INDEX 6 DELEN PREKEN VAN RALPH ERSKINE
EN
INDEX 6 DELEN PREKEN VAN EBENEZER ERSKINE
1STE Deel
LEVENSSCHETS RALPH ERSKINE
5 PREKEN OVER
Spreuken 3:17 De wegen van de Wijsheid lieflijkheid, en haar paden vrede
Haar wegen zijn wegen der liefelijkheid, en al haar paden vrede.
6E PREEK
Prediker 9:14, 15 De kleine stad belegerd en verlost; of: de verlossing van de Kerk door
Christus, en de ondankbaarheid van de mensen aan de heerlijke Verlosser voorgesteld
Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin; en een groot koning kwam tegen
haar, en hij omsingelde ze, en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar
een armen wijzen man in, die de stad verloste door zijn wijsheid; maar geen mens gedacht
denzelven armen man.
7E PREEK
Jesaja 8:18 Het oordeel van de wereld over Christus en Zijn volgelingen, of: de ware
Godvrezende door de goddelozen bespot en gesmaad
Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen
in Israël, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont.
2e Deel
2 PREKEN
Jona 2:4 Het geloof in Christus de zekerste weg, om in de droevigste toestand geholpen te
worden
En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer
heiligheid weder aanschouwen.
3e PREEK
Joh. 16:15 De schatten van Christus door Zichzelf open gelegd, verklarende, dat alles wat
God de Vader heeft, het Zijne is
Al wat de Vader heeft, is Mijne.
Gedeelte van de toespraak voor het Avondmaal; wie de toegang tot de tafel verboden en
wie daar genodigd worden
De toespraak bij de bediening van de eerste tafel
De predikatie nadat het plechtig werk was geëindigd
e
4 PREEK
Zacharia 14:7 Enige tekenen van een sombere avondtijd voor de Kerk van God
En het zal geschieden, ten tijde des avonds, dat het licht zal wezen.
5e PREEK Het beste gezelschap in de grootste verlatenheid
Johannes 16:32.
En nochtans ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
Avondmaalstoespraak vóór de bediening van de tafel
Toespraak bij de bediening van de eerste tafel
6e PREEK
Psalm 40:8 en Hooglied 2:8 De vereniging en verbinding van verheugingen; of de heuglijke
komst van de Zaligmaker, hartelijk verwelkomd door de echo van het geloof van de Kerk
Psalm 40:8. Zie, Ik kom!
Hooglied 2:8. Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt!

3e Deel
1ste preek over Romeinen 12:12. "Volhardt in het gebed."
Algemene overwegingen over het gebed.
2e preek. Het voorwerp des gebeds: de Vader, door de Zoon, door de Geest.
3e preek. Het onderwerp des gebeds.
4e preek. De delen van het gebed: Smeking, belijdenis van zonde, en dankzegging; de
eigenschappen van het gebed en verschillende wijzen van bidden.
5e preek. Over uitschietend gebed en het verborgen gebed.
6e preek. Vervolg over het eenzaam bidden. Het huiselijk gebed.
7e preek. Over het openbaar gebed. De noodzakelijkheid van het gebed.
8e preek. De voortreffelijkheid en de kracht van het gebed.
9e preek. Toepassing. Tot onder richting; Tot beklag; Tot vermaning.
Antwoord op tegenwerpingen tegen het gebed in het algemeen.
e
10 preek. Tegenwerpingen tegen het verborgen en het huiselijk gebed overwogen.
11e preek. Klacht over biddeloze personen en huisgezinnen.
12e preek. Beweegredenen tot het gebed in het verborgen en in het huisgezin.
13e preek. Besturingen betreffende het gebed.
14e preek. Consciëntie gevallen met betrekking tot het gebed overwogen.
4e Deel
1ste PREEK
Romeinen 8:28 De liefhebbers Gods hoog bevoorrecht, of de grote vertroosting van de
gelovigen, in de medewerking van alle dingen hun ten goede
En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, enz.
2e PREEK
Prediker 1:2 De ijdelheid van de aardse dingen en van werelds genot
IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.
3e PREEK
Romeinen 12:2 Het bevel om de wereld niet gelijkvormig te zijn; of het kwaad en het gevaar
van het kenmerk van de goddelozen te dragen, opengelegd
Wordt dezer wereld niet gelijkvormig.
4e en 5e PREEK
Hábakuk 3:2 Om ontferming bidden, een gepaste plicht in tijden van zonde en toorn
O HEERE, in den toorn gedenk des ontfermens.
5e Deel
1ste PREEK
Matthéüs 3:17 Het kort begrip van het Evangelie, of, God in Christus
Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
2e PREEK
Jesaja 26:8 De plicht van de heiligen in boze tijden
Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht.
3e en 4e PREEK
Galaten 1:6 Vleselijke beraadslaging ontvouwd, of, het grote kwaad van in de dingen Gods
door vleselijke beginselen te worden gedreven, blootgelegd
Zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed
5e PREEK
Handelingen 13:26 Het woord der zaligheid tot zondaren gezonden

Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden.
6e PREEK
Haggaï 2:20 Het begin van alle zaligmakende zegeningen
Van deze dag af zal Ik u zegenen.
6e Deel
1ste PREEK
Kolossenzen 3:3 De beste bewaarplaats voor het beste leven, of, een leven met Christus
verborgen in God
Want uw leven is met Christus verborgen in God.
Een gedeelte van de toespraak voor het bedienen van de tafel
De toespraak bij de bediening van de eerste tafel
Een toespraak bij het einde van de plechtigheid
e
2 PREEK
Handelingen 7:34 Christus, de ware Mozes, gezonden om Zijn ware Israël te verlossen uit hun
geestelijk Egypte
Ik heb merkelijk gezien de mishandeling Mijns volks, dat in Egypte is, en Ik heb hun
zuchten gehoord en ben nedergekomen, om hen daaruit te verlossen; en nu, kom
herwaarts, Ik zal u naar Egypte zenden.
3e PREEK
Ezechiël 16:63 Evangelische verootmoediging gegrond op het gelovig zien, dat God
bevredigd is
Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw
schande, wanneer Ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de
Heere HEERE.
4e en 5e PREEK
Romeinen 4:18 De hoorders van het Evangelie hebben in de slechtste tijden een vaste grond
voor het geloof en de hoop
Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft.
6e PREEK
Jesaja 30:7 Standvastigheid in het geloof, de sterkte van de Kerk
Stilzitten zal hun sterkte zijn.
7e PREEK
Openbaring 2:10 Getrouwheid tot de dood bekroond met het eeuwige leven
Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

EBENEZER ERSKINE
1ste Deel
LEVENSSCHETS EBENEZER ERSKINE
1. Gods duiven vliegende tot Zijn vensters
Jesaja 60:8. Wie zijn deze, die daar komen gevlogen als een wolk, en als duiven tot haar
vensters?
3 PREKEN
De soevereiniteit van Sions Koning
Psalm 2:6 "Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, de berg Mijner heiligheid."
5, 6, 7e Preek (3 PREKEN)
Het koninkrijk van God binnen de ziel van de mensen
Lukas 17:21. Want ziet het koninkrijk Gods is binnen ulieden
8e PREEK

Christus van eeuwigheid gezalfd
Spreuken 8:23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang, van de oudheden
der aarde aan.
2e Deel
1ste PREEK
De waardeloze mens zeer hooggeschat bij de machtige God
Psalm 144:3. O HEERE! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind des mensen, dat Gij het
acht?
2e PREEK
God in Christus, een God van liefde
1 Johannes 4:16. God is liefde.
3e PREEK
De noodzakelijkheid en nuttigheid van de goede werken aangetoond
Titus 3:8. Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstiglijk bevestigt, opdat
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen
zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.
4e PREEK
Het ware steunsel en de wezenlijke sterkte van een kerk en een volk
Jesaja 6: 13. Alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.
5e PREEK
Het zegel van de levende God gezet op Gods getrouwe dienstknechten, wanneer
beschadigende winden waaien in de strijdende Kerk.
Openbaring 7:1 - 3. En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde,
houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de
zee, noch tegen enigen boom. En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der
zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier
engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: Beschadigt
de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen
verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
6e PREEK
Abraham zich verheugende in de dag van Christus van verre te zien.
Johannes 8:56. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien
zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.
3e Deel
3 PREKEN
De Boom des levens Zijn vruchten en bladeren afschuddende onder de natiën
Openbaring 22:2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier
was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende
zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.
4e PREEK
De wind van de Heilige Geest blazende op de dorre beenderen in het dal des gezichts
Ezechiël 37:9 Gij Geest! Kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij
levend worden.
5e PREEK
Roverij gepleegd, en teruggave gedaan, beide aan God en de mens
Psalm 69:5. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven.
6e PREEK
De Opgang uit de hoogte, of de Dageraad van omhoog

Lukas 1:78. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons
bezocht heeft de Opgang uit de hoogte.
Toespraak na het avondmaal
7e PREEK
De nederige ziel de bijzondere gunsteling van de hemel
Psalm 138:6 Want de HEERE is hoog, nochtans ziet Hij den nederige aan, en den
verhevene kent Hij van verre.
4e Deel
1ste en 2e PREEK
De Nieuw Testamentische Ark geopend tegen de vloed van Goddelijke toorn
Hebreeën 11:7. Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde
van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid
tot behoudenis van zijn huisgezin.
3e PREEK
1 Joh. 3:8 De eerste belofte vervuld; of, de kop van de slang vermorzeld door het Zaad van de
vrouw.
Johannes 3:8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou.
4e en 5e PREEK
Morenland de handen tot God uitstrekkende
Psalm 68:32. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken.
6e en 7e PREEK
Christus, de Opstanding en het Leven
Johannes 11:25. Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven.
8e PREEK
Hebr. 2:16 De menselijke natuur verkozen boven de natuur van de engelen
5e Deel
1-3 PREKEN
De wijze maagden uitgaande de bruidegom tegemoet
Matthéüs 25:6. En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat
uit hem tegemoet!
4e PREEK
De afkerige gekenschetst, of het kwaad en gevaar van afvalligheid beschreven
Johannes 6:66. Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer
met Hem.
5e PREEK
Christus komende ten oordeel op de wolken
Matthéüs 16:27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met
Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.
6e PREEK
Het woord der zaligheid
Handelingen 13:26. Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden.
7e PREEK
De verbroken wet groot gemaakt en heerlijk gemaakt
Jesaja 42:21. (Engelse vertaling) De Heere heeft lust aan Hem om Zijner
gerechtigheidswille; Hij zal de wet groot maken, en haar heerlijk maken.

6e Deel
1ste PREEK
De Plant van naam
Ezechiël 34:29. En Ik zal hun een Plant van Naam verwekken.
2e PREEK
Christus als de Doorbreker, opent alle toegangen naar de heerlijkheid,
Micha 2:13. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij zullen doorbreken, en
door de poort gaan, en door dezelve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht
henengaan; en de HEERE in hun spits.
3e en 4e PREEK
Een lamp toegericht voor Gods Gezalfde
Psalm 132:17. Ik heb voor Mijn Gezalfde een lamp toegericht.
5e PREEK
De schat van het Evangelie in aarden vaten
2 Korinthe 4:7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der
kracht zij van God, en niet uit ons.
6e PREEK
Het kenteken van een getrouwe dienaar van Christus
Kolossenzen 1:7. Epafras, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u.

