als de Heere de zaligmakende begeerten wezenlijk
wrrrkt, zoo zaait Hlj die alt$d in een verbroken hart, het'
wolk inderdaad ten eenemale verbroken is; als God het roo'
krrnde vlas in brand steekt, namel$k de begeerten, zoo breekt
llfl eerst zelf het riet.

'fen tweedn: Het ontlerwerp in hetwelk deze begeerten zijn.
l,lrn man heeft een zoon en een dienstknecht; de zoon
kr[fgt alles wat hlj begeert, omdat hÍ$ den geest eens zoons
lrooft; alles wat de vader heeft is voor hem, hetwelk hem
l,on nutte zal verstrekken. De knecht begeert met veel aan'
rlrung, maar hij bidt door den geest eens dienstknechts, en
nllos wat zljn heer heeft is niet voor hem; als hij dus om
rlr erfenis, of een gedeelte daarvan, en alzoo om het ge'
rlrrolto des zoons bidt, zal hij dat dan verkrljgen ? Neen, hij
znl hebben wat voor een dienstknecht betamel$k is; zoo
rrrrk is het hier; de Heere heeft eenige zonen in z[jn kerken
rlozo bidden en begeeren uit den Geest des kintlschaps; alles
wnt God heeft is het hunne; zí$ zullen het hebben; daarom
nogt Ps. L45:L9-2L, IIij zal, het wel,behagen d,oen d,ergenen,

día ÍIem urezen, d,ie Hun Liefhebben en zich in Eem tterbl,iryiil,en ;
wnnt dat is de eigenschap des kindschaps; als een zoon alle
vorkwikking op de wereld moet derven, ja als hii er ziJn
Irokomst van heeft, vermaakt hij zich in zijns vaders aan-
grrzicht, liefde, genade, gemeenschap en huis, Ps.27: 4, Want z{
fljn erfgenamen Gods en med,eerfgenq,rnen oan Christus wndat ze

Èonen zitjn. Maar dezen, die maar dienaars zijn in het huis
(lrrrls; zullen zrt hun begeerten en hun hartelust hebben?
Nrron. Zoo was het met deze dwaze maagden: zij waren
nllrxrn maar dienaressen in het huis, geen ware bruiden of
rlrrchters, op z$n best maar dwazen; zij hadden niet den
I lrrrrst des kindschaps, maar ze hadden hun begeerten;
trrroll ïvaren zij met den Heere Jezus zelf zaligmakend ge-

Irrrwrl, noch stelden zg haar hoop op Hem, maat zij waren
rlwruls, en dit is de oorzaak'waarom de begeerten der an-
rllron gehoord werden, en de hare niet.

'l\m d,erde: Ongegronde begeerten worden alleen in een zekere
rrrn[o gokoosterd, terw{fl integondool begeerten der hoiligon
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omdat zlj het begeeren, van gedachten zijn, dat de Heere
hen en hun begeerten aanneemt, en Hij hen daarom zal
vervullen. Die opvatting houdt zelfs duizenden in hun zonde
en rampzaligheden, en ofschoon ze \à\ dezelve overtuigil
zijn, zeggen ze nochtans: ik wenschte dat heb boter met
m{j ware, zij denken, dat de geveinsden vertooningen maken
van dit en dat; echter hebben zij geen ongeveinsde begeer-
ten; hierin rusten duizenden, en dit veroorzaakt hun den
dood, Spr. 2I :26, De begeerte il,es luiaard,s zal, hem d,ood,en.

$ 3. Vraag, Maar waardnert d,e Heere dn aerauchtingenziljns
aol,ks niet? Zegt Christus ni,et, Joh.4 : 10, Zoo gíj begeerd hadt,
enz, Ziet de Eeere niet opt den inwend,igen mensch, op fu
eigenlitike gesteldheid,, ja begeerten d,ie er aoorheen geweest z{n.

Antw. Jà, voorzeker; maar daar zÍ1jn eenige begeerten
welke goede bewijzen opleveren, eenigen die geen bew$zen
zijn; die, welke ongegrond zijn, zal ik aan u voorstellen in
het bizontler voorbeeld van deze dwaze maagden, enz.

Eerstelijk.. IIet zijn ongezonde begeerten, die in de ziel
lichteliiik ontstaan, zon<ler het gevoel der noodzake$kheid
van des Heeren almachtige kracht en van den Geest des
levens, om die in het eerst te werken. Wij zullen bevinden
dat de begeerten van herboren christenen niet lichtelijk ont.
staan, voordat zli de noodzakeliikheid er van zien, àat cle
I{eere hen trekke, Jer. 81:10. Klaagl. 5:21. Maar de be.
geerten van anderen ontstaan gemakkel$k en schielÍgk, gelijk
van deze dwaze maagden; haar ontbrak olie; zÍg konden die
schielijk begoeren, en zij gingen bij haar medgezellen om
hulp: Ach, geeft ons aq,n ulp ol;ie. Zie hoe het is rnet de wiide
ïogge en de erwten; zij zullen in hun jaargetijde van zelf
overvloedig opkornen, zonder zaaien of ploegen; de grond
brengt die van nature voort, maar andlr koren uo g."ao
zal zoo gemakkelijk niet opkomen; uw grond zal die vrucht
niet dragen, tenzij dezelve geploegd en gespit wor.de, /jn dan
moet het door de hand eens menschen daarin gezaaid wor.
den; het moet sterven, eer het kan herleven; zoo ook hier.
Als de begeerten schieliik komen en ontstaan, zoo is dit een
teeken dat ze wild ziin; de Heere moet het hart verbreken,
en dan deze begeerton van den hemel zaaien en planton;
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naar deze genade zonder máte uitgaan; aizoo schoten de
dwaze maagden hierin bg de wijzen te kort; al wat zijkon.
den verkrÍ$gen, was weinig genoeg voor haarzelven, maar
de dwazen hadden het oog op een deel van haar olie, gelÍgk
menig mensch het oog heeft op de gaven en hoedanigheden
van anderen I ach, zegt men, was ik een zoo eerlijk en eon
ootmoedig man, als deze is ! Menig mensch stelt zich een
zekere mate voor, en als hij die heeft, is het wel, ter.
wljl h{j die al te jammerlijk mist. Zie met aandacht op de
dwaze maagden; zij vergenoegden zich met een zekere mate,
en nu zij er gebrek aan hebben, zoeken zij daarnaar; in het
eerst stelde een weinig haar te vreden, en nu clit weinige
verteerd is, zoo zal een weinig haar wederom helpen. En
wat is haar maat ?

1. Zooveel, als haar voor de menschen kan versieren en
opschikken i unze l,amp is uit.

2. Zooveel, als haar tegen de komst van Ohristus kan ver.
troosten; want zij waren ongerust omdat haar olie verteerd
was, '\ilaarmede zli den Bruidegom moesten ontmoeten. De
begeerte van hem, die dezelve maar in een kleine mate
begeert, is gewisselljk ongezond; hU is tevreden met zooveel
als tot z[jn oogmerk dienstig is; hlj snÍgdt zijn rok, naar dat
z$n laken groot is; maar hij die dezelve zonder mate be-
geert, is een ander mensch, gelgk paul,us, Fil. B : !2, Opdnt
ik di,e dow eenig middnl, mocht grljpen, wuartoe ik ook gegre.
1rcn ben. Om deze reden noemt Chrysostomus, paulus dten
insatíabilts Dei cul,tor; want hij stelde het tot zijn eigenlijk
oogmerk, gelÍgk iemand die tlen rÍgkdom onmatig begeert;
hoewel hij al de rijkdommen der wereld niet verkriggt, zal
hij echter hoe meer hg heeft des te meer er om bidden;
deze maakt zijn vleeschelijke begeerlgkheid tot zijn la,atste
einde.

Tegenw. Maar hij kan het zond,er mate en tot zljn eigen
oogmerlc begeeren.

Antw; Ik beken dat dit waar is; want de menschen bo.
geeren eer, en geen €er dan door gaven, en geen gaven dan
door genade; hierdoor kunnon z[J oneindig begeoren, en toch
is hot maar een m&te, namel{Jk om zlJn eigen oogmerk,
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rrrrur niet om des Heeren einde te dienen; het is om zich-
zolvon te verhoogen; de ware begeerte naar genade, heeft
l,rrrr doel, alle zelfzacht te vernietigen, en God alles te doen
z[rr, Ps. 119: 4, b.

'l'en aierd,e: Het is niet hun éénige begeerte, of de éénige
r,rulk welke ziJ begeeren, namel$k, den goeden Geest des
llooren, en dat noch zij, noch eenige zaak in hen.mogen
Iovon, maar dat de Heere moge leven, en ziin genade en
koninkr[jk de overhand in hun harten mogen hebben, hier-
nrlrrr gaan alleen de begeerten der heiligen uit; of indien
Irrrrr begeerten naar andere dingen uitgaan, zoo zal de Geest
l,ogon hen begeeren, 2 Sam. 23t6. GelÍ$k de vleeschelí$ke be-
goorten naar leven en de vertroostingen van het leven uit-
Brmn, zoo gaan ook de geestelijke begoerten naar het leven
vnrr Christus in hen, en naar de verbroostingen des Heeren
rlrrrrr dat leven uib, Ps. 27 :4, Eén d,ing heb ik begeud,, d,at
sul, ik zoelcen, W'at was dat? Een kroon, een koninkr[ik?
Norrn. -&íaar d,at ilt al, d,e dagen mijns leaens mocht wonen in
hal huis d,es HEEREN, orin dn lieflljkheilen d,es HEEREN, in
t$n tempel, te ond,erzoeken. Merkwaardig is het voorbeeld van
Aln'aham, Hebr. 11. Twee dingen ontmoette hlj, opdat h$
nlfrr begeerten zou laten varen

l. H[j kwam in een land, dat God beloofd had hem te
Irvon. waar hlj onder vÍ$anden en vrees leefde.

2. IIU kon weergekeerd zÍ$n naar een ander land, en het
nlnrkur beter gehad hebben.

ll, God, zegende hem, enz. Maar dat was het niet waarnaar
lr[f bogeerig was, het was naar iets anders alleen, hetwelk
Irlrrrlroven is; daarom schaamde zich God niet, zÍ$n God ge-

tuultnd te worden, maar de dwaze maagden schoten hierin
l,o kort, en tlaarom zochten z[j dit al]edn in t[jden van hot
ttll,ornbe gevaar; en juist dit is de gesteldheid van vele ge-
rrnrlulooze harten, in een tljd van het uiterste gevaar. 1. Als
nllrr gonade verdwenen is. 2. Als,de dood komt, zoeken zij
nrrrrt,ig naar den lleere en de genade; ach, dan drukt hun
r,rrtrrlo zwaatl ach, dan is een ootmoedig hart zoet! Maar
rlll, hooft niot eer plaats dan nadat hun harten door be-
glcrllJkheden n&&r ondere dingen overwonnen waren; zóó
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dubbelhartig ís ieder vleescheliik mensch, Ef. Z:1, Doend,e d,e
begeerllikhnd,en d,er gedachten,. dat is, duivelsche begeerliikhe.
den, en de begeerli,ikhed,en dns aleesches, namelijk, wellustige
en beestelgke begeerliikheden; dit is de staat van alle men.
schen; daarom z[jn de beloften niet enkel gedaan, opdat de
menschen den Heere zouden zoeken, want zlj kunnen in ge.
breke blijven, maar aan hen die dit van ganscher harte doen,
Ps. 90 :2, Jer. 29: 13. Dit doen zij nooit; de menschen bid.
den dagelijks en leven dag aan dag in hun wellusten; de
menschen verlangen in ellende, maar zijn koel in vrede.

$ 4.Vraag. Ma,ar aangeaínn er in dn, heitigen tutee naturen zijn, zoo-
dat het ol,eesch tegen (l,en Geestbegurt en d,e Geest tegenhetal,eósch,en
er een d'ubbel hart in een aerworpene is, waard,oor hij te getijte genailc
en and,ere d,ingen begeert; hoe zul,len wij hen d,an ond,erscheiden?

Antw. 1. De begeerten naar genade en naar .wereldsche

dingen in een geveinsde, komen met elkander in hetzelfde
hart overeen; maar die begeerl$kheden, welke naar het
vleesch en den Geest in een herboren hart zijn, zijn met
elkander str[jdig en gel$k vuur en water; de eene tracht het
gansche wezen van de ander te vernietigen. Bijvoorbeeld:
Een mensch mist de dingen dezer wereld; hij zoekt, en is
begeerig naar r$ktlom, eer, rust en vrede; maar, denkt h[f,
als ik niets anders heb dan dit, dan zal ik, als ik geen go.
nade heb, ter helle varen; daarom begeert hij die, en zoo
heeft hij vrede; hlj is in alle opzichten gerust; hij gaat aan-
genaam voort in den weg der belijdenis en des gebeds; hot
zondig hart is hiertoe genegen, opdat hij met zljn hoofd
zachteliik op twee kussens ruste, maar de Geest verheft
zich hiertegen, zoo dat de zier denkt, ik zar door dez: dub.
belhartigheid vallen. r{eere ! hoezeer is men genegen zich in
dezen droezem te wentelen. De begeerlljkheden in de ge-
veinsden, zljn gelijk zusters die elkander helpen om vredo
te verkrijgen; doch hier ziin ze als vijanden, juist om dien
vervloekten vrede te verdelgen.

2. fn een valsch hart z{in de begeerlijkheden en betrach.
tingen dezer dingen voor hen zoo dierbaar als hun besto
beenderen en leden; z{J kunnen niet zonder dezelve z{Jn,
noch zonder dezelve iets doen t ma&r in de heili gon zlJn zo
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zworen en builen, en derhalve van hen gehaat;bijvoorbeeld:
l,rult een mensch een overvloedige tafel, veel middelen en
rrltwenrlige zegeningen hebben; laat hem groote beloften
rlor.rn, de inzettingen Gods en een hart hebben om God in
rlrrzelve te volgen; dan zal men hem wakker bezig zien in
rlorr godsdienst; maar wordt hij in clen uitersten nood tot
gornis van dit alles, en tot vrees voor armoede gebracht,
zoorlat zijn middelen' verdwijnen, de armoede genaakt, vele
oluronigheden ontstaan en de vrouw een groot getier rnaakt;
rln,n valt hij mismoedig ter aarde, of gel$k bij een wereld-
lhrg is zijn leven, zljn genegenheid voor de inzettingen of
rlo dienstknechten Gods vervlogen; het gaat er mede gelljk
tnot een vogel; als die twee vleugels heeft, kan hlj vliegen,
nrrlnr als h$ er maar een heeft, valt hÍ$ en de vogelaar vangt
horn, omtlat die vleugel een onmisbaar lid voor hem was;
z(xr ook is het hier. Zoo was het ook met Daaid,s dienst-
krroohten te Zilelag, 1 Sam, 30: 4. Zilj weend,en allen, I,otilat
r.r geen kracht meer in hen was om te weenen; maar gansch
rrndors was het met Daai,il,; hlj kon zijn toevlucht tot God
nomen zonder deze vleugelen. Wanneer alzoo God aan een
rrrcnsch een staat verleent, die zoo groot niet is als hiJ wel
wlltlo, en het hart begeerig is, naar hetgeen Godtegenstaat;
rltrr kan hij zich met weinig of met een geringen staat niet
vorgcnoegen; wijl zífn been zljn begeerte is, kan h{i niet
lrxrltten dat het afgekapt of afgezet vvorde. Als een mensch
orrn houten been heeft, zoo kan hlj het snijden naar de maat
vnrr zijn schoen, maar als het zijn eigen been is, moet zlin
rrrrlroon naar de maat van zijn been gesneden worden; om-
rhlt, het zijn been is, moet het niet kleiner gesneden wor-
rlrurt och het is hem zoo dierbaar! Zoo is het met een
rrrrrrrsch die een begeerte naar eenige dingen heeft; zij zljn
rlkrrbaar, daarom zegt men dat hij in dezelve leeft en inhet
vkrrrnch is, maar de bggeerten naar deze dingen in een ge-

rrrulcr[Jk hart, zijn buiten; zij kunnen zonder dezelve wezen.
Aclr, zagt de begenadigde, gfeen grooter gelukzaligheid zou
,rr v{ro1 6g zUn, dan dat de Heere dezelve in mij wilde
rlrrrxloÍr ! Gal. ó : 28, Die oan Chrieíue zljn, hebben het aleesch
gilcruiet met d,e bewegingen en begeerliilched,en.
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3. De begeerlijkheden en betrachtingen in een valsch har!
z$n heerschende begeerlijkheden en doen hun de begeerl[ik:
heden naar de genade en de heiligheid dienen; doch in een
heilig hart heeft het tegendeel plaats. Bljvoorbeeld: Een
mensch bidt om de liefde Gods en den Geest der genado,
en het geschied met toegenegenheid,.'doch het is altÍgd om
eenige begeerlijkheid, Jak. 4: 3. Een mensch begeert de ge.
nade om zijn gaven te voltooien, en gaven om hem te ver.
sieren en hem eer bU de menschen te doen hebben; een
mensch begeert de genade, om z[jn geweten in de verzo.
kerdheid van Gods liefde en de vergiffenis der zonden gerust
te stellen, om des te geruster in zijn zonden te leven, Jes,
58:3, 4. In een genaderijk hart nu, dienen de begeerten
naar deze dingen de begeerten naar de genade; want h{J

begeert dat de dingen dezer wereld heiliger mogen zijn, Spr.
30: 7, 8, Yoed, mij met het brood milins besch,ei,d,en d,eel,s, opd,at
ile U niet aerloochene; hij begeert dit om Israëls wil, 2 Sam.
6:12. Een winkelier koopt en verkoopt, doch het is om
winst, FiI. 1 : 20. Ach, overrveeg deze dingen; als uw harten
alleen zulke valsche begeerten gehad hebben als deze, zoo
weet, dat alzoo waarlÍ,jk als deze maagden buitengesloten
werden, gÍ$ insgelijks ten laatsten dage buitengesloten zult
worden.

a
HOOFDSTUK XiII.

Dc begeerten en pogingen riler gevoinsilen naar ile genaile z[fn
niet ilunrzeom.

ll 1. 4. Aanmerk. Dat de d,waae maagden, in haar euete
ytllingen om d,en Geest d,er genad,e, gewoonliljk ogthoud,en met
rwrlw te aoelcen, aoordat zili ilie mate en aolheid, uan dezel'ae

t,trltegen hebben, die tot het ei'nde toe aoortdu,ren zal'. Of,
Dat er al,tijd, een aphouil,en.in de eerste pogingen aan al'ee'

aeholiilce belijilers is, om naar die mate aan genad'e te zoeken,

unlka ind,erdaad tot hun ontmoeting aan, en aersch{ning aoor
ilnn Ileere Jezus Christus, aal ooortd,uren.

Wont hier zochten deze maagden naar den Heere Jezus
(ilrristus en den Geest van Christus; om deze reden verkre-
g(rn zij die mate, welke haar lampen voor een goeden t[jd
vorlichtte; zij stelden zich hiermede tevreden, en begaven
zlt:h niet meer aan het zoeken, dan ioen het te laat was;
rlrrnrom zeiden zÍ$ toen : Geeft ons aq,n uuse olie; onze lampen
gu,un uit. Deze dwaze maagden gedroegen zich, toen zÍ$ iets
Blkrogen hadden, alsof ze een overvloed van genegenheid en
lrrrl{frlonis bezaten; zÍ$ dachten dat ze zoo goed als debesten
rvrr'on, en toch, hoe noodzakelÍ$k was het, dal ze naar meer
zrrclrton t Maar toen werden ze zotgeloos en vielen in slaap,
l,otrlnt alles verteerd was. De Schriftuur is in deze zaak
zlor krachtig. Maar laat ons de oorzaken hiervan eens in'
zlotr on beschouwen.

Ileratelitjk: Somtifds is het omdat zij niet weten, hoe groot
rhr m&;s is, welke de zaligheid vergezelt; maar zii hebben
nrn Inbeeldlng naar hun oigon begrip, hotwolk oen valsch
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denkbeeld van de zaligmakende genade is; als zlj dit hebben,
denken zij dat alles wel is, en zij gaan niet verder, Richt.
2:lI, 12, Het geslacht, dat den Heere niet kent, aal, andne
goden naaolgen en d;íe d,i,enen, en daarin rusten; totdat het
met hen gaat, gelijk met degenen, die toen d,e toorn d,ee

Heeren ontstak en d,e rooaers kwamen, tot Hem riepen. 'Wat
is de reden, waarom menig mensch de gerechtigheid derft,
die van God is, namellik des geloofs ? Omdat hij in ziJn
hoofd eerr gerechtigheid van zichzelven bedenkt; en als h{f
die heeft, dan heet het: ik hoop dat de Heere mij zal aan.
nemen en mlj zal vergeven; zie Rom. 9:31, 82. Waarom
misten zij die ? Omdat zÍg die door een gerechtigheid zoch.
ten, welke van henzelven was. Waarom missen velen alzoo
het geloof? Omdat z[j meenen dat het een verzekering is;
of ais een mensch op Christus rust, zoo overwegen zlj de
noodzakelljkheid niet van een almachtige kracht; daarom
bidt de apostel hierom, Ef. 1: 19, en wat de bekeering aan.
gaat, hoe komt het dat de menschen daarin te kort schie.
ten? Zij denken, als Gotls toorn uitgegoten wordt, en de ziel
alsdan den Ifeere zoekt en eenige vertroosting vindt, datdit
de bekeering is, Ps. 78. Matth. 3. Daarmede gaan ze dan
heen. Aangaande de heiligheid denken ze, dat ze moeten
\Mezen gelijk anderen, en het dan wel is; zlj denken, dat
zíjn de menschen die leven en gelukzalig zullen worden.
Zíe, hoe het te Babel, was, toen de harten en de talen ver-
ward waren; de een riep om steen en de ander bracht
hem een truffel of hamer, omdat hij zich maar ver.beeldde
wat h{j sprak, en zijn taal niet verstond; zoo ook is het
hier; de menschen lezen en hooren het Woord Gods en de
predikanten noodigen tot het geloof en de kennisGods;doch
aardsche gemoederen kunnen de hemelsche taal niet ver-
staan; hierdoor beelden zíj zich in, dat het geloof en de be-
keering dat is, wat het inderdaad niet is, en alzoo missen
zilj, wat het anders inderdaad zou doen beklijven; dit is de
ellendende van vele duizenden, die ziende niet zien. De be-
vinding van het werk der genade, doet de menschen op een
zaligniakende wijze kennen wat gena<le is Joh. b: B?. 88.
Monschen nu, die onbogenadigd z[Jn, hcbbon do gonade nooit
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ltr lrnilr leven en kracht gekend; derhalve kunnen zij het
llnl, zeggen.

'l'rn tweed,e.' Uit de natuur der algemeene genade; lvelke
Irnl,uur, gelÍrjk de apostel spreekt, in de levenlooze kennis
wrrr'[olt, 1 Cor. 8:1. Welke opgeblozm maald, nooit maaktze
rll zlol gevoelig over haar geringheid, zooals de zaligmakende
gnrrrudo doet, Ezech. 16 : 63; want die doet een mensch nooÍt
r uxt,on in het zoeken naar den Heere; maar deze maakt de

rlnl rnet haarzelve vol, en hierdoor verdwijnt de graagte onr
rnrrr meer te zoeken, zie Openb. 3: 17, Zili d'acht d'at ze riik
tu.xt onz. De Geest der genade die maar algemeen is, ge-

rrotrxt, een verachtelljk, hoogmoedig hart; verligt het enstelt
Irrl, goro*, met het genezen van eenige zonden, die het ge-

wol,orr zeer drukken; Hij geneest en stelt den mensch ge-

run[; derhalve bevindt hij zich wel, daar is geen bekeering
noorllgl maar de Geest des levens vernietigt den mensch
Itrrkrrrlaad en dootlt de verdorvenheid, en hierdoor wederstaat
lrll tlle, dan zegt de ziel: i\ gevoelde nooit mijn hart zoo
vnrnchtel$k als nu; daarom zeide Paul,us: De aond'e herleeft
sn hid,t mij geaangen; ik el,l,end,ig mensch! Zoo gaal het met
.rntr l)rins, als eenige grooten komen om hem te dienen; ze
'r,[f rr hom aangenaam; dit baart hem rust, en bevestigt hem
u1r z[fn troon, maar als er iemand komt om over hem te
hnnlnchen, dan verzamelt hij al zijn macht om hem tegen
ln n1,,ron. On deze wijze komt de algemeene genade altÍ$d
rrla oon dienstknecht om te verderven; zelf een man van
Itrl, lv,,rtru verstand en de grootste bekwaamheid, keert die
lrrgrril tlen Heere, en wendt die ten dienste van zichzel'
vfttl llÍttl.

'l\lt derde: Is het een misverstand van deze moeieliikheitl
rirt rlífÍl onwilligheld in het hart, om door de moeielijkheid
vnn nrtr&r den Heere te zoeken heen te breken; menig mensch
r,lr,l,, gr:l$k de rÍfke man in de hel, Abraham oa,n Derre zag,
1l1r goll&do' en God en Christus van verre; maar daar is een
grool,o klove tusschen hen en de genade. Te waken en te
vunl,on, tlen Heere nÍd&rstig te zoeken den Heere onaf.
lclrlltlolUk to volgen, Ps. 68, het hart klagende te houden
lol,rhll do Hoere komt, dit vnlt hard, gollJk in Hebr,3, Be'
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zegd wordt. Z(j leond,en niet ingaun om hun ongel,oof. I. Zll
dachten, dat zij nooit konden overwinnen, 2, Zij dachten,
dat de lleere hen daarom haatte, Deut. 1:27. Zij sloegen
geen acht op de kracht Gods; a$ aullen maar brood, aoor onl
'wezen. Num. 1429. 7,ïj konden niet gelooyen dat het brood
was, hetwelk met zooveel hachelilikheid vergezeld ging. Zoo
is het met menig mensch; hierdoor zit hij neer met be.
geerte en hoop, en zoo gaat hij verloren; De begeerte dee
luiaard,s d,ood,t hem, Om deze reden klagen velen over moeie.
li$kheid, maar zij redden zich nooit uit de moeielijkheden,
en zoo gààn ze verloren. Ze z$n dus niet gelijk aan den
koopman, die verre ging om den parel te halen: het was
zijn levenszaak, en hlj wordt door geen storm of kwaad
weêr aangespoord om zljn rust te zoeken, voordat hÍ$ die
gekregen heeft; h$ heeft het besluit genbmen om er alles
aan te \ryagen, Spr. 2:4, 6, Zoo gri ze aoekt als zil,aer, enz.
Veien waardeeren Christus en de genade ; ze zeggen: och,
dat ik ze had ! maar ze zijn te lui om er naar te graven;
z{j hebben hun gemak te tief, en zg rusten in hun begeerten
naar dezelve; maar zlj missen die inderdaad; daarom kun-
nen er velen komenr en God in de uitwendige inzettingen
navolgen, maar nooit vrucht en vertroosting in eenige der -

zelve vinden, uit oorzaak van de moeiel[jkheid; echter laten
zij het daarbij, omdat zij naar de inzettingen zoeken, zie
Spr. 1,2:27, Een luiaard, aal, zilin jachtaang níet brad,en Daar
is een zeer groot vermaak in het komen tot de inzettin$en,
gel$k de reizigers hebben in de schaduw, maar den boom
te beklimmen valt hard, en hierdoor wordt de vrucht ver-
loren. Daarom als God ziet, dat een mensch zijn hiiheid
liefheeft, en die minachting voor zljn genade heeft, dat hí$

die zoo v[jtig niet wil volgen als hij zijn begeerlljkheden
gevolgd heeft, zoo laat Hij den Satan los; deze komt dan
en geeft hern een diepen indruk, dat God alles moet doen I
daarin rust hÍ1j dan, en zoo blijft hij daarvan ontbloot; gelljk
iemand die bij de akkerlieden komt en hrm zegt, dat zij veel
moeiten en zorgen aangewend hebben om hun gronden vele
vruchten te doen voortbrengen, maar dat in de toekomst
hun lander[Jen vruchten zullen voortbrengon, zonder te plan.
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lrrlr of te zaaien, en ze alleen maar de vruchten hebben te
rrrnnion; het zou een goede tijding voor hen ziin, en zij
gokroven die, maar als het jaar voorblj is, hebben zij
Irll koren ver te zoeken. Alzoo beweegt dit het hart hierin
ruxton zij en zoo hebben zij gebrek.

'l'on oierd,e: Uit het gevoel van de nutteloosheitl om den
llrrrrro door moeielijkheden te zoeken; hieraan willen ztS zich
Irrrrrrr weinig overgeven, eer zíj zien dat dit zal voortduren.

l. Sommigen volgen den Heere om wereldsche inzichten,
gnlllk Jud,as deed; maar toen hij bevond dat de beurs schraal
err rlo zak ledig was, verzaakte hí$ den Eleere.

9. Sommigen orn vertroosting, en hierom bidden en treu'
rrfn zl1, ze zeggen, gel$k in Mal. 3: 14, wat nuttigheid is
lrtrl, dat wiJ zoo gewandeld hebben? Evenals het met Naomi
wln, toen zlj weder naar huis keerde, en haar beide doch-
lnrr haar een gedeelte van haar weg vergezelden 1 lceert we'
in', aeide zij, naa,r urae ariend,en, daar is geen rno'n auor
ttlit:den waq,r ik heenga. De een wilde niet aflaten, en zeide,
Iur[ is niet om een man dat ik u gevolgd ben, maar om
tlotl; uw God, zal, mijn God, ailin; d,e ander, die haar hoorde
nprukon, en haars vaders huis en haar vaderland liefhad,
glrrg terug, hoewel niet zonder eenige ontroering; zoo ook
ls lrot hier, aangezien het geloof des te meer zal roepen.

'l'rrrt, uiifd,e: Uit de ergernissen die de satan gewoonlijk in'
lrnl7111nf, als z$ in de hitte van hun eerste pogingen ziin;
grrlflk z[f die op steenachtige plaatsen bezaaid en geërgerd

r,firrrlo, afvallen. AIs door,
l. Vorvolging, waardoor z[j afvallen; een kintl begint naar

tlorl to zien; maar de vader, de moeder en de vrienden spot'
lrrtt .ll SChimPen.

:f, llodorven leeraars, Matth. 24,die gelijk valsche Christussen
lrr,rlrkrgen, en den menschen een ongelooflijke menigte zwarig'
Irorlrrrr in het hoofd brengen, en hen dan verleiden; gelí$k deGala'
Irdrr, rlio hun oogen voor Paulus wllden uitgraven, en echter
rlror' (10 liefdo en het zacht gedrag der valsche leeraren, die
'írxr Bchoonsch[nend waren, des te rneer afvielen.

ll. lkldorven gezolschap, vrouwen of mannen; vele sterke
uuuuron z{Jn hlordoor govsllon, ot oolc d,e mannen, h,ebbend'e

tó9
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een gedaante aan godzaligheid,, maar d,ie ile lracht d,erpel,oa

aerloochend, hebben, zijn met hun hart in deze strikken go.
vangen.

4. Eenig moeiclljk leerstuk, Joh. 6 : 60, 66; daar wordt iotr
gepredikt, hetwelk in strfid met onze bevatting is; ik zal
het nooit gelooven, zeggen zÍ1j; en dan vloeien zij door.

Ten zesd,e: Uit oorzaak van de valsche vertroostingen,
welke de menschen gewoonlÍ$k ondervinden, voordat zij dot
verkrljgen, wat in hen bllift; en deze stelt hen in alles gerust.

1. Uit hen zelven; een mensch ziet dat Christus hem
alleen door een prijs kan verlossen, maar hij vindt niet dc
noodzakelijkheid van Christus, om hem door macht te ver.
lossen; en als hij dan ziet welk een ellendig schepsel hij is,
zoo steunt hU op den Heere, mogellfk door een woord het.
welk hii hoort, Joh. 8: 30, 31, toen zirj dat hoorden geloofden
zíj; echter zeide de Heere tot hen, dat zij niet vrij $raren,
maar dat ze nog door hun zonden verleid werden, waartoo
zij den Zoon zelf noodig hadden om er aan te sterven en om
hen daarvan te behouden. Alzoo vertroost menigeen zich.
zelven, en hierbij laten zíg het, hoewel z! geen andere vsr.
zekering hebben.

2. De goedkeuring en vertroosting van anderen, Ezech.
13:3, 4.

3. Wonderbare verrukkingen van blijtlschap, die menlg
mensch schielljk over-komen; zlj hebben gegeten en gedron.
ken in Christus' tegenwoordigheid, en zijn op dezen en dion
tud en op zoodanigen w[jze vertroost geworden; dii, zal
men bevinden, overtuigt de menschen, dat God de hunno
is, zonder het onderwerp te openbaren, enz. 

-Wij worden zlln
volk door de verandering die God gemaakt heeft.

$ 2. Vraag. Welke is d,an die mate, welke aoortduren zal,
en gestad,ig zal b{bliljaen?

Antw. Hiervan heb ik in het breede gesproken; maar dio
de waarheid liefheeft als zijn dagelijksch brood, zal er ziclt
rnede voeden, telkens als hem die voorgezet wordt. Nu ic
er één zaak en ik zal mij alleen in die ééne zaak verklaron,
namelijk : Qj geuen hct opt, aoord,at zij d,e aerzad,igende zoet.

heid der gcnade aan Chrietus en dc tegenwoordighcid z{ner
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ganad,e in hun zi,elan gesmankt w, gepoefd, hàben. Dit laat
rlclr aanzien gel{fk de IEraël,i,eten; zij kwamen uit Eggyfie en
r,ngon de wonderen Gods in de wqestÍtJn; z[j haddep z[in
vurlge wet en ziin heerl$ken tabernakel bij hen; en toch
kwnmen zij nooit in het land der rust. Evenzoo is het mot
vnlon in, dor.e dagen, zii hob.bon genige schemeringen ven ds
vrrrrrtreffe$kheicl van . Christus en zÍ$n genade; ze,h€bb€n
arrrlgo begeerten naar dezelye en eenigen sm'eak er van; e[
rflrr uit hunne jammerlijke slavernij uitgerukt,,or dê :woor.
rlon Gods hoorende, worden zij dikwifls ontroerd; noch,tans
tnooten hun doode lichamen in de woestiin blÍ$ven, omdat
no nooit tot de rust komen; zij vallen af van God, omd.at
r[J nooit wisten, wat deze rust beduidde, Hebr. 4: 11.

Do geveinsden hebben. een wakker makende genade en
nlfn zeer ongerust; z|j hebben verlichtende genade sn weten
rnoor dan menig christen; zii hebben een ontvonkende ge-

urulo en zijn wonderbaar ingenomen met de bl$de boodschap
rlor Evangelies; maar de voldoende genade, of die genade
rllo hon er toebrengt om het overige en de voldoende zoet-
lrokl in God, niet. alleen aan hun geweten maar aan hun
Irart, niet vleeschel[jk maar geestetr[jk te vervullen, deze heb-
lxrrr zfl nooit bereikb, Joh. 4: 14, Wi,e gdronlcw zal, hebben

tun het watgr da,t ilc heq g@en aq,l',, d;ien zol dn eeuwdghaid

nlol dnreten; Joh., 6:64, Di,e mi1in al,eesah' eet, en m$in bloeil
drinkt, d,i,e heeft lwt leaen; zoo.niet, dan heoft h1j geen levon;
l,o oton en te drinken, is niet aan te roeren en te proeven.
Volon kunnen in z$n tegenwoordigheid eten en drinken, zie
Irlxod. 24: 11, doch worden geenszips door ziin persoon ge-

vootl; dit maakt dat, de ziel het uithoudt, Spr. I : 10, 11, Ps.
tXl:14; dit maakt de ziel in God al de dagen z$ns levens
vurhout6. 'Waar oenig schepsel in rust is, daar is het op ziin
wuro plaats; het is een teeken dat de Heere de eigenl[jke
grlurrtu der ziel is, (nigt de zonde, niet de hel, welke ,ïudas'
rrlgr:n plaata was,) als zIS daar rust; en dit is het laatst€
olrrtlo en do vrucht der verlossing van Christus, Jer. 31 : 11,
t4. l)at is, niet zóóvoel van God te hebben, dat men een
vln Ood walgend chrlsten is, zooels h[f zegt, maar zóó ver-
zullgd, dot men goon andero dingen bogeert, en daarblf tre
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lrrvon niet zal verliezen, eveÍrals Simson het tegen een heir-
logrr menschen waagde; ziJ kunnen wel kwetsen, maar niet
hlrrdon of dooden, Rom. 8:89. Daar is b$dschap en eenige
vlrgonoeging in het vinden van de kostelijke parel; welke
hl[frlschap is het dan als men die bezit!

'I'en d,gril,e: De mededeeling van dit goed aan de ziel; al
Irrroft een mensch spijs en drank, maar zóó dat h[i er niet
b{f kan komen als hÍ$ die van noode heeft, zal hem dit ver-
grnoogen als het weggosloten is? Al heeft een mensch de

wozenlijke bezitting van nog zooveel lander$en, nochtans
nlx hlJ van de inkomsten zoowel als van het land zelf niet
vorzokerd is, zoo zal hÍ$ het niet lang houden; is h$ er des
t,o boter door? Zoo voldoet die genade, welke de ziel tot de
gorrleting van het goede brengt, ten aanzien der weldaad
vnrr hetgeen zÍ$ aan de ziel toebrengt Ps. 16..6, 6, De
UUUHE is het d,eel, mi.jner erue en m{ns belcers, en Hí$ waar-
hurgt die beide; derhalve, Jer. 14;9, Wa,a,rom zijt g{ geliik
6an aersd,agd, man? GEi zilit toch in ket midd*n aan ora! .Lls
êón mensch spÍfs en kleeding heeft, maar zoo dat de een
noolt voedt en do ander nooit verwarmt, zou hem dit ver-
gonoogen? Neen, tenz$ hij het gevoelt; ja, hU zou denken
dal, dit oen vloek was. Alzoo, al hebben de heiligen God in
t[frr inzettingen, als het beste dat in de wereld is, maar
alr zo daardoor niet gevoed worden, Heere ! welk eene el-
lonrlo is clit, inzonderheid als de Heere in tijd van nood
ttlot helpt.

'l\m aí,erd,e: De beantwoording van het goede aan het
goorln, hetwelk ons verkwikt, anders voldoet het nooit; als
temnnd spfs uitgedeeld heeft, die zeer lieflijk is; wat baat
Irrrt, zoo ze hem, die ze nuttigt, niet versterkt otn de wer-
hon tlos levens te volbrengen? Als iemand'een wiend heeft,
€n rlozo hem geen wederliefde kan toonen, noch bewijzen
vf,n zfJn liefde kan geven, zoo zaI het hem niet voldoen.
lllorult volgt, dat de genade vergenoegt, die de zieldeliefde
(lrrrln woder &an Gocl doet beantÍborden, Zal, ikdtutlEEE&E
lllonen, zeid,e David,, met offwanilen d,ie mi/ ni,ete koeten? 2
Hrun. 84: 94. G{f weet dat de w{Jnstok en de. ol[fboom, zie
Itlcht. 9. hierdoor bevredlgd werden, dat àii dn hu'rton bun
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blijven, hoewel hot hart niet altiJd dezelfde zoetheid gevoelt.
$ 8.,Nu zijn er vler dtngen, die met doze volheid van ver-

zadigende zoetheid samenwerken.

- Eustelift.. De openberitig van den Heore,Jezus in zgn vol-
komen gelírjkmatigheid, en ,in al de afmetingen vair zgn
goedheid aan'de ziel des, menschon, welke gesct apen is voor
en mitsdien begeerig is naar een oneindig en oeuwig goed.
zoolang dit goed niet bekend is als zoodanig, verzacigi tret
nooit; als derhalve een mensch op een schepsel ziet, is er
in hetzelve wel vedl zoetheid, maar niet elle zoetheid, hier-
door voldoet het niet. Daar ls zoethei<l irn eer en riJ'kdom,
maar ziek z$nde, is men daarmede een ellendig mensch;
daar is zoetheid in gezondhoid, maarrarÍn en oaánt zlinde,
is men een verlaten mensch; en als een sohopsel allós in
zich had, zao zov hiJ nochtans als hlJ denkt, dat ailes hem
ontnomon zal worden, geluk z[jn aan ïonais wonderboom;
het zal hem noot yergenoegên

De genade nu welke voldoet, moet in cle eerste plaats de
volheid van oneindige "goedheid openboar rnaken, overeen-
komende met mlJn wenschen in clen Heere; dit zoo ziinde
al ontbreken mÍU dan eenige uitwendige zegeningen, ,oo" br-'geer ik dezelve in Christus, want Hii is erfgenaám, niet al_
leen van den hemel, maar ook van de ganscho weield.

- 
2, Ontbreken mlJ goestelÍgke zegeningen? Ef, S. Daar is

alles in Elem; lwen en vrede en heerlijllheid.
8. IIeb ik niets om den Heere"te bewegen om eenige van

deze dihgen aan m[ te.geyen, zoo is er echter ovàrvloed
van ontferming en deernis in Hem, Ef. 1: 1? en B: 1g.
' Ten twude': :IIet bezit van,dit goed als het hijne; al ziet
€en arm mensch hoopen goud voor zich hggeh, zoo volooet
hern dit nie! als niets daarvan het zígne is;:ol hoort een
christon van koninkrijken, vrede en heórhjkheid in en mét
Christus, zoo voldoet het herh niet; het óntr0eËt hem. des
te meer, als Christus hern verzaakt, en zich van hern íet-
vreenidt; maar verzekerd te zUn dat Christus de z[ine is,dit maáki dat' ziJn, ziel het uiterste voor christus dóet, Javoor IIem l{Jdt, want hlJ weet, d6t hibts hem kan scheiden,
onU.;,ge{flt e€n rnan, die wset dat hlf zal doodslaen en zlfn
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gtmn, opdat ik niet zou schijnen bill[Jke reden te ge-
yon, om af te breken, wat de ïIeere in z[jn genade ge-

wrocht heeft, zoo kunt gij nochtans hieruit van dezelve iets
konnen.

l. 'Wanneer de Geest van Gods genade, in zÍ$n inzettingen
bodoeld, u bezwaart en treft, en u erger maakt, daar is de
gonnde van Ohristus niet, tlie u vergenoegt; hoe meer ken-
nls g[J van de waarheid hebt, hoe minder heerlijkheid grj. in
do waarheid ziet, hoe minder gij de waarheid liefhebt; hoe
moor vertroosting gij 'door dezelve gevonden hebt, des te
mlndor zíJt gtj begeerig naar dezelve; hoe meer bekwaam-
horlen gij door dezelve verkregen hebt, des te verwaander
cn hoogmoetliger ziit gU geworden; als gí$ gekomen z[jt om
tlo lnzettingen Gods te zoeken, des te minder goed vindt gij
door dezelve, des te meer vervelen zij u, ja worden zlj door
tr voracht. Het is gewis, dat de voldoende genade van Chris-
tux niet daar is, waar het brood om te voedèn, vergif is om
to clootlen. Is dit de toestand niot van velen? lJVat is tle
oorzaak dat ze erger worden, dat zo in hun laatste eintle en
ln het midden van hun christeliike beliJdenis, erger dan in
tlon beginne worden, aangezíen ze opgevuld worden met
(lods inzettingen, en toch erger worden ? '\{'at is do oorzaak
rlnb in plaatsen yan vervolging de inzettingen des Heeren
dlorbaar worden? Is het niet dat ze tot dezelve komen?Dat
rlo overvloed van Gods inzettingen hen die doet gering
nr:hton door hun zonde, ge$kt wel naar do menschen die de
lorlng hebben, welker leven sl$t; zij meenen wel dat ze
krrnnon eten, doch als het voor hen staat, verveelt hun de
rrruk, on ze hebben er weinig genot van, terwijl een ge-

zurrrlo het nochtans anders beviritlt. Niet dat'de heiligen al'
rlur zouden denken, daar ze geliiik Íltskro daaronder treuren,
lJ ohron. 32, Hos. 6:4, Ilt heb aerscheu,rd, en ged,ood, wat is
rfrr oorzaak? Omdat urc weld,adi,gheid iê al,s een mtgend,au'ut,
rlltr tchieliljlc aoorbQigaat; daarorn, heb Ik hen ged,ood,. Ach,zegt
g[,, Ood heeft ons lief, en w[j 2[jn het beste volk van de
wolrrkl, omdat wlJ inzottingen hebben. Neen, maar omdat gij
orrvorgtandig z[t, daarom zult g[J profeten hebben, die u zul'
lnrr tlooden.
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&od en dn menschen wootijk maajleten. Wat spreekt gii mij
van banden, zegt Panlus, ik hwd mdjn leuen ruiet diqbofrí
om, mSjn loop te aol,brengm, Hand. 20:24.
__ 

Een vJeeschelijk hart nu geeft zich over voordat hij den
Heere ziet of geniet, of de zoetheid van een heilig revàn in
het wandelen met God bevindt. Daarom,

1. 'Watgt h[j en is vermoeid van al zijn bel[jdenis en yan
de waarheid die hii kent, en yan God over wión hij spreekt.

2. Daarom spatten zii uit in deze of gene tegeerliifheden;
zoo deze niet voldaan worden, moeten zij zich op eenige
andere wijze vergenoegen; hetz[j in [Jdole opvattingen of
gevoelens, of in woreldsche begeer$kheden.

3. Hieruit ontstaan wanhopige tw[jfelingen: Is de Heere
wel de mgne? Indien het nochtans anders lilare, zou hii gs.
lijk zijn aan oen mensch, dien men vraagt: hoe weei gi3
dat gij eet en drinkt? IIet verzadigt m[j, zegt hLj, het geeft
mij krachi, anders zou ik sterven.

$ 4. 1" Gebruilc. Tot onderzoek, onderw$s en vermaning
aan allen die zich gerust gesteld hebben met aie mate van
den Geest, welke niet zal voortduren; om van voren af aan
te beginnen en een beter fondament te leggen, opdat het u
niet ga, als met deze maagden, of geliik áán 

"onO"ar, 
Spr.6:11-13, @i treurt, als niet uro ateuàh, rnaíff urp ziel, aw-

teerd, ds; wh, lne heb ik itn hrcht gehaa,t! Opdat de toornniet
uitbreke, die niet gebluscht kan worden, orn de verachtel[Jke
handeling met God en met uwe eigen zielen. Iloevele ehris.
tenen houden voor genade, wat als het beproefd wordt, al te
licht bevonden zal worden; ze weten het niet en ze achten
het niet, totitat het hanilschrift uan God ann hun geweten be-
teelcend, wor"d,t.

rndien gii derhalve de voldoende zoetheid van den Geest
van G-ods genade, van dat water hetwelk al uw onmatigen
dorst lescht, van dat brood hetwelk u ten leven voedt, niet
ondervonden hebt, zoo zLjt verzekerd, dat uw olie verteerd
en uw licht uitgebluscht zal zijn eer gg sterft.

$ 6. Eoe nu ik dnze aol,cloend,e zoetheíd, kennen?
Ánho. Ik had verwacht dat g[J zoudt gezegd hebben:Ach,

dat ik die kendo l Echter, om mit omztctrttgheid te werk te
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Ten Twuil,e.' Als eenig mensch een levende begeerliikheid
in zíchzelven in het midden van z[jne belijdenis huisvest, en
naar haar en haar leven hongert; want als een mensch
beter voedsel heeft om te genieten, zoo zal hij zijn eigen
voedsel tehuis vergeten; gelÍfk Christus zeide, toen ze Ilem
vroegen, waarom Hij niet at. Hoevelen z{in er, die buiten-
gêwone gaven hebben en een wonderbare eb en vloed van
den Geest des levens en des vredes gehadhebben,dieechter
een zonde hebben waarin z[j leven, en zonder dezelve uiet
willen en niet kunnen leven. Zíe, hoe het in de woestÍ$n
was; z{j waren voor een tiid tamelijk wel vergenoegd met
hun verlossing en wandelingen in de woestljn en met hun
voorraad, maar z$ konden het niet lang uithouden; Zii be-

gewd,en tpfize naar hunnen lust, maar EQi zond, h,unne zi,elen

eene magerheíd,, Ps. 78 : 18, 104: 14, 15. 'Waar deze is en de
lust gaande wordt, daar weigert de Heere die aan zÍ$n eigen
volk, omdat Hij den lust wil uithongeren, opdat de ziel zou
groeien; of anders, als hij die geeft, zoo dood en verstikt hÍ$

den lust door haarzelve, en IIij maakt dat die de ziel ver-
veelt, en zij haai' eersten man meerwaardeert, ge.lijir Sal,uno
door zijn bevindelijke ontdekking van het schepsel. Vele
menschen be$den hun zonden en bitlden om daarvan ver-
lost te worden, maar door hun droefheden en betrachtingen,
staan zÍ$ het leven in hun zonden voor, en vervallen in het-
zelve, geliik de hond tot zijn uitbraaksel wederkeert; gijzult
ten laatste verworpen worden, 1 Cor. I :26, 27, Ilc sl,a nint
in d,e lu,cht, opd,at ik niot oerwwpelijle utord,e; nademaal een
begonadigd hart zijn lust niet voorstaat, maar dempt en
verteert. Zijn leven is Gode te leven.

Ten d,erd,e: Als een mensch met zijn hart en genegenhe-
den, het volk Gods met de dierbaarste omhelzingen niet be-
reikt, noch ook treurt om het gemis van een zoodanig hart;
want somtijds zÍ1jn er eenige druppelen van des Heeren goed-
heid die in het hart vallen, waardoor de ziel don Heere aan-
kleeft en ontroerd en verrukt wordt, en Hem, gelijk ze
meent, veel liefde toodraagt; maar zio op hun liefde voor
Gods volk; tlaarin schieten ziJ te kort, omdat ila trdefcln aan
Chrietue niet oaeruIoedig in hunne karten ie uitgeatort, om hen

lt oenrul,l,m en te aergmoegen; en hierdoor' niets hebben, om

ln de zielen hunner naasten uit te stopton, t Joh. +;20r 21,

Wat was in ons eigen vaderland'de beqohuldiging tegon de

lroiligen? Dit, zii zljn geveinsden voor God. 'Wat dunkt. u
vrrn deze menschery die zoo. spraken? Antw. Gewissol[lk
w&ron ze v[ianden des Heoren, dio ]Iem nooit bemind had'
rlon; want dan zouden zÍ$ zijn volk liefhebben. Maar wat is
rlo oorzaak van de beschultliging 1) hier?'Hier zeggen z\i: Ze

knmen yan'Yerre om de Ínzettingen; maar pS zíin onrecht'
vrmrdige onderdrukkers' ze ziin wreed; de arme menschen

vorgaan van honger, eet ze door hen gadegeslagen worden;
,,rr tus werpen zii niet alleen eene beschuldiging op eenige

woinigen, maar op at het volk Gods en op do kerk Gods'

lrrdion het zoo is, dan is hun beschuldiging Gods beschul.

rllfing; intlien niet, gel[ik het gewoonlijk is, dan is ze valsch'
I1irnmigen, hoewel ze níet in staat zijn veel te doen, zouden

ochter, als het van hen gevergd werd hun goederen en leven

vrxr anderen willen geYen; en zoo het met u anders is, dan

tnOot gii weten dat Christus2 liefde, tlie van duur is, nooit

nrtrlors dan maar. b$ druppelen in uw hart uitgestort is, om'
r1rut uw liefde tot Hem zich zoo ver niet kan uitstrekken.
(lollofde, wat is het doel Yan uwe overkomst herwaats? Is
Itot niet om eerst Christus, en daarna zijn volk, en alzoo

r,[n tnzettingen te genioten, omdat naast de gemeenschap

virn Christus, het gozolschap der heiligen het allerdierbaarst

lr; tloch hier bijt en veroordeelt, en verslindt, en Yerwaar'

kirxt, on verwijt gÍ$ elkander, en gij zijt geërgerd over iedere

htgoboolde veróngeii;ting. llv'orcten de arme menschen niet

vnrw[arloosd? Het is een droevig teeken dat de liefde van
(llrrlctus niet krachtig is, Hebr. 6:9, 10.

'l\m aierdn: Als er een overvloed van liefelijke aandoenin'
gnn 0n zoeto verkwikkingen goweest is, waardoor de ziel

irrwontlig opgewekt werd, zonder het dooden en verdrijven
rlnr bogensti5Oi*e begeerl[ikheden en zonden, dan is het zeker

rlnt, rlozo ziol nooit waarlSk vervuld nooh vgrzadigd was, met

'1 ln Nlcuu.Engelond,
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den Geest van Gods genade. Want geltJk de vaten, terwifl
zij met kalk of káf gevuld z$n, niet met tarwe of water
gevuld kunnen worden; evennrin kan het hart terw$l het
met eenige besmetteliJke kwalen gevuld is, door den lleere
vervuld of vergenoegd wortlen. Zíe maar alom in de kerken I
hoevelen ziin er die zeggen en denken, dat z$ hun zonden
als het grootste Inryaad haten; zlj vereenigen zich met den
Heere Jezus; ziJ hebben'al Gods volk lief, zif zoeken de eere
Gods, en ondertusschen ztJn dat maar hun gedachten ! 'Want

hoewel ziJ de zonde haten, zoo is het echter onoprecht, om.
dat zÍ$ niet zien hoe vast hun handen aan hun zonden ge-

bonden zijn; zíj hebben nooit gelooftl, omdat ze nooit ge.

voeld hebben dat hun onwillig hart zich met Christus ver.
eenigde; zÍ$ hebben nooit de heiligen liefgehad, omdat ze
nooit hun verachting der heiligen gevoelden; nooit hebbon
ze Gods eer betracht, omdat ze nooit getreurd hebben om
dat wat die eer bezoedelde; zij hebben nooit hun eigen har.
ten onderzocht; de steenachtige en doornachtige grond ver-
stikte het zaad, omdat hun aarde slecht was. Een hart met
liefllJke genegenheden vervuld, dat nooit de sterkte van z{Jn

striJdige verdorvenheden gevoeldo, die omlaag liggen, is een
kwacle grond; daarin zullen die genegenheden nooit tieren,
noch behoorlijk bl{jken, zie 2 Tim. 2 z 2O,21. H[j, die zichzelven
van deze dingen reinigt, zal een vat ter eere z!jn, alt[jd be.
waard en nooit verbroken worden. Stel het niet in de waag.
schaal, dat het mogelijk is dat gij genade hebt, zoodat ge

dus uw zaligheid waagt op zulk een hoop; maar open den
Heere, die bij u hèeft aangeklopt, de deur, opdat H$ bij u
inkomo en avondmaal met u houde; roep om oneindige,
scheppentle kracht en genade, om ha&st te maken en to
komen, om u te helpen. 'Wat hebt g[j anders te doen, dan
u van uw oude begeerlijkheden te ontdoen? Waartoo arbeidt
g$ anders ? Als gij kinderen hebt op te vooden, als gij eenige
liefde voor hen hebt, ja al zlJn het zwiJnen, 'of al is het veo,
zoo zult grj maken dat gÍf spijs hebt om hen te voeden, en
hen zooveel mogelijk te verzadigen; en evenwel laat gij uw
ziel door gebrek aan ware geestelfke verkwikkingen ver-
loren gaan I
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$ 6. 20 Gebruilc. Tot vermaning aan alle jonge eerstbe'
glnnenden, alsmede aan alle anderen. Draag zorg dat g{
ruw vertroosting niet al te vroeg verruilt; draag zorg dat
gtl op den weg niet verloren gaat, draag' zorg terwÍ$l g[j

n nr 
-den 

fleere en naar rust zoekt dat g[i niet van Hem
rrívrrlt door zorgeloosheid en ergenis, en ge alzoo verloren
grurt; maar arbeid om hetgeen zal blijven en eeuwig zal

rlrtron.
l. Als de zeelieden een reis willen doen, zullen ze hun

vrurrtuig toetakelen en onderzoeken of er iets niet in den

Irnnk is, waardoor het schip ten laatste zou kunnen zinken;
tlx ze eenmaal in zee geloopen waren, zouden ze kunnen

Ëtrrrven eer ze te huis kwamen; en hierom ziin ze zorgvul'
rllg bid hun eerste vertrek; doe gii ook alzoo.

2. GU zult beproevingen genoeg ontmoeten om al uw be-

kwnamheden te oefenen, zoodat gii bU de uitkomst zult zien,

tlu,í ze gering genoeg z$n.
ÍJ. Dit zal in de ure des doods uw vertroosting zijn' dat

Iroowel hett'moeieluk is, er nochtans, als gij den goeden str$d
gostreden en een goede loopbaan geloopen hebt, een kroon

v(x)r u zal weggelegd z!in; dit zal u met verwondering de

w6roltl doen vellaten en u naar de eeuwigheid doen opstij'
gorr in uw zegepralende koets van eer, wanneer gU aan de

rrtrrro zijde een verzakenden Demas zull zien, aan de andere

rtlrlo e-en verradenden trud,as; hier een afvallig christen,

rlrulr een bel$der in schande en ergernis verzonken. Maar

rhr l-Ieere heeft u, een arm schepsel, in uw oprechtheid on'

rlor$teund, u die dacht dat gii het noot zoudt hebben kun'

rrrrn uithouden.
t)pdat gij dit dool zoudt kunnen bereiken, zoo zgn er twee

rllrrgon te doen:
lieratetitjk: Zio wel toe dat uwe veiltronding door de zonde

Irr het oerst diep genoe1 z\), want al de dwaling in eens

trrongchen geloof en heiligmaking, ontstaat uit die eerste

rlwnling omtrent zfin verootrhoecliging. Indien iemands ver'
,xrl,rnoàdiging valsch, zwak en gering is, zoo is zijn geloof

lkrlrt on zgn treitigmaking nagobootst, gel[fk to zien is in den

rt,oonrchtigen en doornigon grond. Àls iomands wond behoor'

À
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lÍ$k en de verootmoediging diep genoeg is, zoo is zÍgn goloof
goed en zijn heiligma.kiug heerlijk; want Christus kan niet
uitnemend zoet en voeldoende voor de ziel z$n, tenz$ de
zonde eerst uitnemend bitter zÍj. Dit is de reden, waarom
Christus in het eerst en in het vervolg niet zoet en dierbaar
is, omdat de zonde, inzonderheid de zonde des harten, voor
hen zoo bitter niet is. De christenen zullen bevinden dat de
achting en waardeering van Christus daalt, als de zonde
licht en niet bitter is.

$ 7. Vraag. Eoe bítter moet di,e z{n? Joh. t6:22.
Antut. Zoo bitter, dat niets uw hart gerust stelt, als do

zonde bli u is, en de Heere van u afgeweken is, Klaagl.
3:49, ó0, Mitjn oog al,iet, en kan niet ophouilen, totil,at d,e

HEERE aan d,en hemel het aanschouwe. -Lls iemand een prins
lerwacht, die b[i hem zal komen wonen, zoo maakt hij de
vertrekken voor al zijn bedienden gereed, maar bij. bewaart
de beste vertrekken voor den prins zelf; zij worden letlig
gehouden totdat h$ komt; evenzoo handelt de ziel met de
schepsels, de inzettingien en de heiligen Gods, doch het hart
is hicrmede niet vergenoegd, maar het bevindt zictr ledig en
mistroostig, zoolang de Heere geweken is; want, als het
hart zich met iets anders dan met den Heere vermaakt, ais
de Heere komt, zoo is het wel en zoo niet, dan is het ook
wel, zoo hoor, wat de Heere zegl, Jak.4:8-10, Zui,aert uan
harten, en Hlj zal, tot u genaken; verkeer het lachen in treu-
ren, anders zUt gU niet verootmoedigd. Al doet dit Gods
eigen volk, zoo verstopt het de fontein van Gods liefde en
de liefl$kheid der genade, Ps. 30: 7, 8, Toen ik in mljn
uoorspoed, was, werd, ik aerschri,kt. Als in een huwelÍ$k de
man \ryeet, dat er gemeenzaamheitl is tusschen de vrouw en
een ander minnaar, zoo begeert hÍ$ de hare niet, maar als
de zonde recht bitter is, zoo heeft de Heere het gewaad des
lofs, om het te geven voor den geest der benauwdheid, Jes.
61: 1, 3. Ach, hoewel het smartel$k is dat de leden worden
afgesneden, de borsten geschroeid, de beenen gebroken, enz.,
zoo neem toch afscheid van dit alles, om het leven, name-
luk dit leven van Christus in u, hetweik u volkomen vergo-
noeging zal geven.
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g 8. Vraag, Hoe zal, ik d;i,t doen? Mdiin kart zal, weelil,eri,g
an al,eescheQilc word,en.

Ántw. L. Stel dit vast als een besluit: ik zal nooit door
rlun Heere vertroost worden, terwljl iets anders miin hart
vortroost, dat is, voor zichzelf, geliik reeds bewezen is; als
rllt wel begrepen werd, zoo zoa dit boven alles den mensch
z[fn vleeschelijke vergenoeging doen verfoeien, omdat die in-
rlordaad den lleere van hem weert.

2. Bewaar in hetzelve de gedachtenis der bitterheid uwer
zt.rnden en euveldaden; gelijk Daaid,, zich die in Ps. 51 heeft
voorgesteld. 'Want al het zoet der zonde, in het hart komt
rkror bedrog dat eerst in het verstand is geteeld door eenig
l,rtgonwoordig goed dat in dezelve wortel schiet, waardoor de
zltrl geen acht gevende, volgens Jak. 1: 14, afgetrolelrcn en
uwlokt wmdt; hiertegen moet gij het hart versterken. Drie
rllttgen zljn er in de zontle, die, als ze bedacht werden, de-
zolvo bitter zouden maken.

1 Het vonnis der verdoerrenis, door Gods Wet om de
nonde over u geveld, hetwelk een ziel zal doen treuren.
Woinig genoegen scheppen de menschen in de grendels van
hun gevangenis.

8. De dood, de angst en de tlroefheid van den Heere
.lrrzuB, om de ziel van , deze verdoemenis te ontheffen;
rllt, moet haar doen ranusld,agen als oaereenédnigenzoon,Zach.
It: 10, 11.

ll. Den wil Gods te wederstreven en alzoo het hart van
(llrristus, die nu in de heerlijkheid is, te bedroevonl want
l,urnr do oude wereid vieeschelgk werd, smartte het God
nnn zlJn hart. Houd dit in gedachte: welk vermaak kunt
g[f nomen in dat, wat den lleere doet zuchten?

ll, IIet eind,e zal,'bittr zi1jn, Spr. 5 : 4.

'l\rn tweed,e.' Draag zorg dat gii dat geloof niet derft, het'
wofk sll6sn vervulling zal toebrengen. Hebr. 4zL, 2. Zie toe
rlnt do bolofte van in zijn rust ih te gaan, nagelaten zijnde,

stl niot schlJnt achtorgobleven te zijn door een ongeloovig
lrnrt I want menigeen vorzoekt den Hoere, rust op den Eleere,
lx vorgonoegd mot z[Jn honger, on met in Hom te rusten
r,orrdor lovon v&n Hem te ontv&ng€n. 'Wuarllfk, indion hot
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zoo met u is, dan zult gii van den Eleere afvallen; wantalg
de lleere dagell$ks geen leven in uw harten uitstort, zoo
zult gii Hem moede worden; de inzettingen worden water-
looze fonteinen, en de beloften worden drooge borsten.
Ats gij brood hebt, en het voedt u niet, zoo zult gii er niet
naal omzien.

$ 9. Vraag. Hoe ml, ilt dtt gel@f aerlfijgm.
Antw. 1. Eer en verhoog des fleeren r$ke genade in uw

hart, voordat gU om dsn Geest des levens tot Hem gaat.
Zoo sprak die arme vrouw; Ind,ien ik alleenlijlc aijn lcleed

e,anraalc, zoo zal ik gezond, word,en; als ik nabij Hem kan
komen, zal ik hulp verkrijgen. Velen zljn van deze getlach.
ten, eer zg tot Christus gaan: ikzal nooit voorspoedig ziin,
ik zal nooit deze zonden overwinnen, en juist hierdoor wer.
den de Israëli,eten buiten Kanaà,n gehouden; hoewel ik weot,
tlat de IIeere zich over zijn arm volk ontfermt als zU ge-
Iooyen, al is het dan ook niet in die mate; zoo is het ook
met de menschen; als gili hun harten wilt winnen, zoo
príijst hen; en hoewel dit den Eleere niet beweegt, zoo is
het echter een instelling; het is een weg Gods, Micha
7:17, 18.

2. Neem een vast besluit, om uw hart nooit te doen op-
houden den Heere te zoeken, totdat dit gewrocht is, Psalm
27 :4. Dit zal, ik zoelun. Zie dat g$ het hoog nootlig hebt;
zeg dus niet: ik heb het verzocht, ik ben bij den Heere ge-
weest, en daar komt geen hulp; zootlat BU het daarbÍg laat
rusten; neen, maar trek hieruit uw voordeel, om des te
meer te verzoeken, en om des Heeren weigeringen en z|jn
vertragen, tot een oorzaak van uw geroep te maken; gelÍJk
de Kananesche vrouw batl om de kruimkens, en gelijk Jakob
door het wolstelen met den engel; ten laatste de zegening
verkreeg; zeg, daar het lang geduurd heeft, zal de Heere
spoedig helpen. Maar de zonden z[jn veelvuldig en het hart
is snood; ach, des te meer hebt g$ de genade van noode;
Mozes zeide, Exod. 33: 1ó, Indti,en @ij niet met ons ault gaan,
z,oo d,oe ong Dan hi,er niet optrekken.

3. Wacht bedaard op den fleere, en zie toe totdat het
beter wordt, Jesoja 6L z 4. Geen oog heeft het gezíen. '\{'acht
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olr Hem allereerst; want welgel,ulaakg zijn allen, d,in Eem
wrwachten, Jes. 30: 18.

4. Als de Heere niet geeft, tracht Hem nochtans genoe-
gnrr te geven, hoewel HÍ1j u geen genoegen geeft, gelÍ$k
Irlnría, zie Johannes 2, toen er wijn ontbrak. 1 Johannes
tl 22. Wij doen hetgeen behagel,iik i,s aoor Hem; hierdoor krS-
gnrr w{i antwoord; dit zal het te weeg brengen.

I
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nlng der woorden klaarder uitdrukt, en hun zin meer onder-
rcholden te kennen heeft.

2, Opdnt er wk;schi,en ooor ons en aoor u ni,et genoeg zdj,

llot:? Zagen de dwazen nu uit naar overtollige werken, naar
rftr gebedên der heiligen, dê schatkist van de heiligheid der
kurken en de aflaten? Gewissel$k neen; want zíqj waren
tnnagden, zij warcn de besmetting van den antichrist ont-
vloden, en zÍ$ gingen hierom niet naar de paapsche schatbe-
torgors, maar naar haar die wijze maagden waren; ook is
hot niet waarsch[jnllJk, dat Ohristus' komst haar uit haar
zorgeloosheid zou doen ontwaken, om haar zoo schielljk tot
Irot domme Pausdom te doen vervallen, terw$l zij de hel-
rllnnen en navolgsters der w[jzen waren. Derhalve is dit de
tnoening niet, gelÍLjk sommigen de wosrden verdraaid hebben,
orr alzoo het antwoord der wljzen tot een protestantsch ant-
wrxrrd op een paapsch verzoek gemaakt hebben, daar ze
hnar zouden gelast hebben tot de geschoren priesters te
gnan, die de vergifrenissen, de aflaten, de gebeden en de ver-
rllonsten voor geld verkoopen.

$. 1. Yraag. Eoe? ZQjn ilan d,e u:{aen onusil,lig d,e gaoen die
ali beaitten, mecle te ilc,elen? Wel,le chrísten is er, die dnartoe
u,iet gewill,ig is?

Antw. Eerstel$k, wij behoeven ons in het verklaren der
gol[Jkenissen niet te binden aan de woorden, maar aan het
oogmerk: haar oogmerk nu was, eerstel$k: om hierdoor tle
hnrten der dwazen te vernederen en te verootmoedigen, en
hnnr te doen weten, dat alles wat zlj hadden in dezen t$d
vun den uitersten nood, weinig genoeg voor haarzelven was.

'l'en tweed,e.. Dit is een voldoend antwoord op de meening
vnn h&ar verzóek; .g!j weet hoe de geveinsden in de kerk
op uitwendige voorrechten rusten, en hoe zlj wel tot de in-
zuttingen, doch niet boven de inzettingen indertlaad tot Chris-
t,us gebracht worden; en hoewel zij eenigo kennis van, en
rrltzicht op Christus hebben, zoo zullen ze nochtans, als ze

IIom mlssen, gelifk zinkende menschen, grÍ$pen naar hetgeen
hot dichtst blJ hen is, en daarvah hulp verwachten; zoo ging
Iroi ook met dozo maagden, die in do gemeenschap der w$-
zon, zlch over haar verwondordon, door haar het go€de ge'

aantoonenrile ilot de genaile die iemcnd bezit, ecn oniler persoon
die _de genade ontbeert, niet zel begnnstigen; en dat ïolfs

ile beste christenen, de genaile niet nunnen neiledee-
len asn hen die d.ezelve ontberen.

vpns 9.

Doch d,e wi1jrun antwowdd,en, zeggend,e: Geenszi,ns, oltdnt er
misschien uoor ons en aoor u niet genoeg aii; manr gaàt fi,eaer
tot d,e aerltowrs, en kooptt aoar uzelaen.

S 1. In deze woorden is het unt*oord der wljzen, op hot
verzoek der dwaze maagd.en, ter neder gesteld.

Dit antwoord der wijze rnaagden behelst twee zaken.
Eustellilt : Haar raad en vermaning, die haar het hulpmiddel

aanwiist, zoo er eenigen waren die haar van olÍe konden
voorzien: Gaat tot ite arkoopers en kooltt aoor uznlaen. De
Geest der genade komt zoo gemakketijk niet tot u; gij wil.
det wel dat die u gegeyen werd; neen! gii moet Heá-koo_
pen; gij wilt, dat wij u helpen; doch er ziinanderenbestemd,
om u dien te verkoopen; ga terstond tot hen, eer de Brui.
degom komt.

7. Geensains. Dit woord is in onzen tekst ingevoegd, het
wordt in den grondtekst niet gevonden; echter is dit 

-óord
hier zeer dienstig, ten deele, omdat het in den zin van haar
rede geheel'en al te pas komt, en daartusschon gevoegd
is, om dit aan to w{fzen; ten deele ook, omdat het de mee_
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noton hebbende.en haar nagevolgd z$nde, zich hierom m&or
al te veel op haar verlieten; om dezo reden antwoordden
z[j : wij hebben maar onze eigen mate; derhalve hebben w[f
het niet in onze handen, om de genade in een tiid van uiter.
sten nood mede , te deelen; dat moet van Ilem komen, dle
den Geest boven mate ontvangen heeft; zoodat dit ant.
woord gesn onwilligheid om mede te deelen beteekont,
maar het is gegeven om de anderen te doen zien, dat zij de
p€rsonen niet waren die konden mededeelen

Ten d,griln: Gij moet in aanmerking nemen dat God de
gewetens der dwazen had geopend, toen z$ beleden dat zU
geen olie hadden; hierop werden de wí$ze maagden niet
ongenegen om te zamen mede te deelen; doch aangezien
andere middelen aangewezen en geheiligd worden, om de
genade te verkrljgen waar die nooit was, of liover wijl die
van grooter yermogen en kracht waren, daarom zonden z[l
haar tot die andere middelen, namelijk tot de verkoopers,
beÏ$dende dat haar beweegreden'was, dat z$ weinig genoeg
yoor haarzelven hadden, zoodat het niet in haar macht wag
eenige olie over te doen. Dit, meen ik, is het eigenlijke oog-
merk der gel$kenis in dit vers. Hier uit trek ik deze drie
opmerkingen.

S 3. 1" Aanmerk. Dat cl,e genad,e aan God,s Geest in w$n
christenen, geen goed, dnet aan d,waze maagden en Lwi,e chríe-
tenen in d,e dagen Dan hanr uitrste noodm, Ezech. L4;20,
ofschoon Noanh, Daniël en Job aoor Mii stwtd,en, ziij zur,ilen
al,hen huwrc zi,elen bewíjd,en; goedertieren, heilige menschon,
al zijn ze niet alleen in ellende maar in zonde, 1 Joh. 6: 18,
zullen herstollen, maar de anderen niet, Jer. 4:4, Opdat mijn
gri,mmígheid, niet uitoare al,s em auur, Ach I dartel derhalve
niet onder de inzettingen; die te bezitten, maar geen gewig
van dezelve te hebben; den wijngaard geplant te hebben,
maar zlin vrucht niet te eten, en dat alles door een lui hart,
is een gevaarlijke zaak. Menig mensch heeft eon groot kapi-
taal en een goeden handel, die nochtans niet gedijt; achl
hij is niet zorgvuldig in het bewaren, noch naarstig om hot
wol te besteden, maar hlJ is lui; zoo ook is het hier.

Ach, ovorweog den toorn Gods I In den uitorsten nood vsr-
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Irrxrrt, en helpt de Heere gervoonlgk zijn arm volk; maar.:dit
sttl vorre van den l{eere zijn, als anderen zullen zeggen:
llrrllr 11srrc! Zelfs al werden de tranen en gebeden van an-
rlnrrrn gadegeslagen? Hoe Heere! Niet in den uitersten nood?
Nlorr I zelfs niet in de uitersten nood.

[ 4, 2. Aanmerk. Dat het niet in de macht is aan de uit-
tttunlcnd,ete christenen, om d,e genade aan Chri,stus te bed,eelen,

utn wíen, wq,nneer en wa/cff zilj wil,len. Noch ieder afzondor-
l[k, noch allen samengevoegd; het staat niet in de macht
yrur tl de wijze maagden gezamenllik; het staat niet in de
rrrnohb van de gansche kerk of van al de kerken, dib te doen.
Mogol[fk hebben deze arme dwaze maagden, naar haar oor-
rlorrl, dÍt niet geclacht; doch hierop vertrouwden zí$ toen in
hnrlr praktÍfk. Maar de wljzen antwoordden: Het staat niet
illur on8.

llcb stond niet aan Mozes, om Gods Geest te geven aan
wlln hlJ wilde, maar het staat aan den lleere, Num. 11: 17.

llrrt stond niet aan Paulus, noch aan Alnl,Ios, al had deeen
nnn diepe wijsheid, en al was de ander verwonderlijk in zifn
rrltrlrukkingen; maar het staat aan God, die alleen vol-
rrurcht geeft om die aan de gansche wereld te geven, 1 Cor.
ll: ó, 6.

llob stond niet aan Christus als mensch, om aan iemand
l,rr grrvon, dat hii zou zitten aan zgn rechter- of linkerhand.

llob is niet in de handen der beste ouders; het hangt niet
nf vun .den wil van alle menschen die er leven, Joh. 1 : 13.

il 6. le Red,en. Omdat zÍrj niet meer dan alleen hun mate
orrl,vnngen hebben, en ten eenemale van elkander afhangen,
ruuu' golang der noodzakel[jkheid; derhalve hangt het van
Irln triot af, maar het is in de handen van lfem, die het
r,rrrrrlrrr mate ontvangen heeft, Joh. 3: 34, 35, De I/ader heeft
illlr di"ngsn in ziljn hand, gegeaen, Denk slechts aan de ster-
rr'n; (to eene ster geeft geen licht aan de andere, maar de
/,r'n nrrrt nllen, want deze heeft het licht in vergelijking zon-
rlnl ttrilbe ontvangon; zoo ook wdrdt de eene bron door de
inrlortr nir:t voortgebracht, maar het is de zee, die water
íun(lor muto heoft, v&n \'vaa[ zo komen en
rVt 
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2o Reilnn. Omdat alle heiligen, en de gansche gemeenschap
van Gods volk, maar een middel is, of zij z$n maar werk-
tuigen in de hand van Christus om de genade toe te voe-
ren; gij weet nu dat alle werktuigen naar den wil van den
voornaamsten werker zich moeten schikken en werken; het
is niet in de macht van den bijl, om den eenen boom om-
ver te hakken tot brandhout, en den ander tot timmerhout;
maar het is in de macht van des werkers hand, inzonder-
heid als het werktuig zwak en krachteloos is, en zoodanig
is Gods volk, I Cor. 1 : 27, Ze zijn ní,etige dingen en atnalclce

d;íngen, d;ingen d;i,e niets zQjn ; 2 Cor. 3 :6, ni,et beleusanm zlinda
tsan zi,chzeloen iets te denken. In Gods volk is niet, gelijk in
de zalf, een aanklevende kracht, die in dezelve blÍ$ft, om al-
tÍrjd te helpen, een iegelÍ$k mensch, die te genezen is; maar
daar is alleen een aanklevende kracht, die niet altljd blijft,
en als er die is, zoo werkt ze niet op allen, maar alleen
naar het welgevallen van den voornamen Werker, den Heere
Jezus. Die middelen, waarin de voorzienigheid een aankle-
vende kracht gesteld heeÍt, kunnen.niet zegenen, tenzij de
Heere het wil; spí$s kan somtijds niet voeden, veel minder
kan deze het zonder den wil van een ander; r'olgens Ef.
4:t6, worden de heiligen hierdoor opgebouwd, doch steetls
door Christus.

3e Red,en. Ten opzichte van dé grootheid der macht en
eer, die vereischt wordt tot de bedeeling van Gods genade
en van den Geest der genade, waarvoor de kerk niet vat-
baar is.

Eerstellik: De kennis der uitverkorenen; de Geest der ge-

nade, met de zaligheid samen gevoegd, zal nooit aan ie'rrand
dan alleen aan hen gegeven worden, Rom. 11 :7, De uitaer-
Icorenen hebben d,ie oerlregen; daarom moeten zij eerst aan
hen bekend wézen, die de macht hebben om Cie te bedee-
len. Dit nu kunnen z[j niet zeggeni wel is waar wist F'm,lue,
door het zien van de kracht die betoond werd, do verkiezing
d,er Thessalon'í,censen, 1 Thess. 1 : 4, doch niet van te voron I
hij kon niet zeggen: aan dezen mensch zal ik genade gev€n,
en niet aan genen mensch. Een bedienaar, gellJk Puulue, zle
Hand. 18: 10, kon in hot algomeen woten, dat er eonig volk
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ln zootlanige plaats is, ten minste kan h[i het vermoeden,

mnrrr wie ze z$n, weet hÍ$ niet, evenmin als Samu'el', die

wlri dat een uan Juse's zonen koning zou worden, doch niet

lcmnnd die hem behaagde, , maar dien de Ileere verkosr.

Dnnrom roept een predikant allen, omdat hii niet weet wie

fu ,gn; alle,enl$k ziin er sommigen geroepen' omdat Chris'

hr Aie kende; het staat alleen in z[in hand'

tl,en tweeclni De macht moest almachtig z[jn. zoowel om

hot, fondament te leggen, als om met het bouwen voort te

Sbon; nu kan tlit door geen nietig eintlig schepsel te weeg

lobrncht worden, als tlit het wil, maar als de Heere het
-"tl; 

uuo predikant kan prediken en opwekken; een christen

Inn vermanen en vertroosten, 2 Cor' 4:6, en toch kun'

nÓnzlshoorenentwintigmaalopnieuwb[jelkander
luronj en nooit tlenzelfden gezegenden dag weer treffen,

omtlut hun wapens alleen machtig z$n door God, 2 Cor' 10:4' 5'

ll'en d.erde: IIet storten van bloed, het sterven, het ver'

drngon dos toorns, om den Geest te verkriigen en te !eb-
Èuol o* dien te zenden; want de Geest der genade kon

noolt gegeven worden, noch in iemand toenemen, noch ver'

i-ruuun] ivare lrig niet eerst door bloed gekocht; door het

h1l,tl worden volgens de Schrift onze zonden genezen' en

door hetzelve worden wii van dezelve gereinigd, dat is' door

rion Oeost, die door dai ntoed gekocht is, IIebr' 9:14, Het

bn ynungrn' ilns btoed,s rei,nigt mne gewetens d'oor bl'oed', dat ís'

rlo't<raónt des bloeds, toegepast door den Geest. Als eenige

lrolllgen htrn bloed siorten voor de kerk, om die te verlos'

Ëorr, tlon hebben zli macht om den Geest der genade aan

rtokrlrktoetebre--ngen,enhetisevenzwa'a'teendruppel
gntrnrlo toe te brengen als te sterven.

ll?.|eGebruik.IlieruitkunnenwlideheerlÍ$kheiden
voirrtroffel$kheid van den IIeere Jezus, boven die-van alle

ntnttxchcn zien, ja, boven alle beste menschen en alle beste

krrt'kon, die in \ryezen zijn. Vraag.Daaid', wien hli het meest

lrotrtlndo en eerdo; h[i zal u zeggen, Ps' 15:4, Hili oerwerpt

dla oerachtet{lc ie, en eert il,egenen d'i'e den HEE&E weezen;

e' rll, ohrisien, dle het allorvoortreffelSkst is, heeft ziin gan'

rt:lrc hnrt. Vraag oon christon, mot welk mensch ziïn hart
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alirrrrloloos zljt, en u die aardschgezind z[it, indien het zijn
Wlllrl'ltatttt '*.

ï 7, Zeg niet: Ik heb zoowel goed van hen genoten, als
ll gonade in hen gezien heb, zoodat ik God dank, dat ik
Inrr rroit gezien of gesproken of hun voorbeeld,, enz. gezíen
lrllv. 11. antwoord: Weet dat zii maar krashtelooze werktui-
Irtn ln de hand van een goedertieren, hoewel alvermogen-
rlerr Christus waren; anders hadt gij nooit goed van een
(lltrlrton, van een predikant, van een predikatie gehad; de

llelru Jezus kon die evenzeer als middelen gebluikt heb-
lrstr om u te veroordeelen, gel[jk H[j met Noach's bediening
En Noach'e voorbeeld gedaan heefb, waardoor hÍ$ zoowel
rla woreld veroordeelde, als hii u geroepen heeft, of u
Irot goringste goed bewezen heeft. Derhalve, zet dit zelfs
(lhrlrtus een schoonheid bij die alle andere in de wereld
otor[roft. Al de heiligen en predikanten der wereld hebben

nlst óón zwart haar van u wit kunnen maken, noch door
tl lrrrn zorg yoor u, ééne el tot uw lengte kunnen toedoen;
toh I hot was de lIeere Jezus. Zoo zij eenige deernis heb-
ben, de Heere brengt die in hen; zoo zij ooit één woord
lputkon, of een gebed deden, de Heere bracht het in hen;
óo zll gozegend worden, het is door Hem.

Nrr oert en bemint gij hen, omdat ze uw ziel goed ge'

decn hobben; anders zoudt gij ter helle varen. Ach, roem
datr lÍoere des te ïneer, want door Hem werden zij aan het
Werk gosteld,, en nu zij u goed gedaan hebben, houden zli
op on zlJ kunnen naar u dunkt, niet verder gaan; gij kreegt
Bu rrrr dan iets goeds, toen gii b$ zulke christenen waart,
lnnnr nlg gU dan hier weer tot hen komt, zoo meent gij
hogol{Jk veel meer te krijgen; neen, hun handen en voeten
httttrron gebonden zlsn; deze weerhanen kunnen zichzelven
Itlnl, rlrrurien; maar Jezus Christus kan voortgaan, ja IIij zal
vrtorl,gnon totdat Hij u zichzelven gelijk gemaakt heeft; zie
I Jrrlr. tl:Z, Dan zul,Ien wij Harn gel,ilik zQjn; nu zijn wA ktn'
tht'lrt Uod,e,' kinderen, hoewel ze uit arme menschen gebo-

tctt z[Jn; zo hebben echter hun armen vader lief, die hen
Ccoldo. lVie heeft u uw wozen gegeven? Wie heeft u in
(lorl guteold, on u dus tot zonon Gods gemaakt? Achl mlf

hot meest vereenigd is, en wien hii van allen het meest
eert, dan is het als hii één mensch onder veertig ziet, dle.
gene die het allerheiligst, allerootmoedigst, atteruónaagllJkst
voor God, het meest bekend b[j God en naar den zin van
God is; een Pauhrc, om zijn wÍgsheid; een Daui,d, om do
verbrokenheid zijns geestes; een Abraham, om zijn geloof;
een Stefanus, om zijn onversaagdheid en i;ver, ánz. Zeltt
hun voeten zijn schoon, zelfs hun namen zijn als een albas.ten doos die opengebroken is. En waarom? Omdat hii ziet
daí ze heilig en Gode gel{ik zgn. Maar ach, bedenkt, íat zeu niet heilig kunnen maken: het staat niet in hun vrÍgheid;
al waren zij nog zoo heilig, zii kunnen u niet één waárherd
op een zaligmakende wl$ze leeren; g$ hebt een ruw hart,zij kunnen u niet beschaven; een wild hart, zij kunnen
het . niet temmen; z[j kunnen niet één teug, o? smaak,of geur van het leven der genade aan u geven. Ach,
indien alleen zij beminnenswaardig ziin, die ohà in hun va.ten hebben, schoon zij u geen olie kunnen geveD, wat is de
ïIeere_Jezus dan, die niet alleen heilig is, schooner dan der
menschen kinderen, bezittende alles zonder mate; maar diou ook heilig kan maken, hetwelk geen der heiligen kan doen;die niet alleen goed en heilig is, maar goed doet en heilig
maakt. Gij aanschouwt somtijds de heiligen; gij ziet hungaven en leven, en treurt om het gemis aaar:vJn, gij houdt
hen gezelschap en wenscht dat gij hunne olie hadi,-áaar zll
kunnen u er niet aan helpen. À.n, zie opwaarts naar den
Heere; zoo gf hen liefhebt en waardeert, ach waardeer enbemin den Heere veel meer, die het in zijn hand heeft omdir aan u te geven; die gelijk een fontein haar stroomniet laat vloeien om zichzerve te verkwikken, maar de ver.
moeide en de verflauwde, Jes. b0: 4, die gelijk de zorr haar
stralen niet schiet om haarzelve te verlóhtón, 

^uu, ipaot
d,egenen die in de d,uisternis aitten, aoud,en zi,en, en de bÍndehet zouden kennen, Joh. 9:49, joh. 17, Ik íenig mliitaen
aoor hen. HÍ1j heeft een ootnroedigen, zachtmoedilen 

-Geest,

om die aan u te geven, die verwaand en weêrbárstig ziJt;IIij kan een leeuw tot oen lam maken; Hlf, dio u"n igr.nen hemelschen Geost hoeft, om u to ondórw{izon dio ïor.

's,
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dunkt, de Heere die dit gedean heeft, is immers dierbaar en

beminnenswaardig, zootlat gli de wereld moest doen verwon'
deren, dat de Heere een vleeschen duivel tot een gezegen'

den engel heeft gemaakt. Maar, zegt gii, gii hebt nog een

verachtelÍ$k hart. Ach! maar gij zult Hem gelÍ$k wezen; H[f
zal u zichzelven gelijk maken ten laatsten dage, H[j, die
glansrijker dan de engelen is, en wiens aangezicht schooner
is dan der menschen kinderen; alleen, IIÍ$ zal het allengr
doen, veeleer om u urr verachteliikheid te doen gevoelen,
dan die geheel weg te nemen.

Daarom sprak de apostel in Gal. 4:9, toen ze van het
Evangelie weder Lot Moaaische instellingen teruggekeerd wa'
ren, van aoqkke en crnne eerste begi,nsel,en, die in zichzelven
geen kracht hatlden om de genade toe te brengen, en gan-

schel$k niet in zoodanigen overvloed als het Evangelie deed.

Alzoo zeg, ik, kent gij nu den Heere, en acht en bemint g{f

nu de christenen en anderen, als zij u goed doen, en weigert
gij den Heere te eeren, en wilt gii alleen maar zien op kale,
berooide, zwakke christenen en anne'middelen? Dat zijYerre;
de Heere alleen kan u verr$ken.

2 Cor. 3:9, Inili,en ile bedimw dër agrd,omtmi,s heerlQikheilt
geweest is. aeel, mer is d,e bedi,ening iles Geestes heer@kheiil;
indien z!j, die den Geest hebben, heerlijk zijn, hoeveel te
meer de Heere, die den Geest niet alleen heeft, maar ook
kan geven, en u, Hun geli4jlc lcan maken in heulijleheíd,, d,oor

Hemaelaen te aanschur,wen,! Yers 16. Als een mensch eon
spiegel had, die niet alleen altÍ$d het gezicht van een waar.
den vriend weerkaatste, maar hem ook zoo dikwijls als hlJ

daarin zag, dien vriend gelijk maakte, hoe zou hij dezen
spiegel waardeeren, en wel het meest het beeld van zlfn
vriend in denzelven ! Dus is Christus niet alleen heerl$k,
maar daardoor maakt Hij zich heerlijk.

S 8. Tegenwerping. Zeg niet d,at il,e Eete d:it lnn d,oen,

rnaar det EU het ní,et wil ilaen; d,e heiligen zouden wel willon
als ze maar konden.

Ántw. 1. Gii weet niet anders, of Hij zal het doen; toen
Christus hier op aarde was, waren de menschen ziek, hoe.
wel hun vrienden wel wilden dat hot hun wel ging; echter
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lw[f fel ik niet, of Christus was allerheerl$kst, daar ze hoe'
wnt zlf niet wisten of II[j het wilde doen, nochtans wisten
rlnl, H$ kon genezen en deernis kon hebben, en als het tot
r[frr oor verstrekte, wanneer H$ het zou doon.

g. tsid Hem om hetzelve eh zoek het. H{ zal' u:atu gieten

ny da ifursti,gen, m den Geest en het water d'es I'eaera ganm

nm d,ie itie het eíschen. Denk niet dat gij te vergeefs zogkt, in'
*ntrrlorheid als uw geroep uit een ziek hart ontstaat; die

sotulo is niet alleen uw kwaal, maar ook uw plaag, z[j
rl,r[rlt tegen uw vermaak; gij moet een medic[inmeester
lrelibon; hÍ$ zal u niet genezen, indien het uwe gesteldheid'

trw voodsel enz. niet is. Als iemand zin in iets heeft, en een

ilrrlor veracht het, zoo zal hii er daarom niet minder schoon-

lrelrl in zien, dan h$ er te voren in zag. Als gÍf er zin in
Irolrt,, Christus hceft er ook zin in.

'l'ogonw. Manr ik geuoel, niet, dat d'e Heere mii d'en Geest

gê0fi.' 
Ánlw. Zoo gÍ1i Dien echter waardeert, en u naar Hem uit'

rl,rokt, dan heeft de Heere dit voor u gedaan.

I 0. 2e Gebruik. Al gU dienstkneohten tles Heeren, zoo gij

rroll, rnn iemantl eenig goed bewezen hebt, ach ! roemt niet
lrgr uzolven, maar geeft de eer daarvan aan den Heere Jezus,

lis6f men zeide: de Heere doet mij goed, doch ik weet niet
wnrlrom. Voegt er dan ook b[j: maar ik verwonder mii hoe

rllt, goschiedt door een arme' zwakke, nietswaardige, wiens
iltrr|lhl hart en lippen anderen erger gemaakt hebben en niet
lrol113', gelijk de besmetting hecht op de beste kleederen,

lltrtrrl. 8:12, L3. Wat ziet gt'j op onï? het zili u lrcnnel'i1ila, ilat
hti ix d,oor d,en naam aan Je28, wat hier geschiecl' is. Toen

lrr'l, lrokend was dat Christus alle kwalen genas' kwamen
rloor rl&t gerucht al de inwoners des lands van rondom tot
llnsss, 6n zoo werden ze door IIem genezen; dit moest zqlfs

rlrr t,irllonaars tot Christus brengen. Eenige christenen zijn
'r,r,r,r voorbarig in het spreken,tot anderen' om een nieuw

Hnvoolon in to voeren, of om te bekeeren, opdat zii daarna

uun Absalona'a pilaar zouden maken, en opdat zii mochten
ï,rggon: tlit hob ik gedaan. Eenigen vergenoegon zich met te
'.rrggon van de bokeoring van andoron: dat deed ik. Laatuu)

!
i
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werken u prijzen, maar laat uw tong Christus prÍ$zen; hel
was de lleere, die dit gedaan heeft. Als het brood kon spre.
ken, zou het zeggen: ik ben het niet die voedsel geeft; en
de zon: ik ben het niet die warmte geeft. G{j kunt spreken,
zegt tlat aan anderen; gij wildet gaarne geacht zifn gel$k
anderen, en daarom wilt gij nieuwe Evangeliên verzinnen,
en D.ieuwe bevattingen stempelen; opdat het niet alleen
Christus mocht behagen, maar ook de menschen mochton
zeggen: dit heb ik van hem gekregen, opdat er van u ge-

sproken zou worden. De dief neemt het schaap voor zich-
zelven; een goed schaapherdor blengt het b$ zijn eigenaar
te huis.

S 10. 3" Gebruik Ach ! rust dan hierin niet, dat glj nu een
deelgenoot geworden zijt van rle gemeenschap van Gode
volk; ik beken, dat naast de gemeenschap met God, hun
gemeenschap de beste en allerzoetste is, 1 Joh. 1 :3, 14, en
er niets krachtiger is dan deze, om Gods volk voor afval te
bewaren, Gal. 2: ó; de orde en de standvastigheid in het
geloof gaan gepaard. Zg, díe in de voorhoven des Heeren
geplant zijn, zullen hierdoor bloeien. Niets doet de genade
meer toenemen, Gal. 2: 19, dan lilanneer er vele oogen z{Jn

om te zien en vele handen om te helpen werken. AIs een
mensch zontligt en slechts een of twee menschen steenon
oprapen om den zondaar te steenigen, zoo kan hetgebeuren
dat ze missen, of althans dat de man in het leven bliift;
maar als er velen zijn, zoo is het een wonder als hif niet
gedood wordt; zoo kan door tle gemeenschap van Gods
volk de een den ander vermanen, en het is mogel$k dat dit
helpt, maar hier z[jn er velen, enz. 2 Cor. 2: 7. Wanneer
iemand bezwijmt en zijn leven in gevaar is, zoo zal hij, als
er maar een of twee birj z$n, mogeliik nooit meer hr:rstel-
len, maar als de een hem wrÍ$ft, een ander hem vasthoudt,
een ander heet water haalt, zoo is het honderd tegen één,
of hij ontkomt het gevaar. Evenwel, als de beste middelen,
hetzÍ$ verzuimd, of te veel vertrouwd worden, zoo zullen ze
de menschen erger maken, gel\k Kapernatl,m erger werd
door Christus prediking, w&&rop ziJ roermden; doch de besto
middelen zullen, als mon daarop niet te veel vertrouwt, de

r
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|]ronschen beter maken; geluk het ook met eenige vluchtige
goneesmiddelen is, die schielijker op de een of andere wlJze

zullon werken.
1. Indien gij ooit iets goeds ziet of ontvangt, zie in het'

zolve op den-Heere, l Sam. 10:11, 12. Wie is hun Vader?

2. Indien gli ooit iets verwacht te ontvangen, zie op den

llce.e, opdaf Hij door hetzelve op zijn t\id hulp en bijstantl

tlroge toebrengen.
$ 11. Vraag, Eoe za| ik d'at goed' aerkritigen?
Antw. 1. ZtJt gevoelig voor de noodzakelljkheid va1 de

Nrtllcenschap áer-heiligen en hun hulp, dan zult gU door

irrrlcr voorbeeld en ieder gebecl, goed verkrijgen, I Cor' 12'

ItIt oog lcan tot ile hand, ni,et aeggen: ik heb u niet nooili'r.

Ách, zíjt niet volkomen in uw eigen oog: want God heeftu
zó(r'volkomen niet gemaakt, maar zoo glj een oog z$t, hebt

g[fdenvoetnoodig,enz.DaaidwistmeerdandeLeai'elen,
rriichtans, hoezeer verlangde hlj om God te zien en in Gods

Iurlligdommen in te gaan.
I'uulus w&s voor de onderlinge verkwikking der christenen

'r.oor noodig; het was iets vreemds in Paulus, dat als hij
g0lrl bl, anderen zou brengen, hij hen smeekte, Bidtaowm/,
onz. Róm. 16:30,31. Hii zeide niet alleen: ik heb de sacra'

rrronton of de prediking noodig, maar ik heb de gebeden, den

rrurul, de voorbeelden en de vermaning der geringste chris'

l,orron noodig.
'l'cn lweede: Zie wel toe, dat ge u met levende christenen

vrrroonigt; niet alleen met hen, die gaven hebben, maar met
lrorr dio in het gebruik en de oefening derzelve levendig zÍ$n.

Wrurt deze heiligt God inzonderheid, om u de genade mede

l,rr rloolen; als een levende hand aan een dooden arm gebon'

rlprr wordt, zoo zul deze gewisselÍ$k niet veel goeds daardoor

vrrrkrg*"n, *o-. l:12. Een levendig geloovig christen kon
lvulua vertroosten, en een ootmoedig christen zal veroot'
trroorllgen.

llit is de ware reden waarbm de christenen geen goed

vlrkr[Jgen, omdat namel[Jk hun harten dood z$n, en hun
g,,trrr,Ànschap met God kleln is; hiorom worden zij door an'

rlnron versm&ad, dlo zich von hon onttrekken.
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Ten derdn: Bemin hen als dierbaar; een mensch zal nooit
iets goeds van eenig christen verkriigen, dien hij versmaadt
of veracht; stel u een mensch voor, wiens hand leven zou
willen hebben van z[jn hoofd; breng die hand op haarplaats
en laat ze uitwendig niet vastgebonden, maar ovenals een
ander lid vereenigd worden; dan zal ze daileven ontvangen.
Daarom, bouwt men zichzelven op in de liefde, dan woiden
ook de menschen door de liefde opgebouwd.

HOOFDSTUK XV.

Von de overvlocdige bcileeling ilcr gcnodc in ile beiliening
rtres Evengelier.

lf 1. Nu volgt ten tweede, de raad en vermaning der w$ze
mnogden: Gaat tot ile awkoopers en koopt, enz.

De awltoopars. Eenigen zijn er die dit voor een scherts
Irouden, of yoor een openbare bespotting van de dwaze
rnnagden, om haar dwaasheid.; alsof zí$ zeiden: Gij hebt tot
ntr toe als geveinsden voor den Heere onder ons gewoond,
ên ons en uw eigen zielen bedrogen; gij zoudt nu onze ga'
von wel willen hebben, om u te helpen; neen ! gaat tot uwe
tnlxpriesters, vergiffenisverkoopers en verdienstekramers,
Ioopt bii hen voor uzelven, zij hebben genoeg verdiensten
anz. Maar daar deze meening niet duidelijk uit de woorden
knn afgeleid worden, zoo kan zulk een antwoord met dien
botlroofden en goedertieren medel[jtlenden Geest, die in iedere
lrrrlllgo maagd is, niet bestaan; want veronderstel dat Gott
hlt, geweten van eenige menschen in deze dagen opende,
on zll hun hart voor anderen open deden, wie zou hun tot
rurl,woord kunnen geven: Ja, nademaal, gfr uut t{d aoo lang
t'rrutuo,rloo*d, hebt,' zoo gaat nu naqt 'lnr miqtriesters, ilat a{
u halTten, Zou iemand van gewone oprechtheid op dergelÍ$ke
wfizo schimpen? Veel minder een begenadigd hart; neen,
nln conigen een lvezenlijk gevoel hebben van hun ellende,
orrrrlnb ze hun t[id der genado'verslapen hebben, zoo zullen
a[f zlch ln hun binnenste over hen ontfermen.

ile aerkoopwa. Dit zlJn de dienaren van don Heere Jezus.
Wtnt, 1. Blukt hot ten vollo dat het goen bospotting is.


