
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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VREDELIEVENDE

DAANMERKING
EN

VAN DEN HOOGEERWAARDEN HEER

HIERMANNUS WITSIUS

O VERDE

VERSCHILLEN,

Die onder de rampzalige namen van

ANTINOMIANEN (Wetbeſtryders]

EN

NEONOMIANEN , [Nieuwwettiſche]

in BRITANNIEN toen zweevden .

Uit het Latyn vertaald's

DOOR

JOHANNES CHRISTOPHORUS BUSING

Propon, den Predikdienſt waarnemende te Amſteldam .

Met ene breedvoerige VOORREDE

van den WelEerwaarden Heer

WILHELMUS PEIFFERS ,

Bedienaar des H. Evangeliumste Amſteldam .

Strekkende ter aanpr zirgtevan dit Werk tot bevor

deringe van vredeanderde tegenwoordige ver

ſchillen ; maar inzonderheit ter verwakkeringe

van den verflauwden yver in het overdenken

van Gods woord , zelfs by vele vromen ,

met eene handleidinge daartoe.

By

TE AMSTELDAM,

Fig.2ACOBUS AFFMAN ,

Boekverkoper op 't Rusland 1754.
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DEN
NEDERLANDSCHEN

L
EZ ER ,

INZONDERHEIT

Den Waarheit
Godvrugt en

Vrede
Lievenden ;

Genade, Vrede en Zaligheit !

BEMINDE LEZER.

1

Preekt Chriſtus, de Ko

S
ning van Salem of des

vredes, de Vreedzame, of

vredemakers, zalig , om

dat
zy , die zo byzonder

het beeld van hunnen hemelſchen

Vader , den God des vredes en de

liefde zelf , vertonen , ook by uitſtek

Gods kinderen zullen genaamt wor

den : zalige Witſius dan , die zig

a 2 door



IV VOORR E D E.

doorgaans een vreedzame en een

vredemakerbetoont,byzonder in dit

heerlyk vredeſchrift, 't welk u hier

mede, in 't nederduitſch door ene

bequame hand naukeurig overgezet ,

uit een reine zugt voor waarheid en

vrede, wordt aangeboden . !

Ter aanpryzinge van het werk ,

hebbe ik anders niet te zeggen ,

dan : dat het een werk is van Wit

fius ; dat het een werk is, waartoe

juiſt een Witfus vereiſcht wierd ;

dat in het gehele werk Witfius ront

om Witfius is :-niet Witſus nog

tans , maar der Genade alleen , zy de

eer , waardoor Witfius washet geen

hywas.

Van de aanleidinge , rede en

oogmerk , dezer Nederlandſche uit

gave , moet ik kortelyk openinge

geven. Wanneer ik, voorenigejären ,

eene breedvoerige Voorrede fchreef

voor enige Predikatien van dien

getrouwen , nu ook verheerlykten ,

dienſtknegt van Chriſtus, Doddrids

ge

1



VOORRE D E.
V

ge , haalde ik dit werkje van Wit

fius, aan, (Witfius en Doddridge

paren tog wonder wel) met ee

nenoordeelende, dat de vertalinge

nyttig zoude konnen zyn. Ik heb

be enigen tyd daarna niet veel meer

daarom gedagt: maar, zedert eni

gen tyd, ontdekte ik , hier en daar,

zo vele harde en verwarde begrippen

over die ſtukken , die in dit werkje

zo naauwkeurig werdenverhandelt,

en zelf ſlingeringen by opregte

waarheid en Godvrugt lievende zie

len , dat ik hetnu zo tydig als ooit

vond , het zelve aan den Nederlan

deren mede te delen .

Ja al waar 'er ook juiſt over die

bepaalde ſtukken in Nederlands

Kerk geen de allerminſte verwar

ringe te vrezen , zo dunkt my

egter , de uitgave hiervan zeer

dienſtig te zyn , in een ongeluk

kige tyd , daar niet alleen geſtre

den moet worden voor het gelove ,

eenmaal den beiligen overgelevert,

a 3 maar
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maar daar broeders zelfs , al zo vele

jaren , dan over het een , dan over

het ander , in al te hevigen twiſtzyn :

want hier is een ſchoon patroon ,

waaruit wy die gulde regels , by

Witfius met regt zo hoog geſchat,

konnen leren : in het noodzakelyke

enigheit ; in het min noodzakelyke

gematigdbeit; in allen liefde. O

mogt dit beminnelyk exemplaar

maar altyd werden nagevolgt !

Dog daartoe kan Witſus exem

pel niet helpen , ten zy wy ook den

zelven Geeſt hebben . Maar , dewyl

onder ons nyd is , en twiſt en twe

dragt, zyn wy dan niet vleeſchelyk ,

en wandelen wy niet naar den men

ſche ? Laat ons dan in verborgene

plaatzen hierover bitterlyk wenen ,

ô vreedzame gemeente , Jeſus lieve

Sulamith. Laat ons in Chriſtus naam

om uitſtortinge van Chriſtus Geeſt

vuriglyk bidden . Och dat al het volk

des Heeren Propheten waren , en dat

de Heerezynen Geeſt over ben gave.

Wan
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Wanneer komen die gelukzalige ty

den ,dat goedertierenheit en waarheid

malkanderen zullen ontmoeten , gereg

tigheid en vrede malkanderen kuſſen ,

dat deHeere onze Opzicndersvreedza

meen onze Dryversregtvaardige zal

maken ; dat men nergens leet zal doen

ofverderven , op den gantſchen berg

van Gods beiligheid , om dat de aarde

vol

ren ,gelyk dewaterenden bodem der

2 zal zyn , van de kenniſſe des Heer

zèe bedekken ?geen kenniſſevoorwaar

by bitteren nyd en twiſtgierig
heit in bet

berte huisveſten
de , want deze is de

wysheid niet die van boven af komt,

maar isaardſeb, natuurlyk, duivelſch.

Wantwaar nyd en twiſtgierig
heitis,

aldaar is verwerrin
ge en allen bozen

handel. Maar de wysheid , die van

boven is , deze is ten eerſten zuiver ,

daarna vreedzaam , beſcheiden , ge

zeggelyk , vol van barmbertig
heit en

van goede vrugten , niet partydelyk

oordeelend
e en ongeveinsd.

Dog ik ſcheidehier van af, ſchoon

meta 4
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VII VOORRED E.

met een vol gemoed , aan 't welk

my, vergunt worde nog maar een

weinig lugt te geven , met een en

ander regel,uit een deftig , en voor

my zeer aangenaam en ſtigtelyk ,

vaars van den Phenix der Neder

landſche Kerkredenaren en Digteren,

Vollenhove; dog het zy verre iets

verkeerdelyk toe te paſſen op het

regte ſtryden voor de waarheid ,, regt

tegen des waarheit lievenden ſchrya

vers , en ook myn , oogmerk :

O Kerkſchandaal! a gyzere eew !

O droef beit aller vromen !

O Godsdienſt ! duurt dit twiſtgefcbreew ,

't Is met u omgekomen .

Hoe valſch weet nog de Fariſeew

Zyne eerzugt te vergulden !

Kan Godt om boog dit dulden ?

Wie kan den
weg door dit getier

Tot zedebeet'ring vinden ?

Zal in Gods buis dit vreemde vier

Niet Nadab eer verſlinden ?

Plag Jeſus door de vrébanier

Zyn volk niet t'onderſcheien

Van 's afgronds moortlivreien ?

Geen
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Geen Pausdom , dat zyn welluft ziet

'Aan onze Kerkgeſchillen ,

Geen ſekte , die baar kans beſpied ,

Wenſcbt dezen ſtorm te ſtillen .

De bel kon , blyde in ons verdriet ,

Geen bozer lift bedenken ,

Om 's bemels eer te krenken .

Ocb, broeders, ſtaakt dit twiſtgedruis.

Bout Salems muur en daken :

En ſmoort dien buistwiſt in Gods buis .

Leert bier u zelfs verzaken :

Leert nedrig beit van Chriſtus kruis,

En 'urê met waarbeit planten.

Dat paſt Gods vrégezanten.

Hiermede zy
dan dit ſtuk beſloten ;

myn Witfius zal kragtig hiervan

ſpreken.

Dog , by deze bequame gelegent

heit , hebbe ik nog iets van groot

belang , dat my zeer zwaar op het

herte legt , aan u , waarheit God

vrugt en vredelievende Lezer voor

te houden . Het raakt namentlyk

de voorname bron van dit ziel-en

kerk
a 5
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kerkverdervend quaad , de kleinag

tinge en het verzuim van Gods al

leen onfeilbaar woord , en het voor

naame geneesmiddel , de liefde en

betragtinge van het zelve. Woord

en Geelt moeten nooit geſcheiden

worden. Het
geen

ik dan zo even

van den Geeſt hebbe gezegt , is ook

alzo van het woord te zeggen . Daar

men den Bybel niet genoeg eert

en volgt, daar heeft den een dit den

ander dat t’zamenſtelzel
, den een

ſpreekt zo , den ander zo ; en ſchoon

men in het fondament eens is , nog

tans is men verward onder malkan

deren , en al wat maar een weinig

afwykt van iemands fyſtema, dat

is aanſtonts kettery ; hielden
wy

ons alle meer aan den Bybel , was

die ons familiaar , ſpraken wy alle

eene Bybelſche taal, hoe lieffelyk

ftemden wy overeen : Dit zal u Wit

fius, in deze verhandelinge, op elk

blad, met kragt inſcherpen ; o mogt

het maar wat baten tot verbeterin

ge !
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ge! wonder ſtigtelyk was my , al

reeds voor vele jaren , zekere paſſa

ge, in een brief van den Wyzen

Godvrugtigen en Vreedzamen Ber

nardus, die zoetvloejende Bernar

dus , Somer , aan zynen Wyzen ,

Godvrugtigen en Vreedzamen Mee

ſter, Coccejus. Miſera res ſunt tot

in Eccleſia lites som diſcordia , quibus

mederi poffit Dei & verbi ipſius fin

cerus amor. Ad quem ego , Reveren

de Vir , quoties a te adnioneor,mag

ni etiamſimul admoneor defe &tus in

me 6 in aliis. Facile amaretur

proximus , fi amaretur Deus ; &

facile intellegeremus nos invicem , fi

intelligeremus Dcum in verbo loquen

tem. Sine pudore cogitare non pof

fum , quid fit Chriſti nomine Eccleſia

ipfius curamgerere,& eſſe tam impe

ritum , tam imprudentem,tam parum

ardentem precibus, & magna humi

litate & diligentia. Utinam Dei au

xilium ad meliorem vitam & refor

mationem conſequipoſſimus! dabit Deus

bis
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bis quoque finem . Gratias tibi ha

bco , Vir admodum Reverende , &

paternis tuis admonitionibus incenſus,

volente Deo , totus in boc incumbam .

O ſchoone woorden , die niet dan

Geeſt en godvrugt ademen ! aan uw

oordeel verblyve ik het , innerlyk

Godlievende ziel , of het zo niet is.

Ik zalze u , die het Latyn niet ver

ſtaat, vertalen , en oordeel, ſchoon

de woorden wel iets van hunne kragt

verliezen. Uw herte worde met die

zelve Chriſtelyke gevoelens , door

den zelven Geeſt , bidde ik God ,

vervult ! Het is eene ellendige zaak ,

zo ſchryft Somer , met zo vele twiſ

ten en verſchillen in de kerk , welke

eene opregte liefde tot God en zyn

woord zoude konnen genezen. Zo

menigmaalik vanu , EerwaardeMan,

tot die liefde worde opgewekt ,

dikwils word ik ook te gelyk indagtig

aan grootgebrek in myen in anderen,

gemakkelyk wierd de naaſte bemind ,

wierd Godmaar bemint ; ligtelyk ver

ſtonde
n
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ſtonden wy ons onder malkanderen ,

verſtonden wy God maar , Sprekende

in zyn woord. Ik kan niet zonder

Schaamte' gedenken , wat bet te zeg

genis , in Chriſtus naam de zorge van

zi'ne gemeente op zig te bebben , en

dan nog zo onervaren te zyn , zo on

voorzigtig", 20 min vuurig in de ge

beden , en in grote ootmoedigheit en

naarſtigheit. Och konden we de bulp

van God verkrygen , tot een beter Le

vengen tot hervorminge. U bedan

ke ik , Hoogeerwaarde Man , en ik

zal, door uwe Vaderlyke vermaa

ningen ontvonkt zynde , indien God

wil, my gebeel bicrop benaarſtigen.

Gave God , dat zulke gevoelens in

onzeKerk heerfchten !

Of meent gy , dat ik zonder oor

zaak , klage ; zo wil ik het aan een

iegelyks geweten , en inzonderheit

van zulke, die ik meeſt bedoele , in

den grond namentlyk waarheit god

'vrugt en vredelivende, als in Gods

tegenwoordigheit, te onderzoeken

en
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en te beantwoorden , gaarne over

laaten. Elk yrage zig dan , als in

Gods tegenwoordigheit:

1. Of hywel , met eene goede

en vrye conſcientie , kan betuigen ,

dagelyks, zoo veel tyd als wegens

zyn beroep mogelyk is , (want dat

kan zeer verſchillen ) uit te kopen ,

om zig af te zonderen van de woe

lende ſchare, en , met agterlatinge

van den ezel en de jongers, en met

uittrekkinge van de ſchoenen , tot

God heen te gaan op den berg , ik

wil zeggen , om in zyne binneka

mer te gaan , de deure agter zig te

ſluiten , en God te bidden , te me

diteren , en tot het een en ander

Gods woord te gebruiken , met het

te lezen , te onderzoeken , al medi

terende , met God ſprekende , en

God horende ſpreken? Woord en

Geeft moet hier tog niet geſcheiden

zyn.

2. Ofhy zig wel, zo hy daartoe

regt en mage heeft, dagelyks , op

gezette
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gezette tyden , zo veel God weet

dat elks beroep en gelegentheit toe

laat, met zyne huisgenoten in zyn

huis verzamelt om Gods naam

groot te maken , en ook Gods woord

te lezen , en malkanderen daarin te

oeffenen ; moet het met enige, be

roepshalven , kort zyn , met ande

re , gelyk de kinderen , en die meer

ruimte hebben , nogtans ook meer

en breder , by alle bequame gele

gentheden

3. Ofhy getrou is , in den open

baren Godsdienſt, en byzonder ge

zet , om eene verſtandige en wel

gegronde verklaringe van Gods

woord te horen , en in zyn gemoed

ten vollen verzekert te worden van

den zin des H. Geeſtes, in Gods

woord ſprekende, en vervolgens

eene toeëigeninge , die al haar kragt

alleen op zyn gemoed heeft, om

het
wettig gevolg uit Gods woord ,

zeggendemetSamuel : Spreek Heere

want uw knegt hoort ? iemand zei

de
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de eens: indien uw Paulus regt be

gint te ſmaken, gedenk dan dat gy

iets begint te vorderen in de Theolo

gie. Ik mag ook zeggen : indien u

dat het meeſt ſmaakt, dat 'er het

naaſte by komt, dan beginthet te

gaan , met de vereiſchte liefde en

agtinge voor Gods woord.

4. Ofhywel betuigen kan,dat in

de Godvrugtige gezelſchappen, Gods

woord rykelyk woont: Godvrugti

gegezelſchappen zyn pryslyk ; Gods

naam aan te roepen , Plálmen en

geeſtelyke liederen te zingen , t'za

menſpraken te houden over Gods

wegen met ons, malkanderen op te

wekken , te raaden en te trooſten , in

die gezelſchappen , is allezins beta

melyk: maar Gods woord moet in

allen de grondſlag en de leiddraad

zyn, ' t welk daarom voor al veel

in die gezelſchappen , moeſte gele

zen , onderzogt ; en betragt wor

den,

5. Ofhy wel betuigen kan , veel,

ja

۔:
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ja de allermeeſte, ſmaak te hebben ,

in zulke boeken , die hem in Gods

woord het meeſte licht geven , en

die in ſtyl, en anderzins, den By

bel beſt navolgen ?

6. Of hy wel zyne zinnen alzo

heeft geoeffent in het woord derge

regtigheit , dat hy , by opkomſte

van ketteryen en dwalingen , be

quaam is, het goede en het quade

te onderſcheiden , de waarheit uit

Gods woord bondig te bewyzen ,

en den tegenſprekeren den mond te

ſtoppen ?

7. Of hy , in 't geval van onge

lukkige broederverſchillen , zyn oor

deel wel wete op te ſchorten ,in za

ken , daar hy uit Gods woord geen

verzekeringe van heeft , en , in het

geen hy verkieſt, wel uit Gods woord

verzekert is , zonder aanzien van

enig menſchelyk gezag?

8. Ofhy , in 't gevalvan bekom

merniſſe of verzekeringe over de za

ligheit zyner ziele , wel alleen en

1

b zui
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zuiver Gods woord tot zyn rigt

ſnoer en toetsſteen neemt ik weet

zeer wel , dat Gods Geeft hier in

moet getuigen , maar ook met onzen

geeſt , zo dat onze conſcientie ons ook

mede getuigeniſſe geeft door den H.

Geeſt , zo dat wy in onze conſcien

tie weten wien wygeloofd hebben , zo

dat onzen roem is het getuigeniſſevan

onze conſcientie;gelyk dezelveApoſtel

ſpreekt . Hierin nu werkt de Geeſt

buiten twyffel op de conſcientie, en

de conſcientie door den H. Geeſt,

met en volgens Gods woord. De

żelve eene Geeft , die in de conſcien

tie werkt , ſpreekt ook in het woord ,

die Geeſtzal zig zelven en zyn woord

nooit tegen zyn , Hy zal derhalven

de zielenooit verzekeren van hare

zaligheit , dan uit bewuſtheit der

conſcientie van die dingen , die Hy

in het woord tot de zaligheidtnood

zakelyk ſtelt, als bekering , geloof,

heiligmakinge: en die daarvan be

wuſtheit heeft in zyne confcientie

OP

X
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op zyne gebeden , door Gods Geeſt

bewrogt, die mag opGods getuige- X

niſſe aa ngaan , en de eeuwigheit in

ſtappen. Een text , van den H.

Geeltaldus toegepaſt ,moet onsmeer

geruſtheid geven , dan duizend en

duizend woorden van menſchen ,

en alle zoete verbeeldingen , op

geen woord gegrond ; men geefc

Gode eer, wanneer men , op zyn

woord , alleen om dat het zyn woord

is , in de duiſternis , geruſt aangaat;

men onteert God door ſnode
onge

lovigheit aan zyn woord , en ſtelt

denH. Ifraëls een perk , wanneer

men volſtrekt iets onmiddelyks, of

een ander teken eiſcht , dan hy ons

belooft heeft , ofmenſchelyk gezag

tot zyne geruſtheit ſtelt.

9. Ofhy , in zyne verborgene en

innigſte werkzaamheden van zyn

geheel geeſtelyk verborgen leven ,

woord en Geeſt wel altyd tza

men pare , gelyk de gelovige in

Pf. CXIX ?

ba
10. Of
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10. Of hy wel betuygen kan , in

de t'zamenſpraken over geeſtelyke

dingen , het meeſte behagen te heb

ben in woorden , die Gods Geeſt

leert ? ik wil niet , dat men , in ge

meene burgerlyke diſcourſen , over

geringe dingen enbeuzelaryen,ſchrif

tuurlyk ſpreke. Neen , dat is eene

walgelyke pedanterie. Maar , als men

van Godsdienſtige en geeſtelyke

zaken ſpreekt, ſpreekt een liefhebber

van Gods woord liefſt ſchriftuurlyk,

en hoort dat ook het liefſt. Men

behage zig niet in andere woorden ,

al zynze ook onder eenvoudige

Godvrugtige in gebruik ; men noe

me zulke onſchriftuurlyke woorden

nooit het Schibboleth ; neen , het is

wantaal , geen Schibboleth maar

Sibboleth ; en wiſt men , welken

aanſtoot men daarmede geve aan

ſchrandere natuurlyke menſchen niet

alleen , maar ook aan een verſtan

diger en edeler zoort van Chriſte

nen , gelyk ik die met Lucas vry

moe
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moedig edeler noeme, die meer

prys op het Bybelſche ſtellen , men

verwiſſelde die taal gaarne met By

beltaal , het ware Schibboleth , en

Canaans zuivere taale , waarby geen

Asdodiſch te vergelyken is , of Ba

bels taal , ja generley tạal , al is ze

ook zo quaad nog niet.

II . Of hy wel betuigen kan , by

alle oeffeningen , door katechiza

tien , collegien, gezelſchappen , of

by zig zelven, over Katechismus

of Syſtemas, de oeffeninge over den

Bybel zelve te voegen , en boven

de andere te ſtellen , en de andere

van al wat niet Bybelſch is te zui

vèren ?

12. Eindelyk , of hy wel kan be

tuigen , al zyn handel en wandel

naar buiten , in allerlei betrekkin

gen , in allerlei voorvallen en vera

zoekingen , alleen naar den Bybel

te rigten ? Ik ben in myn gemoed

ten vollen verzekert ; dat
geen

geeſtelyk menſch zonder Chriſtus

b 3
iets
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1

op alleen

iets kan doen , of zonder den Geeft

kan leven ; dat de Geeſt het woord

ter bequamer tyd indagtig maakt,

texten in den zin geeft ,daarlicht in

geeft, en die menigmalen met onge

mene kragt op het herte brengt :

maar , indien iemand daar

wil leven , zonder Gods woord dag

en' nagt te overdenken ; die moet

weten dat hy God verzoekt , den

H. Geeſt bedroeft , geen zegen te

wagten heeft , maar regtvaardig

bloot geſtelt is , voor de bedriege

ryen van zyn herte, dwaze verbeel

dingen , en de verzoekingen des

duivels , die zig ook wel in een en

gel des lichts, met een text qua

lyk' aangehaald en toegepaſt, kan

veranderen : dog , indien hy Gods

woord dag en nagt overdenkt, in

dien hy het op eet; in zyn harte

verbergt, en het in zig heeft ge

plant en wonende , indien zyne

gangen vaſt zyn in Gods woord,

en hy geoeffende zinnen tragt te

kry.
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krygen in het woord der geregtig

heit, tot beproevinge van de gee

ſten , tot onderſcheidinge
van goed

en quaad , en hy gaat henen , albid

dende tot God om den H. Geeſt,

agt gevende op de leidingen des H.

Geeſtes , en die gaarne volgende ;

zo zal God hem ook het woord door

zynen Geeſt wel indagtig maken ,

hem verlichten , en leren van den

weg dien hy gaan zal , raad geven,

antwoorden
ten dage der benaauwd

heit , doen hopen op zyn woord , en

Laat hier de CXIXde Pſalm , dat gul

den a.b.c.van Canaans zuivere tale, u

verder tot verklaringe enbeveſtigin

gezyn van het geen ik zeggen wil.

Nu bidde en ſmeke ik u , gy alle

die God in waarheit zoekt te vre

zen , by al wat dierbaar is , met in

nerlyke bewegingen van liefde en

reine zugt tot uwe bevorderinge,

dat gy deze twaalf ſtukken kauwt

en herkauwt, en dat gyu in gemoer

de,b 4
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de, in Gods tegenwoordigheit, daar

op onderzoekt,ja u zelven nauweon

derzoekt en doorzoekt,en voor uwen

God , die uweherten en allerverbor

genſte handelingen kent en beproeft,

op elk ftuk antwoord. Indien
gy

dit

gedaan hebt , ziet dan eens, of on

ze klagten ydel zyn . En mogt het

ons dan ook gegeven worden, het

ſchandelyke en ſchadelyke regt te

zien , en ons daarover voor God te

fchaamen en te verootmoedigen , ja

daarover bitterlyk teweenen enrou

we te bedryven , met regtvaardigin

ge van God , die zyn aangezigt regt

vaardiglykverbergt, en menigmaal

zo weinig licht op onzen weg geeft ,

en met ons zelven de ſchuld te ge

ven , dat wy , naar de mate van

den tyd , zo weinig gevordert zyn ,

maar nog kinderen zyn , die ligte

lyk beweegt worden, en zomenig

maal in de verzoekingen te ſchan

de worden ! Mogt het ons gegeven

worden , over dat verzuim ,als over

eene
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eene van de grootſte zonden , die

dood en vloekwaardig zyn , van her

ten verzoeninge te zoeken , in het

dierbaar bloed van dat onbeſtraffe

lyke en onbevlekt lam , Jeſus Chri

ftus , die ook de wet en het woord

vanGod altyd in de hoogſte agtinge

hield ! Mogt het , door de Godde

lyke genade , ons voorneemen en

luft worden , om , van nu voortaan ,

in 's Heren mogentheden , aan de

verbeteringe meternſt te beginnen ,

en dezelve op elken artikel dadelyk

in 't werk te ſtellen ! Indien 'er dan

enige vertrooſtinge is in Chriſtus, in

dien ' er enigen trooſt is der liefde , in

dien’er eenigegemeenſchap is desGeef

tes , indien 'er enige innerlyke bewe

gingen en ontfermingen zyn; zo ver

vult myne blyd cbap, dat gy met al

len yver aan de verbeteringe hierin

arbeid , en dat gy ook hierin moogt

eens gezind zyn , dezelve liefde bebben

de , van een gemoed en van een gevoe

len zynde . Ikbidde u , dat
gy ,

dat

tot

b 5
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dat einde , deze weinige ſtukken ,

behalven het geen ik u gezegt heb

be, van de enigheit, als een vrugt

van de liefde totGodswoord , en de

twiſten , als gevolgen van het ver

zuim van Gods woord , in de vreze

Gods , rypelyk wilt overwegen .

1. Bedenkt eens; wat het te zeg

gen is, dat God zelf ſpreekt tot een

menſch. Weet gy enigzins wie

God is , en wie gy zyt ? zegt my

dan , wat is hette zeggen , dat God

tot een menſche ſpreekt? verlieſt

hier niet geheel? Hoe konnenwy dan

een denkbeeld maken ,datſchrikkelyk

genoeg is, van die allerfchrikkelyk

fte zonde, ik wil nog

van een ſprekend God niet te willen

horen of te veragten , maar zelf van

zyn woord de allerminſte kleinag

ting aan te doen ,alware het alleen

met het zelve enigzins met een men

fchelyk woord gelyk te ſtellen ? Die

God enigzins kent, en die God

waarlyk vreeft, moet zig . hierover

gyu

niet zeggen ,

in
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in ſtof en in aſſche vernederen.

2. Overdenkt , bid ik , met be

daardheit , onder gebeden tot God,

gelykhet gewigt der zake vereiſcht,

wat God tot u ſpreekt, totwelk ein

de , en hoe. Hy komt u zyne ge

nade en liefde ontdekken ; Hy open

baart u zyn Zoon ; Hy geeft u het

Teſtament te lezen van uwe eeuwi

ge erffeniſſe , gegrond in eeuwige

liefde en op de dood van Chriſtus;

uw Maker , die uw man is, ſchryft

u eenen minnebrief uit den hemel ,

en dat doet hy , opeene eenvoudige

en klare wyze , in menſchelyken

ſtyl; dat doet Hy zo minzaam zo

nederbuigende alsMajeſtueus en ont

zaggelyk: wat heeft menig een niet

op ,met deopening en hetlezen van

een Teſtament, waarin hy hoopt

zyn naamtengoede te vinden hoe

word een briefvan een getrouw va

der aan zyn kind in vreemdeling

ſchap , van dat kind , indien hetregt

geaart is ; hoeword een briefvan een

man
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man aan zyne vrouw , van een brui.

degom aan zyne bruid , van die

vrouw of bruid , indien die vrouw

of bruid getrouw en kuiſch is , ont

fangen ? hoe menigmaal, met be

roeringe vandeingewanden en het

herte , met liefde tranen , met kus

op kus , gelezen ? hoe zorgvuldig

bewaart, en al wederom herlezen

maar wie zyn wy menigmaal in het

behandelen van Gods woord , dat

Goddelyke Teſtament, die Godde

lyke minnebrief wilde ik my hier

uitbreiden , ik ſchreef een geheel

boek. Ey , broeders, laat uwe o

verdenkingen zig hier uitbreiden .

Wie van ons, ſchoon ook , in dit by.

zonder ſtuk , zo ſchuldig niet als ve

le andere , moet nogtans niet ver

klaren , beſchaamt en ſchaamroot te

zyn ,zyne oogen niet te durven op

heffen , en zynen mond in het ſtof

te ſteken , uitroepende: o God zyt

my genadig.

3. Heeft God het ons niet uit.

druk
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>

drukkelyk , duidelyk , dikmaal , ja

met grote nadruk en aandrang , be

volen : ik denk niet dat gy zo oner

varen zyt , of gy weet die bevelen.

Deut. IV . 6. VI. 5,6,7,8,9. XVII.

18, 19. XXXI. 11,12, 13. Jof. I. 8.

Jeſ. VIII. 20. XXXIV . 16.Joh. V.39.

Luc. XVI. 29. Col. III. 16. enz. enz.

Ik bid u , leeſt , herleeſt, en over

denkt deze , en andere bevelen

metgebeden om de bewerkinge des

H. Geeſtes, zo lang en zo dikwils ,

tot dat gy u , met ſchaamte en oot

moedigheit, als een overtreder van

Gods heilig en genadig gebod ,ſchul

dig kent,en genade zoekt tot ver

zoening en verbetering.

4. Gy weet, hope ik , de ſchone

voorbeelden der Heiligen , die hier

in uitgemunt hebben , en hoe die

van God zelven worden geroemt,

zalig geſproken , en ons ter navol

ginge aangeprezen ; ziet , onderan

deren , en ſtaat 'er, overdenkende

en biddende , by ſtil, Gen. XVIII.

19.
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19. Pf.I. XIX. en boven al CXIX :

ook Jer. XV. 16. Neh . VIII. 1-10 .

Act. VIII. 28-35 XVII. 11. 2 Tim .

III. 14 , 15. 2 Pet. I. 19. Op. I.

3. ftelt u eens voor het volmaakte

voorbeeld van Chriſtus zelf, en dat

van alle zyne Apoſtelen , die tonen

zeer geoeffend te zyn in de Schrif

ten , die overal , en by alle gele

gentheden , met de menſchen uit de

Schriften handelen , omze daaruit te

leren en te overtuigen , al hadden

zy ook zelf een Goddelyk gezag by

zig. Indien dit niet genoeg ware,

zouden wy u ,uit de kerkelyke hiſto

rien , de allerbekoorlykſte voorbeel

den konnen voorſtellen , van open

bare Leeraren niet alleen , maar ook

van byzondere perzonen , zo vrou

wen als mannen , zo jonge als oude

lieden , die in de H. Schrift door en

door geoeffentwaren , die hunne her

ten tot Bibliotheken van Chriſtus

hadden gemaakt, die ' er in geleeft

hebben ,en die ook zommige daar

voor
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voor geſtorven zyn.
Indien 'er

nog een vonksken van Chriſtelyke

edelmoedigheit
in ons is , moeten

wy niet beſchaamt
worden , en te

gelyk ontvonkt , door zulke blin

kende exemplen , om ze na te vol

gen ? o dat het exempel van de

Koninginne
van het zuiden niet te

gen ons opſta, en ons veroordeele
,

in den jongſten dag ! Quam zy , op

het gerugte van Salomons wysheit ,

van de einden der aarde; en zouden

ixy niet veelmeerophebben met de

wysheit vanHem die meer dan Salo

mo is , die wy zo naby hebben , in

dat woord , dat na by ons is , in ons

berte en in onzen monde ?

5. Zal ik u de volſtrekte noodza

kelykheit voor ſtellen ; hoe God ons

volſtrekt, in dit leven , niet anders

wil leren , dan door zyn woord ;

hoe het verband van woord en Geeſt

onverbrekelyk is geſtelt ,zo dat nie

mand iets van den Geeſt mag vers

wagten , of zig toe-eigenen , dan

door
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door het woord ? ik hope , dat

gy hier van overtuigd zyt:ey toont

het dan ook in de practyk , dat SY

' er waarlyk van overtuigt zyt.

6. Stelt u , bidde ik, eens, in

al zyne ruimte en heerlykheit, voor ,

alle de voordelen en zaligheden ,

die aan de overdenkinge van Gods

woord vaſt zyn , en beſluit daaruit .

eens, hoe gy u zelven daarvanmoed

willig berooft; ſtelt daar tegen alle

de nadelen en vloeken , mag ik zeg

gen , die gy op u haalt met het ver

zuim . Quam ik hier diep in , ik

begaf my in een zee , waarvan ik

zo haaſt niette rugge quam : daar

om laat ik dit aan uwe ſtille media

tatie over. Mediteert eens over den

eerſten Pſalm : wat dunkt u van die

ruime en hoge Zaligſprekinge? zit

eens wat neder onder dien boom ,

gelyk aan een van die bomen des

levens, Ezech. XLVII. 7 , 12. het

zy een palmboom of ander , aan

waterbeken geplant, de waterbeken

van
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van Gods wet , in vele boeken en

delen verdeelt , verſcheidentlyk be

dient, gepaart met de verſcheidene

bedelingen des Geeſtes; o hoe

is hy daar gewortelt : hoe zuigt hy,

met die wortelen van het geloof,

in die geſtadige overdenkingen van

Gods wet, het genadewater hy

Schept, Gods wet overdenkende, bier

water met vreugde uit de fonteinen

des heils. Overdenkt eens , wat het

voor zaligheit inſluit , zyne vrugt

ter zyner tyd te geven , en wat daar

al meer van getuigdword. Zogroeit

de regtvaardige als een palmboom ,

zo waſt hy als een cederboom op Li

banon . Die in het huis des Heeren

(alzo) geplant zyn, dien word bet

gegeven te groejen in de voorboven

onzes Gods. Mediteert insgelyks

over den XIXden. De wet des Heea

ren is volmaakt enz. Blyft lang

met uwe meditatie in het gulden a.

b. c. van Pf. CXIX. en overweegt

eens alle die zaligheden van allerlei

deс
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delen van Gods woord , in allerlei

in- en uitwendige verzoekingen en

toeſtanden . Denkt eens ernſtig op

alle die nuttigheden , ja de zaligheit

en volmaaktheit zelfs , die Paulus

aan het regte gebruik van Gods

woord toeſchryft, 2 Tim. III . 15 ,

16 , 17. Voegt hier by vele andere

plaatzen , te veel zelf om in myn

kort beſtek aan te halen . Medi

teert eens op zo vele eigentlyke en

zinnebeeldige naamen , die alle de

noodzakelykheit en nuttigheit van

dat woord levendig en kragtig uyt

drukken. Dit is voorwaar eene aan

genaame meditatie. Neemt eens

de verſcheide benaamingen
uit Pf.

CXIX. Gaat dan verder tot andere

plaatzen . Het woord is het zaad

der wedergeboorte
, de Spyze der zie

le , de melk voor kinderkens, de vaſte

Spyze voor de volmaakte , bet is een

Teſtament, een boek des levens, heb

bende gezonde en gezondniakende

woorden des levens, ja des eeuwigen

levens ,
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levens, het is een zwaard des Gee

ſtes, de Scepter van Gods ſterkte,het

heeft ſcherpe pylen , het is een twee

ſnydend.Scherp zwaard , een vuur

een bamer. Maar ik word over

ſtelpt; gaat gy zelfs verder ; myn be

ſtek lyd hetniet. Indien gy ook e

nige kenniſfe hebt van de kerkelyke

geſchiedeniſſen , of gelegentheit om

daar enige kenniſſe van te krygen ;

ziet tog eens het licht en de heer

lykheit van het Chriſtendom , daar

het ſtipt Gods woord , zonder byge

lovigheit, volgt, boven het heiden

dom, (o blinde en ondankbare Deïſt

die dit niet opmerkt !) en merkt

verder wel op ,welke de beſte Chrif

tenen geweeſt zyn , in welke tyden ,

en op welke plaatzen , de Chriſten

Kerk het meeſt of het minſt , in gee

loveen Godzaligheit , heeft gebloeit,

het welk gy alles wel of qualyk ,

flimmer ofbeter ,zult bevinden, naar

mate dat Gods woord in hoog- of

kleinagtinge, in regt gebruik of on

CZ bruik
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bruik , was. Of weet gy die dingen

juiſt zo niet ? laat dan nu ter tyd

eens een onpartydig oog gaan over

de menfchen , in de wereld en de

Kerk , en ik laat het aan uw onpar

tydig, oordeel, welke nog huiden

ten dage de beſte menſchen zyn ,

en waar het Chriſtendom nog , on

der al het verval , het zuiverſt is ,

en wie de beſte Chriſtenen zyn .

Maar ik moet van dezen artikel af.

Gy hebt, in dezen artikel alleen ,

dagen werk tot ernſtig nadenken.

O mogten dan alle die ſchadens en

onheilen , die noodzakelyk aan het

verzuim van de overdenkinge van

Gods woord vaſt zyn , ons daar van

afſchrikken , met beklag over vori

ge dwaasheit ; maar alle de voorde

len en zaligheden , die aan de over

denkinge van het zelve ( mits dat

die regt geſchiede , met gebeden

om Gods Geeft , en gepaart met

deszelfs werkingen ) vaſt zyn , ons

kragtig aanſporen tot gelukkige ver

beteringe ! 7. Ik
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gaarne, dat

7. Ik kan ook niet nalaten , u in

ernſtige overweginge te geven , hoe

bequaam de Chriſtenen zouden zyn ,

om andere van de dwalinge hunnes

wegs in leer of leven te bekeren ;

hoeontzaggelyk Chriſtenen zouden

zyn voor de vyanden ; hoe ſchy-.

nende als lichten in de wereld ; hoe

overtuigende en uitlokkende door

hun exempel. Nu worden de Chrif

tenen dikwils gelaſtert, veragt en

beſpot, en ik bekenne

dit den beſten dikwils gebeurt , om

hunne blinkende Godzaligheit , van

wegens de duivelſche boosheden

der menſchen , gelyk het Chriſtus,

zynen Apoſtelen , en de beſte eer

ſte Chriſtenen is gebeurt ; maar , dit

is ook waaragtig en zeker , dat men

zig die eer van Martelaarſchap dik

wils veel te ligt aanmatigt , en dat

het zomtyds niet de deugden , maar

de gebreken zyn , waarom Chriſtus

naam ook al dikwils gelaſtert word,

al ware het ook in ware vromen ,

als
C 3
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als zy niet genoeg naar den Bybel

ſpreken , naar den Bybel zig hou

den , en naar den Bybel zig gedra

gen , en dat een menſch , die , in

zyn woord en wandel , een brief

van Chriſtus is , gelezen van alle

menfchen , ook nog wel , in een bo

ze wereld en vervalle Kerk , ont

żaggelyk is , en tot overtuiginge,be

ſchaminge,overredinge en uitlokkin

ge, van vele. Och wat wenſchte ik alle

myne broeders en zuſters, en ook

my zelven , meer gevormt naar den

Bybel ! voorwaarik zag 'er veel

goeds van Ga ik ook te ver ? my

dunkt waarlyk , dat aaneene plaat

ze , daar de bedieninge ſchriftuurlyk,

geeſtelyk , en kragtig , was , van

Mannen , magtig in de ſchriften en

vol des H. Geeſtes, daar de Chriſte

nen Bybelſchekenniſſe hadden , door

Gods Geeſt gewrogt en geheiligt ,

zuiver Bybelſch ſpraken en wandel

den , zo veel atheiſten en vrygeeſten

niet zouden konnen zyn , om dat

dit
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dit kragtiger zoude zyn dan vele

boeken voor de ware Goddelykheit

van onzen Chriſtelyken Godsdienft:

maar nu de Goddeloosheitniet alleen

heerſcht , maar ook velerlei huychel

en vleeſchelyk ſchaduw -werk , nu

zelfs de weinige opregte al dikwils

zo laag zyn , en den Bybel niet dan

zeer gebrekkelyk uitdrukken , hoe

tiert dat ſnood gebroedzelnu ? wel

aan dan , alle gy Opregte , weeſt

tog hierin geen ſchande , maar een

eer, van Chriſtus; zet het 'er van

nu af aan op ; God van den hemel

doe het onsgelukken !

8. Miſſchien zal myn Godvrugti

ge

al

meer dan ooit overreed ; of andere:

des volks is te veel. Ik zal dan ook

ophouden meer beweegreden
en

by

te brengen , als ik u nog herinnert

hebbe , dat wyChriſtenen genaamd

worden , gezalfde Propheten , ja

Gereformeerd
e
Chriftenen. God be

hoede ons dat wy van de gronden

C4

der

lezer zeggen :
genoe

g
, ik ben
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der Reformatie ooit zonden afwy

ken ! Zyn wy , door de liefde der

waarheit, Gereformeert geworden ,

wy zullen vaſt wederom paapſch

worden , indien wy de liefde der

waarbeit niet aannemen om zalig te

worden , want God zal ons eenekragt

der dwalinge zenden , om de leugen

te geloven . Dat verhoede God !

wy hopen betere dingen ' , volgens

de Prophetien , en dat de aarde vol

kenniſſe des Heeren zal worden , gelyk

de wateren den bodem der zee bedek

ken. Laat ons ter vervullinge daar

aan mede werken : maar Gy, oge,

trouwe Jehovah , help uw arm volk ,

en beveſtig uwe toezeggingen.

Indien nu de een ofander tot het

regte inzien van deze dingen mog

te zyn gekomen , en van herten ge:

negen zyn om plaats te geven aan

onze getrouwe overtuigingen en

ſcherpe aanſporingen , maar by zig

zelven dezezwarigheit nog heeft,

hoe het tog kome,daar deze dingen

alzo



VOORRED E. XLI

alzo zyn , dat egter vele van die

gene , die veel werk maken van het

lezen en overdenken van Gods

woord, en ook groot verſtand en

kenniſſe ſchynen te hebben , flegte

menſchen zyn , geenzins te verge

lyken by eenvoudige vromezielen ?

die moet weten , dat zulke men

ſchen , gelyk 'er waarlyk vele zyn ,

die daardoor grote oorzaak geven

dat het onderzoek en de kenniſſe

van Gods woord veragt word , het

regte gebruik van Gods dierbaar

woord niet maken , ook het regte

verſtand en de waare wysheit geen

zins bezitten , maar alleen eenege

daante daarvan. Welk antwoord

buiten twyffel danwederom verwek

ken zal eene grote begeerte om te

weten , hoe een byzonder Chriſten

zig , in het gelukkig overdenken

van Gods woord , dan beſt gedragen

zal ? op welke gewigtige vrage , ik

wel niet alles zeggen zal; wat, tot

eene volkomene beantwoordinge

c5
van
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van die vrage ,
zoude vereiſcht

worden , want dat ging ver buyten

myn beſtek , maar nogtans enige

noodzakelyke dingen.

Zonder u dan af, zo veel uwe

roepinge toelaat, en tragt u voor

die tyd te ontſlaan van andere ge

dagten en bekommerniſſen. Dat valt

zo gemakkelyk altyd niet ; maar zet

het daarop , bid God daartoe , en

zing het een of ander daartoe ge

ſchikt , naar dat de gelegentheit is ;

want aan vaſte regels kan men hier

niemand binden.

Zoek uwen indruk van de God

delykheit des woords te verlevendi

gen. Ik onderſtel nu , dat de be

wyzen , die zeer vele , zeer kragtig ,

zeer eenvoudig en zeer vatbaar zyn,

u gemeenzaam zyn ,en dat uwe con

fcientie met kragt daarvan overreed

is. Komen de vyanden van uwe

zaligheit u hierover beſtryden , in

zonderheit als u ſtukken voor ko

men , die gy ten eerſten met die God

delyks
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delykheit zo gemakkelyk niet veref

fenen kont , houd u daarmede zo ver

niet op , dat gy u enigzins zoud la

ten ſlingeren ; het geen u klaar is

moet om het duiſtere niet worden in

twyfel gětrokken , en dat eens vaſt is

dat blyft vaſt ; anders had gy
nooit

ruſt. Stel u anders liever eens kor

telyk voor dat geen , dat uw gemoed

te voren 'kragtigſt overreed heeft ;

bid ernſtig totGod tegen deze vyan

den ; en tragt tot dien zielsſtaat te

komen, dat gy , als op uwe knien ,

voor den throon van Gods Ma

jeſteit nederligt , om het woord uit

zynen mond te ontfangen ,met ont

zag en bereidwillige onderwerpinge.

Erken , met diepe verootmoedi

ging , uwe blindheit , trotsheit, op

ĝeblazentheit, ongelovigheit, we

derſpannigheit, en andere fnode ver

dorventheden , die u ganſch onbe

quaam maken , om het woord geef

telyk te verſtaan , hertelyk te gelo

ven , en bereidwillig te gehoorza.

men ;
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men ; leg u zo voor den Heere , en

bid , dat de Heereu met zyn Geeſt

hier tegen te hulpe kome, en u ,

met diepe verootmoediginge, kin

derlyke vreze Gods, en geeſtelyk

licht verwaardige ; want, gelyk het

zaad verſcheidene lotgevallen heeft,

naar de geſteltheit van de aarde , en

de voorwerpen in een ſpiegel wel of

qualyk worden uitgebeeld , naar de

geſteltheit vanhet ſpiegel, zo ook

het zaad van Gods woord , en de

voorwerpen in Godswoord geopen

baart , naar de geſtelteniſſe van ons

gemoed. De natuurlyke menſch be

grypt tog niet de dingen die des Geeſtes

Gods zyn , want zy zyn bem dwaas

beit , hy kanze niet verſtaan , om

datze geeſtelyk onderſcheiden wor

den . Dog de geeſtelyke menſch on

derſcheid alle dingen. I Cor. II. 14 ,

15. de verborgentheit des Heeren is

voor de gene die bem vrezen , en zyn

verbond om hun die bekend te maken .

Pl. XXV . 14. En zo iemand wil des

Va
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Vaders wille doen , diezal van Chriſ

tus leer bekennen , of zy uit God is.

Joh. VII. 17. Die uit God is , boort

de woorden Gods. Joh. VIII. 47.

Laat het verder uw eerſte werk

zyn om te verſtaan het geen gy

leeſt. Vraag u daarom gedurig ,

gelyk Philippus den moorman vraag

de : verſtaat gy ook betgenegy leeſt ?

Act. VIII. 30. Gelyk God zyn

woord , in menfchelyken ſtyl, door

menſchen , heeft laten beſchryven ,

om ons alzo zynen wille bekent te

maken , alzo moeten wy ook zeker

den zin en meninge van die woor

den wel verſtaan , zullen wy 'er e

nig voordeel van hebben. Watook

iemand mogte voorgeven van een

ongemeen geeſtelyk licht , in een

hoger en verborgener zin van Gods

woord dan de letter medebrengt ,

houd het geruſt , en zonder dealler

minſte ſchroom , voor louteredwaas

heit ; neen , die zin , dien de woor

den naar hunne kragt,in hun verband

en
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en tot hun oogmerk beſchouwt, uit

leveren , die is de enige , in dien

moet alle licht en alle verborgent

heit leggen opgeſloten , het zy dan

direct , of ook by wettigen gevol

ge. Nog in leerſtukken , nog in

Itukken van het verborgene leven ,

nog in ſtukken van de openbare

Godzaligheit , nog in verſchilſtuk

ken , nog in iets anders , weten wy

iets , of hebben enige vaſtigheit ,

buiten dien eigentlyken , door de

woorden bedoelden en uitgedruk

ten , zin. Wilde God ons iets an

ders leren , als de zin der woorden

medebrengt , daar zoude de wyze

God die woorden dan niet toe

gebruiken , want zulks eene dwaasa

heit zoude zyn , aan een wys menſch

niet dan laſterlyk , maar aan God niet

dan Godslaſterlyk , toe te fchryven.

Gods woorden zyn ook geen on

zinnige toverklanken voorwaar ,

maar woorden van waarheit en van

gezond verſtand , en die daarom ook

geen
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geen kragt doen , ten zyze eerſtge

zond in hunnen waren zin verſtaan

worden. Ey lieve ! zeg my tog , doe

Chriſtus den Diſcipelen uitleide in alle

de Schriften , het gene van Hem ge

ſchreven was, beginnende van Moſes

en alle de Propheten Luc. XXIV. 27.

zoudef hy hun iets hebben uitgelegt ,

tegen ,of buiten , den zin der woor

den ? dat ware geen uitlegginge ge

weeſt. Ga Chriſtus en de Apoſtelen

overal na , in hunne handelingen uit

de Schriften , en oordeel. Zoete ge

dagten zynook maar zoete gedag

ten , dog die den zin der ſchryve

ren verſtaat , die hoort God ſpreken,

en mag zeggen : alzo heeft de Heere

tot mygeſproken . Is uwe conſcien

tie nu innerlyk hiervan , door kragt

van bewyzen , overreed , en vraagt

gy , hoe gy dan beſt tot kenniſſe

van dien waren zin komt ? ik anta

woorde , in dit opzigt, even gelyk,

gy
ook tot kenniſſe van iemands mea

ninge , in andere ſchriften , komt.

Gy
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Gy zoekt de betekeniſſe en nadruk

der woorden wel te vatten ; gy geeft

agt , wie ſpreekt of ſchryft , aan

wien geſchreven of tot wien geſpro

ken word ; by welke gelegentheit,

uit welk beginzel, tot welk einde

met welke pallie , in welk verband ;

van welke zoort de rede is , of een

hiſtorie , of een parabel , of een

brief , of wat anders ; gy vergelykt

het met andere plaatzen van dien

fchryver , en wat al meer dienen

kan , om agter de ware meninge te

komen , dat ſtelt gy in het werk. e

ven alzo ook hier. Dog , vermits

het Gods woord is , en hier alles aan

gelegen is , dat gy den waren zin

verſtaat; zo moet gy hier , met veel

meer aandagt en omzigtigheit , te

werk gaan , en God bidden , dat

Hy u hierin ook verlichte en beſtie

re. Begrypt gy nu zeer wel , in

dien het met deze zaak alzo geſcha

pen is , dat het dan veel kan baten ,

den eigen aard van de tale der Hei

lige
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lige Schryveren wel te verſtaan , ook

de hiſtorien en gewoontens van die

volkeren en die tyden , onder en

in welke die ſchryvers leefden , en

de gelegentheit van die landen ;

hec is zeker zo , en geloof daarom

voor zeker dat een natuurlyk

menſch , dezer dingen kundig , in

dit opzigt , wel iets beter kan ver

ſtaan , dan een geeſtelyk menſch ,

hier van onkundiger; dog geef den

moed daarom nietverloren , God en

zyn woord lievende ziele , ſchoon

gy gene gelegentheit hebt die hulp

middelen der geleerden te gebruiken ;

door het geftadig lezen van den By

bel , al is het ook in eene overzet

tinge , word gy ook dien ſtyl alzeer

gewoon , en , door behulp van Con

cordantien, tot dit gebruik de aller

nuttigſte boeken die men hebben

kan , kontgy ook de plaatzen verge

lyken , daar de woorden en ſpreekwy

zen meer voorkomen , en , door een

gezond oordeel over dezelve , verko

d men ;
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men ; en doorhet geftadig lezen van

den Bybel , en daar benevens van een

en ander goed boek over die boven

gemeldezaken , krygtgy ook al kun

digheit daarvan , en kontalzo tot ge

noegzaam zeker verſtand komen van

Gods woord, inzonderheit in de we.

zentlykſte ſtukken. Heeft een geleer

de voor u iets voor uit , gy hebt miſ

ſchien ookwel iets voor uit voorme

nig geleerden , als, gezonder ver

ftand , vaſter oordeel , meerder op

lettentheit en bedaardheit ; en vreeſt

gy God , zo hebt gy , zelf hier in

het letterlyke , veel voor uit; want

uw vaſten , bidden , en wenen tot

God, om Gods meninge te mogen

weten , zal ook hier niet onbeant.

woord blyven ; en uwe eerbiedig

heit, omzigtigheit , uit indruk van

de Goddelykheit, uwe naarſtigheit ,

inſpanninge, oplettentheit zullen u

voor loſſe en beſpottelyke uitleggin .

gen ; en al wat de volmaaktheit van

Godswoord te nakomt,beveiligen ,

daar
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daar een geleerde, die God niet

vreeſt , voor bloot legt, uit oneer

biedigheit , wuftheit , ydelheit ,

vleeſchelyke oogmerken om wat

nieuws en wat vreemds te weten en

te zeggen , wat verſtandigs en on

gemeens, op dat men zyne gadu

wigheit , hogen geeſten geleerdheit,

verwondere . Ga dan kloekmoe

dig aan het werk , Godvrugtig

menſch , God zal met u zyn ; houd

u niet op met wydlopige uitleggin

gen te lezen , ( dat kan , tot andere

oogmerken , met vrugt geſchieden ,

maar nu niet , om den Bybel geheel

in vervolg te verſtaan ) maar lees

en herlees en overdenk zelf Gods

woord alleen , en brenghet zo ver als

gy zelf kont , want dat is een alge

meen gebrek dat men zelf niet ge

noeg denkt; het geen u in de eer

ſte lezinge duiſter was, zal u mis

ſchien , in het vervolg van den By

bel, of in eene volgende lezin .

ge , klaar worden ; Itaat gy ein

d 2
delyk
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delyk nog hier en daar te kykers

zie dan een goed uitlegger na , of

raadpleeg ook met andere geoef

fende. Begin niet met het zwaar

fte, maar klim by trappen op . Na

dat gy , in het hiſtoriſche, en ver

volgens het leerſtukkige en zedely

ke , licht verkregen hebt, zoek dan

ook al meer licht in het Propheti

ſche , en begin hier ook al weder

om met hetklaarſte. Blyven u nog

vele dingen zwaar om te verſtaan ,

bedroef u niet , maar dank God voor

het minſte licht. Alle dingen zyn

ook niet even nodig of mogelyk

te weten , gelyk dingen , die nu uit

gedient hebben ,en eene ganſch by

zondere betrekkinge tot die oudety

den en volkeren hadden , of dingen ,

die de vervullinge nog eerſt regt

klaar zal maken . Laat u dat oot

moedig maken , en de diepte van

Gods woord leeren verwonderen .

Zyt ook hierin nugteren , nooit wys i

boven het gene men beboort wys te

zyn ;
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zyn ; wagt u voor ſpitsvinnighe

den , en loſſe bepalingen , dat ſtryd

tegen een goed oordeel, en een god

vrugtig hert ; reken het altyd veel

minder ongeluk , iets niet weten,

dan in iets te dwalen. Maar leert

gy iets verſtaan met zekerheit , dat

u te voren duiſter voor quam , ver

blyd u en dank God , gryp moed

en ga voort. Zo gy de verſtandig

þeitzoekt als zilver , en naſpeurt als

verborgene ſchatten ; dan zult gy de

vreze des Heeren verſtaan , en zult

de kenniſe Gods vinden Prov. 11.495.

Maar, als gynu een goed verſtand

hebt van den waren zin der woor

den , denk niet , dat dit nu genoeg

is . O neen. Indien gy anders niet

zogt en kreegt, dan waart gy zeer

ongelukkig , al verſtond gy, op die

wyze alleen , alle de duiſterſte plaat

zen en de diepzinnigſte prophetien

zelfs. Daar moet niet alleen in

uw wil nog iets groots en Godde

lyks worden bevonden , maar uw

d 3
ver
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verſtand zelf, uw verſtand , ſchoon

wel in verband met uwen wil , uw

verſtand nogtans ook zelf als ver

ſtand , zo wel als uw wil , moet by

zondere genade des H. Geeſtesheb

ben, en die zelve zaken, die de zin der

woorden opgeeft , geen andere

door geeſtelyke bovennatuurlyke.

verlichtinge , geeſtelyk verſtaan ,

ganſch anders, en veel beter , dan

de allergauwſte en liſtigſte duivel,

en de allerſchranderſteen allerge

leerdſte natuurlyke menſch , die ooit

of ooit verſtaan heeft , of verſtaan

kan . Ik onderſtelle dit hier als eene

ontwyffelbare waarheit , by alleon

ze regtzinnige Godgeleerden erkent

en bewezen , al drukt men zig zom

tyds niet even eens uit. Want ,

hoe tog ? beſtaat Gods gelykeniſſe

niet zo welin kenniſſe als in heilig

heit ? hebbenwy die gelykeniſſe niet

verloren , en moet die niet , in Chri

ftus, uit genade, door den H. Geeſt,

worden herſtelt is het niet bet eeu

wige
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wige leven God en Chriſtus tekennen ?

is die kenniſſe niet een goed van het

eeuwige teſtament , in de belof

tens van het genade verbond uit ge

nade belooft , en door genadete

vervullen ? bidden de Heilige niet

overal om die verlichtinge als om

eene grote genade? Is het niet een

werk van God Almagtig , gelyk dat

van het licht te ſcheppen uit de duis

terniſſe ? hebben wy niet boven al,

rede uit Gods woord gehoort, dat

de natuurlyke menſch de Geeſtelyke

dingen niet begryptnog verſtaan kan ,

dat God zigalleen aan de gene die

Hem vrezen openbaart ; ik noeme

de dingen maar, en late de uitbrei

dinge voor uwe meditatie. Houd

dit dan vaſt , dat gy , indien gy een

vleeſchelyk menſche zyt , hoe veel

gy ook weet; nog van onderen op ,

van de eerſte waarheit af dat 'er een

God is , van nieuws van den Heere

moet geleert worden ; en , indien

gy een geeſtelyk menſche zyt , dat

gy ,
d 4
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gy, by elken text , geeſtelyk licht

nodig hebt, zullen u dezaken klaar

en levendig , in haar eigen aard ,

natuur , gewigt, verband , en met

betrekkinge tot u zelven , aan uw

verſtand komen. Ik beroep my op

u allen , die , in jaren van onder

ſcheid , van God begenadigt zyt, of

gy niet eene groteveranderinge in

uw verſtand hebt ondervonden , en

of gy nu niet alle waarheden , van

de minſte tot de meeſte , die tot den

weg der zaligheit behoren , geheel

anders kent ,dan in uwen blinden

natuurſtaat , ſchoon gy ook gauw

van begrip waart , en veelkenniſſe

op uwe wyze haddet ? ja ik neme u

alle, die God zoekt, tot getuigen ,

of gy , nu zelf na dat
gy

bekeert

zyt, niet gedurig Goddelyk licht

nodig hebt? hoe dikwils gebeurt

het ,dat gy ja den zin der woorden

zeer wel verſtaat , maar de zaken

komen u met die klaarheit zo in haar

gewigt niet voor , gy kont 'er za

niet
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niet indringen als anders , het is als

of het ſpiegel beilagen ware , gy

zyt bedrukt, gy roept tot God om

licht , en o ! welken onderſcheid ,

als God u antwoord, en licht uit

zyn heiligdom zend : dan is het als

of het bellag word afgeveegt, dan

word het klaar , en gy ziet denKo

ning wel eens , met zeldzame klaar

heit, in zyne ſchoonheit. Maar

hier zal menig vleeſchelyk menſch

zeggen : dat is tog zwaarom te ver

ſtaan , ja niet te begrypen. Dat is

ook waarlyk zo ; want juiſt zo is

het met alle geeſtelyke dingen. Maar

een geeſtelyk menſch , die dit leeſt ,

verſtaat het zeer wel. Alhoewel

men nu een natuurlyk menſch het

ware licht in dit ſtuk onmogelyk

kan geven , zo kan men nogtans

deze zaak wel onderſcheidentlyk.

voorſtellen , en tonen , dat wy ge

ne tegenſtrydige dingen ſtellen ,

maar dat onze Godsdienſt, ook in

dit ſtuk , redelyk is. Alle geeſtely

d 5
ke
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ke kenniſſe dan van Gods kinderen

is ; of eene kenniſſe , die voorgaat

voor geloof, liefde en alle betrag

tingen en ondervindingen in het

geeſtelyke leven ;of eene kenniſſe ,

die uit geloof, liefde , en allerlei

oeffeningen en ontmoetingen op

den weg ten leven , word verkre

gen , en bygevolg daarop volgt ,

welke dan egter ook wederom voor

gaat, en ten lichte verſtrekt , voor

verder geloof,liefdeen allerley be

tragtingen. Die eerſte moet 'er ze

kerzyn; want alzo heeft God den

menſch geſchapen , dat de wil nooit

geregeltwerkt als naar het regte

licht van het verſtand; zo is het ook

in de genade, want God ont

menſcht den menſch niet , maar ver

betert hem in de genade. Alle

onverſtandige en redelooze aan

doeningen en driften zyn dan ten

hoogſten af te keuren. In die

Geeſtelyke kenniſſe nu , die voorge

loof, liefde en andere werkzaamhe

den
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den natuurlyk voorgaat , overtreft

de minſte wedergeborene den al

lergeleerdſten onwedergeborenen

menfch . Al weet een onwederge

boren menſch alle de hebreewſche en

griekſchegrondwoorden , die de zon

de uitdrukken , in derzelver aard en

nadruk , al weet hy 'op een haar te

diſputeren over de natuur van de

zonde , al weet hyalle de verdelin

gen en onderſcheidingen van de zon

de , al verſtaat hy alle de fubtiliteiten ,

over dewyze van de toerekeninge,

voortplantinge, opkomſt, aanwas,

en vervolg der zonde, al redeneert

hykeurlyk enkragtig overde ramp

zalige'vrugten der zonde hier en hier

namaals enz. hy kent tog de zonde

niet'ter degen in zig zelven , gelyk de

minſte van Godsware kinderen die in

zig zelvenkent,want dat blykt klaar,

omdat hyze bemint, en een kind

Gods die haat. Schoon ook een on

wedergeboren menſch van God def

tig kan ſpreken en van zyne vol

maakt
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maaktheden ; nogtans kent hy waar

lyk God en zyne volmaaktheden

niet , gelyk een waar Godvrugtige ;

want anders zoude hy God en zy

ne volmaaktheden niet haaten ; ſtond

hem , by voorbeeld , Godsalweten

beit en alomtegenwoordigheit, Hei

ligbeiten Geregtigheit , even zo

klaar voor , als een waar Godvrug

tig menſch , hy zoude dezelve zo

niet verlochenen ; kende hy ter de

ge de oneindige Genade, Barmber

tigheit en liefde van God in Chriſtus,

hy zoude die zo niet verſmaden , en

op genade zondigen. En of ook

een onwedergeborene, die geleerd

is , de woorden al wel verſtaat , van

Chriſtus , zyn perzoon , naturen ,

ampten, ſtaten enz. hy ziet tog dat

noodzakelyke , dat algenoegzame,

dat dierbare niet regt , met betrek

kinge tot zig zelven , gelyk de min

tte wedergeborene: hoe zoude hy

anders Jefus konnen verwerpen ,
of

tot een dienaar der zonde maken ,

en
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en hem niet hertelyk liefhebben , en

die liefde niet tonen in het houden

van zynegeboden , enz ?

Wat aangaat die geeſtelyke ken

niſſe , die uit geloof , liefde, en an

dere werkzaamheden en ondervin

dingen , verkregen word , en der

halven daarop volgt, maar die dan

ook wederom voorgaat, en ten lich

te verſtrekt voor volgende geloofs

en andere werkzaamheden . Ik den

ke niet , dat een redelyk ſchepſel

daar op zig zelf iets onredelyks in

vind. Gaat niet , in honderderley

bekende zaken , eerſt theorie , ge

lyk men ſpreekt, voor de practyk, en

word ook niet wederom , uit de

practyk en experientie , de theo

rie vermeerdert , en maakt die theo

rie , die dus op de practyk volgt,

al wederom niet bequamer tot vol

gende practyk ? Nu geef ik elk re

delyk menſch in bedenkinge, of

een menfch , hoe
hoe

ge

leerd , hoe ervaren in de letter van

Gods

hoe
gaauw ,
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Gods woord ,die nooit ,in zyne zie

le , gelove , liefde , en verdere

werkzaamheden van het geeſtely

ke leven , heeft geoeffent en on

dervonden , gelyk elk wedergebo

ren menfch die oeffent en onder

vind , die dingen dan alzo kan ken

nen uit onderyindinge , gelyk een

wedergeborene die kentlemand ,

die nooit ellende en jammer heeft

gevoelt , die nooit een ſlag of ſteek

in zyn vleeſch is gewaar geworden ,

dienooiteen enigen zoon gehad of

verloren heeft, die nooit hồnger of

dorſt heeft geleden of enige armoe

de , die nooit is verliefd geweeſt,

die nooit zyn Vader heeft gekend

en die kinderlyke drift van affectie

tot zyn Vader nooit gevoelt , die

nooit in den oorlog heeft geſtreden,

nooit zekere byzondere vreugde,

genoten , oftę zekere aangename

ſpyzę geproeft. enz. Kent hy die

dingen even alzo by andervindin

ge, als een die dit alles heeft on.

der
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dervonden ? immers neen. Hoe zou

de daneen onwedergeboren menſch;

die zig nooit ellendig , en jammera

lyk , en arm , en blind , en naakt.

Openb. III. 27. heeft gevoelt; die

nooit verſlagen , of doorſteken , in

bet herte is geweeſt Act. II. 37. die

nooit , op het zien van Hem , dien

by doorſteken heeft, over den zelven

heeft gerouwklaagt als met de rouw

klagte over eenenenigen zoon , of bit

terlyk gekermt gelykmen kermt over

eenen eerſtgeborenen Zach . XII. 10.

die nooit gebongert en gedorſt beeft

naar de geregtigheit als een arme van

geeft. Matth . V.3 , 6. die nooit een

geloof gehad heeft door liefde werk ,

zaam Gal. V. 6. nogte krank van

liefde is geweeſt Cant.11. 5. die nooit

door den Geeft der aanncminge tot

kinderenheeft geroepen Abba Vader

Rom . VIII. 15. Gal. IV .6. die nooit

de gebeele wapenruſtinge beeftaan

gedaan , en alzo geſtreden , als de

Apoſtel wil Eph.VI. 10-18. nooit

die



LXIV VOORRE D E.

die onuitſprekelyke enheerlyke vreuga

de ondervonden , die Petrus toe

fchryft aan zulken alleen , die Jeſus

Chriſtus wel niet gezien bebben maar

nogtans liefhebben ,die niet zien maar

geloven i Pet. I. 8. ofdie vrede Gods,

die alle verſtandt te boven gaat

Phil. IV. 7. nooit dat verborgenman

na gegeten , den overwinnaar alleen

beloofd. Openb. II. 17. hoe zoude ,

zegge ik , zo een die dingen even

alzo by ondervindinge kennen, ge

lyk een kind van God , die dezedin

gen beoeffent en alzo ondervind ?

En daarom , o menſch , myn lie

ve naaſten , wie gy ook zyt, hoe

ſterk ik u ook hebbe aangeſpoort ,

en nog aanſpore , om de letter van

Gods woord te onderzoeken en te

verſtaan , ik bidde u nogtans , om

uwer ziel en zaligheit wille , verge

noeg udaar nietmede , maar leg u ,

onder het gebruik van den Bybel,

voor God den Vader der lichten ne

der , met uw blind gezigt en dwaas

hert ,
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hert, bid Hem om geeſtelyk licht,

en ſchat het minſte ſtraaltje van bo

vennatuurlyk geeſtelyk genadelicht

hoger dan alle de fchranderheit en

allede geleerdheit van alle de boze

geeſten en Jeſus hatende menſchen;

ſmeek dien groten Heelmeeſter,Je

ſus , dat hy u ogenzalve geve , en

u ziende make ; roep den H.Geeſt

aan , om u in alle waarheit te leiden;

mogt gy maar eens regt kennen ,

door debovennatuurlykeverlichtin

ge van den H. Geeft ,dat zelve , dat

gy, miſſchien zo dikwils inden By

bel hebt gelezen , van Gods zui

vere Heiligheit, onſchendbare Gereg

tigheit, oneindige Heerlikheit, en

uwe nietigheit , geringheit ,

zonde , Gods verlocheninge, onrein

heit en grouwelykheit, hoe gaar

ne zoudgy belyden , dat gynog

God nog uzelven ooit regt gekent

hebt, nog ooit geweten dat het zo

daarmede was. Zo zoude het met

alle waarheden gaan . Godgeve hec

u !

van

e
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u ! dat is myn reine zugt. Ja al zytgy

aanvankelyk verlicht , erken nedrig

uwe blindheit, en bid,datuw verſtand

meer en meer geopend worde,om den

Waaragtigen beter te kennen ; ik ſtel

u al wederom , tot een voorbeeld ,

dien liefhebber van Gods wet , in

denCXIXden Pfalm ,gedurig bidden

de om verſtand en wysheit. Zeer

wel heeft een van die grote Graven

van Mirandola , grote lichten in dui

ftere tyden en landen , gezegt, ge

lyk ik , in een brief van dat wonder

onder de jonkyrouwen , Anna Ma

ria van Schurman , leze : de Philofo

pbie zoekt de waarbeit ; de Theologie

vindze ;maar de Religie bezitze. In

dien iemand luſt mogte hebben , O

ver deze ſtoffe , ook andere te lezen ,

gelyk elk tog al iets byzondersheeft,

in zyne manier van denken en voor

ſtellen , al is de zaak dezelve ; ik zou

de hem vele konnen aan de hand

geven ; en , onder die , den ſtude

renden inzonderheit. (voor welke

ik '
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ik altyd een ongemene zugt en lief

de hebbe, horende niets met groter

blydſchap , dan dat 'er ook nog ſtu

derende jongelingen , in onze boze

dagen , worden gevonden , die van

den Heere zoeken geleert te wor

den , en die geleerdheit en godvrugt

gaarne wilden paren ) den geleerden

en godvrugtigen Doctor Owen , in

zyne Theologoumena , inzonder

heit in de Voorrede, en in het zes

de boek , in het derde en enige vol

gende Capittelen ; en meer andere:

dog nu luſt het my u eene nadruk

kelyke paſſage, uit een hoogduitſch

ſchryver, mede te deelen , te weten

denzeer geleerden regtzinnigen en

Godvrugtigen Theodorus Untereyk ,

een waardig diſcipel van beide de

grote Mannen , Voetius en Cocce

jus, onpartydig als eenwaar Diſci

pel van dien eenen Meeſter Chriſtus ,

in zyn heerlyk boek genaamt :

de Bruid van Chriſtus onder de dog

teren te Laodicea. pag . 754,en ver

volgens. ». Wat isdan dit , ſpreekt

" Sy
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زو

رو

jy gy eindelyk , voor eene onuita

» Ipreekelyke bevindinge en genie

į, tinge van het hoogſte goed, op

dat ik het ook moge wetenener

varen ? ik geloove in God Vader ,

» Zoon , en H. Geeſt; daarin ben

ik gedoopt ; ik legge my toe , zo

s, veel ik kan , op een eerlyk leven ;

ik neme myn Godsdienſt vlytig

» waar ; en hope daarop het eeuwi

» ge leven na dit leven : ten dien

einde ontbiede ik in myne krank

heit zulk een Predikant by my ,

die by de zieken den meeſten roem

g heeft, wegens zyne byzondere

» wyze van trooſten : verder weet

ikvan gene innerlyke bevindinge

jy van het hoogſte goed iets te zeg

9 gen : ik wenſchte tog ook wel te

3 verſtaan , wat zulks tog zyn mag ?

Antwoord. Dit is een harde

5 knoop , en kan bezwaarlyk , ja

go waarlyk voor geen menſch als die

, by zig zelven de ondervinding

» heeft , opgeloſt worden . Ik ge

bruike de woorden van den gro

95

39

99

9

" ten
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s ten Molineus, en zegge ; dat dit

szulk een werk is , dat niet is uit

» te ſpreken , en al konden wy het

9 , uitſpreken , zo kan het egter nie

mand van de toehoorderen be

» grypen , wat het is , zo lang

, hy daarvan gene ondervindinge

» heeft, en God niet zelf tot zyn

» herte geſproken heeft , en dit is ,

» zegt hy , zulk een ſtuk in de

» Theologie, dat men door onder

» vindinge moet leren . Een hei

„ den zelf weet ook daarvan enig

9 zins rede te geven. Zie Seneca

de vita beata. Cap. III. Beata

» vita eſt conveniens naturæ fua ,

» qua non aliter contingere poteft,

» quamfiprimumſana meus eft & c.

» dat is , het zalige leven en de natuur

9 moeten overeenſtemmen , want by ,

„ wiens vernuft niet van te vo

w ren gezond is , kan hier geen deel

aanbebben. 't Welk ook de ſpreuk

van een Turk enigzins kan ver

„ klaren. Zie Erpen. pag. 62. by

Oom.

92

e 3 92
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دو

9

» Oom . Geopent Turkendom . Es

» ven gelak een krank Lichaam de

» Spyzeniet nuttig is ( zo ſpreekt een

» Turk ) even alzo zyn ook de ver

9, maaningen niet voordelig aan een

s gemoed , dat met de liefde der we

reld'is ingenomen. Want gelyk

», een Arend de zonne met geopen

de ogen en een ſterk gezigt kan

aanſchouwen , het geen andere

w vogels niet konnen , alzo zyn

is ook de ogen van de geheiligde

» rede alleen bequaam , en door de

, bekering wederom gezond ge

worden , om de Zonne der Ge

regtigheit, en het aangezigt van

5, den hemelſchen Vader , op ene

, onuitſprekelyke wyze ,

» vangkelyk in dit leven , met de

» hoogſte vergenoeginge , te be

ſchouwen ; daar in tegendeel de

ogen van het ydel en wereldsge

szind vernuft , deze Goddelyke;

; geeſtelyke , heilige, Majeſtueuſe;

» heerlyk makendeſtralen niet kon

9

9

ژد

ook aan

» nen
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9

99

» nen verdragen , maar dezelve ,of,

og wegens de onvatbaarheit van zyn

w gezigt en oordeel , in anderen

w beſpot, of , wegens groote angſt

» en vrezevan het geweten , voor

dezelve heimelykwegkrimpt, en

w gelyk onze eerſte Ouders zig ver

og bergen wil en moet. Watraad

» dan met de verklaringe van deze,

der ydele wereld onbekende , en

9, daarom belachelyke , maar nog

» tans verſchrikkelyke, ſtralen ? Als

9 ik voor enige jaren , andere een

» voudige lieden gelyk zynde , my

w niet genoeg verwonderen , of wel

9 begrypen , konde , hoe het tog

9 wezenmogte , dat een Hoogge

leerd Profeſſor in de Theologie,

9 zelfby die grote kenniſſe van het

» geeſtelyke leven , aan de gierig

heit zo zeer was overgeven ; zo

hebbe ik my , tot onderrigting

99 van my zelven envan enigevro

me menſchen , benaarſtigt , ome.

» nigen klaren grond hier van te

€ 4
» ont
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/

bekend temaken
of

ontdekken , en ook aan anderen

» twyfelinge allezinsmogte wegge

» nomen worden. Ik namten dien

einde voor den ſpreukJoh . XVII,

, 3. daar het eeuwige leven in de

kenniſſe word geſtelt, en verge

leek daarmede 1 Joh. II. 4. die

, daar zegt , ik kenne Hem , en zy

„ ne geboden niet bewaart, die is een

je een leugenaar , en in dien is de

», waarbeit niet. Desgelyken PC.

IX. 11. en die uwen name kennen

» zullen op u vertrouwen. Daaren

,, boven de openbaringe en verlich

», tinge des verſtands, waar van Chri

ſtus Apoſtel Eph. I. ſpreekt. Ik

benaarſtigde my , door zekere

, gelykeniſſe, op te helderen , hoe

3, een en dezelvezake vantwe mena

ſchen verſcheidentlyk kon wor

39 den gezien , ondervonden en ge

ſmaakt , naar dat namentlyk de

jj ogen en de ſmaak van den enen

, bequamer waren dan van den an ,

,, de

وو

3)
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5 deren : maar ik hebbe my toen ,

39 wel enigzins, maar niet naar

wenſch , voldaan , maarmynen toe

hoorderen daar benevens de ver

borgene Schole van denH. Geeſt,

» en deſſelfs onuitſprekelyke leidin

» ge , tot een uitlegger en commen

9 tarius toegewenſcht. even dat zel

» ve vreze ik ook nu nog ter dezer

» ure , wanneer ik een krank
ge

o zigt, het welk gewoon is niet

anders dan de zwarte aarde te be

„ fchouwen , en in de duiſternis te

wandelen , dezen hemelſchen Ge

nadeglans,die de herten van Gods

kinderen op eene verborgene wy

» ze overſtraalt , verklaren zal. É

„ venwel moet ik daarvan ook nog

9 het volgende, alhoewel ſtamelen

» de , aanhalen en zeggen : Deze

» genietinge en bevindinge van het

2, boogſte goed is ene verborgene

kragt van God in de berten van

» zyne kinderen , waardoor hun ver

» nuft , bet verſtand en de wil , op

e 5.
zulk
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99

»

99

zulk eene onuitſprekelyke wyze

werdverbeven , verlicht,verwarmt

» en verklaart , dat zy daardoor , niet

» alleen allerlei wederwaardigheit in

' t gemeen , de wereld en de berovin

» ge van bunne goederen , veragting

en ſmaad , maar ook , dooreen hoger.

» trapvan dezelve , deallerzwaarſte

9 martelaryen en pyne , met vrolyken

triomf, tot eeuwigen roem van

derzelver oorſprong , dat is God

in Chriſtus , overwinnen konnen .

Totbewyskan de twede ſluitre

i de ( in 't vorige namentlyk van

dit boek) wydlopig worden na

» gelezen, onnodig hier te herha

len . · Het is zulk een werk ', dat

den menſch zulk eene innerlyke

zoete vergenoeginge, zulken on

„ uitſprekelyken troolt ,mededeelt ,

dat de wereld , zo lange als die

ſtralen duren , voor zyne ogen ,

w gelyk lampen en kaarſen by den

9 opgangderzonne, met haarmeef

te glans verdwynt; maar zo dik

wils

9

99

9

»
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i wils ook naderhand de wereld by

» wylen helaas ! wederom watkrag

s tiger word , het welk dan gebeurt,

w na dat de zonnezig op de een of

ander tyd met overlopende wol

ken heeft bedekt , op dat zy den

3, zienden den ſlaap verdryve, tot

waakzaamheit opwekke , en den

zelven in geſtadige oeffeninghou

» de, als dan is de geeſt vandezen

„ geheiligden menſch , zo lang die

toeſtand duurt , buiten zyn regt

» ſchapen element , gelyk een vis

5 buiten hetwater , en vind nergens

» ruſte , tot dat hy wederom zyns

Vaders aangezigte mag zien , de

» vorige vriendſchap ſmaken , en in

> den vorigen ſtaat zyner ziele is ,

5 en voor het toekomende hoe lan

9 ger hoe dieper daarin gewortele

» word , gelyk Gerſon zegt: A

» nima, quæ eft in te, radicata eſt

in centro fuo,& recreata & quie

, ta : als de ziel in 'u'is, zo is zy in

5 baar waar middelpunt gewortelt ,

» is,

5
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is verquikt en geruſt. En Matth .

Mart. (by Baxter Thefaynts E

» verleſting Reſt.) Cath. fid . L. 3.C,

» 9 : Juave eft intelligere favorem

» Dei paternum ; ſuavius eum ama

» tuin guſtare ; & hoc ſuavius gu

» ſtato acquieſcere & contentum elle ;

» ommium vero ſuaviſſimum , ſcire

» nos , intelletto Dei favore perfrui

» Com ſemper fruiturosefle, dat is, de

» vaderlyke gunſte te verſtaan is

v zoet , zoeter is bet dien beminden

» te ſmaken , en nog zoeter dan dat

» is het in dien geſmaakten te berus

» ten en met Hem te vreden te zyn ,

» maar allerzoetſt is bet te weten ,

» dat wy die gekende gunſt genieten

o en altyd genieten zullen . Wan

» neer een hooggeleerde en begaaf

» de zo genoemde Theologant, by

» Zyne wereldberoemde wysheit

» en grote wetenſchap van Godde

» lyke dingen , een natuurlyk en

» aardſchgezind menſch is , en niet

» wedergeboren , zo zyn hem deze,

9 op
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99

9 weetalle de aaſten , takken ,

blade

.

su op de hoge ſcholen aangeleerde ,

en met een ongeheiligt vernuft

s verder nageſpeurde, zaken even

eens, gelyk een ſchooljongen de

„ tafel is in de cyferkonſt, het zyn

vele en menigerley door kunſtin

; malkanderengewevene Religie

5 pointen , aardig t’zamengevoeg

de Loci Communes zonder

in daar mede gepaart gaandefchoon

„ heit , die zyn hertevan de wereld

» af trekken , en hem op de be

kende zaken verliefd kan maken :

» zaken, die den genen , die van God

geleerd zyn , als loutere ſchatten ,

9 paarlen en kleinnodien , voorko

» men , zyn hem niets anders als en

i kele rekenpenningen. Een en de- .

» zelve perzoon kan vantwe men

» ſchen ,met groot onderſcheid , ge

» zien , overdagt, en vervolgens be

9, mint worden : den enen komt de al

» lerſchoonſte voor als een boom , hy

- ren , en bloemen , met duizenden ,

heel
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»
verlieft ;

heel nauwkeurig en aardig uit te

„ rekenen en op te tellen , voor het

» overigeheefthyin dien boom wei

» nig of geen luſt; een ander , die

beter gezigt heeft , en door een

„ bequaam 'vergroot-glas word ge

, holpen , ziet den zelven in zyne

» menſchelyke en regt natuurlyke

ý ſchoonheit aan , en word op hem

of ſchoon nu deeerſte

„ dezen laaſten daarin ver overtreft,

» dat hy alle leden , gewrigten ,

ý t'zamenvoegzels en beenderen ,

alle aderen , tekenen en ſtrepen ,

w van het hoofd tot de voeten toe,

„ zeer net en aardig , ja ook , om

» . der konſt en Academiſchen we

tenſchaps wille, met geen gering

» vermaak , agter malkander tellen

» en uitrekenen kan , zo overtreft

» nogtans deze laatſte den eerſten

» ver , door een hoger en voor dien

in kloeken rekenmeeſter verborgen

licht , nademaal hy daardoor aan

9j die grove ledematen , die hy al

leen

99
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99

09

zen .

in leen weet en kent , (dit zyn de

» Hoofdſtukken van de Chriſtelyke

) Religie ) zo veel overtreffelyke

ſchoonheit vind , dat hy in een

» grote liefdegloet op hem aan

vliegt, om den geliefden , met

In verlatinge van alle andere ,anders

ook geliefde , dingen , te omhel

Daar de eerſte is , gelyk

o een Sterrekyker , die in den kou

den winter veelſpeculeert en op

9.tekent , maar nauwlyks , wegens

an vorit en koude , en als of zyne

ing voeten gelyk Nebucadnezars beeld

19.van yzer waren , uit zyne plaat

» ze gaat, of wel ten eenemaal ge

» ; lykde roeijers voor zig ziendeen

» agter zig te rug varende ; daar

» Vliegt de laatſte gelyk een Arend

on hemelwaarts , en verluſtigt zig

eeuwiglyk in de, door hare eige

', ne ſtralen erkende en gevoelde,

97 Zonne der Geregtigheit. Zulk

n een onderſcheid vind men tuf

,,. fchen een eenvoudig Chriſten ,die

» waar
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9

»
waarlyk wedergeboren is , en

» een wydberoemde Phariſeew en

„ Schriftgeleerde. Deze weet van

honderderlei dingen , titulis &

ſubtitulis , pro & contra , archi

podialiter & reflexive , te diſpu

» teren ; Kan ook van de , inzo

» menigerlei ploojen gevouwde ,

„ waarheit ſpreken en prediken ;on

9 dertuſſchen kan dezekoude mane

» ſchyn zyne aardſche luſten , en de

» welluſtige vermakingen zyner zin

» nen ,van die geliefde verzorginge

» des vleeſches niet aftrekken . Hy

» heeft de wereld en het geen in de

» wereld is liever dan de geken

» de waarheit , vermits dezel

» ve zyn natuurlyk verſtand wel

5, als waar , maar niet in hare he

» melſche ſchoonheit voorkomt; daar

„ in tegendeel de wedergeborene

» eenvoudige menſch , wel maar

alleen de allernoodzakelykſte

» grondſtukken , die als de wezent

9. lyke delen zyn van het lichaam

des

79
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97

of des waren Chriſtendoms, kent's

, maar dezelve , door de bovenna

tuurlyke verlichtinge, zo koſte

lyk vind, dat hy , uit grote lief

. de , alles daar voor kan verlo

chenen , verkopen en vergeten ,

en de wereld niet meer maar

- God in Chriſtus boven alles , lief

» heeft. Alle menſchen hebben in

» Adam , met het verlies van Gods

» beeld , hun geeſtelyk verſtand,

n dat is hun hemelſch gezigt , ver

„ loren . De oogappel, of het na

• tuurlyk ziende vermogen ,
het

9 vernuft namentlyk dat de heide

nen met ons gemeen hebben , is

» wel overgebleven , maar zo gem

» heel boos en verdorven , dat aan

12 het verſtand zelf het allerſchoon

» ſte zonder ſchoonheit , maar het

» allergeringſte als het allerſchoon

99 fte , voorkomt. Ziet iemand door

1 een glas, dat rood , groen , geel,

9 of van eene andere kleur , is ,'zo

99 vertonen zig de zaken ook alzo.

f
Door
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Door een zuiver en helder glas,

» ziet men eene zaak in en met ha

n re eigene kleuren . In deweder

» geboorte , heiligmaking en beke

„ ring van een menfch , neemtde .

» H.Geeft , door zyne Almagtige

kragt,onder het Ephatas geklank

j . van enen kragtigen predikdienſt ,

g niet alleen de vlekken van het ver

auftsoog weg , maar hy druktook

, zodanig een verrekykerin hether

9 te van een menſch , dat hy , daar

hem anders de ſtaddes levendigen

» Gods als een veragt dorpje was

n voorgekomen , nu aan dezelve an

dersniet ontdekt dan jaspis , goud

men edelgeſteente OpXX1. zo lang

3 als Chriſtus buiten het heiligdom

» opeen menſchelyke wyze voorge

» . ftelt, om gedragen en alleen uiter

m lyk verkondigt word , kanmen de

i geſtalte wel ,als met zwarteninkt

n afgetekent, naar alle trekken en

y lineamenten, tellenenuitrekenen ;

maar zodra de deure van hethei

» lig
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Z.

sj ligdom , door de wedergeboorte

» en vernieuwinge van den uitvera

„ korenen zondaar , word
geo

pend , en deſſelfs ware geſtalte en

„ fchoonheit , al is het ook nog maar

s van verre en als in het donkere ,

7 werd gezien ,zo word die menſch

» aanſtonts daarmede zodanig inge

» nomen , dat hy vriendſchap , va

9 derland , ouders, wyf, kinders,

» ja ook zyn eigen leven , voor dit

gezigt te vergeten en te verlaten

» geneigt is , en zegt: de belft is my

* niet aangezegt , het is goed datwe

» bier zyn . Wien bebbe ik , neffens

» U , o Heert, in den bemel ? neffens

, u luſt my ook niets op aarde : be

9 ° Zo is God de rótſteen myns berten

men myn deel in eeuwigheit.

Eene nadere en klaardere uit

» -legginge kan ik u van dit , voor

- het natuurlyk vernuft verborgeng

9 genade werk niet geven , tot dat

» de H. Geeft u dezelve , door in

fa » wen
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22

» wendige ondervindinge, nadruk-.

m kelyker verklaart en laat gevoe

len.

Een hoogwyze Phyſicus of Na

, tuurkundige , een wynkoper en

» ervaren kok , konnen , van dat al

les daar zy dagelyksin bezig zyny.

» vernuftig ſpreken , en een duide

lyke beſchryvinge van de zaken

» geven , ook als dan zelfs nog wan

„ neer zy krank zyn , of aan de

» koortze te bedde leggen : maar .

9 nogtans maakt die ware kenniſſe .

» hunnen ſmaak , in dien toeſtand ,

» nooit op die gekende en tegen

„ woordig zynde zaken , zo hoog

.„ en bevindelyk , verliefd ,als eenen

» gezonden boerof huisman,ſchoon

» die zig op de ware kunſt ; ver

» klaringen beſchryviug van zulke .

- dingen niet verſtaat . Wat an

m ders is het te kennen wat anderste .

» ſmaken dat de Heere goed is.

Tot hier toe Untereyk. Deze,

aanhalinge is wat lang geweeſt,ik.

denke

+



VOORRE D E. LXXXV

• denke egter niet, datze u zal ver

«veelt hebben . Hiermede zal ik ook

'van het eerſte ſtuk , in het overden

ken van Gods woord , te bedoelen ,

het ſtuk van kenniſſe en geeſtelyk

verſtand, afſtappen. Ey laat ons

het een en ander regt ter herte ne

men. Het zy verre van ons , ooit of

ooit zuivereletterkenniſſe van Gods

woord te veragten , ofenigemidde

len daartoe dienende! als de letter

kenniſſe te gronde gaat, gelooft my,

Waarheit Godsdienſt en Kerk gaan

te gronde. het zy verre van ons,

ooit of ooit iemand ligtvaardig , als

een letterknegt,, te veragten, of,

als een menſch die geen geeſtelyk

licht heeft of bevindelyke kenniſſe ,

los heen te veroordelen ! het zy ver

XХ

re van ons , die gene , die wel veel ,

maar onſchriftu
urlyk ,ontydig ,wal

gelyk en beſpottely
k

, tot grote

ſmaad en laſter van het ware Chriſ

tendom , van hunne gewaande be

vindingen ſpreken , of ook zelfs die

gene ,f 3
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gene , die op zig zelven naar waar

heit en ſchrift, ja zomtyds wel aar

dig en beweeglyk , naar veler ge

dagten , van hunne voorgegevene

bevindelyke kenniſſe opgeven ,maar

die nogtans opgeblazen zyn van

hoogmoed , ftinkende vangemaakt

heit,en in hunnenwandel, van naby

beſchouwt , ganſch andere lieden ,

als in hunne woorden en vertonin

ge , enigzins voor te ſpreken . o neen ;

maar gelyk onze Grote Meeſter,

dat volmaakte voorbeeld van een

voudige nedrigheit en blanke op

regtigheit , van geene menſchen op

de wereld groter afgryzen heeft

getoont dan van zulken ; alzo zal

ook een waar diſcipel en navolger

van Hem , ik weet niet welke be

roeringe van ſchrik walginge en in

nerlyk afgryzen ,in zyn herteenin

gewanden , gevoelen , als hy maar

aan zulke menſchen denkt. Tot

zulke zegge ik , uit den overvloed

yan myn herte , met de woorden

yan
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van denzo Godyrugtigen alsgeleer

den Lampe, wiens nagedagteniſſe ,

de nagedagteniſſe van zyn opregt,

nedrig , yverig en rontomheiligle

ven , my tot heden toe nog menig

maal kragtig opwekt: ::

» Gyzyt het, tegens welke wy

de bitteerſte klagten moeten voe

„ ren , vermits sy den aanwas van

het Chriſtendom zo hinderlykzyt

» geweeſt. gy wildet voor vrien

- den der waarheit aangezien zyn ,

5. en gy hebt die in uw herte ge

haat.
gy liet u by het gezelſchap

der vromen vinden , dog maak

» tet , datze daardoor verdagt en

ſtinkende wierden . men hoorde u

, van het Chriſtendom ſpreken , en

w men zagu te gelyk inondeugden

leven , die lynregt tegens dena

» tuur der ware genade ſtreden

„ vele zouden miſſchien Chriſtenen

» zyn geworden , indien maar deze

» en gene niet mede voor Chriſte

» nen hadden willen aangezien

f
4

» Zyn
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» zyn. denkt vry , huichelaars, im

dien gy niet ontwaakt, dat u

Godswrake boven andere zal ver

» volgen. want een huichelaar is niet

», alleen verfoejelyk voor de Enge

» len , en denvromen toteen gedu

» rige ergernis , maar ook zelfs den

» godlozen tot een vloek. fchoon

>> God al aan alle zondaren genade

,, wilde bewyzen , zo zoude nog

» tans voor u de minſte hopeoverig

9 zyn , vermits gy Hem zo ſtout in

't aangezigt hebt durven beſpot,

ja ten. Tot hier toe Lampe. Dit is

mannen taal. o mogten alle vromen

altyd zo hartelyk ſpreken , en niet

alleen degeveinsdheit, maar ook den

allerminſten ſchyn van geveinsheit ,

verre van zig doen , en zig alle , in

alle gelegentheden , betonen , geef

ſels en blixems voor de geveinsd

heit.

Dog , het zy ook , aan de ande

re żyde, niet min verre van ons,

dat wy zulk -flag van menſchen , die

zeg

92
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zeggen : ikgelovein GodVader, Zoon

enH. Geeft , daarop ben ik gedoopt ,

ik leve eerlyk en neme myn Godsdienſt

waar , en wagte daar op het eeuwige

leven , zonder verder iets van die in .

nerlyke bevindingen te weten : voor

de beſte Chriſtenen zouden houden;

maar geeſtelykemenſchen , die waar

lyk bevindelyke kenniſſe hebben ,

en daarvan ook , op zyn tyd , getui

genis en bewyzen geven , voor ge

veinsden zonden ſchelden ,ſchoonze

opregte Nathanaels zyn . God be,

hoede ons voor zulk een Belialsſtuk !

God geve, dat wyonze namen tog

niet vinden op die zwarte lyſt ,

2 Tim . III. 1-5. bydiegenedie zonder

liefde tot de goede zyn ,maar veel eer

op de rolle van Zions ware burgeren

PI. XV . zo dat ook de verworpene in

onze ogen veragt zy , en dat wy eeren

die gene diedenHeere vrezen ,alwa

ren hetook geringe enmin beſchaaf

de menſchen , en in de ogen der ge

ruſtende verachtſte fakkels !waarheid

fs moet
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moet tog waarheit blyven , en kan ;

door duizenden duizend nabootzers,

tot geen leugen worden gemaakt.

Hetzydan ook verre van ons, dat

wy , onder voorwendzel van alle ge

veinsdheid en ſchyn daar van temy

den , zouden ſchromen getuigenis te

geven ,al ware het ook voorKonin

gen , van die geeſtelyke kenniſſe.en

bevindinge,of,ons ooit, omden

laſter van vleeſchelyke menſchen te

ontgaan en hunne gunſt te behou

den , Chriſtus,ofzyner leer , ofzy

ner genade, ofzyns volks zonden

fchamen ! dat ware immers ook , aan

den anderen kant, een zoort van

huichelaryengeveinsdheit, gelyken

de naar Petrus verlocheninge, im

mers zo beriſpelykals zyne veinzin

ge uyt zwakheit Gal. II. 11-14

Dog , fom hier van af te ſtappen

en tot een ander ſtuk over te gaan )

indien ons eerſte werk moet zyn ,

in het overdenken van Godswoord ,

>

naar
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sy ook bete

naar geeſtelyke kenniſſe en verſtand

te zoeken , gegrond in den eigenen

zin van Godswoord , van welke

tot hier toe opzettelyk is gehandelt,

ſchoon' er bytoeval dingen , die tot

de practyk behooren , zyn ingelo

pen , als op welke , en uit welke ,

de beyindelyke kenniſſe volgt : ons

twede oogmerk moet zyn get gelo

ve, of de toeſtemminge aan diege

kende zaken , in der zelver waar

heit niet alleen , maar ook waardig

heit , verband , en byzondere be

trekkinge tot ons zelven . Moet

men zig gedurig vragen : verſtaat

der dan ook : gelooft gy ook bet geen

sy verſtaat ? Dit geloof is eene

grote zaak , daar alle in en uit

wendige werkzaamhedenvan het

geeſtelyke leven van afhangen ,

en zonder het welke alle practyk

maar loutere ſuperſtitie is , Rom .

XIV. 23.Heb. XI.6. Jac. I.6, 7, 8.

2 Cor. IV. 13. Hab . II. 4. Col., IL.

18-23.
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18-23. Men denkt zo ligtelyk , dat

men den Bybel gelooft , maar in

dien. men zig regt beproeft , men

bevind haaſt', dat het ' er verre van

daan is. Indien men Gods woord in

waarheit geloofde , men leefde ook

wel anders , maar uit het leven blykt

het ongeloof, of dood geloof. Iné

dien elk , die zegt te geloven het

geen in Gods woord ſtaat, eens al

leen ging , en optekendede geloofs

beginzels , die in zyn herte zyn ,

en waar uithy leeft , het zoude al

les zyn , behalven den Bybel. maar

een waar Chriſten moet geloven. De

Goddelykheit van het woord ſtaat

onbeweeglyk vaſt , en daarop alleen

gelooft hy , hoe hoog en diep het

voorwerpook zy , hoe ſtrydig ook

tegen zyn vleeſchelyk vernuft en

wereldſche begeerlykheden. Zyns

herten luſt is , de taal te voeren van

Pl.CXXXIX. 6. en Job XXXVI. 26.

XXXVII. 23. XXXIX. 36 , 37 , 38.

XLII. 1-7. PL..CXXXI. 1, 2. Prov .

XXX
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XXX. 1-6. Rom .XI.33-36.brengt

het vernuft wat in , of enig vyand ,

het antwoord is : daar ſtaat geſchre

pen ;dat is genoeg en meer dan dui

zend getuigen. Is de Heerein zynen

b . tempel; zwygt dan voor zyn aan

gezigt, gyganſche aarde. Wat ook

de ſpotters mogen tegenwerpen ,hy

ſtaat vaſt in zyne onbeweeglyke

gronden , en agt het even zo veel

als of enige plompaarts by malkan

deren ſtonden te fpotten , in het ;

konſt vertrek van een beproefd Kon

ſtenaar, met de inſtrumenten , wel

kers gebruik zy niet kenden, en als

of enige neuswyze menſchen be

lachten de handelingen van een al

lerwyſt Vorſt , wiens oogmerken

nog verborgen waren. Immers nooit

kan de konſt van enig Konſtenaar

hem met meerder zekerheit bekend

zyn , of de wysheit van enig Vorſt

op de wereld , dan hem de Godde

lykheit van dit woord is bekent ge

worden , ſchoon het weinig kunſt,

is
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is daarmede te ſpotten ; en dingen

voor te werpen , die wy, om de ver

borgentheit der eindens , en onze

onkunde , niet alle konnen oploſſen .

Het zy immers, dat een Godvrug

tig liefhebber van Gods woord als in

een opllag zig vertegenwoordige die

eenvoudige en gemoedsoverreden

de bewyzen voor de hiſtoriſche on

twyfelbare zekerheit van zulke hif

torien , als van J.wonderwerken ,

opſtandinge enz.,die onafſcheidbaar

verknogtzyn metde Goddelykheit

der openbaringe, hy heeft zoiveel,

en meer, zekerlieit , als hy van e

nige ontwyfelbare gebeurteniſſe heb

ben kan; het zy hy zig eens kor

telyk by vernieuwinge voor ogen

ſtelle alle die doorſlaande blyken van

Goddelykheit in de ſtoffe der Open

baringe , het zy. in leerſtukken of

bevelen , hiſtorien of prophetien

ofiets anders ,en indenftylzelf,

welke blyken hem , met duizenden,

onder het lezen , hoe langer hoe

3

meer
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meer omſtralen , even gelyk in de

beſchouwinge der wereld de ſtralen

der heerlykheit des groten Makers ,

hy heeft geen de minſte twyfelinge,

en zegtwel eens by zig zelven : is

dat het eige werk van Galilæers ,

viſſchers, ſlechte en ongeleerdemen

fchen ? en moeten daar de allerge

leerdſte en allerwyfte by ter fchole

komeni fpreekt , ſchryft-, of pre

dikt de allerbeſte zelf zo veel beter

als hy nader aan het voorbeeld van

deze menſchen komt . flonkeren

hanne woorden en ſpreuken , in de

rede van den volmaakſten Redenaar,

gelyk de ſterren in de donkerenagt:

pronken de ſpotters zelfs wel met

hunne Goddelyke ſchoonheden ? en

is het met het geen men ' erin be

rifpt', als eenvoudigheit en gebrek

aan opgeſmukte woorden , niet even

eens, als of men , in de ſchoonſte

maagd ,wildeberiſpen ,datzealteeen

voudig fchoon was , en dat ' er blan

ketzel en hoeren vercierfel- aan ont

brak :
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brak : Neen voorwaar, dat kan geen

eigen menſchen werk zyn, veelmin

yan Galilæers , viſſchers , ſlegte en

ongeleerde menſchen , maar buiten

allen twyfel is het Goddelyk werk .

Let hy ook van nieuwsop alle de

uitwerkzelen , van welke ik ook bo

yen pag. 32. enz. iets gemeld hebbe,

hy moet voorwaar wel dwaas en on

wys zyn , die hier de Goddelykheit

niet ziet en taſt. maar gevoelt hy

daarenboven die uitwerkzelen , met

Goddelyke kragt, in zyn gemoed ,

als dan krygt de overtuiginge hare

yolmaakte trap. O jammer! dat zo

velen dit kragtigſtbewys ontbreekt !

Hy dan , van deGoddelykheit in de

conſciencie ten vollen overtuigt, en

dezelve in zyn herte gevoelende,

door de kragtige werkinge des H.

Geeſtes , ſtaat onbeweeglyk tegen

de argliftigheit , bedriegeryen en

ſpotternyen der godlozen , en ſchrikt

om aan iets te twyfelen , enGod dus

tot een leugenaar min of meer te

maken ,
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+
maken , als voor een duivelſch , ja

in zekeren opzigte meer dan dui

velſch quaad , waakt en bid ook in

zonderheit tegen zyn argliſtig herte

en den Satan, die zyn geloof gedu

rig aanvegten . Komt hem iets voor,

dat hem vreemd ſchynt , hy onder

zoekt eerſt grondig , of hy den zin

ook wel verſtaat, en dan ,of dat wel

zo zeker is waartegen het ſchynt te

ſtryden , en , of het ’er waarlyk wel

tegen ſtryd ; dog vind hy den zin

ontwyfelbaar , hy neemt het aan ,

al ziet hy ook het verband van de

eene waarheit met de andere altyd

niet even klaar ; want , ſpreekt de

Heer , zo moet hemel en aarde maar

horen. Zyne toeſtemming moet dan

aan alles zyn ,naar den aard der za

ken ; die moet ſterk en kragtig zyn,

zo dat hy 'er alles op laat aanko

men , ziel en zaligheit aan ver

trouwt,op ſterven ,en'er zyn bloed ,

indien God daartoe riep en genade

ſchonk , voor opofferen wil. Hier

g
zal
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zal derlialven iemand , die , alzo bea

vende voor Gods woord , het zelve

gelooft , de verhaalde gebeurtenif

fen alzo tragten te geloven , als of

hy 'er by tegenwoordig, ware ge

weeſt; de Prophetien en beloftens ,

hoe onwaarſchynlyk , en , naar

ſchyn , onmogelyk , zo zeker als of

hy de vervullinge záge , zynde dat

gelove een vaſte grond der dingen

die men boopt en een bewys der zaken

die men niet ziet;en alle de leerſtukken

van den weg der zaligheit alzo , dat

hy die als getrouw en aller aannemin

ge waardig toeſtemt , en verzegelt

dat God waaragtig is ; ook aan de

Goddelykegeboden zalbytragten niet

min te gelooven , Pf. CXIX . 66. als

aan geboden , om die , uit geloofs ge

hoorzaamheit en liefde , hoe zwaar

ook en ſtrydig tegen de begeerlyk

heden , te betragten ;en als hy de vaſt

geſtelde ſtraffen niet zo gelooft, als

of hy'er getuige van ware, en den

poel des afgronds geopent zag ,
is

hy
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hy onvoldaan , worſtelt tegen on

gelove, en bid om gelove. Hy zoekt

ook alles te geloven in zyn ver

band , het een met het ander on

affcheidentlyk ;hy gelooft zeer ſterk

den val in Adam , en alle zonde met

dooden verdoemenis, overbeer ſchende

aangeborene kragt van verdorvent

beit , volſlagene onmagt tot eenig

waaragtig goed , de eeuwige verkie

zinge , volkomene voldoeninge, regt

vaardiginge om niet alleen om Cbril

tus uit genade ,kragtige en onweer

ſtaanbare genade om bet allerminſte

goed te konnen doen , by deze din

gen leeft hy , en wil het met zyn

bloed ondertekenen , dat by zonder

Chriſtus niets kan doen ;maar hy ge

looft ook niet min ſterk , zedelyke

verpligtinge , - bet gebod des geloofs,

betverband tuſchen geloof en verge

vinge der zonden , ſchoon geenzins

omde waardigheit van hetgeloof,

verpligtinge omalle naarſtigheit toe

te brengen , zig te oeffenen tot God

82
% a
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zaligbeit , te werken , te ſtryden , en

te lopen ; hy gelooft het onverbreek

lyk verband tuſſchen werk en loon ,

ſtryd en kroon , ſchoon 'uit enkele

genade; hy wilde om duizend we

relden niet ſcheiden dat God heeft

t'zamen gevoegt , onder welken

ſchonen ſchyn ook; hy twiſt wel o

ver geen menſchelyk woord condi

tie , maar het Bybelſche indien , met

alle de heilige onverbrekelyke enon

ſchendbare verbondsbevelen , laat

hy om lief of leed niet varen , om

dat 'er Gods eer en de zaligheit aan

hangt. Hy gelooft ook inzonder

heit de waarheden , in betrekkinge

tot zig zelven . doe hy nog onbe

keert was , en zonder waar geloof

in Chriſtus, begon hy zyn gelove ,

in dien onbekeerden ſtaat, niet', met

te geloven , dat hy voor zyn per

zoon in Chriſtus was uitverkoren ,

dat Chriſtus als zyn Hoofd voor hem

was geſtorven en opgewekt en hy

in Chriſtus, dat zyne zonden hem

yer
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vergeven 'waren , want dat moeſt

hem dan van God , of door eene

uitwendige openbaringe buiten den

Bybel , of door eene inwendige in

fpiratie , zyn geopenbaart, want in

den Bybel ſtaat dat niet , fchoon

het zeker by God bekent is en in

zyn verborgen boek geſchreven ,

maar hy geloofde allereerſt het geen

Gods woord zegt , namenclyk , dat

hy is een kind des toorns , dat hy ,

zig niet bekerende , moet ſterven ,

en , in Chriſtus niet gelovende , al

rede is veroordeelt; word hem

Chriſtus in al zyne volheit voorge

ſtelt , om hem voor zig te erkennen

voor dien die Hy is , en Hem voor

zig aan te nemen , met belofte van

vergevinge der zonde en zaligheit ,

zyn gelove ſtemt deze waarheit van

dat Euangeliſch voorſtel toe , gelooft

derhalven , dat niet alleen anderen ,

maar ook hem , Chriſtus word ge

geven , of aangeboden , Joh. VI.

32 , 33. maar , wanneer hy nu

8 3
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niet konde verklaartwonina

Chriſtus dadelyk , op die voorſtel ,

linge en aanbiedinge, door kragda

dige genade bewrogt , heeftaange

nomen , dan verklaard God hem ,

yolgens de toepaſſinge van het eeu

wig teſtament , door het verbond

der genade ,in het Euangelie voor

geſtelt, nu dadelyk eerſt , in de uit

voeringe , voor zulk een , als hy te

vorendadelyk inde uitvoeringenog

niet was , en derhalvenen derhalven ook nog

mentlyk voor een verzoende met

God , dien de zonden zyn verge

i ven ; wanneer hy zig nu in zyne

conſcientie ook bewuſt is , dat hy

waarlyk Chriſtus heeft aangenomen ,

dan gelooft hy dit ook , op Gods

woord , dat hy nu waarlyk ook met

God is verzoent , en dat hiem nu

zyne zonden zyn vergeven , maar,

wanneer hy zig in zyn gemoed

daar van niet bewuſt is , dat hy

Chriſtus in waarheit heeft aangeno

men , ( ſchoon zigwelbewuſtwat in

zyn
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zyn herte omgaat, maar niet verze

kert dat het juiſt het onvervalſcht

gelove is) zo kan hy en mag zig

ook niet verzekeren , dat hem de

zonden vergeven zyn , want dan

zoudehy , tegen Gods woord , zig

verzekeren. Met een woord ; hy

gelooft den Bybel, niet met ſtukken

en brokken , maar geheel,en in zyn

yerband , hy is zeer gezet op eene

volle verzekertheit desgeloofs, maar

houd zulk eene gewaande volle ver

zekertheit, die de volle texten op de

helft afknot, voor een vervloekt en

dodelyk leugengeloof , en gelooft

daarom ook geen eene belofte ,met

betrekkinge tot zig zelven , als hem

toebehorende , of hy moet zig dat

onderwerp vinden , daar juiſt die be

lofte aan gedaan is , want anders ge.

looft hy God niet , maar den leu,

genaar , en bedriegt zig zelven

Ichandelyk met een leugen in zyne

regter band; ſchoon het nogtans ook

zeker is , dat het zyn van zulk

& 4
zulk

of
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zulk een onderwerp, daar iets goeds

in is , ook enkele genade is , alles

vloejende uit het vrymagtig eeuwig

teſtament, en uit de verdienſten van

Chriſtus als zyn Verbondshoofd ,

die de gehele zaligheit voor hem

heeft verworven , zonder dat hy

iets daartoe heeft gedaan , en in hem

verbondswyze toepaſt, wel ZO , dat

hy veel , ja zeer veel, moet doen ,

ſprekende geen klein gedeelte des

Bybels, dien hy geheel gelooft,van

die pligten , eer hy van de eerſte tot

de hoogſte trap der zaligheit komt,

dog het welk alles niets verdient ,

maar genade is , vloejende uit Jeſus

verdienſte , als 't welk zyn Hoofd ,

zyn Eerſtgeborene Broederen Over

fte Leidsman , Jeſus, dan al in hem

werkt, uit kragt van zyne verdien

ften , door zynen Geeſt , waarom

hy wel degelyk werkt , ja zo veel

meer werkt en ook duurder ver

pligt is , als hy meer begenadigt is,

enzwaar tegen duure verpligtinge

zon.

2
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zondigt,als hy Godsbevel nietdoet,

maar uit gelove werkt , in dekragt

van Chriſtus , met een gedurigſtil

gebed , en aan het Lam , dat geſlag

tet is , alleen toebrengt de kragt en

de rykdom , en de wysheit en de ſterk

te , en de eer en de beerlykbeit en de

dankzegginge. Het is waarlyk gro

te genade ,alles alzo in Gods woord

te geloven in zyn onverbreekbaar

verbond, met ootmoedig beven ,

zonder een titel ofeen jota van Gods

getuigeniſſe te durven af- of toedoen ,

ſchoon men dien Godvrugtigen Biz

bliaan voor een Antinomiaan of

Neonomiaan ſchelde ; want hier

zyn , aan de eene zo wel als aan de

andere zyde , waar men van het

regte midden der waarheit afwykt ,

zielverſlindende poelen des ver

derfs. Elk zie toe; die het Bybel

ſche Syſtema volgt, gaat alleen vei

lig in 't midden ; dog vleefch en

bloed leert het niet , maar dit gelo

ye heeft . veel te worſtelen met ons

g 5 gelo

1
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gelovigheit, onder geftadig roepen :

ik gelove , kom myne ongelovigheit

te hulp, o Heere nogtans overwint

het de vyanden , en de gelovige

ſtryder mag nog wel eens juichende

zingen : Zy bebben my dikwils be

nauwt van myner jeugd aan , zöge

nu bet ( gelovigworſtelend ) Iſrael.

Zy bebben mydikwils van myner

jeugd af benauwt : evenwel hebben

zý my niet overmogt. De Heere, die

Řegtvaardig is , heeft bunne touwen

afgebouwen . O gelukzalige triomf!

wantte geloven , en in zyn herte

te gevoelen , onder het lezen van

Gods woord , dat men gelooft al

wat men leeſt , is by my zeer groot,

groter dan ik kan uitdrukken , en

eene onuitſprekelyke zaligheit.

Wanneer nu een overdenker van

Gods woord dit gelove alzo tragt

den en te verſterken in de over

denkinge van Gods woord , gepaart

met
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in ; een ander komt
nog wat verder

met gedurigegebeden , en dat gelove

verſcheidentlyk , naar alle de ver

ſcheidentheit van degelezene en Q

verdagte ftoffen , in die heilige toe

ſtemminge , werkzaam is ; zo moe

ten daar ook , in die ſtille eenzame

overdenkingen en gebeden , mede

gepaart gaan allerley heilige werk

zaamheden en cedere aandoeningen

des herten , in gemeenſchapsoeffe

ninge met God , naar den eigenen

aard van het toeſtemmende gelove.

Een natuurlyk menſch is dikwils al

wel vergenoegt, wanneer hy den

Bybel heeft gelezen ,en beruſt daar

en zoekt den zin te verſtaan , en

brengt het ook zo ver dat hy dien

verſtaat, en de waarheit , of immers

een deel of brok van de waarheit ,

ook in 't afgetrokkenę toeſtemten

voor waarheit houd , maar om 'ver

dere aandoeningen en levendige

werkzaamheden des herten , en on

dervindingen van 's Heerengenade,

be
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bekommert hy zig zo veel niet : maar

een geeſtelyk menſch, als hy regthan

delt, zoekt ook den waren zin der

woorden wel te verſtaan , ( want, of

' er letterkenniſſe kan wezen , zonder

geeſtelyk verſtand,geen geeſtelyk ver

ſtand kan ' er , volgens Godsgewonen

weg zonderletterkenniſſe,zyn) maar

tegelyk ook in dewoorden derzaken ,

dezaken zelfs der woorden, door gee +

ſtelyke verlichtinge, regt te kennen;

en te onderſcheiden , en vervolgens ;

op Goddelyk getuigenis, uit God

delyke overredinge , geheel, in al

haar verband , en met betrekkinge tot

hem zelven , hertelyk toe te ſtem

men ; maar tragt eindelyk ook in

zyn herte , overeenkomende de toe

geſtemde Goddelyke waarheit, door

den levendigmakenden Geeſt, werks

zaam te zyn ,en de genade te onder

vinden , dog in geene anderewerk

zaamheden ofbevindingen, dan die

ook waarlyk in de letter der waar

heit , of in den waren zin der woor ,

den ,
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den , gegrond zyn , waarmede dan

deze geeſtelyke werkzaamheden en

bevindingen zig onderſcheiden van

ongeregelde hertstogten en ydele

verbeeldingen. Zal hy, by voor

beeld, bezig zyn met hetlezen en

overdenken van Jeſus Goddelyk

woord Marc. VII. 21 , 22 , 23. Van

binnen uit het berte der menſchen ko

men voort quade gedagten , overfpe

ļen , boereryen , doodſlagen , dieveryen,

gierigbeden , boosbeden , bedrog ,

ontuchtigheit, boze oge , laſteringe ,

bovardye, onverſtand. alle deze boze

dingen komen voort vanbinnen en ont

reinigen den menſche. enzal hy zig

nietverwonderen over dit diepver

ſtandige en hoogwyze woord , zal

hy dit niet tragten met geeſtelyk

licht diep in te zien , en voor al in

zyn eigen herte alzo te zien , met

afgryzen , met verfoejinge,met die

pe verootmoediginge, en met gelo

vige aanbiedinge van zulk een herte

aan dien groten Prieſter en Heel

meeſter
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meeſter ongelukkige ziel , diedaar,

zonder zulke of diergelyke werk

zaamheden , zo koel en onverſchillig

overheen gaat. Zal hy lezen en

mediteren over Pf. XXV. 6 , 7 , 11 .

of Ll. en niet tragten ook indie oot

moedige en verbryzelde zielsgeſtal

te te komen , overeenkomende met

zyn ſtaat, al is hy ook niet in die

zelve uitwendige zonde gevallen ?

Zal hy lezen en mediterenover Jef.

XL. 12--25. en nog wel te vreden

zyn , indien die hoogheit van God

niet alzo aan zyne ziele is geopen

baart, en hy niet als een ſtofje voor

God heeft in het ſtof gelegen ? Zal

hy lezen en overdenken Zach. XII.

10 ,' II , 12 , 13 , 14. XII . 1. en

wel te vrede zyn, ten zy hy ook ,

overeenkomende met zyn toeſtand ,

Hem heeft aanſchouwt, dien hy ook

doorſteken heeft , overHemgerouw

klaagt en gekermt, en zig dadelyk

van nieuws gewaſſchen in diebloed

fonteine? Zalhy lezen , verſtaan en

toe .
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zonder dat
hy

toeſtemmen Jef. LIII. Rom. V. en

diergelyke ſtoffen , zonder in zyn

herte te ondervinden , dat hy ook

dadelyk , als eengodloze en dood

ſchuldige , met diepe verootmoedi

ginge , met heilige aanbiddinge ,en

met reine liefde, dat eenig zoen

middel aanneemt , daarop betrouwt

en ruſt , daarop tot God nadert , en

voorGods aangezigt beſtaat, en de

vrede met God geniet ? voorwaar

dan zag het'er wel droevig uit , en

zulk een had wel toete zien , ofzyn

gelove niet een dood gelovezy. Zal

lykheit, als in een ſpiegel , met on

gedekten aangezigte, nu te mo

gen aanſchouwen , en ook met de

Seraphim aangezigten voeten te mo

gen bedekken,enhetdriemaal hei

lig den Heere der heirſcharen toe te

galmen ? dat moeſtwaarlyk eendor

le en dode ziel zyn , geen tempel

des H. Geeſtes,nog woonſtede Gods

in

1
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او

in den Geeſt, of immers in een zeer

groot verval. Zalhy Joh. XV. over

denken , zonder daarna biddende te

ſtaan , om ook dadelyk die innige

gemeenſchap met Chriſtus te onder

vinden , en zig als een , die bevin

delyk weet dat hy zonder Chriſtus

niets doen kan , aan Hem innigſt te

verbinden , Hem vaſt aan te kleven

met zyne ziele , en zynelevenskragt

te ondervinden ? Zalhy mediteren

over Math . V. VI. VII. zonder her

telyke luſt en brandende begeerte te

ondervinden , om dat al te betrag

ten , maar uit die zuivere Euange

liſche gronden , die in de zaligſpre

kingen gelegt zyn Zal hyRom .

IX . X.en Xi. overdenken , maar zo

koel en koud , dat zyn gemoed niet

gerake in diepe nederbuiginge, hei

lige verlocheninge ,ootmoedige aan

biddinge, en hemelſche lofzangen,

met reinezielverrukkende liefde , ge

boren uit ondervindinge van Gods

vrymagtige Liefde en ongehoudene

Barm
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Barmhertigheit ? voorwaar dat zou

de een dood in de ziele zyn . Zal

hy mediteren over plaatzen , die de

Goddelyke volmaaktheden , in het

genaderyk geopenbaart, verheffen ,

zonder die volmaaktheden , mec

Goddelyk licht en indruk , te er

kennen , die te lieven , te verwon

deren , te aanbidden , te roemen , en

ook overgedrukt te vinden , naar

zyne mate , in zyn gemoed , en die

na te volgen ? niets hiervan te on

dervinden zoude voor een waar

Chaſid of Godsgezinde als eene hel

le in 't gemoed zyn. Zal hy lezen

en mediteren over Phil. I. 20 , 21 ,

22 , 23. zonder heilige werkzaamhe

den van zyne hope en verwagtinge ,

in vurige verlangens, ſtille lydzaam

heit , met Goddelyke vertrooſtinge,

waarin zelfs meditatien overde kragt

der grondwoorden
9 gelyk Me

lanchto
n

op zyn ſterfbe
dde

over

het woord divarúcne mediteer
de

, en

met:Camerar
ius

zyn vriend daarvan

h ſprak
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ſprak , van grote nuttigheit konnent

zyn , als de Geeſt van God zyn
eis

gen woord geliefd levendig te ma

ken ? Oordeel nu maar , uit deze

weinige ſtaaltjes , bid ik u , of het

redelyk of redeloos is , zo te hande

len : daar het oordeel naar het licho

des verſtands , en de werkzaamhex

den des herten naar dat oordeel zyb

geregelt ,isdaargeen redelykeGods

dienit : Ofzoude het redelyker zyn

veel van zyn groot verſtand en ſterk

geloof te denken , zonder daarme,

de overeen komende werkzaamhe,

den des herten ? Het heugt my zeer

levendig , ſchoon het wel bykans

twintig jaren mag geleden zyn ,

dat zeker Predikant met twe andere

geſtudeerde perzonen wandelde,en ,

by gelegentheit dat het diſcours viel,

en de critique van dietwe , ophet

t ſtuderen door den Geeft en predikens

door den Geeft , zakelykgja genoeg

zaam woordelyk , zeide : wat ant

dere deen.weet ik niet , maarikwil
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neer ik 'ere nu ZO

u wel, als een eerlyk menſch , open

bertig zeggen , boe ik doe, en u la

ten oordelen , of ik wel of qualyk doe.

Myne ſtudie is twederley. Eerſtſtu

deer ik ſterk om den waren zin van

myn text te verſtaan , en ik vrage

my zelven wel , of ik in myn gemoed

geruft ben , dat ik de meninge des

Geeſtes verſta ? en ik durve niets

voortbrengen , waar van ik die ver

zekeringeniet hebbe. Daartoe leg

ge ik my op taalkennifſe en al wat

daar toe dienen kan. Maar daar

onder , en daar na, ſta ik gal bidden

de en my voor de bewerkinge des H.

Geoſtes blootſtellende', ook daarna ,

om eene regtlevendige kenniſſe van de

zaken , naar baaren aard en gewigt,

te bebben , en 'er diep in te dringen ;

en om ook , naar den aard en hetge

wigt der zaken , indrukken en aan :

doeningen te krygen , en er zelfs voor

Gad mede werkzaam te zyn . Wann

trokken ben ... en ik mag het met die

h 2 zelwe
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X

zelve indrukken en levendige werk

zaamheden , uit den overvloed des

berten , zoals van zelfs , op den

predikſtoel uitbrengen , dan ben ik in

myn ſchik ; maar , als het zo alleen

blyft by de kenniſſe der letter , en bet

ander wil zo niet gaan , dan is bet

niet wel met my. Waarop de ande

re volmondig betuigden ; datze daar

niets tegen hadden , maar het vol

komen goedkeurden . Ik twyfele

niet , of vele , dit alles lezende ,

zullen ook in hunne conſcientie O

vertuigd zyn , dat die Bybelſtudie ,

die ik hun aanrade , allezins rede

lyk is , zo wel in het laatſte als in

het eerſte. Laat mynen raad , ja

myne biddingen zmekingen en be

tuigingen, dan tog ingang vinden ,

omop deze wyzeGods woord , in

?t ſtille eenzaam , dag en nagt te o

verdenken. God helpe u ! Nu moet

ik ook hiervan af , en het kortſte

zyn over dit laatſte ſtuk , daar ik

het allerlangſte over hadde gedagt

te
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I

te zyn , zelfs denkende enige ca

pittelen te nemen tot voorbeelden

om aan te tonen , hoe eene ziele ;

den zin daarvan onderzogt en ver

ſtaan hebbende , daarmede, medite

rende en biddende , plege werk

zaam te zyn , in verborgene ge

meenſchap met God , onder de in

vloeden van Gods Geeſt, zo dat die

dan ook wel moge zeggen : Hoe

lief bebbe ik uwe wet ! Zy is myne

betragtinge den ganſchen dag. Zy

maakt my door uwe geboden wyzer

dan myneVyanden zyn , want zy is

in eeuwigheit by my. Ik ben verſtan

diger dan alle myne Leraars, om dat

uwe getuigeniſen myne betragtinge

zyn. Ik ben voorzigtiger dan de Ou

de om dat ik uwe bevelen bewaart

bebbe. Myne overdenkinge van Hem

zal zoete zyn : ik zal my in den Heem

re verblyden. My aangaande: bet

is my goed naby God te zyn: ik zette

myn betrouwen op den Heere Heere,

om alle uwe werken te vertelien. Hoe

h 3 koſte
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1

koſtelyk zyn my, o God , uwe gedagt

ten ! enz. Dog het vorige heeft

zig breder uitgeſtrekt dan ik gedagt

hadde ; zo dat ik , om de voorre.

de niet te veel het boek zelf ge

lyk te maken , hier by numoet af

ſtappen van deze , anders allerdier :

baarſte en alleraangenaamſte , ftoffe.

Hebbe ik u nu ook enigzinsgetoont,

hoe Gods woord , in de ſtille een

zaamheit, van iemand , die zigaf,

zonderende naar wat begeerlyks

tragt, en zig inalle beſtendigewys+

heit vermengt , kan werden over,

dagt : uit dit eene ſtuk , betrekke

lyk tot het eerſte van die twaalf

pointen , die ik boven , ter onder

zoekinge yoor een iegelyks gemoed

als in Gods tegenwoordigheit, en

naderhand te verbeteringe , voor

ſtelde ,, zult gy nu ook wel verder

konnen opmaken , hoe in de overi

ge elf te handelen , en inzonderheit

ook in het laatſte , betrekkelyk tot

het gehele leven , waarin dat gene ,

dat



VOORREDE CXIX

gedat in het verborgene van God

leert is , nu ook met der daad moet

betragt worden. hier gelden Math .

VII . 16-29. Joh. XII . 17. XIV. 21

24. I Cor. XIH . 1-7 . Rom . VI. 17.

Jac. I. 21-27. en Cap. II. en III. 1.Joh.

1.6, 7. II. 3-6 . 29. Op. XXII. 11

15. dog ik kan 'er niet van ſchryven ,

lees en overdenk gy het; en wilt gy

meer , zo overdenk maar veel, met

alle biddinge en zmekinge , den

CXIXden Pfalm , en gy zult alles

hebben dat ik nogbedoelde te fchry

ven , ja veel meer.

Och dat deze zwakke, dog op

regte , pogingen nu enigzinsmoge

ten beantwoorden het wenſchelyk

einde , dat ik ' er my waarlyk , on

der al myn gebrek , in voorſtelde!

wat zoude ik my gelukkig agten ,

en God danken : helpt my, gy alle

die het zelve met my begeert, God

bidden om zynen Geelt. Ik heb

be niet bedoelt, een enig menſch ,

h 4
wie
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wie hy ook zy , in 't allerminſte të

beledigen , of met iemand op den

gehelen aardbodem te twiſten

maar, in eenvoudigheit van myn

herte , de liefde tot Gods woord te

ontvonken , tot bevorderinge van

waarheit, Godvrugtigheit en vrede,

het geen ik niet denke dat een

menſch , al verſchildehynog zo veel

van myne gevoelens , ooit qualyk

nemen kan; en ſchoon ik vaardig

heen , in eenen gemeenzamen ſtyl,

geſchreven hebbe, zonder elkwoord

je juiſt in eene goudſchaal te wegen ,

nogtans weet ik niet , dat ik los heen

geſchreven hebbe, ofiets voortge.

bragt dat met Gods onfeilbaar woord

niet zoude overeenkomen : mogt

iemand nogtans luſt hebben , iets te

berispen of te betwiſten , ik zoude

het moeten lyden , ſchoon wy geen

gewoonte hebben te twiſten ,nog de gem

meentens van God. Maar gy , waar

heit Godvrugt en vrede lievendeLe

zer , zult hetwel al te maal regts op

yat
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vatten , en ' er uw voordeel medezoe

ken te doen . Voldoet u alles niet vol

komen , ga dannu over omWitfiuste

lezen , die onvergelyklyk ſchryft , en

myngebrek overvloedig zal vergoe

den .Voorts,gy die uit de waarbeit zyt,

verſta de waarbeit ; geloofde waar

beit ; beb de waarbeit lief ;word door

de waarbeit vrygemaakt, en in de

waarbeitgebeiligt; ſta in de waarbeit,

uwe lendenen omgord hebbende met de

waarbeit ; wandel in de waarbeit ;

de waarheit blyve in u , en zy met li

in der eeuwigbeit , door den Geeſt der

waarbeit, leidende in alle waarbeid.

Ik weet niet wat rampzaliger is

voor de Kerk , een voorgewende

geeſt zonder Gods woord, ofGods

woord zonder Geeft. Wat ik ooit

of ooit gelezen , en wat ik ook in

myn korte leeftyd ooit gezien heb

be , altyd hebbe ik gemerkt, hetzy

in ſocieteiten , het zy in byzondere

perzonen ,die den geeſt voorgaven,

maar Gods woord klein agteden ,

dath 5
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dathetop gekheit, en dikwils op

godloosheit , 'vuiligheiten godslaſte

ringė, is uitgekomen ; en ookwe

derom , hoe zeermen ook ſnoevdeop

de kenniſſe van Gods woord , als

men het ware Geeſteswerk niet
ag

tede , dat het ook op zotheit en alle

vrugten desvleeſches is uitgelopen ,

tot grote 'fmaad van Gods woord

zo wel als van den H. Geeſt. Maar als

Geeſt en woord gepaartgaan naar

de belofte Jef. LIX. 21. dan gaathet

eerſt wel met Gods Gemeente; dan

is de Kerk dien gouden kandelaar

gelyk , aan Zacharias vertoont, zo

heerlyk lichtende , en die daartoe

onophoudelyk toevoer van olie kreeg

uit die twe olyſbomen , die met twe

takskens de olyven in de ruimte van

de ewe goudene kruiken bragten ,

van waar de uitgeperſte olie als goud

nederdroop in hetoliekruiksken , of

de gemene oliebak , en daar uit

wederom door zeven pypen in de

zeven lampen ; zo is de Kerk , zegg

ik ,
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ikyals,woord enGeeftt’zamen gaan ,

een heerlyk en duurzaam lichaams

beſtaande uit menfchen vol des H.

Geeſtes , ligtende door een levendig

geloof, reine kennifle , hemelſche

wysheit , glansryke heiligheit, alle

welkegaven die menſchen krygen

van Gods levendigen en eeuwigen

Geeſt, maar zo als die zyn gaven

bedeelt , onder verſcheidene huis

houdingen , door deboeken van het

Oude en het Nieuwe Teſtament ,

en door den dienſt van getrouwe

mannen , Gods woord in zig heb

bende , dag en nagt overdenkende,

en te gelyk den Geeſt en zyne ga

ten daarmede gepaart gaande, uit

welke dan geeft en woord , in den

gemenen dienſt, de openbare bedie

ninge des Geeſtes, wederom geo

penbaart , door het horen , lezen ,

overdenken , bidden , en alle byzon

dere van God verordendemiddelen ,

als door pypen , nederdalen in de

herten der gelovigen , die dan , door

die
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die toebrenginge , of gedurige toe .

voer, des Geeſtes van Chriſtus, alzo

in gelove, kenniſſe , heiligheit en

blydſchap , als ligten in de wereld

ſchynen , voorhoudendehet woord

des levens. Ik bidde u dan ten

laatſten , ſcheid Geelt en woord

nooit. ik zegge dit miſſchien wat

veel ; dog het is, om dat het my zo

zwaar op het herte ligt ; en ik hope ,

dat eene herhalinge, die uit eene

vernieuwde en ſterkere gemoeds be

weginge voortkomt, verſchoninge

zal vinden.ik kan nauwlyks uitſchei

den , maar ik moet ; wel nu dan :vaar

wel in den Heere. DeGenade van

den Heere Jezus Chriſtus zy met u !

Ik ben , in waarheit en in liefde,

Amſterdam

den 22 April

1754 .

Waarbeit Godvrugt en

Vredelievende Lezer ,

Uw Dienaar om Jeſus wille

W. PEIFFERS :

IN
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GODGELEERDE N.

Waar in de gelegentheid en het doelwit

van dit werk wordt open gelegd.

EERWAARDÉ EN ZEER GELEERDEMAN

NEN , VEEL GELIEFDE BROEDERS EN

MEDEARBEIDERS IN CHRISTUS JESUS

ONZER ALLER ALGEMENEN HEER .

K denk , dat het nooit be

ter met het Chriſten volk

I geſteld is geweeſt , dan

wanneer hetzelve, aan een

gelovig omhelzen van het

Evangelium en een heilig leven in ware

opregtheid zig geheel en al overgevende,

en alle Spitsvindigheden van nieuwsgie

rige vragen latende varen , in de kuiſche

liefde tot God en Chriſtus en de gewiſſe

verwagtinge des eeuwigen levens zig

verluſtigde. Alduskhadt het oude gelo

vige volk het Chriſtendom van de A

poſtelen geleerd , 'twelk door eenvou

dige en min beſchaafde woorden onder

wezen zynde, door de ongemene hei.

А
ligheid

1
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ligheid van die van God tot hen ge

zondene Leraren bewogen , met enen

brandenden yver aangedaan , door ver

bazende wonderwerken overréed , en

door tuffchenkomſte van de inwendige

verlichtinge des Geeſts Gods kragtig van

de waarheid overtuigd zynde, tot Jefus

Chriſtus den ZoonGods als de enige

oorzaak der zaligheid den toevlugt ne

mende, zig aan hem overgaf, om naar

zynen wille geleid en beſtierd te worden :

zo onwetend in ſcherpzinnige zintwis

tingen , als toegedaan der Godzaligheid.

Toen was het , als het Chriſtelyk geloof

alle zyne kragt op de gemoederen der

menſchen oeffende, en hen meer aan

moedigde om voor Chriſtus den dood

kloekmoedig te ondergaan , dan omover

die voor andere duiſtere leerſtukken van

denGodsdienſt met bitterheid te twiſten ,

En uit dien hoofde heb ik dikwils by my

zelven gedagt, dat die menſchen moge.

lyk allergelukkigſt daaraan zyn ,die niets

anders kennende dan Jeſus Chriſtus, en

diengekruiſigd , en naar hetvoorſchrift

yan het Evangelium mațiglyk , regtvaer

diglyk en godzaliglyklevende, van de

verſchillen der Godgeleerden niet eens

yan horen zeggen iets hebben vernomen ,

En
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En ik houd het daarvoor , dat het geen

zins het minſte ſtuk van ons ongeluk is ,

of zeķerlyk het moeilykſte deel van ons

amt , dat wy ,
die voorſtanders zyn van

het Chriſtendom , dikwils genoodzaakt

worden om aan het oploſſen der zwa

righeden van netelige verſchillen enen

langdurigen arbeid te beſteeden. Zo gaat

het in deze Eeuwe: overal hoort men

yan twiſten : zo dat zelf het huis , 't welk

van den Here aan den vrede en de een

dragt is toegewyd , niet is uitgezonderd .

En gewiſſelyk kan het, in zulk ene ru

ſte , waarin wy onzen leeftyd doorbren

gen , in zulk ene verſcheidenheid van

gemoederen en inborſten , by zulk een

eerzugtig jagen naar ene verhevene

wysheid, eneindelyk by zulk ene aan

prikkeling tot het invoeren van nieu .

wigheden , naauwlyks anders gebeuren.

Het zy gy wilt , of niet wilt, de ſtryd

moet ondergaan worden ; en gave God!

dat hy altydwas die goede ſtryd des ge

loofs , welken Paulus Timotheus heeft

aanbevolen ! Ondertuſſchen vereiſcht de

voorzigtigheid der regtvaerdigen , wan .

neer men den ſtryd niet kan ontgaan ,

dat zulke die zig als onverzettelyketrau

wanten van de waarheid in debeſcher,

A2 minge
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minge van de regtzinnigheid bewyzen ,

indagtig zyn , datzy zigzorgvuldig heb

ben te wagten voor zulke dingen, die

den Prieſteren des vredes niet geoorloft

zyn. En hiertoe behoort zekerlyk , dat

zodanige inzonderheid , wien de verkon

digingdesEvangeliums is toevertrouwd,

zig benaerſtigenom in dievan God geo

penbaarde waarheden een klaar doorzigt

te hebben : dat zy dezelvemet klare, eige

ne , en uit de H. Schrift zelve gehaalde

woorden verklaren : dat zy zig in de

overeenſtemminge der gemoederen har

telyk verblyden , en dezelve, zo verre het

behoudens dewaarheid kan geſchieden ,

bevorderen : dat zy , wanneer zy ver

ſchillen , hunne billikheid en zedigheid

voor God en menſchen betonen , met

ene wyze zagtzinnigheid : dat zy van zig

zelven laag , yan de Broederen hoogge

voelende zyn , niet najagende den naam

van ene voortreffelykere wysheid , maar

de gaven Gods in hunne Naaften op

den regten prys ſtellende: dat zy nie

mands woorden laſteren , noch hairklo

vende iemand gevoelens opdringen , van

welke hy betuigt vervreemd te zyn : en

dat zy eindelyk ook denken , dat het

voor de agtbaarheid van enen Godge

leerden
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leerden niet paſt zig in ydelen en hate

lyken woorden ſtryd in te laten , wan .

neer 'er over de zake zelve weinig of

genoegzaam geheel geen verſchil is. In

dien onze verſchilſtukken in Nederland,

en de uwe , BROEDERS , in Britan

nien , met zulk een gemoed, en langs

dien weg en orde behandeld waren , zo

zoude men beter , zo wel voordegemene

ruſte , als ook voor de Evangeliſche

waarheid en godzaligheid gezorgd heb

ben . Maar elk heeft zyne gebreken.

Wat nu onze twiſtingen betreft, waar

over wy met innigeſmerte zyn aange.

daan , dezelve zy het ons tans geoorloft

met ſtilzwygen voorby te gaan : maar

van de uwe , die onder de onzalige

veldtekenen van ANTINOMIANEN

[ Wetbeſtryders) en NEONOMIANEN ,

[ Nieuw -wettiſche, ] (welke namen men

egter van beide kanten wraakt, en mo

gelyk al te hevig, gevoerd worden , hebt

gy zelve , BROEDers ,myniet willen

laten onkundig zyn . Want ſommige

uwer hebben vanbeide kanten boeken

tot my gezonden , en ook myn gering

oordeel daarover begeerd : tot welk te

geven ik egter niet dan langzaam en

Ichoorvoetende heb konnen overgaan .

A 3 Want

!
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Want voor eerſt zo had ik in het onder

zoek van deze zake, dieingezwagteld is in

vele en fyne ſpitsvindige redeneeringen ,

nog eerſt vele zwarigheden te overwin

nen ; die zo veel groter waren ,om dat

ik uwe taal wat minder dan middelmatig

kundig ben . Daarna heb ik daaraan niet

weinig moeite moeten beſteeden , dat ik

diedingen die ik in dit zo zeer verwarde

ſtuk , ten minſten eniger mate , ſcheen te

verſtaan , in ene voegzame ordeninge

en met duidelyke woorden , dat voorna

mentlyk fcheen noodzakelyk te zyn ,

voorſtelde. Daarna kon my ook , die

geleerd heb van my zelven niet hoogge

voelende te zyn , niet onbewuſtzyn , dat

ik met zodanig ene wysheid en gezag

niet voorzien ben , om voor énen bekwa

men fcheidsman van zo groot een ver

fchil geagt te worden . Dewyl my even

wel dit ſtuk zeer ter harte ging, zo heb

ik genen vlyt geſpaard om het geen

waarover gezintwilt wordt, wel te be

grypen. En ondervonden hebbende, het

geen die Godzalige man en oordeelkun

dige Godgeleerde , de Heer JOHAN

HOORNBEEK voor dezen hadt aange

merkt, dat het fomtyds gebeurt, dat het

verſchil minder is in de zake zelve , dan

sرک

in
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1

in de ſpreekmanieren en de leerwyze ,zo

ben ikmetmeer vrymoedigheidvoortge

gaan : hopende , te zullen geſchieden ,

dat , wanneer de verwarring veroorza

kende dubbelzinnigheden zyn weggeno

men ; fommige verſchilſtukken door de

enkele verklaring vande zake zelve zullen

beſliſt worden , en dat beide in verſchil

zynde partyen zullen belyden , dat zy

het zelfde, hoewel op ene anderewyze

daarvan ſprekende, hebben gevoeld. Ik

was ook minderbedugt, dat ik het onge

noegen van de ene of de andere partye

zoude wegdragen , hoewel ik aan gene

van beiden in alle opzigten myne toe

ſtemming gaf, dewyl ik de gehele re

dentwiſting van het perſoneele en woor

delyke tot hetzakelykeheb overgebragt;

niet met de uiterſteſtrengheidonderzoe

kende, wat van dezen of genen gezegd ,

of niet gezegd was, maar watmen had

de behoren te zeggen , of wat , naar

myn oordeel, beſtgezegd konde worden.

Dit is een misſlag , dievan zintwiſtende

partyen dikwils wordtbegaan , dat de

een klaagt , dat dezin kwalyk uitgedrukt,

en de ander , dat hy kwalyk begrepen is;

waarom het dikwils gebeurt,datdegehele

redenſtryd of daar: op , dat men niet

A 4 weet ,
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weet , wat ' er eigentlyk in verſchil is ,

of, dat nog erger is, op onbetamelyke

krakkeelingen, uitkomt. Dit heb ik ge

dagt met allen ernft te moeten vermy.

den : het daarop alleen toeleggende, dat

ik de waarheid klaar voorſtelde , zonder

enigen menſch te beledigen , of partyen

te trekken : dat verre van my zy: Gy

BROEDERS , neemt deze Hollandſche

openhartigheid ten beſten op: en veragt

nietde opregte pogingen van enen over

zeeſchen man ,die de waarheid met de

liefde najaagt. Want behalven dat wy

enen en den zelfden naam van Chriſtenen

en Proteſtanten dragende , het zelfde hea

melſche pand , 't welk ons toevertrouwd .

is, bezitten , zo zyn wy Hollanders en

Britten nu door enen naauweren band

verbonden , levende onder de Godvrug

tigeen gelukkige Regeeringe van enen

zelfden braven Vorſt Willem III , die

wel uw Koning , maar onze Stadhouder

is : 'die , gelyk men weet', niets meer

wenſcht, dan dat alle overblyfſelen van

verdeeldheden , zowel in Britannien als

Nederland, worden uytgedelgd,en ' er on

der Broederen ene altoosdurende vriend

fchap worde opgeregt. Doch deVoorre

de is al lang genoeg: laatons tot dezaak

zelve komen . I. HOOFD

1

3
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1. HOOFDSTUK.

Van de overdraginge der zonden

op Chriſtu
s
.

I. Zes boofd -verſchil-ſtukken . II. Zes ver . '

Schil-ftukken aangaande de verwerving

der zaligbeid. lll. De verkiezing tot de

zaligbeid , zynde IV. Vrywillig , V.

En onveranderlyk. VI.Hetverdragtul

fcben den Vader en den Zoon , over debea

zorginge van de zaligbeid der uitverkore.

nen. VII. Uit kragt van welk verdrag

de zonden der uitverkorenen zyn gelegd op

Chriſtus, VIII. Gelyk eertydsvoorbeel

dig op de offerbande voor de zonde. IX .

Alzo waaragtiglyk op Jefus den Borge.

X. Gelykze ook zyne zonden worden

noemd. XI. Zo nochtans, dat door deze

toerekening , noch aan de beiligheid van

Chriſtus, noch aan de waarbeid van het

Goddelyke oordeel enig nadeelworde toca

gevoegd. XII. Want zy zyn Chriſtus niet

eigen ,dan voor zo verreby den perſoon van

zondaren voorſtelt. XIII. Of zy Chriſtus

ook worden toegerekend ten opzigte van

de Smette ? XIV. Op wat wyze de onze

niet die van Chriſtus ; en wederom die

van Chriſtus niet de onze zyn . XV. De.
1

krags
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kragtige ſpreekwyzen der H. Schrift moe

ten niet met de onze , als ofdie beter was

ren , verwiſeld wordeu .

D

1 . I. E dingen die tans voornament

Zes hoofd

verſchil. lyk in verſchil zyn , konnen tot

ſtukken , zes hoofdſtukken gebragtworden . Daar

wordt namentlyk gezintwiſt, I.overden

aart en de wyze van de VERWERVINGE

der ZALIGHEID. II. Over de TOEPASSIN ..

Ge der verkregene zaligheid. III. Over

de REGTVAERDIGMAKINGE. IV. Over de

nature en den AART VAN HET GENADE

VERBOND. V. Over de NUTTIGHEID

DER HEILIGMAKINGE en der goede wer

ken. VI. Over de verkondiginge der

Wet en desEVANGELIUMS. Onder wel

ke algemeene hoofdſtukken vele byzon

dere verſchilſtukken begrepenzyn , die

onderſcheidentlykmoeten verklaard wor

den .

II. Aangaande de verkryging der zalig

Zes ver- heid wordendeze dingen voornamentlyk

[chilftuk onderzogt: I. Ofalleen de STRAFFEN ,

gaande de die de zonden der uitverkorenen verdiend

verwerving hebben , ofte of hunne ZONDEN zelve ,

der zalig. zo welten opzigte van hare fmette, als
heid.

hare Schuld , opChriftus als den Borge

zyn geworpen ? II. Of Chriſtus om de

ze



der zonden op Chriſtus. II

ze werping der zonden op hem zo wel

een ZONDAAR is en genoemd moet wor

den , als de uitverkorene zelve , ja DE

GROOTSTE VAN ALLE ZONDAREN ? III .

Of ' er door de borgtogt van Chriſtus,

ene zekere VERWISSELING VAN PERSQ..

NEN tuſſchen Chriſtus en de gelovigen

geſchied is ? IV. Of die legging der

zonden op Chriſtus, en de draging van

dezelve door Chriftus , moet BEGONNEN

worden van zyne KRUISIGINGE , en GE

EINDIGD In zyneOPWEKKINGE uit dedo

den ? V. OfChriſtusop dien tyd, wanneer

hy de zonden der uitverkorenen voorna

mentlyk droeg, VAN GOD AFGESCHEI

DEN , en Gode HATELYK EN VERFOET,

LYK is geweeſt; en of God voor dien tyd

zynen ZOON HELFT VERSTOTEN , en daar

na wederom voor zynen Zoon erkend ,

wanneer hy hem uit den dode heeft op

gewekt? VI. Of Chriftus, door dathy

de zonden der uitverkorenen heeft op zig

genomen , en voor dezelve aan de God

delyke regtvaerdigheid voldaan , den uit

verkorenen DE EEUWIGE ZALIGHEID VOL

STRIKT verdiend heeft; ofte dit alleen ,

dat
zy korinen behouden worden , en da

delyk zullen behouden worden , indien zy

geloven ? Deze vraagſtukken zal ik zo in

be
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III.

behoorlyke orde verhandelen , dat ik

duidelyk zal verklaren , wat ik denk, dat

men van een iegelyk mag vaſtſtellen..

Doch het luſt my van de eerſte oor

zake der zaligheid te beginnen.

III. De almagtige God heeft van eeu

De verkie.wigheid vaſt geſteld, om zig heerlyk

zaligheid, en wonderbaar te maken , in deverlos

zynde ſinge van ſommige menſchen , die by na

men daar toe benoemd zyn, van dezon

de en den dood , en derzelver eeuwige

zaligheid ; die verkregen zoude worden

door zynen eniggeborenen Zoon, wien

hy , gelyk hy het leven heeft in zig zel

ven, insgelyks gegeven heeft het leven

te hebben in zig zelven ; en toegepaſt

door den Geeſt des levens,

IV . IV. Vermits God in alle daden van

vrywillig , zynen wille geheel onafhanglyk is, en

de opperſte beſtierder van alle zaken en ,

perſonen ; en teffens de enigeoorzaak van

al het goede , en derhalven ook van alle

geloof, deugd en heiligheid , in de men

Ichen is, waarvan hyde genade vrywil

lig ſchenkt, wien hy wil, doende alles

naar den raad zyns willens: zo kan geen

geloof, gene deugd , noch iets goeds,

hoe genaamd, in deze meer dan in gene

menſchenvoorzien zyn , om welker wil

le
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le hy deze voor gene uitverkoren zoude

hebben : maar de reden van dit onder

ſcheid is geheel en al te ſtellen in Gods

volſtrekteoppermagt en
onbepaaldevry :

heid van zyne heerlyke genade , waarvan

hy niemand
rekenſchapgeeft.

V. Nademaal ook de raad Gods beſtaat V.

in eeuwigheid : alzohyvan God , die van en onver

geen berouw weet, met ene ondoorgron-anderlyk.

delyke wysheid geordineerd zynde, de

kragt van ene oneindige almagt, die zelf

de zielen der menſchen , zonder enige

krenkinge van hare redelykevryheid, kan

leiden ,
waarhenen zy wil , tot zynen

dienſt heeft: zo kan het op generleiwy

ze geſchieden , dat de gene niet zouden

zalig worden , die God verordineerd heeft

omde zaligheid deelagtig te worden .

VI. Opdat God dit voornemen niet al VI.

leen zonder eenige
verminderinge of ver- Het ver

duiſteringe van zyne deugden , maar ook (chen den

met een
allerklaarſt vertoog van dezelve, Vader en

ter uitvoer bragte ; zo heeft hy wysſelyk den Zoon ,

door het zelfd eeuwig beſluit vaſtgeſteld , over de he .

żynen enigen en eeuwigen Zoon , die hemzorginge

in alles gelykis, aan die
uitverkorenémen -ligheid der

fchen tot enen
Zaligmaker te geven ;die uitverka.

op den bepaalden tyd menſchelyke na-renen.

tuur en de geſtalte eens
dienſtknegts

zoude
aannemen

,
en de uitverkorene

van de za .

1

1

voor
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* voorſtellende , als Borge, aan de Godde

lyke Majeſteit en regtvaerdigheid , die

door dezonden dermenſchen is geſchon

den , door ene volmaakte gehoorzaam ,

heid , en het lyden van den verdienden

dood, voldoen zoude;en die als een over

winnaarvan alle lydingen , en den dood

zelf , toteen hoofd der uitverkorenen zou ,

de geſteldworden in eeuwigeheerlykheid,

Voorts ,dewylde ' wille vandenZoonen

die van den Vader de zelfde is , zo heefg

zig de Zoon vrywillig yan eeuwigheid,

aangeboden om dezeborgtogt voor de

uitverkorene op zig te nemen , en te vol

brengen.Endezeovereenſtemming deswils

lens heeft de gedaantevan ene zekereon

derlinge overeenkominge, ofeen verdrag.

VII. VII. Uit kragt van dit verdrag heeft

Uit kragt God czynen Zoon, welken hy genoemd

van welk heeft Jeſus Chriſtus, ALLE ZONDEN AL

zonden derLER UITVERKORENEN OPGELEGD : ik zeg ,

uitverkore deconden . Want zo fpreektde Schriftuur

men zyn ge doorgaans. Jef.LIII : 6 . Wydwaalden alle

legd op als ſchapen , wy keerden ons een iegelyk
Chriſtus.

* De Hoog Eerw . Schryver gebruikt hier,

en nog dikwils in 'tvervolg,hetwoord rea

præſentare: oordeelt iemand, dat het 'woord

vertoonen klaarder" zy dan het woord voorſtel

len , of wil hy liever het baltaard woord repre.

fenteeren houden , die mag, dan hier en in ' t

vervolg zo lezen .

naar

..
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naarzynen weg : doch de Heere heeft onzer

aller ingeregtigheid op hem doen aanlopen.

Wederom vs. 11. Want hy zalbunne on

GEREGTIGHEDEN dragen. En vs. 12. en

by heeft veler ZONDE gedragen. Voeg daar

by i Petr. II : 24. Die zelf onzeZONDEN

in zyn lighaam gedragen heeft op het hout.

VIII.Dit is eertyds voorbeeldig af. VIII.

geſchetlt door het leggen van de handen Gelykeer.

en de zonden op het offerdier ,het welk tyds voor.

in de plaats van den zondaar wierdt ge- deoffer

Iteld . ' Want daartoe diende deze pleg -hande voor

tigheid , dat daardoor wierdtaangetoond,de zonde.

dat de zonden van de offeraars weggeno

men , en op deofferhande gelegd wierden;

waaromdeהאטחenםשא offerhandezelve

zonde en ſchuld genoemd wierdt. Ja de

offerhande wierdt door de zonde, die

haar was opgelegt, zo gerekend veront

reinigd te zyn,dat ook de gene dieom

trent haar in den heiligendienſt bezig

waren , zelve door haar aanraken ver

ontreinigd wierden . Want dit hadt niet

alleen plaats in den genen , die den bok

der verzoeninge in de woeſtyne leidde ,

Lev. XVI: 26. maar ook in de gene

die het werk , dat omtrent de rode koe,

en de bokken , die buiten het leger ver

brand wierden , te doen was ,verrigteden .

Num.
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Jeſus den

t

Num . XIX: 7,8 . Lev.XVI:28. Zo dat

ook de Prieſters, die van zodanige offer.

handen aten, dewyl zydaardoor een deel

daarvan in hun vleeſch en bloed veran

derden , gerekend wierden te dragen de

ongeregtigheid der vergaderinge. Lev. X :

17.

IX. IX . Daar is geen twyfel, of dit moet

Alzowaar-op Chriſtus overgebragt worden : van

agtiglyk opwien gezegd is Jeſ. LIII: 10. Als zig

Borge.
zyne ziel tot een ſchuldoffer zal geſteld heba

ben , of, als gy o Jehova! (de aanſpraak

tot God gerigt zynde ,) zyne ziel tot een

ſchuldofferzult geſteld hebben. Daarhe

nen leidt ons ook Paulus. 2 Cor. V : 21.

God heeft hem , die gene zondegekend heeft,

zonde voor ons gemaakt. Dat is , gelyk

ene offerhande , die volmaakt was,zon

der vlek of gebreken , wierdt tot zonde,

niets dan ſchuld , door dat zy voor enen

anderen in plaats geſteld wierdt, wan

neer God , aan wien voldaan moeſtwor

den , gewild heeft, dat 'er zulk ene ſtel

ling in de plaats van andere zoudege

ſchieden ; alzo heeft ook God Chriſtus,

die
op

zich zelven de allerheiligſte , en

voorzynen perſoon van alle zonden vry

was , in de plaats van zondaren geſteld ,

en gemaakt tot zonde, dat is , tot ene

offer

1
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offerhande voor de zonde , dat hywaar

lyk de zonde zoude dragen en boeten ,

gelyk de offerhande voorbeeldig deedt.
X.

X.X. Maar alzo heeftGoddezonden der Gelykze

uitverkorenen ор de rekening van Chri- ookzyne

ſtus gelteld , dat zy , ſchoon zy Chriſtus zonden

worden

vreemd zyn , nochtans ZONDEN VAN
genoeind.

CHRISTUS genoemd worden . Immers

zo ſpreektChriſtus zelfdaarvan:PI.LXIX :

5 , 6. Dat ik niet geroofd heb , moet ik als

dan wedergeven . O God , gy weet van MY

NE DWAASHEID , ende MYNE SCHULDEN

zyn voor u niet verborgen . Ik vooronder

ſtel, dat defe Pf. een gebed van den He

re Chriſtus behelſt : het welk uit de veel.

vuldige aanhalingen van verſcheideſtuk .

ken uit den zelven in het Nieuwe Teſta .

ment blykt. Hy klaagt over zyn lyden ,

en de trotsheid van zyne onregtvaerdige

vyanden . Maarhybetuigt ,dathy zig zel

ven door zyne eigene fchuld deze elende

niethadt te wege gebragt ; maar dat hy

betaalde het geen hy niet geroofd hadt;

welken roofhy egter aanſtonds zyne ſchuld

noemt, dewyl hy den perſoon van den

Borge voorſtelde. Het is , als of hy

zeide: Het is waar , myn God , dat ik

de Tchuld heb op my geladen , en een

vloek geworden ben ; maar gy kentalle

B die
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X

die ſchulden , voor welkeik zal betalen ,

totdeminſte toe ; en dat in alle deze fchul

den , alle die dwaasheden, dieik , uitkragt

van myne borgtogt , de myne noem

ook niet ene enige is te vinden , diemy

eigen is , waardoor ik uw regtzoudege

ſchonden hebben , zo dat ik zoude beca

ten het geen ik zelf geroofd hadt. Insge

lyks leertonsPaulus , dat Chriſtus Pf.XL .

ſprekende wordt ingevoerd : maar die

perſoon , die in dezen Pl.ſprekende voor

komt, laat zig vs. 13. aldus horen : My

nc" o N GEREGTIG NED E N hebben may

aangegrepen , dat ik niet heb konnen zien .

XI. XI. Voortsmoetdeze toerekening van

Zonoch- onze zonden aan Chriftus zo verſtaan

tans, dat worden , dat daarby noch de waaragtig

doordeze heid vanhet oordeel Gods, nochde zuive

toereke.

ning,noch re heiligheid van den Here Chriſtus enig

aan dehei-nadeel lyde. Want God rekent zo onze

ligheid van zonden aan Chriſtus niet toe, dathy zoude

Chriſtus, oordeelen , dat Chriſtus die zonde heb
noch aan

de waar
be begaan , die wy begaan hebben ; dat

heid van hy dronken zoude geweeſtzyn, wanneer

hetGodde-Noach teveel wyns tot zig hadtgeno

lyke oor

deelenig men ; of dat hy met Loth bloedſchan

nadeelwor-de, of met David egtbreuk zoude ge

de toege- pleegd hebben : het welk te denken zo
voegd.

onredelyk is, dat ik naauwlykskan gelo

yen
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dat zulk een gevoelen ooit by enigen

menſch van een gezond verſtand ,' veel

min by enen Chriſten , en Godvrezen

den , zoude konnen gevonden worden.

Wy weten , dat al het oordeel Gods

naar waarheid is : maar het is volſtrekt

onwaar , dat Chriſtus zoude begaan heb

ben het geen van de uitverkorene is

begaan. Nooit worden onze zonden

als zonden van Chriſtus aangemerkt, of

hy blyftdaarby altyd heilig,van alle kwaad

vervreemd, zonder ſmette ,en afgeſchei

den van de zondaren .

XII. Doch dewyl uit kragt van dat XII.

verdrag, waarvan boven is geſproken, zyn Chri.

Chriſtus zo wel naar zynen eigenen wille , Itus niet

als naar den wille des Vaders, der uit- eigen ,
dan

verkorenen Borge is , en in het gerigte
hy den per

Gods hunnen perſoon voorſtelt; zo wor- ſoon van

den de zonden der uitverkorenen hem zondaren

tot dus verre toegerekend, en door toere- voorſtelt.

keninge gezegd dezynete zyn , zo dat hy

niet minder voor dezelve onderde ſchuld

is , als of hyze , ' t welk verre zy , in ei

gene perſoon hadt gedaan. Wanneer

God dit oordeelt , zo oordeelt hy naar

waarheid : en dit oordeel iteunt ор
den

eeuwigen en allerheiligſten wille desVa

ders en des Zoons.

XUT

voor zo ver

B 2



20. I. HOOFDST. Van de Overdraginge

XIII. Vervolgensmoetmen in de zon
XIII.

Ofzy Chri- deonderſcheidendlyk beſchouwen de fiet

ſtus ook te en ſchuld. Hoe de zonden der uitvera

worden

korenen Chriſtus worden toegerekend

toegere

kendten
ten opzigte van de ſchuld, zal uit het

opzigte reeds gezegde, zo ik my niet bedriege,

van de
ligt verſtaan worden. Maar dit , denk

ſmette ?
ik, dat ook zeer klaar is ; dat de zonden

der uitverkorenen geenzins ten opzigte

van deſmette Chriſtus in dien zin zyn toe

gerekend, dat Chriſtus door die toere

kening wezentlyk , of, zo gy wilt, zede

lyk , altans door inkleving , op eniger

lei wyze zoude beſmet worden . Het

is egter voor zo verrewaar ,dat hy van

God zo wordt behandeld , als die de plaats

en perſoon van vuile en onreine men

' ſchen vervult : en dat uit dien hoofde

zyn gelaat verdorven was , meer dan iemands:

ende zyne gedaante meer dan anderer men

fchen kinderen. Jef. LII: 14. In welken zin

GREGORIUS de Nylener wel zegt, dat

Chriſtus de ſmette onzer zonden heeft gea

dragen .

XIV. . XIV . Het een zo wel als het ander ,

Op wat dat onze zonden , zo veel onzer uitver

koren zyn , de onze zyn , en gene zonden

dan Chriſtus, en dat de zelfde zonden

Chriſtus; zonden van Chriſtus zyn , en nietmeer de

onze ;

wyze de

onze niet

die van
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onze ; kan in enen gezonden zin gezegd en weder .

worden. De onze zyn zy , dewyl zyon die van

van ons zyn begaan , en dewyl wydaar- Chriſtus

door de ſchuld des eeuwigen doods ор
niet de on

ons geladen hebben , en voor zo verre

ze zyn.

zullen zy de onze voor altoos blyven :

dat is , het zal altyd waar zyn , dat wy

dezelve gedaan , en daardoor den toorn

Gods verdiend hebben . Immers het

geen gedaan is , kan niet ongedaan wor

den . En zo zyn zy gene zonden van

Chriſtus, dewyl Chriſtus dezelve nietbe

gaan , noch daardoor enige perſoneele

fchuld op zig gebragt heeft. Ook heb

ben zy gene zonden van Chriſtus kon

nen worden , dewyl de natuur der zake

niet lydt , dat ene en de zelfde daad ,

die van ons is gedaan, van Chriſtus ge

daan worde. Maar de zonden , die wy

begaan hebben , zyn geworden zonden

van Chriſtus, wanneer zy hem als den

Borge zyn toegerekend
, en hy dezelve

uit kragt van zyne borgtogt op zig ge.

nomen heeft, opdat hy voor dezelve ,

die hy vrywilligen heiliglyk heeft op zig

genomen , boete; en zy houden op de onze

te zyn , voor zo verre wy , om de vol .

doening van Chriſtus, in de vierſchare

Gods van wegens dezelve veroordeeld
,

B 3
of



22 I.HOOFDST.Vande Overdraginge & c.

wezen .

of tot de voldoening in eigene perſoon

verpligt , noch zullen , noch konnen

worden . En deze dingen ſchynen my

zo klaar te zyn , dat over de zake zelve

onder de Regtzinnige geen verſchil kan

XV. XV. Dewyl nu deze dingen zo zyn ,

De kragti. zo weet ik niet , waarom ſommige liever

ge ſpreek: willen zeggen , dat de ſtraffe of ſchuld

H.Schrift van onze zonden op Chriſtus is gewor

pen , dan de zonden zelve ten opzigte

niet met de van de ſchuld : daar dit laatſte van de

onze , als Schrifture zelve wordt gezegd , welker

waren,ver-zuivere, wyze, en zeer kragtige ſpreek

wiſſeld wyzen te willen verzagten met onze, ik

worden. weet niet welke , zagtere ſpreekwyzen,

is een werk van eengemoed , dat al te

keurig is , en de wysheid van de hei

lige bladen niet op haren regten prys

ſtelt.

moeten

II. HOOFD
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II. HOOFDSTUK .

Of Chriſtus met regt zoude kon

nen genoemd worden een zon

daar , een egtbreker, een afgo

dendienaar , & c. en of tuſſchen

Chriſtus en de uitverkorene ene

zekere verwiſſeling van perſo

nen geſchied zy ?

I. Men moet zig wagten voor barde onſchrif

tuurlyke ſpreekwyzen , yoornamentlyk in

bet geen Chriſtus betreft. II . Welken de

Scbrift wel zonde, maar nooit enen zon

daar noemt. III. Of ſchoon wel enen die

met de overtredersgeteld is. IV. Debar

dere gezegdens van ſommige moeten niet

ten kwaden uitgelegd worden . V. Enen

zondaar hebben Chriſtus genoemd Chryſo

ftomus , Oecumenius. VI. Calvinus. VII.

En Jacobus Alting. VIII. Daar isda

delyk ene zekere verwiſſeling van perſonen

tuſſchen Chriſtus en de gelovigen geſchieche

IX. Die met zeer verbevene woorden is

aangeprezen van Juftinus , X. Duide

lyk verklaard van Turretyn , XI. Goed

gekeurdvan de EngelſcheBroederen,

1. MaarB 4
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1 .

Men moet

voor harde

1. aar van den anderen kant , denk

M ik , dat het niet goed , noch

zig wagten voorzigtig gedaan is , dat andere , te

verre gaande , harde en den H. Geelt
onſchrif

tuurlyke ongewone ſpreekmanieren gebruiken; die

ſpreekwy- voor tedere oren niet wel anders dan

zen , voor- aanſtotelyk konnen zyn. By voorbeeld ,

pamentlyk wanneer zy zeggen : dat wy niet meer

in het geen danChriſtus zondaars zyn ; die zonde voor

betreft. ons geworden zynde, zo wel als wy, een

zondaar zy : dat onze zonden alzo dadelyk

op Chriſtus zyn geworpen , dat wy gene

zondaars meer zyn. En zo dikwils als

'er van enen uitverkorenen wordt ge

fproken , hoewel hy overſpel, dievery, cn

afgodery heeft ugepleegd ; dat by evenwel

niet is die overſpeelder, dief, afgodendie

naar , maar dat dit veel meer van Chriſtus

moet gezegd worden. Dat ' er nooit op

aarden zulk een overtreder is geweeſt,

hoedanig een Chriſtus was : en wat dier

gelyke dingen meer zyn. Deze dingen

worden buiten de Schrift gezegd , die

Chriſtus wel zonde , maar nergens enen

zondaar noemt.

JI . II. Ik kan ook zekerlyk den geren

de Schrift mynetoeſtemming niet geven ,

welzonde,gedagten zyn , dat doordieafgetrokkene,

maar nooit en vergrotende ſpreekwyzen , gelyk zy

zeg

Welken
die van

cnen zon
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zeggen , de kragt van de t'zamengevoeg- daar

de ſpreekmanier bedoeld worde : zo dat noemt.

het meer zy iemand zonde te noemen ,

dan enen zondaar. Paulus , gelyk hy ge

woon is , ontleent deze zyne bewoording

uit het Oude Teſtament, en leert; hande

lende vanonze verzoeninge met God door

de offerliande van Chriſtus, dat Chri,

ſtus dadelyk zulk ene offerhande is , als

die in 't voorbeeld zonde en ſchuld ge

naamd wierdt , gelyk zo even heb ge

toond.

III. Ook noemt de Profeet Chriſtus III.

genen zondaar , wanneer hy getuigt, dat Of ſchoon

hymet de overtreders is geteld geweeſt, diemetde

Jéſ. LIII: 12. Want dit kan zeer wel overtre

tot de onregtvaerdige gerigten van de ders geteld

godlozę menſchen, die Chriſtus den dood is.

hebben aangedaan , gebragt worden.

Deze voorzegging is toen vervuld ge

worden , wanneer Chriſtus als een moor

denaar is gegrepen , weggeleid , van

Godslaſteringe en het verwekken van

oproer is beſchuldigd, en eindelyk aan't

kruis is geklonken , in ' t midden vart de

grouwelykſte moordenaars. In deze ver

klaringe hebben wy Marcus áltans tot .

enen voorganger. Marc. XV : 28 .

IV. Maar doch , hoewel de

B 5 metDe hardere

gene niet IV .
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gene die

gezegdens met de Schriftuur ſpreken , die Chriftus

gemoetenenen zondaar, enenzondaar in waarheid,

niet ten den grootſten van alle zondaren , gewoon

kwade uit- zyn te noemen ; hoewel ik ook denk

gelegd

worden. dathet beter is zig te onthouden van zul

ke harde ſpreekwyzen , en die zo ligtaan

laſteringen onderhevig zyn ; zo zie ik

doch niet gaern , dat men het geen zo

kwaad niet gemeend wordt, ten ergſten

opvatt , en ongewone zegswyzen ver

keerdelyk uitlegt. Immers de

deze ſpreekwyzen gebruiken , zoeken de

onbevlekte heiligheid van Chriſtus zorg

vuldig te bewaren , en willen niet , dat

men die dingen anders verſtaa , dan met

opzigtoponze zonden ; die gene zonden

van Chriſtus zyn , dan door die , voor

ons heilzame, toerekening van God den

Vader, en dien wille van Chriſtus,waar

door hyze heiliglyk heeft op zig geno

men ; en zy hebben geen ander doelwit ,

dan om aan te wyzen , dat de toereke

ning ganſch volmaakt, en ter bevorde

ringe van onze zaligheid allerkragtigſt

zy.

V. Zy hebben doch ook hunne , en

Enen zon. wel grote, Voorgangers. CHRYSOSTO

ben Chri- MUS zegt in de XIde Leerreden over den

2den br. aan de Cor. Wanthy heeft den regt
noemd

v .

X

ſtus

vaer
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X

vaerdigen tot enen zondaar gemaakt, opdat Chryfofto.

hy dezondaars maakte totregtvaerdige.Jacuménius.

zo ſpreekt hy niet eens , maar zegt nog veel

meer: want hy heeft niet de beblykheid ge

bezigd , maar de hoedanigheid zelve: want

by zegt niet, hy heeft hem tot enen zondaar

gemaakt, maar tot zonde; opdat wy wier

den , hy zegt niet regtvaerdige, maar regt

vaerdigheid, en wel regtvaerdigheid Gods.

Voeg daarby OECUMENIUS over het

IXdeHoofdjč. van den br. aan de Hebr. p .

845. CHRISTUS WAS EEN GROOT

ZONDAAR, nademaal by de zonden der

gantſche waereldop zig genomen , en de

zynegemaakt hadt.

VI. Deze Oudvaders heeft CALVI

Calvinus.

NUS , hoewelmetzedigheid gevolgd , o

ver Gal. III: 13. Omdat hy onzen perſoon

vertoonde , zo was hy een zondaar, en onder

den vloek; wel niet zo zeer voor zig zelven ,

als wel voor ons : maar nochtans 20 , dat hy

nodig hadt dit in onzen naam te verrigten,

En by MARLORATUS in Collectan. ad

2. Cor. V: 21. vind ik deze woorden .

Chriſtus is niet alleen voor ons geſtorven ,

maar hy is ookgeſtorven als een die van God

vervloekt , en de ALLERONDEUGENDO

STE ZONDAAR was.

VII. Allerklaarſt ſpreektdaarvan Jac. VII.

ALTING, Dil. Theol. Hept. II. Dif. 1. En Jaco

VI.

X

1

$ 4 , bus Alting
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$ 4 , 5 , 6, 7 , 8. Dat Chriſtus in 't ge

rigt is verſchenen ,en aldaar veroordeeld , dat

is , voor enen godlozen , of ſchuldigen , ver

klaard , blykt daaruit , dat de benaauwdheid

(angſt) met het gerigte wordt verenigd,

Fej. LIII: 8. Dat gerigte , door welks

uitſpraak hem de benaauwdheid is opgelegd ,

is geen menſchelyk geweeſt , het welk

onregtvaerdig kan zyn ; maar een Goddelyk,

en daarom allerregtvaerdigſt. Maar dewyl

Chriſtus in de Goddelyke vierſchare tot die

benaauwdheidisveroordeeld, zo moet hynood

zakelyk s TRAFSCHULDIG geweeſt zyn ,

alzo in God als Regter gene onregtvaerdig.

heid plaatsheeft, of hebben kan; die hy egter

zoude begåan hebben , indien hy den regt

vaerdigen en onſchuldigen haddeveroordeeld.

Doch was Chriſtus een godloze en ſchuldige ;

niet volſtrekt , maar betrekkelyk, voor zo

verre by Borge was ; die , gene eigene

ſchuld hebbende, ene vreemde ſchuld draagt,

en uit dien hoofde by den ſchuldeiſcher en

Regter EEN STRAFSCHULDIGE en

GODLOZE is.

VIII. Of ſchoon ik deze ſpreekwyzen

Daar is de - niet in alle opzigten goedkeur, zo moet

delyk ene
zekerever,men evenwel aanmerken , dat Chriſtus

wiſſeling zig zo in de plaats der uitverkorenen ge

van perſo- ſteld , en hunnen perſoon voorgeſteld

nen tul

VIII.

heeft ,
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heeft, dat ' er ene zekere verwiſſeling van ſchen Chri

perſonen is geſchied ; en gelyk Chriſtus ftus ende

de plaats der uitverkorenen bekleed
gelovigen

geſchied.

heeft, terwyl hy hunne ſchulden heeft

op zig genomen , en niet minder voor

hun betaald heeft, als of hy zelf fchuldig

was geweeſt , dat zy zo ook wederom

worden geoordeeld inden Borge betaald

te hebben , niet minder dan of zy in ei

gene perſoon betaald hadden. Ikgeloof

doch niet , dat 'er ooit een Godgeleer

de is gevonden , ja zelf maar een menſch

van gezondeherſenen , die zulk ene ver

wiſſeling van perſonenzoude gedroomd

hebben , waardoor de Zaligmaker zoude

gebragt zyn in den ſtaat der gener
die

gezaligd zullen worden , ofwaardoordeze

zouden worden de Zaligmaker. Zo on

zinnig , dat is, zo regtzinnig is dit, het

geen ik zal zeggen : dat gelyk Chriſtus,

de uitverkorene voorſtellende ", zonde

voor hun geworden is ; zo ook de uit

verkorene, in den perſoon van Chriſtus

beſchouwd zynde , wederom worden

regtvaerdigheid Gods in hem : en dat

die geregtigheid van Chriſtus zo wel

hunne geregtigheid is , als hunne zon

den zyn geweeſt zonden van Chriſtus;

beide door toerekening. Maar door zulk

ene

STA

tato
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ragt
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ene kragtige toerekening, dat gelyk

Chriſtus heeft moeten geſtraft worden

om die hem toegerekende zonden der

uitverkorenen , zo ook de uitverkorene

moeten behouden worden om die hun

toegerekende geregtigheid van Chriſtus.

Deze dingen fchynen my toe zulke ze

kere en welgegrondde, ja fondamentee

le geloofs-ſtukken te zyn , dat zy by alle

Regtzinnige ongetwyfeld moeten zyn .

Maar over woorden te twiſten , is ons

werk niet.

IX.

IX. Deze perſoons-verwiſſeling heeft

zeerverhe-JUSTINUS MARTYR in den brief aan

venewoor.Diognetus met enen verhevenen ſtyl be

den is aan- ſchreven ,zeggende:Wathechtanders onze

geprezen zonden konnen bedekken , als zyne geregtig

van Juſti

heid ? In welken anderen konnen wy onregt

vaerdige en godloze voor regtvaerdige gehou

den worden , als alleen in den Zoon Gods ?

O ZOETE VERWISSELING ! O onna

ſpeurelyk konſtſtuk! O onverwagteweldaden !

dat de ongeregtigheid van vele in enen regt

vaerdigen wordt bedekt ;maardegeregtigheid

van enen velc onregtvaerdigeregtvaerdigt.

X. Breedvoerigen heerlyk heeft Tur

Duidelyk

RETINUS daarover gehandeld van de
verklaard

waarheid der voldoeninge van Chriſtus.van Turre

tyn . II. Deel , ſ 34. Ik geloof, dat het nie

nus.

X

X.

inand
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mand tot verdriet zal zyn , zyne woor

den hier ook te lezen . Gelykerwyze

wy gezegd worden regtvaerdigheid te

worden in Chriſtus door toerekening,

dewyl onze ſchuld , waaronder wy in het

gerigte Gods lagen , hem als onzen Bor

ge is opgelegd , opdat hy die daardoor

verdiende ſtraffe droege. Voortreflyk

ſchryft AUGUSTINUS in zyn handboekje

( Enchiridium ) aan Laurentius. C. XLI. Hy

[ is geworden ] tot zonde, en wy tot regt

vaerdigheid: en niet onze , maar Gods : en

niet in ons , maar in hem . Gelyk hy is

gemaakt tot zonde ; niet zyne eigene , maar

onze , noch ook in bem zelven , maar in

ons. Zo heeft hy namentlyk DOOR ENE

WONDERBARE VERWISSELING on .

ze elenden op zig genomen , om ons zy

ne goederen te ſchenken ; hy heeft den

jammer op zig genomen , om de barmhar

tigheid te ſchenken ;den vloek , om ons

zynen zegen deelagtig te maken ; den

dood , om ons het leven te wege te

brengen ; en de zonde, om ons de gereg

tigheid mede te delen. Maar hoewel

deze twederlei toerekeningen daarinmet

malkanderen over een ſtemmen : voor

eerſt dat in beide iets vreemds naar het

Goddelyk oordeel op zekeren perſoon

wordt
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wordt overgebragt; welke overbrenging

niet is ene dwaling van het oordeel,

maar die fchikking , waardoor aan ie

mand , om iets dat van enen anderen is

gedaan , iets wordt toegeſchreven , als

of hy ſelf die perſoon was, van welken

zulksis gedaan . Om onze zonden is

Chriſtus de dood opgelegt, als of hy zelf

hadde gezondigd , enomdegeregtigheid

van Chriſtus is ons het leven ende erf.

fenis geſchonken , als of wy regtvaer

dige waren , en de wet hadden vervuld .

Daarna ook , dat aan beide kanten

een naauwe band tuſſchen deze perſo

nen heeft moeten wezen : want noch

onze zonden hadden Chriſtus konnen

toegerekend worden , ten ware hy zo

door den band van de zelfde nature , als

door de vrywillige borgtogt metonsver

enigd was geweeſt ; noch de geregtig ,

heid van Chriſtus zoude ons toegerekend

worden , ten ware wy met hem tot een

lighaam waren geworden . Doch daarin

verſchillen zy verre van malkanderen ,

dat aan Chriſtus de toerekening is ge

fchied naar den eiſch der regtvaerdig.

heid , maar aan ons , uit barmhartigheid.

Op hem wordtde zonde overgedragen ,

doch die uitgedelgd ; op ons de geregtig

heid
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"

Is

en

US

Fheid , maar die bewaard zal worden ; op

hem de vloek , doch die verſlonden ;op

ons de zegening , maar die onderhouden

zal worden ; op hem de onreinigheden ,

doch die in de diepte der zee geworpen ;

op ons het nieuwe kleed des eerſtgebo

renen , maar dat aangedaan zal worden.

Dat is de reden , dat wy waarlyk regt

vaerdige en kinderen Gods konnen ge

noemd worden ; maar Chriſtus daarom

geen zondaar , of een kind des toorns

genoemd kan worden : dewyl hy uit zig

zelven gene zonde heeft gehad,endeX
toorn Gods ook niet

ор hem gebleven ,

maar alleen over hem henen gegaan is.

Dusverre TURRETINUS
:welkgezeg

de ik , als niet minder bondig als ſierlyk

zynde , met harte en penne onderteken.

XI. Nadat ik dezedingen zo geſchre- -XI.

venhadt, zyn my van Londen gezon- keurd van

den ſchriften over de vereniginge , in de Engel

welke ik met grote blydſchap van myn (che Broe

gemoed zodanige dingen heb gevon

deren.

den , die ik oordeel zeer bekwaam te zyn

tot de herſtellingvan de enigheid onder

de Broederen . Niet zonderreden hadt de

onvoorzigtige ſtelling , dat ' er gene ver..

wiſſeling van perſonentuſſchen Chriſtus en

de gelovigen zy,aan ſommige aanſtoot

С
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x

gegeven . Dezen aanſtoot ruimen de ver

enigers weg met deze verklaring : Na

demaal wy van gedagten zyn , dat de lere

van de regtvaerdigmakinge, en van de

voldoeninge van Chriſtus, waarvan de

eerſte af hangt , niet behoorlyk verklaard of

verdedigd kan worden , als de verwiſſeling

van perſonen tuſſchen Chriſtus en de gelo

vigenword geloochend : daarom zo betuigen

wy, dat die ſtelling in haren algemeenen zin

by ons afgekeurd wordt ; en verklaren ons

gevoelen aldus. Het is klaar, dat ' er gene

wezentlyke verwiſſeling kan wezen , waar

door Chriſtus en de geloovigen , naar hunne

zelfſtandigheid , de een in den anderen zoude

veranderd worden : noch ook ene zedelyke ,

waardoor Chriſtus door inkleeving ondeusa

gend enmet zondebeſmet , maarde gelovigen

onmiddelyk onſchuldig , onnozel en onbeſmet

zouden worden . Maar doch TWYFELEN

WY NIET , OF DAAR IS ENE VER

WISSELING VAN PERSONEN IN ENEN

WETTISCHEN ZIN , zo dat Chriſtus , uit

kragt van een verdrag tuſſchen den Vader en

hem , heeft op zig genomen den PERSOON ,

en gekomen is in de plaatſe van zondige

menfchen : niet opdat hy voor hun zig zoude

bekeeren , en geloven , dat door het Evan

gelium ge-eiſcht wordt, ( hoewel hy te wege
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DOEN AAN DE VERPLIGTING VAN DE

OVERTREDENE WET DER WERKEN.
de

Voor huntot zonde gemaakt zynde, hoewelhy

geenzonde gekend heeft,opdatzy zoudenwor

den regtvaerdigheid Gods in hem. En het

geen tegen deze verklaring ſtrydt, oordee

len wydwalende en valſch te zyn. Dit

zyn de woorden yan die Geleerde Man

nen. En wat menſch , die naar redelyk.

heid oordeelt , zal meer begeeren ?

III. HOOFDSTUK.

Wanneer de werping der zon

den op Chriſtus, en derzelver

draging door Chriſtus is begon

nen en ge-eindigd: en ofChri

ſtus , dragende de zonden der

uitverkorene ,i van God afge

ſcheiden , voor God verfoei

lyk , en van den Vader verſto

Ca I. De
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1. De overdraging der zonden wordt be

Schouwd , of in het beſluit , of in de uitvoe

ringe. II. Deze is begonnenmet de aanne

minge van de menſchelyke nature , ge-ein

digdin den dood.III.Kwalyk wordtdezel.

ve geloofd begonnen te zynaan bet kruis ,

en ge eindigd in de opſtandinge. IV.

OfChriſtus, onze zonden dragende, tan

God afgeſcheiden zy geweeſt ? V. In enen

goeden zin kan men dattoeſtemmen. VI.

Doch is by ten tyde van zyne laatſte ly ..

dingen ookniet van alle ondervindingevan

de vertrooſtende genade verſteeken ge

weeft. VII. Of Chriſtus om de zonden ,

dieby op zig beeft genomen ,voor Godver

foeilyk zy geweeft . VIII. Calvinus, en

enige van de Oude zeggen , dat byver

doemd is geweeſt. IX . Het isbeter , aan de

Spreekwyzen der H. Schrift zig te houden ,

dan door andere te gebruiken , de verſchil

len te vermeerderen. X. Het formulier

van enigbeid. XI. OfGod de Vader zy

nen Zoon ooit beeft verſtoten ? XII. Chri.

ftus beeft ook in zyne uiterſte benaauwd .

beden God voor zynen Vader crkend.

XIII. Hand. XIII: 33. wordt niet ge

leerd , dat Chriſtus in de opwekkinge uit

de doden wederom gegenereerd is. Xiv .

' Aváhytis beteekent de erkenning ,inte

genſtellinge van deverſtotinge. Šv. Het

was nietnodig, dat Chriſtus bepaaldelyk

de zelfde ſtraffen onderging , die de ver

doemde zullen lyden . XVI. Daar is een

groot onderſcheid tuſſchen beide. XVII.

Waar
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Waardoor egter aan den rantzoen.prys van

Chriſtus niets wordt te korte gedaan.

1.

S ,

1.

1

1 .

Laa
onderzoeken

,of de
overbrenging dreyen der

aat ons nu in de derde plaatſe I.

derzonden op Chriſtus , en derzelver draging zonden

door Chriſtus te BEGINNEN zy van zynewordtbe

KRUISIGING E, en té EINDIGEN in de ſchouwd ,

OPWEKKING E uit den doden. Op welke of in het

vraag ik dus antwoord : De overdraging in de uit
beſluit, of

onzer zonden op Chriſtus kan twezins voeringe.

beſchouwd worden ; of zo als zy plaats

heeft in het beſluit, en dan zegt zy niets

anders als de gewisheid vandiezake ,

die eens op zekeren bepaalden tyd zal

geſchieden ; of zo als zy plaats heeft

in de uitvoeringe , die toen is begonnen ,

wanneer de Zoon Gods , demenfchely

ke natuur en de geſtaltenis eens dienit

knegts aangenomen hebbende, in dien .

ſtaat is geweeſt, dat hy dadelyk aan de

Goddelykeregtvaerdigheid voor de uit

verkorene konde voldoen .

II. De aanneming van de menſche- II.

lyke nature zelve was ene erkentenis van Deze is be

die van den Zoon Gods overgenomene gonnen

ſchuld onžer zonden : en door het bloed neminge

zyner beſnydeniſſe is het handſchrift ge- van de

tekend. Die ganſche gedaante van enen menſche

C 3 dienſ
t-lyke natu



38 III. HOOFDST. Hoe lange Chriſtus

ор

re, qe eindienſtknegt, en die gelykheid des zondigen

digd in den

dood. vleeſchs, die van den beginne van het

leven van Chriſtus tot aan zynen dood

heeft geduurd , is een bewys, dat de

zonde hem geworpen is. Want in

al dien tyd, welken hy in den geringen

is" en veragten ſtaat heeft doorgebragt , is

hy nooitgezien zonder zonde , gelyk Pau

lus zegt Hebr. IX : 28. En in deze ge

ringheid en elenden was niet alleen ene

belydenis van de ſchuld , maar ook een

deelder voldoeninge te vinden. Want ge

lyk de dood , welken God den menſche ,

als hy zoude zondigen , bedreigd heeft ,

in alle zyne ruimtemede behelft die elen

de , aan welke de zondaar zyn geheele

leven lang onderhevig is , die tenminſten

een gedeeltezyn van dien op hem liggen

den vloek , zo was het behoorlyk , dat

Chriſtus; ter betalinge van die op zig ge

nomene ſchuld , een leven leidde, dat aan

velerlei afwiſſelingen van elenden onder

hevig was , hoedanig een het leven des

żondaars is.Maar gelyk God den zondaar

veelzins uitſtel van zynen toorn vergunt,

en de bitterheden des levens met enige

zoetigheid zyner verdraagzaamheid ma

tigt , tot dat de dag des toorns en der

regtvaerdige vergeldinge is aangekomen ,

wan
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wanneer de ganſche laſt des Goddelyken

vloeks den verdoemden zondaar zaldruk

ken : zo is ook Chriſtus in den ſtaat
zy

ner dienſtbaarheid zo niet altyd door den

laſt der zonden gedrukt, of hy is nog

fomtyds door een ongemeen gevoel van

de Goddelyke genade verkwikt gewor

den , tot dat het uur en de magt der

duiſterniſfe is gekomen , wanneerhy voor

de vierſchare geroepen zynde , al wat

grouwzaam is , heeftmoeten ondergaan.

Toen is voornamentlyk onze ongereg

tigheid ge -eiſcht, toen is Chriſtus aller

meeſt geſlagen ; toen is de voldoening

volbragt tot op den laatſten kwadrant

penning. Omhet met een woord te zeg

gen : gelyk alle elenden by malkanderen

genomen de ſchuld der zonden zyn ; zo .

heeft ook Chriſtus , op welken alle

ſchuld der uitverkorenen gelegd is, ter

wyl hy een leven heeft geleid aan elen

den onderhevig, welke by zynen dood

aļlerzwaarſt zyn geweeſt, met alle deze

elenden t'zamen genomen , en den ver

vloekten dood zelf, aan de Goddelyke

regtvaerdigheid voldaan. Zo dat alle

deze dingen t'zamen genomen uitmaken

dien rantzoenprys , die voor onzezonden

moelt betaaldworden.

C4 III. Der
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III . III. Derhalven beginnen dien tyd , in

Kwalyk welken onze zonden op Chriſtus hebben

wordt de

zelve
gelegen , al te vroeg , en ſtrekken den

ge

loofd be. zelven daarna te verre uit , de
gene

die

gonnen te denzelven beginnen van het kruis, en

zynaan het eindigen in deopſtandinge. Want dat

kruis , en

ge -eindigd
die Imerten , die Chriſtus voor de kruiſi

in deop- ginge naar ziel en lighaam heeft gele

ſtandinge. den , tot de ſtraffen van onze zonden be

hooren , en dat daarin een bewys van

den Goddelyken toorn is geweeſt, is el

ders vanmy wydlopigerbewezen. Maar

dat Chriſtus nog na den dood met onze

zonden beladen en bezoedeld zoude ge

bleven zyn , komt niet overeen met dat

zo zeerbekende HET IS VOLBRAGT ;

noch ook met de lere van Paulus,die be

weert , dat het handſchrift, dat tegen ons

was , aan het kruis genageld , en zo wegge

nomer is , en dat Chriſtus, uitgetogen en

in 't openbaar ten tone geſteld hebbende alle

vyandlyke Overheden en Magten ,door het

kruis over hun getriumfeerd heeft: Col. II:

14 , 15. noch eindelyk ook met andere

grondſtellingen van deze GeleerdeMan

nen , die wy ſtraks ter toetſe zullen bren

gen. Want men kan niet begrypen ,

hoe Chriſtus "van God verlatenenver

ſtoten , en voor hem verfoeilyk zoude

ge
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geweeſt zyn , wanneer de Vader den

Geeſt van Chriſtus in den hemel opne

mende lieffelyk omhelſt heeft, en het in

't graf liggende lighaam heeft aange

merkt alshet lighaam van zynen Heili

gen , die hem beminde, en van hem be

mind wierdt : waarom ook zyn vleeſch

zeker gewoond heeft. Pl. XVI: 9, 10.

IV . Immers hierover zie ik ook , dat IV .

in de vierde plaatſe wordt gezintwiſt, of Chri

of Chriſtus gedurende al dien tyd , wan -ftus, onze
zonden

neer hy voornamentlyk onze zonden
dragende,

droeg , VAN GOD ZY AFGESCHE I• van Godaf

DEN Geweest , en God van Chri- geſcheiden

ſtus: of Chriſtus om de grouwelykheid zygeweeſt?

der ongeregtigheden , die op hem ge

legd waren , GODE HATELYK en

VERFOEILYK geweeſt zy ; of God

voor dien tyd ZYNEN Zoon hebbe

VERSTOTEN , en wederom voor zy

nen Zoon erkend , wanneer hy hem heeft

opgewekt uit de doden ?

V. My , om openhartig te ſpreken , v.

komt het zo voor dat het ongewo - In enen

ne en harde, dat in deze woorden is, goeden zin
kan men

en waarvan zig derzelver Autheur , naar
dat toe

zynen hem byzonder eigenen inborſt ſtemmen .

gaern bedient , zulk enen ſchrik in de

gene dieze horen , verwekt ,, dat

mecr

dat zy

C 5
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meer verbaaſt ſtaan over zulk ene onver

wagte taal, dan dat zy bekwaam zou

den gemaakt worden om de zaak zelve

behoorlyk te overwegen. Maar ik zal

dat tragten zonder driften te doen. : En

wat het eerſte betreft, terwyl men het

daarineens is , dat de perſoneele vereni

ging naoit heeft opgehouden ; en van

beide beleden wordt dat inde Chalcedoni

ſche Kerkvergaderinge vaſtgeſtelde, on

afſcheidelyk en onverdeeld, en men onder

tafſchen weet , dat de Zoon is verlaten

geweeſt van den Vader , die toen verre

was van zyne verloflinge , van dewoorden

zyns brullens, Pl. XXII: 2.met betrek

kinge namentlyk opden invloedvan zyne

verblydende: en vertrooſtende genade,

żo nochtansz: dat God niet heeft opges

houden metzynealmagtige kragt dely

dende menſchelyke natuur, die anders

niet in ſtaatwas geweeſt om denlaſt van

zulk enen vloek te dragen , te onder

ſteunen ?. zo zie ik niet, wat ' er voor

een wezentlyk verſchil zoude overbly

VI.
ven.

Doch is hy VI. Men mogte dan in omyrage

ten tyde brengen , ofde ziel van Chriſtus dooral:

van zyne dien tyd van zyn laatſte lyden nooit

dingen ookmet enig gevoel van de vertrooſten
de

niet van al- und
ge
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genade verkwikt zy geworden ? Dat ik le onder

my waarlyk niet zoude verſtouten te zeg - vindinge

gen. Chriſtusdroegzekerlyk onze zon- trooſtende

den , wanneer hy in den hof begon droe-genadever

vig, verbaaſt ,en zeer beangſt te worden ,ja ſteeken ge

geheel bedroefd tot den dood toe, en even -weeſt.

wel heeft hy op dien zelfden tyd dien

van den hemel gezondenen hemverſter

kenden Engel gehad. Wanneer hy zyn

lighaam gaf den genen diehemſloegen , en

zyne wangen den genen die hem het hair

uitplukten, wanneer hy zyn aangezigt niet

verbergde voor Smaadheden ende ſpeekſel,

zo heeft hy den Here God tot zynen

helper gehad : daarom ſteldehy zyn aan

gezigt als enen keiſteen , om dat hy wiſt ,

dat hy niet zoude beſchaamd worden : de

wyl de gene, die hem zoude regtvaerdi

gen , naby was. Jef. L : 6 , 7 , 8. En

hetſchynt niet waarſchynelyk te zyn ,

dat het gemoed van Chriſtus, zelf aan 't

kruis, altyd zo gehegt zoude geweeſt zyn

aan de Goddelyke gramſchap over onze

zonden , dat hem het geloof niet ſomtyds

zoude. hebben voorgeſteld ', welk ene

aangename offerhande hy den Vader

bragt, en welk enen voor God , voor

zig zelven, en voor de uitverkorene,

heerlyken loon hy , na het uitſtaan van

!

zwa
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zware, doch maar enen korten tyd du

rende , pynen zoude wegdragen . Het

kan zekerlyk niet anders zyn , of die

gedagten hebben aan zyn zeer bedroefd

gemoed gene geringe verkwikking toe

gebragt. En dit denk ik , dat Paulus

beoogd heeft, wanneer hy de Hebreen

vermanende, om de loopbaan , die hun

was voorgeſteld, met lydzaamheid te lo

pen , in dat gelovig vertrouwen , dat

God een beloner zal zyn der gener die

hem zoeken , het voorbeeld van den He

re Jeſus hun voor ogen ſtelt: ziende , zegt

hy , op den Overſten leidsman en voleinder

des geloofs , die voor de vrcugde, die hem

was voorgeſteld , het kruis verdragen heeft.

Hebr. XII : 2. Dat is , hy is door het

zien op , en de verwagting van de be

loofdevreugde kragtig tot hetverdragen

van het kruis, en in het verdragen van

bet kruis , aangemoedigd geworden. En

dat nog meer is, op datzelfde ogenblik ,

waarin Jeſus klaagde verlaten te zyn ,

bragt hy zig te binnen , dat God zyn

5 * [ Eelj ſterke God , zyn Dinh [ Elohim ]

verbonds God , was : verzekerd zynde,

dat hy door de ſterkte zyns Gods zoude

onderſteund worden , en dat alle ver

bonds beloften hem en den zynen zou

den
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om de zon

den zyn ja en amen.

VII. Laat ons nu komen tot het twe. VII .

Of Chriftus

de vraagſtuk, of men met regt kan zeg.

gen , dat Chriſtusom degrouwelykheid onzer den , die

misdaden ook AFSCHUWELYK en H A: hy op zig

TELYK gemaakt is, en in zulk enen ſtaat heeftgeno

geſteld , dat God van hem enen AFK eermen ,voor
God ver

heeft gehad. Alwaar dit wederom bui
foeilyk zy

ten verſchil is , dat Chriſtus omzyne geweeſt.

volmaakte heiligheid God den Vader

altyd zeer aangenaam en bemind is
ge

weeſt : en dat het 'er zo verre van is ,

dat deze liefde Gods tot Chriſtus, daar

om dat hy de zonden vrywillig opzig

geladenheeft, enigzins zoude verminderd

zyn, dat hy in tegendeel den Vader

nooit meer behaagd heeft, dan wanneer

hy hem gehoorzaam is geweeſt tot den

dood , ja den dood des kruiſes. Want

deze is die ongemeene, onvergelykelyke ,

en byna ongelooflyke gehoorzaamheid

die de Vader met denverdienden loon

vanenige oneindigeheerlykheid beloond

heeft . Maar ook dit wordt van beide

toegeſtemd, dat Chriſtus, niet om de

op zig neming der zonden , welke daad

heilig is ,en Godezeer aangenaam ,maar

om de zonden , die hy op zig genomen

heeft, en om de perſonen van zonda

ren ,



46 III. Hoofdst. Of Chriſtus

ren , die hy heeft voorgeſtelt, niet alleen

is afgeſchetſt onder het zinnebeeld van

een lam , voor zo verre het een dwaas

dier is , en tot afdwalingen geneigd , maar

ook van enen onkuiſchen , ſtotigen , en

ſtinkenden bok , Lev. XVI: 7. ja ook

van ene vervloekte ſlange; Joh. III: 14.

en dat hy uit dien hoofde ook verfoeilyk

en vervloekt, ook voor God , is geweeſt.

Immers dit beweert Paulus uitdrukke

lyk : Gal. III : 13. over welke plaats

ČALVINUS fchryft: Hyzegt niet, dat

Chriſtus 'vervloekt is geweeſt , maar een

vloek ; dat meer is : want hy geeft te kene

nen , dat de vloek van alle in hem is opge

Noten. Indien iemand dit hard toeſchynt ;

dieſchame zig ook des kruiſes van Chriſtus

zelve, in wiens belydenis wy roemen .

VIII.
VIII. Sommige van de Leraren der

Calvinus , Roomſhe Kerke hebben met ene grote

en enige

van deOu-ſcherpheidvan ſtyl doorgeſtreken het

den zeg. geen van CALVINUS in de Xde afdees

gen, dathylinge van zynen Catechiſmus isgezegdvan
verdoeind

is geweeſt.
die tot de voldoening behorendeſmere

'ten en ſtraffen van Chriſtus, dat hy na

mentlyk in zulk ene verdoemeniſſe geſteld

is. Maar van de onzen is geantwoord ,

dat TERTULLIANUSde zelfde ſpreek

wyze heeft gebruikt, tegen Marc. III.

Boek ,
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T E in zyne Zedekundige Schriften , III.

Boek , c. II . De geboorte zal niet on

waardiger zyn dan de dood , en deſchande

dan het kruis , 'en de VERDOEMEN IS

dan het vleeſch . CYPRIANUS van het

lyden van Chriſtus. HY IS VERDOEMD ,

OPDAT HY DE VERDOEMDE VER

LOSSE. En GREGORIUS DE GRO

IX.

Boek , II. hoofdſt. Die den Vader gelyk

is naar de Godheid , is om onzentwille ge

komen tot de geefjelſagen naar den vleeſche

het welk deze geefelſlagen niet zoude ont

vangen hebben, indien by niet de geſtaltenis

van enen VERDOEMDEN menſch , de

verloſſing volbrengende , had aangenomen .

IX. Dewyl dan de Apoſtel deze

Het is be
waarheid met de allerkragtigſte woor-ter, aande

den heeft uitgedrukt , zo weet ik niet, ſpreekwy.

waarom iemand van ons luſt zoude kry - zen der H.

Schrift zig

gen , om andere in derzelver plaats tete houden ,

Itellen , of daarby te voegen , en de dan door

zelve mogelyk meer dan Paulus woor- andere te

den zelvetebezigen. Wat hebben wy gebruiken
de verſchil

doch voor ene behoorlyke reden , waar
len te ver

om wy zouden zeggen , dat Chriſtus meerde

den Vader hatelyk enverfoeilyk geweeſt ren.

zy , wanneer het onsvergund is by de

woorden des Heiligen Geeſts te blyven ,

die zegt, dat hy een vloek Gods is gea

worden ?
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worden ? Maar ik wilde dat ook wel

weten , wat 'er in deze woorden van

menſchelyke uitvindinge zy , (behalven

dit , dat zy van menſchen zyn uitgevon

den ,) waarom andere zig zo daaraan

ſtoten ? Als wy tot de zaak zelve wil .

len komen , is 'er een zo veel grotere

nadruk , of gewigt , in de woorden

grouwelyk , hatelyk , afſchuwelyk , als in

de woorden vervloekt , of verfoeilyk ?

Waarom twiſten wy over woorden

die men immers kan weglaten , als

men gewaar wordt , dat zy aanſtoot

geven ? Maar men moet ook aan on

ſchuldige gezegdens genen verkeerde
n

zin geven.

X. X. Enen bekwamen weg tot eensge

Het formu-zindheid ſchynthet te voren aangehaalde

enigheid

. verenigings geſchrift my toe gevonden

te hebben , met dit formulier . Dewyl

'er ene verwiſſeling van perſonen is tuſſchen

Chriſtus en de gelovigen , en de ſchuldonzer

ongeregtigheden op Chriſtus is gelegd , zo is

de Vader OP HEM KWAAD en TOOR

NIG geweeſt. Niet dat hy ooit tegen hem

met enige DRIFT is beweegd , dat in 't

algemeen tegen de volmaaktheid der Godde

lyke nature , hoe men het ook beſchouwt,

ſtrydt: noch ook , dat hy enigzins op hem

toornig ,
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med

ven

On

an

17

toornig, veel min van hem afkeerig zoude

geweeſt zyn , voor zo verre hy beſchouwd

wordt OP ZIG ZELVEN , want zo was

by ganſchelyk zonder zonde. Maar voor

zo verre hybeſchouwd wierdt met opzigte op

ons , als die onze BORGE was , die onze

zonden in zyn lighaam droeg , zo heeft de

Here Chriſtus, als men door een vyandig en

toornig gemocd verſtaat den heiligen wil

LE OM TE STRAFFEN , gevoeld de

vyandſchap Gods , en den laſt zyns toorns ,

in de ſtraffe onzer zonden , die op hem over

gedragen zyn. Want het heeft den Van

der behaagd hem te verbryzelen, terwylhem

onzer aller ongeregtigheden opgelegd zyn .

Als deze dingen , gelyk het behoort, van

beide kanten toegeſtemd worden , wat

blyft 'er dan voor verſchil over ?

XI. Meer zwarigheid is ' er in de XI.

VERSTOTINGE , gelyk zy ſpreken , Vader zy

Of God de

VAN DEN Zoon GODS, durende tot nen Zoon

op zyne opwekking uit de doden . Want ooit heeft

deze ſpreekwyze , of ene andere , die verſtoten ?

het zelfde betekent, vind ik nergens in

onze heilige Schriften. Hier wordt ze

kerlyk niet gevraagd , of de eeuwige

Zoon Gods , terwyl hy onze zonden

droeg , heeft opgehouden Gods Zoon

te zyn ? Die dat leert, zy eñe vervloe

D
king.
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king. Maar ook dit wordt niet gea

vraagd, of niet de Vader toen het amt

van enen Regter heeft aangenomen , die

met den Middelaar Chriſtus, die zig in

de plaats van oproerige dienſtknegten

hadt geſteld , als zodanig enen , naar al

le ſtrengheid heeft gehandeld? Want

dat is ook ene onwederſprekelyke waar

heid. Dit zoude mogelyk in onderzoek

konnen gebragt worden; of God, wan

neer hyden perſoon van enen Regter

tegen Chriſtus heeft aangenomen , den

perſoon van enen Vader zo hebbe af.

gelegd , dat hy Chriſtus alleen als enen

Ichuldigen aangemerkt en geſtraft heb

be, zonder enigzins in aanmerkinge te

nemen , dat deze ſchuldige zyn alleron ,

ſchuldigſte Zoon was. In welk geſchil

de ontkennende party , naar myn oor

deel, voor de beweerende te verkiezen

is.

XII.

XII. Want op welke wyze Chriſtus
Chriſtus

heeft ook in 't midden van de hoogſte benaauwd

in zyne ui.heden zynen Regter voor zynen Vader

terſte be- heeft erkend, op de zelfde wyze heeft

naauwdhe- ook God de Regter Chriſtus voorzynen
den God

voor zynen
Zoon erkend. Want het een vloeit voort

Vader er- uit het ander. Maar Chriſtus heeft met

ene herhalinge en byzondere gemoeds

aan

kend.
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36

je

.

20

aandoeninge gezegd, Abba, Vader ! en

aan ' t kruis hangende in de handen des

Vaders zynen Geeft bevolen . En het is

een blyk van de Vaderlyke liefde ,

dat hy , gelyk ik ook te voren heb aan

gemerkt , zynen Engel heeft gezonden

om hem te verſterken ; ( dit zal zekerlyk

den verworpenen niet gebeuren ; ) dat

hy Chriſtus magt heeft gegeven , toen

wanneer hy allermeeſt elendig en nood

druftig was , om te zeggen , Ik ben wel

zodanig een , maar de Here denkt aanmy;

Pf. XL : 18. en eindelyk , dat hy de

ziel, als zy het lighaam verliet, in -zyn

vaderlyk huis heeft opgenomen .

XIII. Ik zie wel , dat hier aangehaaldXIIT,
Hand.XIII.

wordt , dat Paulus de woorden uit den
33.wordt

2den Pf. Gy zytmyn Zoom , beden heb ik niet ge

u gegenereerd , tot de opwekking van leerd , dat

Chriſtus brengt: Hand. XIII: 33. als Chriſtus in

ofGod in deopwekki
nge

van Chriſtuskinge uit

zynen zoon als op nieuws gegenereerddedoden

hadde; en het zoonſchap door den dood wederom

te niete gedaan zynde ,door de opwek-feerd is .

king vernieuwd was. Maar dit behoort

elders te huis. Door de opſtanding is

Chriſtus zekerlyk kragtiglyk bewezen te

zyn de Zoon Gods , niet alleen dewyl hy,

door zyne eigene kragt zig weder leven

dig

Of

1

mer

1

w

au

567

TH

mi

mer

ed

D 2
an
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dig daarſtellende,bewezen heeft, te heb

ben het leven in zig zelven ; maar ook de

wyl de Vader, hem opwekkende, op die

wyze heeft vrygeſproken van die Gods

lalteringe , die hem , omdat hy zig de

waardigheid van enen Zoon Gods hadt

toege -eigend, was aangewreven :eindelyk

dewyl toen de geſtaltenis des dienſtknegts

is afgelegd , waardoor tot hiertoe de

heerlykheid als des eniggeborenen van

den Vaderniet weinig verduiſterd was , en

dat Gode gelyk zyn zo openbaar niet was

geweeſt. Maar als wywel opmerken ,

zo doet Paulus iets anders Hand. XIII :

33. Hy bewyſt de Opwekking van Chri

ſtus niet uit Pf. II : maar uit Jeſ. LV:

3. en Pf.XVI: 10. wanneer hy v. 34 :

alzo ſpreekt, dat hy hem uit de doden heeft

opgewekt, & c, heeft hy aldus gezegd , & C.

Opdat ik het kortelyk zegge , zo is dit

demening van Paulus; dat God de be

lofte , die den Vaderen is gedaan , ver

vuld heeft aan hunne zonen , wanneer

hy Jeſus heeft verwekt , dat ' is , in 't

vleeſch geopenbaard : want deze kragt

heeft ook de zelfde ſpreekwyze op an

dere plaatſen . Hand. II: 30. III: 26. VII:

37. Maar wie is de gene, welken God

beloofd hadt te zullen te voorſchyn doen

komen ?
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Bo

les

Fie

S

de

adt

SVK

21,

1 :

komen ? Dit kan men uit Pf. II. opma.

ken , alwaar hy aan de Kerke belooft ,

dat hy haar dien tot enen Koning zoude

geven , die zyn Zoon was, op ene by

zondere wyze van eeuwigheid gegene

reerd . Daaruit blykt derhalven , dat

die aanhaling niets tot dit verſchil doet.

XIV . Ik wil evenwel, uit opregtheid , , XIV;.

'Ανάληψις
niet ontveinzen , dat 'er iets anders is

beteekent

het welk enigzins daarhenen kan gebragt deerken

worden : doch ook maar enigzins. De ning, in te

Schrift , handelende van de hemelvaart genſtellin

van Chriſtus, gebruikt dikwils het woord ge vande
verſtotin

åváhytis, aanneming , wederaanneming.ge.

Luc. IX: 51. Marc. XVI: 19. Hand.

I: II . en 22. I Tim. III : 16. Maar

ávancpßávelv beteekent, gelyk BUDÆUS

heeft aangemerkt, wedernemen , weder

αannemen , η αναλαμβάνειν τον παίδα ,

enen zoon wederaannemen , wordt by DEⓇ

MOSTHENES tegen Neæras tegenge

ſteld tegen åroxyPÚTTEIV , enen zoon ver

ſtoten , en hem opentlyk voor genen! zoon

verklaren, gelyk by de Latynen agnitio

liberorum , de erkenning van kinderen ,

is het tegengeſtelde van abdicatio , de

ver ſtoting van kinderen , en ontzetting van

al hun regt. Hy oordeelt daarom , dat

åvkantis beteekent de erkenning van Chri

D 3 ſtus,

11

!

ed

2

?
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ſtus, die van den Vader tevorengelyk als vera

ſtotenwas. Beza verwerpt dit alseneyde

le ſpitsvindigheid. Maar CLOPPEN,

BURGIU s pryſt het: en ik heb voordezen

al betuigd, hetzelve gretig te omhelzen ;

nademaal hetzelve met den aart der tale

overeenkomt, en ene nuttige lere uitle

vert. De Zoon was van den Vader in

deze beneden- waereld gezonden , om

het werk der verloflinge in de geſtalte

niſſe eens dienſtknegts te volbrengen ;

in zulk ene geringe en veragte gedaan

te, dat hy veel eer een worm als een

menſch , ik laat ſtaan de allerheerlykſte

ZoonGods, ſcheen te zyn , behalven dat

' er nu en dan enige ſtralen van zyne

Godheid uitblonken : maar in de verho

ginge van Chriſtus , tot de hemelfche

heerlykheid heeft de Vader voor alle

verklaard, dat hy hem voor zynen Zoon

erkende, en met die ere , die zulk enen

groten naam waardig is, wilde, verſie .

ren . Maardaaruit volgt zulk ene ſtren

geverſtoting niet , die van die Geleers

de. Mannen wordt aangedrongen, die

van dekruiſiginge begonnenzynde , met

de opſtandinge juiſt zoude ge-eindigd

zyn .

XV . Ik weet niet, ofniet die ſtyf

innis

XV .

Het was



van den Vader verſtoten zy geweeſt ? 55

V

zinnige hardigheid van woorden , die zy niet nodig ,

gaern in de uitlegginge van het lyden dat Chri

van Chriſtus bezigen , daaruit voort- ftusbepaal

komt, dat zy denken , dat Chriſtus zo zelfde firaf:

in de plaats van zondaren geſteld is , dat fenonder

hy bepaaldelyk de zelfde ſtraffen heeft ging, die

moeten ondergaan : die onze zonden an doemde

ders verdiend hadden , en die de ver- zullen ly..

doenden in hunne perſonen zullen ly- den.

den. Welk gevoelen OUWENUS in

de Voorrede voor zyne Verklaringe over den

brief aan de Hebroen , Jide Deel, p. 80.

enz. wydlopig verdedigt. Maar ik belyd

het met die Godgeleerden te houden

die geloven , dat de Vader vanden Zoon

wel een genoegzaam en voor zyne bele

digde Majeſteitbetamelyk rantzoen -geld

hebbe ingevorderd ; zo nochtans, dat

niet alle zagtmoedigheid daarby verban

nen zy geweeſt, noch ook dat alles, 't

geen in de regtvaerdige ſtraffen der ver

worpelingen zal plaats hebben , in het

lyden van Chriſtus hebbe plaats gehad.

Want men moet in het lyden van Chri

ſtus het een en het ander aanmerken uit

de onbevlekte heiligheid van Chriſtus,

uit het verdrag tuſſchen hem en den

Vader , en uit de waardigheid van een

Goddelyk perſoon, dat in de eeuwige

D 4 .
elende

1

1
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elende der verdoemden niet kan gevon

den worden .

XVI.

XVI. Daar de godlozen morrende en

Daariseen knerfetandende, en met ene duivelſche

derſcheid razernye tegen de Goddelyke regtvaer

tuſſchen digheid woedende, genoodzaakt worden

beide.

om die hun opgelegde ſtraffen te onder

gaan , die zo veel te zwaarder zyn , om

dat zy zig door te vergeefs te wederſtre

ven elendig afſlaven , en omdat zy door

dien nooit ſtervenden worm van een

kwaad geweten , het welk hun hunne

grouweldaden gedurig verwyt , ge.

knaagd worden : zo heeft Chriſtus uit

ene heilige liefde tot Gods ere zyne

ſmerten , ſchoon zy zeer zwaar waren

vrywillig ondergaan , hy heeft den be

ker, die voor hem ingeſchonken en ge

mengd was , met ſtille onderwerpinge

aan den wille des Vaders uitgedronken ,

en wetende , dat hem niets om zyne ei

gene misdaden overkwam , heeft hy de

aangename kalmte van een goed gewe

ten genoten. De ſtrengheid van ene

hardewet, en het beſliſſend vonnis van

enen onverbiddelyken Regter, waardoor

zy tot onvermydelykeen eeuwige ſtraffen

veroordeeld zyn , dat hem gedurig voor

de ogen zweeft, vermeerdert den godlo

zen
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-

n

e

3

1

zen de verſchrikkelykheid der pynigin

ge op ene onbeſchryflyke wyze mec

ene yffelyke vertwyffelinge. Maar het

beſtendige endoor alles henendringende

geloof van Chriſtus , het welk zig de

onwankelbare beloften des Vaders van

het oneindig gewigt der eeuwige heer

lykheid , 't welk op die wel zeer ver

ſchrikkelyke, doch maar enen korten

tyd durende ſmerten, aanſtonds volgen

zoude , geduriglyk voorſtelde , heeft

hem enen moed gegeven om dezelve

volvaerdig te verdragen , terwyl hy in 't

midden van den hevigſten ſtryd van de

overwinninge verzekerd was.

XVII. Wanneer wy ook deze dingen ,XVII.

die de klaarſtewaarheden zyn ,beweeren,
Waardoor

verminderen wy daardoor de waardy den rant

egter aan

van het lyden van Chriſtus in het minſte zoen prys

niet ; dat niet enkel naar deszelfs ver - van Chri

ſtus niets

ſchrikkelykheid, of langdurigheid , maar wordt te

ook naar de waardigheid van den lyden- korte ge

den perſoon moet geſchat worden : aan - daan.

gezien in zodanige ſmerten van onzen

Goddelyken Zaligmaker een voldoend ,

en tegen de ſchulden der uitverkorenen

opwegend losgeld te vinden is.

1

:

.

1

DS IV .
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IV . HOOFDSTUK.

Of Chriftus, door dat hy de zon

den der uitverkorenen op zig

genomen , en voor dezelve aan

de Goddelyke regtvåerdigheid

voldaan heeft , den uitverko

renen de eeuwige zaligheid

is volſtrekt verdiend hebbe ?

I. De kragt der toekomende voldoeninge van

Cbriftas, en die der volbragte , is , wat de

zaligbeid der uitverkorenen betreft , de

zelfde. II. Perkeerdelyk wordt gezegd, dat

Cbriftus dezaligbeid bebbeverdiend ,onder

ene voorwaarde , die van menſchen zal

gedaan worden . III. Dewyl by de zalig

beid den uitverkorenen voltrekt verdiend

beeft , met al wat daartoe vooraf vereiſcht

wordt. IV. Het welk bewezen wordt uit

2. Cor. V : 19. V. En uit bet regt , '

welk Cbriftus zig over de uitverkorene

heeft te wege gebragt. VI. En uit den

magtigen wille om zig dezelve toe te eje

genen . VII. Eindelyk ook daaruit , datby

en de vergeving der zonden , en bet geloof

en de heiligmaking voor de zyne verdiend

beeft.
I. Ik

A

1
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1. Ik

1. Ikga nu over tot het vyfde verſchil 1 .

ſtuk verkeerende omtrent die De kragt

der toeko

vraag, wat Chriſtus door die overdragingmende vol

onzer zonden op hem , en derzelver op zig doeninge

neming voor de uitverkorene verworven van Chri

beeft? Devrugt en uitwerking van dezeftus , endie

zake kan twezins beſchouwd worden , bragte, is ,

of voor , of na dat de Zaligmaker onze wat de za

zondengedragen heeft in zyn lighaam op ligheidder

hethout. Doch men moet valthouden ,men be

dat de kragt dezer overdragingezogroottreft,de

is geweeſt, dat zy ook heeft verſtrekt zelfde.

tot verzoening der overtredingen , die under

het eerſte Teſtament waren , Hebr. IX :

15, en dat alleen met opzigt op
dezelve

gezaligd zyn , zo vele als ' er in alle de

voorgaandeeeuwen de zaligheid verkre

gen hebben . Want dewyl God wiſt ,

dat zyn Zoon een Borge was, die zyn

woord niet kon nalaten te houden , en

de dadelyke betaling naar den alwyzen

raad van Gods wille totop den tyd der

volheid was verſchoven ; zo is de beta

ling , die in 't toekomende gewis zoude

geſchieden , van dezelfde kragt geweeſt

ten opzigte yan dezaligheid der uitver.

korenen , en de genade, die tot de za

ligheid noodzakelyk was ,als de betaling,

die dadelyk is geſchied , nu is. Enzo

verre
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verre is 'er , als wy op de hoofdſomme

der zake , en , gelyk wy tans gewoon

zyn te ſpreken , haar wezen , zien , in

de verfcheidenheid van tyden geheel

geen onderſcheid : de zelfde eeuwige

zaligheid zyn de gelovigen van aloude

tyden zo wel om de enige voldoening

van Chriſtus deelagtig geworden , als de

gene , die nadat Chriſtus alles volbragt

hadt, hebben geleefd. Hoewel , wan

neer wy de genade, die in dit leven ge

ſchonken wordt, gade ſlaan , naar hare

uitgeſtrektheid enhoegrootheid, en an

dere omſtandigheden , God wat beters

over ons voorzien heeft, opdat zy zonder ons

niet zouden volmaaktworden.Hebr. XI: 40 .
II.

Verkeer Il. Dewyl egterde heil aanbrengen

delyk de genade van Chriſtus breedvoeriger en

wordt ge: klaarder geleerd wordt in het Evangeli

Chriſtus deum der vervullinge, als dat der belofte,

zaligheid welaan zo laat ons zien , wat nuttigheid

hebbe ver-uit de volbragte borgtogt van Chriſtus

diend , on
tot de uitverkorene voortvloeit. Hier nu

voorwaar. hebben myne toeſtemming geenzins, die

de , die van daarvoor zyn , dat Chriſtus door de op

menſchen neming van onze zonden , en betaling

zal gedaan

voor dezelve , onze verzoeningmetGod,

en derhalven ook de eeuwige zaligheid ,

alleen verdiend zoude hebben onder die

der ene

worden .

voor



de zaligheid volſtrekt verdiend heeft ? or

voorwaarde, dat deze verdienſte dan

eerſt in ons hare uitwerking zoude heb

ben , wanneer wy geloven ; zodat de

mogelykheid van onze zaligheid van

Chriftus zoude verdiend zyn , maar de

zaligheid zelve van God , als den hoog

ſten Opperheer, den genen , wien het

hem behaagde, en onder die voorwaar

den , die het hem behaagde , zoude me

degedeeld worden.

III . Ik , bewogen door het gezag der III .

Heilige Schriften,en enen waardigeren de zuig.

Dewyl hy.

prys
ſtellende op het losgeld van Chri- heid den

îtus, geloof dit : dat door de voldoening uitverko

van Chriſtus allen uitverkorenen op een - renen vol

maal het regt tot alle de goederen van diend

ſtrekt ver

het genade teſtament is te wege gebragt, heeft, inet

zo dat God , behoudens het verbond , al watdaar

dat hy met zynen Zoon heeft gemaakt, toe vooraf

niemand van de uitverkorenen aan het wordt.
vereiſcht

verderf kan overgeven , of van de be

zittinge der zaligheid uitſluiten ; ja dat

hy verklaard heeft , dat , nadat de vol

doening van den Zoon volbragt, en van

hem aangenomen is, niets voor de uit

verkorene te lyden oftedoen overblyft,

waardoor zy zig zelven de ontſlaging

van de ſtraffe, of het regt tot het leven

zouden te wege brengen : maar dat dit

enige
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enige overblyft, dat zy , een iegelyk van

hunop zynen tyd , het regt,dat hun van

Chriſtus verworven is , en de bezitting ,

uit kragt van dat regt, zullen genieten.

IV . IV . En dit is het geen de Apoſtel

Hetwelk zegt 2. Cor. V : 19. God was in Chriſtus

bewezen dewaereld met zig zelven verzoenende ,

wordt uit

hare zonden haar niet toerekenende. Dat

2. Cor. V :

19 . is , wanneer God de offerhande zynis

Zoons, die zig voor de zyne in den dood

overgaf, aannam , zo heeft hy op dien

zelfden tyd tot genaden aangenomen ,

niet alleen het overblyffel Ifraëls , dat

naar de verkiezing is : maar ook alle

volken en geſlagten der aarde, die an

ders in het boze lagen , zonder onder

ſcheid ; verklarende, dathem voor hun

ne zonden zy voldaan , en dat dezelve

hun voortaan niet zullen toegerekend

worden tot verdoemenis, of uitſluiting

van zyne zaligmakeride genade.

V. V. Daar moet geen twyfel zyn , of

En uithet Chriſtus heeft zig het regt verworven

welk Chri-over alle uitverkorene, het welk hem de

Vader ook vrywillig 'en 'wel verdiend

over de ſchenkt. Pf. II: 8. Eiſch van my, ende

uitverkore.ikzalde Heidenengeven tot uwerfdeel.

ne heeft te

wege ge
Dit is de werkloon van Chriſtus by zynen

bragt. God , dat hy niet alleen de bewaarde in

Iſrael

regt , 't

ſtus zig
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dat En uit den

Ifraël zoude wederbrengen , maar dat ook

het heil Gods zy tot aan het einde der aarde.

Jeſ. XLIX : 4 , 6. Zekerlyk naar de

belofte Jef. LIII: 10. Als zyne zielzig

tot een ſchuldoffer. geſteld zalhebben , 20

zal by zaad zien .
VI.

VÍ. Het kan niet geſchieden ,

Chriſtus dit zyn regt, dat hy met zulk machtigen

enen dieren prys verworven heeft , niet wille om

zoude willengebruiken. Want waarom zigdezel.

zoude hy zig niet dadelyk toe- eigenen , eigenen.

die hy voor zulk 'enen hogen prys ge

kogt heeft ? Ten ware men dit verzon ,

dat hy zulks niet kan ter uitvoer bren

gen , behoudens de vryheid van den

vryen wille des menſchen . In der daad

deze klip is door den ſchipbreukvanvele

zeer berugt. Maar wy weten , dat de

Geeſt van Chriſtus ene zielen neigende

en hart veranderende kragt heeft, welke

kan te wege brengen , dat deze , die

tot hiertoe lyfeigene des Duivelszyn

geweeſt, nu Chriſtus vrywillig voor hun

nen Heer aannemen ; en hem met ene

vrywillige en beſtendige toeſtemminge

des willens aankleven . Laat ons Chriſtus

zelf horen . Joh. X : 16. Ik heb nog an

dere ſchapen , die van dezen ſtalle niet zyn :

Deze MOET IK 09K 1 O'EBREN

GEN :
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1

ſtemhoren.

VII.

GEN : ende zy zullen myne ftem horen .

Dewyl die fehapen met regt dezynewa

ren ,zo betaamde het hem zig dezelve

dadelyk toe te eigenen. En hy wiſt ,

dat hy dit doen zoude door zyne vry

willigmakende genade, zy zullen myne

VII. Daarby komt nog dit, dat hy

Eindelyk voor zyne uitverkorene wordt gezegd

ook daar .verkregen te hebben niet alleen de mo.

uit,datby gelykheid van de vergevinge derzon

geving der den , maar ook de vergeving zelve ,

zonden , en Matth . XXVI: 28. Eph. I : 7. en niet

het geloofalleen onder die voorwaarde, indien zy

en dehei.

ligmaking geloven , maar ook de trekking des Va

voordezy.ders , en de genade dat zy geloven. God

zegent ons zekerlykmet gene geeſtelyke

zegeninge dan in Chriſtus, Eph. I : 3.
heeft.

dat is , om de verdienſte van Chriſtus.

En dewyl de ſchenking des geloofs ene

van de voortreflykſte zegeningen is ,

Phil. I: 29. zo is het noodzakelyk , dat

ons dezelve ook om de verdienſte van

Chriſtus moet te beurte vallen . Hy heeft

zig zelven voor onze zonden gegeven , opdat

hyonstrekken zoude uit dezetegenwoordige

boze waereld , naar den wille onzes Gods

ende Vaders. Gal. I : 4. Hy heeft den

uitverkorenen de zaligheid verdiend, niet

onder

ne ver

diend
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onder die voorwaarde , wanneer het hun

zoude behagen zig der heiligheid gedu

rig te benaerſtigen ; maar hy heeft ook

de heiligmaking zelve verdiend , als een

deel der zaligheid , en die voor derzel.

ver voltoojinge noodzakelyk voorafgaat.

Hy heeft zig zelven voor ons gegeven , op

dat hyons zoude verloffen van alle ongereg ,

tigheid, en zig zelyen een eigen volkzoude

reinigen , ywerigin goede werken. Tit.

II: 14. Voeg daarby Eph. V : 25, 26 ,

27. Chriſtus heeft zyne Geineenteliefge

bad ; en heeft zig zelven voor haar over

gegeven , opdat hy haar zoude heiligen ,

opdat by haar zig zelven heerlyk zoude voor .

Stellen. Maar dewyl ik deze zaak elders

opzettelyk heb verhandeld , zo zal de

Lezer my vergunnen , dat ik hem

daarhenen wyze, en hy zie de Huis

bouding van Gods Verbonden. II. Boek ,

hoofdit. 7

E V.
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1

V. HOOFDSTUK.

Ofhet regt der eeuwige erffeniſſe

den uitverkorenen worde toe

gepaſt, van zyne eerſte geboor

te af aan ; of in zyneweder

geboorte ? En of God aan enen

uitverkorenen , wanneer hy in

ene ongemene wulpſchheid

leeft , niets meer tot ſchuld toe

rekene , dan wanneer hy vol

maakt is in de hemelen :

1
I. Onder enen verworpenen en uitverkorenen

is voor de wedergeboorte dadelyk geen on

derſcheid. II. Dan dat dezen naar ben

voornemen der genade vergund worden de

middelen der zaligheid, die te zyner tyd

tot de wedergeboorte zullen dienen. Ill.

In welke eerſt de dadelyke toepaſing der

zaligheid geſchiedt. IV . V. VI. VII.

VIII. De ordening van de zaligmakende

toepaſſinge. IX . Een uitverkorene is voor

zyne wedergeboorte in enen verdoemelyken

faat.

I. Aan
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delyk geen

2. Of

I. die
1.

door Chriſtus verkregene zalig- Onder

heid wordt daar over gezintwiſt. 1. Ofenen ver

het regt der eeuwige erffeniſſe den uit- worpenen
en uitver

verkorenen worde TOEGEPAST VAN korenen is

DE EERSTE GEBOORTE AF AAN : voor de

en het tyd -beginſel van de toepaſſinge wederge.
boorte da.

zy te ſtellen in DE NATUURLYKE

GEBOORTE waardoor zy menſchen onder

worden , niet in de BOVENNATUUR- ſcheid.

LYKE WEDERGEBOORTE
,waardoor

zy CHRISTENEN worden .

God niets hebbe, dat hy den uitverko

renen tot ſchuld toerekene ook dan wan

neer zy IN ALLE BUITENSPORI

GE GODLOOSHEID EN WULPSCH

HEID LEVEN : niet meer dan nadat

zy waarlyk GEHEILIGD , ja al vol

maakt , en IN DEN HEMEL OPGE

NOMEN zyn. 3. Of de uitverkorene

MET CHRISTUS VEREENIGD WOR

DEN VOOR HET GELOOF.

niet alleen DE VRUGTEN DER GE

REGTIGHEID VAN CHRISTUS ,

maar zy ZELVE ook , den uitverkore

nen worde toegerekend , zodat zy door

die toerekening NIET MINDER REGT

VAERDIGE EN HEILIGE worden ,

dan Chriſtus zelf is.

E 2 II. In

4. OF
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II. II. En deze verſchillen , fchoon zy

Dan dat

met den eerſten opſlag zeer groot fchy
dezen naar

het voor- nen te zyn , vertrouw ik , dat door de

nemen der eenvoudige en duidelyke verklaring der

genade waarheid zullen konnen beſliſt worden .

vergand

worden de En wel wat het eerſte betreft, wat hin.
.

middelen dert ons de zaak zo te begrypen ?Nadat

der zalig. Chriſtus aan de Goddelykeregtvaerdig

heid , die heid heeft voldaan , zo heeft God ook

te zyner

tyd tot de in ’t algemeen verklaard , dat hetnooit

wederge. zoude gebeuren , dathy van iemand der

boorte zul-uitverkorenen de voldoening in eigene

len dienen . perſoon zoude eiſchen : en zo is het regt

der ontheffinge voor alle uitverkorenete

gelyk verkregen. Maar doch dit alge

meene regt aller uitverkorenen baat nie .

mand in 't byzonder , tot dat het hem

wordt toegepaſt. Door de verkiezing ,

als zodanige, geſchiedt gene toepaſſing.

Want de verkiezing is ene inblyvende

daad Gods, wier eigentlyke uitwerking

is de zekerheid der uitkomſte. Zo is het

met alle beſluiten Gads gelegen , dat zy

op zig zelven gene verandering te wege

brengen in het onderwerp : maar het

dadelyk aanwezen van alle zaken wordt

gewrogt door de almagtige uitvoering

van het beſluit. De uitvoering van het

beſluit is de voortbrenging van de bello

tene
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tene, zake : welke geſchiedtuit kragt van

dien eeuwigen wille , waardoor God be.

volen heeft, dat die zake indientydpunt

aanwezig zy ; terwyl de eeuwige ville

zig daneerſt uittin diedaad ,waardoor

die zaak aanwezig wordt. Derhalven

volgt uit de verkiezinge tot genade en

heerlykheid dit alleen , dat de menſch

alzo uitverkoren , op den beſtemden tyd

tot het deelgenootſchap der genade en

der heerlykheid worde toegelaten . Eer

die volheid des tyds, die tot de uitvoe

ring is beſtemd , gekomen is , zo maakt

de verkiezing Gods gene wezentlyke.

verandering in den uitverkorenen :

die voor zyne wedergeboorte , zowel

als alle overige ſtervelingen , zo vele als

per zyn , is in de tegenwoordigeboze wae

reld , in het koningryk ende magt der

duiſterniſſe, dood in zonden en misda

den , vervreemd van het leven Gods

een kind des toorps gelyk alsdeandere

een vyand Gods, in den ſtrik des Duivels

gevangen naar zyn welbehagen , door

vreze des doods der dienſtbaarheid onder

worpen , zynde onder den vloek der wet ,

vreemdelingen van de verbonden der be

lofte,zonder Chriftus , zonder God , zon

der hope in dewaereld,gelyk de Schriftuur

E 3 over



zoV. Hoofdst. Of de uitverkorene voor

overal leert. En tot hiertoe is 'er dadelyk

geen onderſcheid tuſſchen den uitverko

renen en verworpenen , dan dat de uit

verkorene , gelyk gezegd , uit kragt van

de verkiezinge Gods, en de voldoeninge

van Chriſtus voor hem , uit dien elendi

gen
ſtaat

ор den beſtemden tyd gewiſſe

lyk zal verloſt worden ; terwyl de ver

worpene, wien de zaligheid 'noch van

God toegedagt , noch van Chriſtus ver

worven is , eeuwiglyk in hunnen elendi

gen
ſtaat zullen blyven.

III.
III. Maar de uitvoering der verkie

In welke zinge kan twezins beſchouwd worden .

eerſt de En wel voor eerſt met opzigt op enige

dadelyke, uitwendige daden, die wel uit de nature

der zalig der zake geen vaſt verband met de za

heid ligheid hebben, en daarom ook wel om

geſchiedt. trent de verworpelingen geoeffend wor

den , maar naar Gods bepaling omtrent

dezen of genen menſch in''t byzonder

gerigt zyn , om allengs in hem het werk

der genade te bevorderen . Want dewyl

Godde uitverkorene bemint met ene

liefde van ene byzondere goedgunſtig

heid , die agtervolgd zal worden met de

liefde van een welbehagen , zo vergunt

hy hun de middelen der zaligheid ,en

maakt , dat zy horen de verkondiging

des
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des Evangeliums, deafmaningen van de

ondeugden, de vermaningen tot de plig

ten der deugd , en de onderwyzing in de

zaligmakende waarheden , die zy door

hunnatuurlyk verſtand enigzins begrepen

hebbende hun geheugen inprenten , en

diehun daarna heilzaam zyn tot heilig

making. Daarby komt ook nog ene in

wendige verlichting des verſtands, en

aanſporing van den wille tot het goede ,

hoewel die beide verganglyk , en nog

niet zaligmakende zyn. En dit alles ge

ſchiedt met dat oogmerk , dat zy eens te

zyner tyd door die middelen kragtiglyk

bekeerdworden . Alle deze dingen , de

wyl zy voortkomen uit het voornemen

der genade, worden ook te regt tot de

uitvoering van de verkiezinge gebragt:

en dewyl zy vrugten zyn der verdienſten

van Chriſtus, zo behoren zy enigzins tot

de toepaſſing der verkregene genade; en

zy zyn gelyk als enige ondernemingen

van den genen die het geen zyn is , zig

begint toe te eigenen. Hoewel zy niets

anders dan enige geringe beginſelen van

de toepaſſinge zyn, waardoor de uitver

korene Chriſtus nog niet worden ingelyfd.

IV . Daarop volgt ene meer volmaak

IV.

te uitvoeringvan de verkiezinge tot deDe orde

E - 4
ge
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ning yan genade, en ene bondigere toepaſſing

de zalig van die door Chriſtus verkregene gena

makende

toepaſ. de , op dat ogenblik , waarin de uitver

finge. korene, kragtig geroepen zynde, uit het

onverganglyk zaad des levenden en eeu

wig blyvenden woords Gods, door de

medewerking van den Geeft des levens ,

wedergeboten worden, een beginſel van

een nieuw en Geeſtelyk leven ontvan

gen , met Chriſtus dadelyk verenigd wor

den , en getrokken uit de magt der dui

ſterniffe , worden overgezet in het Ko

ningryk van den geliefden Zoon Gods.

V. V. De ordening van deze inwendige

en waarlyk zaligmakende toepaſſinge,

die in devolwaſſene, van welke wy nu

alleen ſpreken , van haar eerſte begin af

langs verſcheide trappen totdevolmaak

te gelukzaligheid voorgaat, itellen ons

dievan Godgeopenbaarde ſchriften by

na op deze wyzevoor. Zo haalt het uur

der genadige bezoekinge , voor enen je

gelyken der uitverkorenen door Gods

onveranderlyke bepaling vaſtgeſteld, is

gekomen , Zo wordt den uitverkorenen ,

die onder de verkondiginge vanhet E

vangelium leeft, haaſtigłyk door de aan

klopping, ofden invloed van den Geeſt

van Chriſtus, die op ene verborgene

wy
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VI

wyze de ziel met zig verenigt, ingeſtort

een beginſel des geeſtelyken levens ,

wiens werkzaamheid zig allereerſt begint

te uiten in het verſtand , dat met eenon

gewoon licht beſtraald wordt. Wantge

lyk als in de aloude ſcheppinge , zo

wordt ook in deze vernieuwde, het be

ginſel gemaakt van het licht. Want

God, die gezegdheeft, dat het licht uit de

duiſterniſſe zoude ſchynen, is de gene
die in

onze harten geſchenen heeft, om te geven

verlichting der kenniſſe. 2. Cor. IV: 6.

VI. Zo haalt als een uitverkorene die

verlichte ogen des verſtands opent, zo

begint hy wel in 't algemeen te zien de

waarheid van de Evangeliſche leerſtuk

ken , maar ook meer byzonder op zig

zelven agt Naande , bevindt hy , hoe

groot de ſchandelykheid en grouwelyks

heid van zyne ontelbare zonden zy , hoe

groot de itrengheid van de Goddelyke

regtvaerdigheid is, hoe gering zyn en

aller ſchepſelen vermogen is om zig uit

hupne elende op te beuren , ja hoe zy

daartoe geheel geen vermogen hebben.

Het kan niet anders zyn , of daaruit

moet voortkomen ene doorſteeking van

de ziele , ene droefheid over de begane

żonden en denvertoorndenGod , enever.

E 5
wer
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werping van alle vertrouwen op zig zel

ven en de overige ſchepſelen , en einde

lyk die angſtvallige wenſch , 'ik elendig

menſch ! wie zal my verloſſen !

VII. VII. Aan ene op zulk ene wyze be

angſte ziele vertoont zig nude weldoende

Zaligmaker Jeſus , met den overvloed

van alle zyne genadeen heerlykheid , die

hy vrywillig en mildadig aan alle , dieze

begeeren , aanbiedt; ende hy biedtze niet

alleen aan , maar hy nodigt ook zeer

vriendelyk om dezelve aan te nemen ,

en doet dien aangaande zeer kragtige be

tuigingen , ja trekt ook , door ene ver

borgene kragt van zynen Geeſt het bin

nenſte van het harte doordringende,

het verſtand en den wille teffens door

een aangenaam geweld : waardoor het

geſchiedt , dat de ziel door den glans

van dit hemelſch licht beſtraald , en daar

door aangelokt, Jefus met alle kragten

voor haren Zaligmaker aanneemt , en

dit onwaardeerbare geſchenk door deze

hare aanneming vaſt en onherroepelyk.

maakt. Dit is dat geloof van Gods uit.,

verkorenen , 't welk de H. Schriften

dikwils zeer hoog pryzen .

VIII. : VIII . Dewylnu hetzelve in de aan- ,

neminge van Chriſtus beſtaat , zo is het

i open
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openbaar, dat Chriſtus dan eerſt niet al

leen door het regt, maar ook door de

bezitting de onze is , wanneer wy hem

door het geloof hebben aangenomen.

Hem aannemende nemen wy te gelyk

aan , en maken door de aanneming de

onze , alle die geregtigheid, die hy voor

ons vervuld heeft : die wel te voren door

den verborgenen raad Gods op onze re

kening is geſteld , maar dadelyk in de

kragtige roepinge ter bezittinge wordt

aangeboden , en nadat zy door het ge

loof is aangenomen , met hare zaligma

kende vrugtgevolgen wordt bezeten .
IX.

IX. Vervolgens zo haaſt als die ge. Een uit.

regtigheid van Chriſtus doorhet geloof verkorene

de onze is geworden, zo worden wy om is voor

dezelve geregtvaerdigd ; dat is , God zyne we
dergeboor.

verklaartmet ene byzondere toe-eigenin - te inener

ge tot onze perſonen , dat wy nu uit den verdoe

ſtaat des toorns zyn overgegaan tot den Inelyken
Itaat.

ſtaat der genade, en dat wy , in plaatſe

dat wy vooraf vyanden waren , nu met

hem verzoend , en vrienden geworden

zyn ; zullende voortaan zyne heilzame

gunſt genieten. Deze is die ordening der

toepaſlinge, die de heilige ſchriften en

de baarblykelykheid
der zakezelve leren .

Waaruit dan volgt , dat een uicverkore

ne ,
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ne , voor zyne wedergeboorte , wan .

neer hy zig aan de overdaad , welluſt ,

en alle kwade begeerlykheden overgeeft ,

op den weg van een rampzaligverderf

is , en in deze zyne misdadenGode voor

komt als hatelyk, verfoeilyk , en allen

toorn en vloek waardig , en dat hy op

generlei wyze dien hem over het hoofd

hangendentoorn zoude konnen ontvlie

den , indien hy op dien weg der zonden

hardnekkig zoude voortgaan. Het is

dan zekerlyk veel veiliger en heiliger

deze en diergelyke dingen den menſche ,

al is hy uitverkoren , ernſtig in te fcher

pen , opdathy door dienfchrik des Heren

bewogen worde tot het geloof, dan hem

te overreden , dat ' er , indien hy maar

uitverkoren is , al was het, dat hy nog

-zo godloos leefde, evenwel niets is , dat

hem God meer zoude toerekenen , als

indien hy reeds van God in den hemel

was opgenomen. Ik zal het kortelyk

zeggen : zulk een uitverkorene is in der

daad in enen verdoemelyken ſtaat; niet

alleen in de vierſchare vanzyn geweten ,

maar ook in de vierſchare Gods, waar

tegen de vierſchare des gewetens nooit

moet ſtryden. Hy wordt dan eerſt

wat zynen perſoon betreft , van de ver,

doe
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doemeniſſe vrygeſproken , wanneer hy

begint te zyn in Chriſtus , niet naar

de voorkennis Gods, maar door de da

delyke vereniginge doorden Geeſt. Tot

op dientyd is hy geweeſt onder de wet

der zonde en des doods; dan begint hy

te zyn onder de wet des Geeſts des levens

in Chriſtus Jeſus. Rom . VIII: 1 , 2.

Deze is de vaſte en beſtendige lereder

Heilige Schrift , van welke men zelf niet

met enigen fchyn van woordenmoet af

wyken .

VI. HOOFDSTUK .

Of de uitverkorene met Chriſtus

vereenigd wordenvoor het ge

loof, en of nietalleen de vrugt

der geregtigheid , maar zyzel

ve ook , den Uitverkorenen

toegerekend worde :

1. II. III . IV . Verſcheide wyzen of trappen

van vereeniginge der uitverkorenen met

Chriſtus, voor en na het geloof. V. De

geregtigbeid vanChriſtus zelve wordt den

gelovigen toegerekend . Vi. Gelyk dezon

de

4
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de oan Adam zynen nakomelingen . VII .

Ook de beiligbeid van Chriſtus wordt toe

gerekend. VIII. In enen goeden zin kan

men zeggen , dat de gelovigen volmaakt

regtvaerdig en beilig zyn in Chriſtus. IX.

En dat zy , dewyl zy regtvaerdig zyn door

degeregtigheid van briſtus, even zoregt

vaerdig zyn als Chriſtus zelf. X. Waar

van de Heidelbergſche Catechiſmus niet ver

Scbilt.

wyzen of

I. 1. Tanneer men op deze dingen wel

Verſcheide
agt ſaat , zo zal het niet moei

trappen
lyk zyn te verklaren , of , en op wat

van veree- wyze deUitverkorene voor het geloof

niginge dermet Chriſtus al , of niet vereenigd zyn.

renenmet Zy zyn namentlyk met Chriſtus veree

Chriſtus, nigd 1. in Gods eeuwig raadbeſluit; dat

voor en na egter niets anders zegt, dan , dat de da

het geloof. delyke vereeniging eens op zynen tyd

zal geſchieden : gelyk te voren bewezen

is.

• II. Daarna ook door ene eeuwige

verbondmaking, waardoor Chriſtus van

den Vader is geſteld tot een hoofd van

alle die zalig zullen worden , hunne per

fonen zullende voorſtellen , waardoor het

geſchied is , dat wanneer Chriſtus aan de

bevelen van zynen Vader gehoorzaam

is geweeſt, en voor hun geleden heeft ,

zy
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zy zelve van God gerekend worden in

Chriſtus gehoorzaam te zyn , en geleden

te hebben. Doch alle deze dingen ver

hinderen niet , dat zy op zig zelven be

beſchouwd zynde, voor hunne weder

geboorte , verre van God en Chriſtus ge.

weeſt zyn. Eph. II: 13 .

III. Ży worden door ene ware en we. IIL

zendlyke vereeniging , maar die aan hun

nen kant alleen lydelyk is , vereenigd

met Chriſtus , wanneer de Geeſt van

Chriſtus hen te allereerſt onder zyne

magt brengt , en het beginſel van een

nieuw leven hun inſtort: welks levens be .

gin van elders niet kanzyn , als uit de

vereeniginge met den Geeſt van Chri

ſtus; die dat aan de ziele , doch op ene

veel heerlykere wyze , doet , het geen

de ziel doet aan het lighaam , ten opzig

te van het dierlyke en menfchelyke

leven. Gelykerwyze derhalven de veree

niging der ziele en des lighaams naarde

orde der nature voor het leven van den

menſch voorafgaat; zo gaat ook de ver

eeniging van Chriſtus Geeſt en ziele voor

het leven van enen Chriſten vooraf.

Voorts , dewyl het geloof is ene daad

voortvloeijende uit het grondbeginſel des

geeſtelyken levens, zo is het openbaar,

dat
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dat men in enen gezonden zin kanZeg

gen , dat een uitverkorene waarlyk en

wezentlyk met Chriſtus vereenigd zy

24
voor het dadelyke geloof.

IV .
IV. Maar de onderlinge vereeniging ,

die ook van de zyde des uitverkorenen

werkzaam is , waardoor de ziel tot Chri.

ſtus komt, zig tot hem voegt, tot hem

den toevlugt neemt, en hem op ene

betamelyke en behoorlyke wyze aan

kleeft, zonder ergens door afgetrokken

te worden , geſchiedt eerſt door het

loof. En daarop volgen in hunne or.

dening de overige goederen des genade

verbonds, de regtvaerdigmaking, vre

de, aanneming tot kinderen , verzege

ling , bewaring, enz.
Welke dingen ,

wanneer zy op
die wyze en naar die or

de geſchikt worden , zo weet ik niet, of

' er in deze zake iets dat aan verſchillen

onderhevig is , onder deBroederen over

blyve.

V. V. Van de toerekeninge der geregtigheid

Degereg. van Chriſtus tot ene volanaakte regtvaerdig

tigheidvan digheid ,heb ik deze dingen uit deSchrif

ture geleerd. Gelykerwyze onze zonden

wordt denChriſtus zyn toegerekend , dat wy bo

gelovigen ven bewezen hebben , zo wordt de

toegere- regtigheid van Chriſtus zelve , ofde ge
kend.

hoor

zelve
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hoorzaamheid , die hy den Vader heeft

bewezen in de volmaakte heiligheid des

levens , en vrywillige lydingen , ons

toegerekend. Het is klaarblykelyk , dat

de geregtigheid van Chriſtus in de Schrif

ten onze geregtigheid wordt genoemd.

Maar zy zoude de onze moeten zyn , of

door inkleving , door ene zekere over

ſtorting , waardoor de heblykheden der

heiligheid en geregtigheid van Chriſtus

heblykheden van onze ziele worden ,

hoedanig ene overſtorting van heblyk

heden ongerymd en onmogelyk is ; of

door navolging , dat wy zelve ene hem

gelykvormige geregtigheid volbragten :

maar in dien zin ſtelt Paulus dezelve de

onze tegen ; Phil . III : 6. of eindelyk

door toerekening , zo dat zy niet minder,

voor de onze wierdt gehouden, als wan

neer zy van ons was gedaan. Dewylnude

twe eerſte manieren , waardoorde ge

regtigheid van Chriſtus de onze konde

worden , tegen alle reden ſtryden , zo

blyft de derde alleen over : zodat God den

menſche de regtvaerdigheid toerekent zonder

werken . Rom. IV : 6 .

VI. Het is , zo ik my niet bedrieg , VI.

by alleregtzinnige ene uitgemaakte zaak , Gelyk de

dat de geregtigheid van Chriſtus den zonde van

F ge. Adain zya



82 VI. HOOFDST. Ofde uitverkorenemet

nen nako- gelovigen zo tot regtvaerdigmaking

melingen. wordt toegerekend, gelyk als de zonde

van Adamden menfchen wordt toegere

kend tot verdoemenis: doch deze wordt

zo toegerekend , dat alle in bem worden

gezegd, gezondigd te hebben. Zo wore

den wy ook gezegd niet alleen regtvaer

dige te zyn , maar ook enkel regtvaer

digheid , en niet alleen regtvaerdig

heid ,maar ook REGTVAERDIGHEID

Geps in Chriſtus.

VII. VII. Voorts beſtaat de geregtigheid

Ook de
van Chriſtus ten dele in de volmaakte

heiligheid
vanChri- heiligheid des levens, ten dele in het ly

ſtus wordt den en den dood. Maar de gehele ge

toegere- regtigheid van Chriſtus moet de onze

kend.

zyn , als zy ons genoegzaam zal wezen

tot regtvaerdigmaking. Derhalven is de

heiligheid van Chriſtus ook de onze ; in

datopzigt voor zo verre de volmaakte

heiligheid wordt vereiſcht tot het rege

der gelukzaligheid. In Chriftus zyn wy

derhalven regtvaerdig en heilig , niet

door onze perſoneeleen inklevende ge

regtigheid en heiligheid , maar door die

van Chriſtus, die de onze wordt door

toerekening.

VIII.
VIII. Dewyl vervolgens die gereg

In enen

goeden zin

tigheid en heiligheid van Chriſtus in alle

de
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kan men

delen volmaakt , en de zelfde ook de
zeggen ,

onze is , zo wordt met opzigt op dezel- dat de ge

ve niet kwalyk gezegd, dat wy in Chri- lovigen

Itus volmaakte regtvaerdige en heilige volmaakt

zyn , en waarom zoude men niet mogen dig en hei.

daarby voegen ? niet minder dan Chri- lig zyn in

ſtus zelf. Hoewel Chriſtus alleen deroem Chriſtus.

van ene betoonde volmaakte heiligheid

toekomt; ons geenzins, die van nature

verlorene zondaars zyn , en door hulpe

van de genade niet dan van verre naar

de volmaaktheid Itreven .

IX . De dingen , die tot de regtvaer- IX .

digmaking behoren , moeten vande
En dat zy

ge

ne die tot de heiligmakin
g
behoren , regtvae

rdewyl zy

wel onderſcheiden worden. Indien ie- dig zyn

mand voorgaf , dat hy zo verre in de door de

oeffeninge van deugden heiligheid ge- heidvan

vorderdwas, dat hy den hoogſten top Chriſtus,

daarvan niet minder dan Chriſtus zelf even zo

hadde beklommen , die zoude met regt regtvaer

van alle, niet alleen van leugen en enen als Chri

onverdraaglyken hoogmoed , maaar ook ſtus zelf.

van onzinnigheid enGodslaſteringe be

ſchuldigd worden . Maar het geen de

gelovigen geenzins op zig zelven zyn ,

dat zyn zy in Chriſtus. Daar is gene

geregtigheid, die de ftrengheid van den

Goddelyken regterſtoelkan uitftaan , dan

dieF 2

1

i
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die in alle delen gantſch volmaakt is.

Zodanig ene isalleen de geregtigheid van

Chriſtus: die uit kragt van zyne borgtogt

voor de uitverkorene gelovige , en uit

kragt van de vereeniginge der uitverko

renen met hem , de geregtigheid der uit

verkorenen wordt. Dewyl nu alle uit

verkorene daaraan op gelyke wyze deel

hebben , zo is het noodzakelyk , dat zy

ook alle door de zelfde volmaakte gereg .

tigheid van Chriſtus volmaakt regtvaer

dige zyn , zo wel als Chriſtus zelf; daar

degeregtigheid der uitverkorenen isde

eigenſte geregtigheid van Chriftus: alleen

met dit onderſcheid , dat de gene die

Chriſtus geregtigheid is, omdat zy van

hem is volbragt , dezelve de onze is, de

wyl zy ons istoegerekend.

X. Gewiſſelyk Paulus ſchroomt niet

Waarvan
deHeidel- te zeggen ,dat wy in Chriſtus volmaakt

bergſche zyn . Col. II: 10. Over welke plaatſe

Catechis- DAVENANTIUS aanhaalt dat van

mus niet CHRYSOSTOMUS uit de XVIIde

verſchilt.
Leerreden over Rom . X. Indien gy in

Chriſtus zult geloofd hebben , zo bebt gy

ook de wet vervuld , en veel meer als zy be

volen hadt, nademaal gy al ene veelgrotere

geregtigheid hebt ontvangen. De woorden

van CHRYSOSTOMUS, die wy wat uit

voe
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voeriger zullen aanhalen , zyn eigentlyk

deze. Vrees dan niet , zegt hy, als een

overtreder der wet , wanneer gy in den gelove

zyt tot hem gekomen : want dan overtreed

gy dezelve , wanneer gy om haar Chriſtus

niet zult geloven , wanneer gy dan hem zult

geloven , % 0 hebt gy dezelve volbragt , en

veel meer als zy bevolen heeft: want gyhebt

ene, veel grotere regtvaerdigheid ontvangen.

En daarmede ſtemt ook overeen de Palt

Siſche Catechiſmus in het antw . op vr.LX.

Zo wordt my de volkomene genoegdoening ,

geregtigheid en heiligheid van Chriſtus ge

ſchonken en toegerekend , EVEN ALS

HADDE IK NOOIT ZONDE GEHAD ,

NOCH GEDAAN. Ja als hadde ik

ook ALLE GEHOORZAAMHEID VOL

BRAGT, DIE CHRISTUS VOOR MY

VOL BRAGT HEEFT.

VII. HOOFDSTUK.

Van het wezen des Geloofs.

I. Vier verfcbiltukken over deregtvaerdig

makinge. II. Deſtaat van bet eerſte ver

fcbil, III. De onderſcheiding desgeloofs ;

F3 of
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K
.

of zo als bat is in het denkbeeld , of zo als

het is in bet onderwerp. IV. In het denk .

beeld , is hetzelve ene vaſte overtuigingvan

myn regt aan Chriſtus en alle zyne beilzame

weldaden . V. In dien zin wordt betzelvebe

fcbreven van den Paltfiſcben Catecbifmus.

VI. Doch dat vertrouwen is veel meer een

trap van het beveſtigde geloof, als des

zelfs,wezen . VII. Als 't welk nietaltyd

in alle gelovigen wordt gevonden. VIII.

Dat aak de gene belyden , die bet geloof

doar ene verzekering van de ontvange

ne vergevinge der zonden beſchryven,

IX . Chamierus aangebaald. X. Moli

neus. XI, Perkinſius. XII. En Dave

nantius.

1.

Vier ver

ſchilſtuk

lien over

D

1

de regt

I. oor dezen weg nu bevinden wy ,

dat wy allengskens toe de lere van

de regtvaerdigmakinge gebragt zyn :

Waaromtrent ik zie , dat onderdeBroede

vaerdigma. ren , waarmede wy tans te doen hebben ,

kinge.
deze dingen voornamentlyk in verſchil

zyn. I.Ofhet wezen van het regtvaerdig

makende geloof beſtaa inene inwendige

en vaſte overtuiginge, of volle verzekerdheid,

DAT CHRISTUS RE MYNE ZY , en

datalle myne zonden mygewiſſelyk door

Chriſtus vergeven zyn. II. Ofhet ge

loof in de regtvaerdigmakinge worde

beſchouwd als een teken en bewys van

de
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den ,

de reGTVAERDIGMAKINGE , die

reedsGESCHIED IS , ofals ene vooR

WAARDE , die van God TOT DE

REGTVAERDIGM
AKING VOORAF

VEREISCHT WORDT , of als een

WERKTUIG , waarmede men de ge

regtigheid van Chriſtus aanneemt. II.

Of de SMERTE over de begane zon

de BOETVAERDIGHEID en

het BEROUW , als ene zekere IN OR

DE STELLENDE VOORWAARDE ,

voor de vergevinge der zonden vooraf

gaan. IV. OfALLE ZONDEN , niet al

leen : DE VOORLEDENE , maar ook

DE TOEKOMENDE , den gelovigen in

deregtvaerdigmakinge te gelyk eneens

vooral vergeven worden , datGod in de

geregtvaerdigde gene zonde meer zie , dat

gene wangeſtalteder zonde, geneſchuld ,

gene laſt op hun ligge , dat gene, of

fchoon grote, zonde HUN WAARLYK

SCHADE, dat God door gene misdaad

van hun WORDE BELEEDIGD , dat

zy noch ene vernedering, noch belydenis ,

noch gebeden , van noden hebben om de

vergeving van de verſch begane zonde

te verkrygen ; en eindelyk , dat zy AAN

STONDS NA DE BEGANE ZONDE

zo WEL VERZEKERD ZYN VAN

DE

1

F 4



88 VII. HOOFDSTUK.

II.

van het

DE VERGEVINGE , ALS NA DE

ALLERNAAUKEURIGSTE VERNE

DERING.

II. Laat ons beginnen van het eerſte

De ſtaat verſchil ; en onderzoeken , waarin het

eerſte ver.wezen van het regtvaerdigmakende geloof

ſchil. beſtaa. Daar zyn 'er , die hetzelvebe

fchryven door ene inwendige en vaſte

overtuiging, dat Chriſtus de myne zy, en

dat alle myne zonden my zekerlýk omChri

ſtus wille vergeven zyn. Dit ſchynt ande .

ren toe als niet voorzigtig en naaukeu

rig genoeg gezegd te zyn.

III. III. Myne gedagten zyn deze : dat

Deonder- het geloof twezins kan beſchouwd wor

des ge den , ofzo als hetzelve is op zig zelven

loofs; of en in het denkbeeld , gelyk zy ſpreken,

zo als het of zo als het is in het onderwerp. In het

isinhet eerſte opzigt is hetzelvede allervoortref

of 20 als 'lykſte deugd doorhet Evangelium afge

het isin ſchetſt , naar welker volmaaktheid het

het onder- enen iegelyken Chriſten betaamt te ſtre

werp. ven . In het laatſte opzigt wordt hetzel

ve dikwils in de gelovigen zeer zwak en

in dikke nevelen ingehuld gevonden.

IV. IV. Als wy op het geloof in het

In het denkbeeld agt geven , zo is het beſten

denkbeeld,dig en met de Schriften overeenſtem

ene vaſte mend gevoelen der HervormdeKerke,

dat
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dat hetzelve niet alleen beſtaat in de volle overtui .

verzekerdheid en vaſte overtuiginge van ging van

de waarheid des Evangeliums in 't alge myncroeste

meen , maar ook in 'tbyzonder van mynftus en alle

regt aan Chriſtus en alle heilzame welda- zyne heil

den. En dat daarom een iegelyk Chri- zame wel
daden .

ften zig moet benaerſtigen , dat hy zig

zelven kenne als in den gelove en in

Chriſtus zynde , en met Paulus konne

zeggen : Chriſtus leeft in my; ende het

geen ik nu in 't vleeſch leef , dat leef ik

door het geloof des Zoons Gods, die my

heeft lief gehad , en zig zelven voor my

heeft overgegeven : Ik weet , wien ik ge

loofd heb , en ik ben verzekerd , dat by

magtig is myn pand hyhem weggelegd te

bewaren tot dien dag : Want ik ben verze

kérd , dat noch dood , noch leven , noch enig

ander ſchepſel ons zal konnenſcheiden van

de liefde Gods, die in Chriſtus Jeſus is one

zen Here.

V. In dien zin hebben de opſtellers.V In

van den Heidelbergſchen Katechiſmus, wordthet.

met ontelbaar vele andere Godgeleerdenzelvebe

van onze Kerke , gezegd , dat het ge- ſchreven

loof niet alleen is een zeker weten , ofte van den

kennis, waardoor ik het alle voor waarag- Catechif

Paltſiſchen

tig houd, dat ons God in zyn woordgeopen- mus.

baardheeft, maar ook een zekervertrouwen ,

F5 't
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VI.

vertrou

het be

't welk de Heilige Geeſt door het Evange

lium in myn harte werkt , dat niet alleen

anderen , maar ook my, vergeving der zon

den , eeuwigegeregtigheid en zaligheid , van

God geſchonken zy, uit louter genaden , al

leen oin de verdienſten van Chriſtus wille.

VI. Maar hoewel zulk een vertrou

Doch dat

wen gantſchelyk tot het geloof behoort ,

wen isveelzo houd ik het egter daarvoor , dat het

meer een veel meer is de hoogſte trap desgeloofs,

trap van dien men niet dan door middel van ve

veſtigde
le voorafgaande daden des geloofs be

geloof, als klimt , dan dat daarin het wezen des ge

deszelfs loofs zelf zoude te ſtellen zyn . Want

deze ſchynt , om zo te ſpreken , de na

tuurlyke voortgang des geloofs te zyn ,

dat ene gelovige ziel de verborgentheid

van God en Chriſtus in het licht der ge

nade befchouwe, en daarop hare waar .

heid , om het gezag van dien daarvan

getuigenden God , met volle toeſtem

minge erkenne ; daarnia , dat zy die

waarheid beminne, daarin zig verblyde ,

en God verheerlyke : dat zy ook naar

de gemeenſchap van Chriſtus zeer be

geerig zy , opdat die dingen , die waar

agtig zyn in Chriſtus, haar ook waarag

tig zyn tot zaligheid ; dat zy daarom

Chriſtus, wanneer, en op welke wyze

hy

wezen.
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VII.

hy haar in het Evangelium wordt aan

geboden , met de uiterſte gewilligheid

aanneme, op hem ſteune en zig leune,

aan hem zig overgeve en toe-eigene: en

eindelyk na dit alles, nu gewaar gewor

den zynde hare wederzydſche vereeni

ging met Chriſtus, roeme, dat Chri

itus dehare zy , in hem zig op het al

leraangenaamſte verluſtigende.

VII. Wie twyfelt , of deze zy ene

begeerlyke volmaaktheid van een zeer Als 't welk

verſterkt geloof , waardig , dat wyalle niet altyd

daarna met ons ganſche gemoed en uitlovigen

alle kragten ſtreven , en welke de Apo-wordt ge

ſtelen en Apoſtoliſche Mannen , en van vonden .

God beminde bloedgetuigen , en ande

re , welken ene uitnemendere mate des

Geefts is vergund, in der daad verkre.

gen hebben , en van welke ook zelf in

onzen tyd gene voorbeelden , ontbreken :

ja welke het gelooflyk is , dat God ,

ſpaarzamer of ruimer , aan de meeſte

van zyne uitverkorene, ten minſten fom

tyds, in dit leven ſchenkt. Want het

gebeurt geenzins allen gelovigen , dien

trap vanden aangenaamſten en heilig

ſten roem zo te beklimmen , dat zy al

toos geruſt en blyde zynde hun leven

zouden doorbrengen. Het welk egter

zoude
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zoude moeten geſchieden , indien in de

vrymoedigheid en volle verzekerdheid

van dat vertrouwen het wezen des ge

loofs beſtondt : het welk ik liever in de

aanneminge van Chriſtus als den Zalig

maker en Heer , en den toevlugt der

ziele tot hem , zoude ſtellen . Zeer wel

zegt de Engelſche belydenis van 't jaar

1645. De voornaamſte daden van hetge

loof zyn Chriſtus aangrypen en aannemen ,

en in hem alleen beruſten tot regtvaerdig

making, heiligmaking , en het eeuwige le

ven ,uit kragt van het genade verbond.

VIIT. VIII. Die Godgeleerden zelve , die

Dat ook de het geloof beſchryven door zodanig ene

gene bely- verzekering van de vergevene zonden ,

het geloofmerken nochtans aan , dat de zelve niet

door ene in alle gelovigen altyd' worde gevon

verzeke- den .

ring van de
IX. CHAMIERUS is een van de ge

ontvange

ne verge. ne die leren , dat de gelovigen weten

vinge der door het geloof , niet alleen door ene

zonden be algemene , of ene zekere onbepaalde

ſchryven .
kennis dat ſommige zullen zalig wor

Chamierus den , of dat de gene die geloven , zalig

aange . zullen worden maar ook door ene by

haald .
zondere , dat zy zalig zullen worden ,

dewylzy geloven. En dat daarom deze

toepaffing ons opgeeft het geen , waarin

het

IX.
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het ware zaligmakende van het geſchied

kundige geloof onderſcheiden is. Ну

voegt daarby , dat deze kennis gepaard

gaat met enegewisheid ; maar wier ma

te gene andere zy , dan die des geloofs.

Derhalven dat de gewisheid van een

volmaaktgeloof volmaakt zy ; die van

een onvolmaakt geloof , onvolmaakt;

Maar gelykerwyzewy, zegt hy , beſchry

vende de natuur des geloofs, niet moeten

blyven hangen in de gebreken van byzon

dere perſonen ; 20 ook niet in deze gewis

heid . Gelyk wy dan verklaren , dat tegen het

geloof tegengeſteld wordt niet alleen de

valſchheid der geloofde zake , maar ook de

twyfeling der gelovende perſoon , hoewel 'er

niemand , zolange hy in dit leven is , 20

verre gevorderd is, dat hy deze bede niet

nodig zoude hebben , Marc. IX. Ik ge

loof, Here , kom myne ongelovigheid

te hulpe: %0 ook op de zelfdewyze in dit

ſtuk. Het komt enen gelovigen toe met

zekerheid vaſt te ſtellen , dat hy door het

geloof zal zalig worden ; en dat 'er geen

gelovige is , ten zy hy dit vaſtſtelle : hoe

wel het waaragtig is, dat door de gedag

ten des vleeſchsen der eigene onmagt ande

re gevoelens worden ingegeven , waardoordie

gewisheid ondermynd wordt ; zodat zy ſom

tyds

9
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tyds in een ongeloof ſchynt verkeerd te zyn .

Maar doch ook in deze , gelyk als in ande

re verzoekingen , zyn wy meer dan over

winnaars. Dit zegt die Eerwaardige

Godgeleerde , die , na weinige woor

den tuſſchen beiden in gevoegdte heb

ben ,; daarop laat volgen : Het zy verre,

dat wy van de menſchelyke zwakheid zo on

kundig zouden zyn , die wy loochenen , dat

ooit geheel zoude ophouden in iemand , al

hoewel hy wedergeboren is , dat wy het ge

loof zouden ſtellen buiten alle gevoel van

verzoekinge. Hetzelve gevoelt, ja gevoelt

waarlyk , en niet zelden , wonderlyke be

wegingen van de eigeneonwaardigheid, van

de waereld, van den Satan : en hetzelve

gevoeltze 20 , dat het niet anders kan zyn ,

of het moet daardoor aangedaan worden , en

daaroin wankelen en byna aan een ver

twyfelend gelyk zyn. Maar hetzelve cen

tydlang geworſteld hebbende , ontworſtelt

eindelyk . Derhalven vertwyfelt hetzelve

nooit. Ik heb ruimer geſproken , het geen

de Papiſten zelve niet ontkennen. Ik zeg

daarom nog meer : nooit gelooft hy niet:

nooit gelooft by niet met gewisheid , dat zya

ne is de zaligheid ; namentlyk omdat hy ge

lovende ſtrydt , gelovende overwint. Zo

ſpreekt CHAMIER US Panſtr. Tom .

I. I. XIII. c. I. X. By
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.

X. By CHAMIERUS worde ge- X.

voegd PETRUS MOLINÆUS , dieMolinæus.

nadat hy wydlopig hadde gehandeld van

die verzekeringe,waardoor zig iemand

de beloften des Evangeliums toepaſt,

gelovende, dat hem de zonden om Chri

ftus wille zyn vergeven , drukt hy zig

zeer fraai met dezewoorden uit. Doch

deze dingen gaan niet daarhenen, dat uit

de naamrolle der gelovigen zouden uitge

delgd worden , zo vele als 'er tot deze volle

verzekerdheid des geloofs nog niet zyn geko

men , die God niet geeft aan alle op den

zelfden tyd, noch in de zelfde inate. Maar

dat wy geleerd worden , dat dit vertrouwen

van God wordt aanbevolen , en van hem

ernſtig moet gebeden worden , en dat men

met alle kragten daarover moet uit zyn ,

hetzelve door gebeden en goede werken ver

ſterkt worde en toeneme. Voeg daarby,

dat ook aan het zwak , maar niet aan het

geveinſt geloof ,zyne plaats wordt vergund :

ook met druipende ogen ziet men den weg .

En die door het aanſchouwen van de kopere

Nange genezen wierden , waren niet alle

even ſterk ziende. Ziet MOLINÆUS

Difput. de Fid. Juſt. P. II . Theſ. 39.

XI. Wyffelyk merkt ook PERKIN- XI.

SIUS aan in zynen Catholykſchen Gere-Perkinſius.

for

dat
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formeerden , Verſchilſtuk XVI. Van het

ingewikkeld geloof ; dat de onderwyzing

van ſommige Catechiſmuſſen wel moet

verklaard worden, die het geloof in den

hoogſten en volmaaktſten trap ſchynen

te beſchryven , wanneer zy hetzelvezeg

gen te zyu enegewiſſe verzekering des

gemoeds van de liefde Gods en zyne

gunſte tot ons in Chriſtus. Want of

ſchoon , zegt hy , alle geloof uit zyne na

ture is ene gewiſe verzekering, zo is noch .

tans de enige volmaakte verzekering het

ſterk en beveſtigd geloof. Derhalven moeſt

het geloof beſchreven worden , niet alleen

naar zyne voornaamſte ſoort en hoogſte

trappen ; maar ook deszelfs verſcheidene

trappen en mate moeſt verklaard worden

opdat ook de gene die zwak zýn , waarlyk

en regt van hunnen ſtaat zouden konnen on

derwezen worden . En ik twyfel niet , of

die Broeders zelve , die anders in de ui.

terſte dingen ſchynen te verkeeren , en

de harde en vergrotende ſpreekmanieren

te beminnen , zullen dit belyden .

XII . XII. Ik eindige met de woorden van

En Dave- DAVENANTIUS , die zo zyn , dat 'er

nantius. naauwlyks iets klaarder en naauwkeuri

ger zoude konnen gezegd worden , en

in welke ik van harten wenſchte , dat

alle

2
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alle mogten overeenſtemmen . Het woord

-vertrouwen , zegt hy , betekent twe din

gen . De daad van op Jeſus Chriſtus te

ſteunen en hem aan te kleven zelve , waar

mede wy Chriſtus als met beide handen om

helzen , en door die daad de vergeving, ge

nade en heerlykheid van God den Vader po .

gen te verkrygen : en deze daad denken wy

te zyn de gene , waarop altyd volgt de

regtvaerdigmaking, dat is , de vryſpreking

van zonden , en de aanneming tot genade

en in de gunſte Gods: het my dat de zon

daar op dat zelfde eerſte ogenblik de volle

verzekerdheid van de verkregenè vergevinge

ontvange , of ook niet. Somtyds betekent het

vertrouwen ook wel het geen op de uit

werking van het regtvaerdigmakende geloof

volgt, namentlyk dc volle overtuiging , en

om zo te ſpreken, het levendig gevoel van

de ontvangene vergevinge en verkrege

ne Goddelyke gunſte. Wy ſtaan toe , dat

dit vertrouwen niet is het regtvaerdig

makende geloof , maar de dogter van dat

geloof : waartoe de ziel niet dan na ve

le oeffeningen des geloofs en der heilig

heid pleegi tegeraken. Dit zegt die Eer

waarde en Hoog Geleerde Sarisburiſche

Biſſchop , die weleer een voornaam lid

van onze ge

weeſt ,
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weeft , in het boek , wiens opfchrift is,

Bepalingen vanenige Godgeleerde vragen .

Vraag. XXXVII.

VIII. HOOFDSTUK.

Wat voor ene betrekking het Ge.

loof hebbe tot de Regtvaerdig

making

1. Ofbet gelooofzy ené van de oorzaken der

regtvaerdigmakinge, ofeenbewys ,datzy

reeds geſchiedzy.II. III . IV. V. Deregtt.

vaerdigmaking beeft verſcheide tyds grea

wrigten , waarvan ſommige voorbet ge

loof voorafgaan. VI. Andere opbet geloof

volgen. VII. Gewoonlyk beſcbryft de

Schrift de regtvaerdigmaking als ene

vrugi des geloofs. viii. Of het geloofint

de regtvaerdigmakinge zyene voorwaarde,

die de plaatsvan de volmaakte geboors

zaambeid vervult. IX. Dat gevoelens

maaktvan het Evangelium ene nieuwe

wet, X. Deszelfs vier dwalingen. XI.

Het gevoelen van D. W. XII. En van

degenedie zyn Boek ondertekend bebben.

XIit . Waardoor de weg gemaakt wordt

tot énigbeid .

I. Van4
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1.

Of het ge

loof zy ene

van de

.

1 .

Van

an hier konnen wy nu bekwame

lyk overgaan tot die vraag , wat

voor ene betrekking het geloof hebbe in 't

werk der regtvaerdigmakinge; of als ene oorzaken

oorzaak , die dezelve doet geſchieden , of der regt

als een teken en bewys, dat zy reeds ge- kinge, of

ſchied zy. Deze dingen fchynen veel een bewys;

van malkanderen te verſchillen , wan- dat zy

neer men op den klank der woorden reeds ge

lett; maar het verſchilzal zig veel kleiul-ſchiedzy:

der vertonen , wanneer de zaak zelve ;

nadat de dubbelzinnigheid der woorden

ontvouwd is , zig naakt voor de ogen

zal ſtellen , en het zal te gelyk blyken ,

welker ſpreekmanieren met den ſtyl der

Schrifture beft overeenkomen. Het welk

ik
ор

deze wyze zal zoeken in 't werk te

ſtellen . "

II. De regtvaerd
igmaking

is ene vry- II.

fpreking vanzonden. De vryſpreki
ngDeregt

van zonder is eneverkla
ring

, dat aan king heeft

de Goddelyk
e regtvaerd

igheid
voor de verſchei

želve van den Börge zy voldaan . Deze de tyds ge

verklarin
g brengt te wege, dat de zon wrigten ,

den , voor welke voldaan is, den uitver ſommige

korenen zondaren niet worden toegere- voor het

kend tot verdoemen
is

, maar de voldoe- geloof

ning des Borgen hun wordetoegerek
end vooraf

gaan.

tot regtvaerdigheid. De toerekening van

G 2 de
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de geregtigheid des Borgen heeft ver

ſcheide tyds gewrigten :en wordtgebragt,

of tot alle uitverkorene in een geeſtelyk

lighaam vergaderd in ' t algemeen, of tot

elk in 't byzonder. Want gelyk nu al

enige malen is ingeſcherpt , wanneer

Chriſtus ſtierf, heeft God de gantſche

waereld zyner uitverkorenen met zig zel

ven verzoend, en heeft verklaard , dat

hy hun hunne misdaden niet zoude toe

rekenen , en dat om de volmaakte voldoe .

ning van Chriſtus. 2. Cor. V : 19. Ik

mag het daarom wel lyden , dat deze

daad Gods , de algemeene regtvaerdig

making der uitverkorenen worde ge

noemd. In der daad is Chriſtus geregt

vaerdigd , wanneer God hem uit de do

den heeft opgewekt, en enen kwytbrief

(kwitantie ) van die door Chriſtus vol

bragte , en van hem aangenomene beta

linge heeft gegeven . En die zelfde Chri.

ſtus is opgewekt tot onze regtvaerdigma

making. Rom . IV : 25. Want wanneer

hy geregtvaerdigd wierdt, wierden de uit

verkorene te gelyk in hem geregtvaer

digd , als welkerperſoon hy voorſtelde.

III. Het luſt my hier af te ſchryven

de uitlegging van CHARNOK US over

het zoeven aangehaalde vaers van Pau .

lus

III.
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inen .

wierdt vrygeſproken , hebben alle de gene
,

lus : in zyne Engelſche werken , IIde

deel, p. 321. Wanneer Gode het lyden van

Chriſtus op den berg Calvaria zeer behaagde,

20 vergat hy genadigłyk onze zonden :

en verklaarde ons uit rebellen voor erfgenc

In deze vryſprekinge van Chriſtus

is die FONDAMENTEELE ( tot. enen

grondſlag liggende] REGTVAERDIGMA

KING der gener die eens zullen leven en

geloven te vinden ; die egter de behoorlyke,

gedaante niet heeft, noch dadelyk is, voor,

dat zy geloven. Gelyk in den val van A.

dam is geweeſt defondamentcele verdoeme

nis van alle de gene die in zyne lendenen

waren opgeſoten ; niet de dadelyke , tot dat

zy zelve aanwezig waren , de zelfde natu

re inet hem deelagtig geworden zynde: op

de zelfde wyze, terwyl Chriſtus als Borge

welker perſoon hy voorſtelde, en welkerzon

den hy droeg , in deze zyne vryſprekinge de

fondamenteele vryſpreking van alle lydin

gen , die als ſtraffen zyn aan te merken.

Wanneer hy als een algemeen perſoon ,veler

zonden in de opofferinge van zigzelven droeg,

en voor der zelver ſchuld voldeedt, zo heeft

by als het hoofd ontvangen de vryſpreking

pan die alle , welker ſchuld by op zig hadi

genomen ; : opdat zy niet te eniger tydonder

dereG 3
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įy .

den laſt íþunner zonden zouden bezwyken ,

of in de ſtraffen , die door de wet bedreigd

zyn , zouden vervallen. Dit zy genoeg uit

CHARNOKUS : want wat daarop volgt,

is te wydlopig. Laat ons tot ons oog :

merk wederkeeren.

: IV. Op deze algemene, of, gelyk:

ze CHARNOKUS noemt, fondamen

teele, regtvaerdigmaking volgt ene an :

dere byzondere , en meer dadelyke, die

áan enen iegelyken uitverkorenen hoofd

voor hoofdwordt toegepaſt. En deze

gaat wederom of daarhenen , dat den

menſche, om de voldoening van Chri

ſtys voor hem , het eerſte beginſel van

de zaligmakende genade en het geeſte

lyk leven worde medegedeeld ; of dat

hy verklaard worde reeds te zyn in den

ftaat der genade. Het kan zekerlyk niet

geſchieden , dat God den zondaar met

žyne eerſte genade werkinge zoude wil.

len begunſtigen, en hem het begin des

geeſtelyken levens ſchenken , dan met

opzigt op de verdienſte yan Chriſtus

die hy verklaart dezen menfche in’t by.

zonder toe te behoren , wanneer hy hem

begint te ſchenken die dingen , die Chri

ſtusdoor zyne gehoorzaamheid en dood

verkregen heeft. En voor zo verre kan

ge :

+
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gezegd
worden

, dat die menſch
in zyne

eerſte
wedergeboorte

worde
geregtvaer

digd , dat is , verklaard
te zyn een van

die , voor welke
het regt tot het leven

van Chriſtus
is verworven

; door de

kragt
van welk regt hy nu uit den geeſt

lyken
dood tot het leven wordt

opgewekt
.

V. Het is klaar
, dat alle deze tyd V.

gewrigten van de toerekeninge der

regtigheid van Chriſtus voorhet dadelyk

geloofvooraf gaan , en , indien menaan

dezelve dennaam van de regevaerdigin

ge wil geven , (waaraan ik egter twyfel,

of het welin navolginge van deSchrift

zoude konnen geſchieden ,) zo is het ge

loof zekerlyk in dit opzigt een gevolg ,

yrugt, kenteken en bewysder regtvaer

digmakinge.

VI. Anderzins betekent de regtvaer- VI.

digunaking doorgaans naar den Ityl der Andere ap

H. Schrift die daad van God , waar het geloof

door hy verklaart , dat de menſch reeds volgen .

uit den ſtaat des toorns ender vyandlyk

heid is overgegaan totden ſtaat der ge.

nade en der vriendſchap , en geniet het

voorregtvan de vergevinge der zonden ,

ende hope der heerlykheid , die niet be.

ſchaamdmaakt. Maar deze regtvaerdige

making is uit het geloof en door het ge

loof,
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loof , gelyk Paulus overal leert: en by

gevolg een gewrogte en vrugt des ge

loofs , een gevolg der wedergeboorte en

der kragtige roepinge. Die by geroe

pen heeft, heeft hy ook geregtvaerdigd. Zo

danige waart gy fornmige , maar gy zyt

afgewalſchen , maar gy zyt geregtvaerdigd.

Met hetharte gelooft men tot regtvaerdigheid.

Wetende, dat de menſch niet dan door het

geloof in Jeſus Chriſtus wordt geregtvaer

digd, zo bebben wy ook in Chriſtus Jeſus

geloofd, opdat wy geregtvaerdigd wierden

uit den gelove in Chriſtus.

VII.

VII.Deze ſpreekwyzen der H. Schrif .
Gewoon

ten zyn al te klaar, eigentlyken kragtig ,lyk be .

ſchryftde dan dat zy door gezogte uitleggingen

Schriftde tot iets anders zouden overgebragt wor,

regtvaer. den . Het kan zekerlyk niet ontkend

digmaking worden , dat de gene ſpreekt naar de

vrugtdes gewone , zo niet naar debeſtendige ma

geloofs. -nier der Schrift , die het geloof telt on

der de oorzakenvan die regtvaerdigma

kinge, waar ontrent de gehele redenee.

ring van Paulus verkeert. Maar Paulus

zintwiſtede niet van de enkele openba

ringe der
regtvaerdigmakinge , maarvan

haar zelve. Veel meer gaat het geloof

voor het gevoel van de regtvaerdigma.

kinge en de vermakelykheden vanden

zoet:

1
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is zy

zoetſten vrede en vriendſchap met God

vooraf.

VIII. Maar indien hetgeloof onder VIII .

de oorzaken der
regtvaerdigmakinge teloof in de

tellen is , voor hoedanig ene oorzakeregtvaer

dan te houden ? of voor ene voor- digmakin .

waarde der regtvaerdigmakinge , die het E - se zy ene

vangelium vereiſchtin plaatſevan die vol- de,diede

Inaakte gehoorzaamheid, die de wet voor- plaats van

maals vereiſchte , of voor een werktuig , de vol

waardoor men Chriſtus en zyne gereg .maakte ge

hoorzaain
tigheid , die in het Evangelium wordt heid ver

aangeboden , aangrypt.
vult.

IX. My waarlyk , om rondborſtig te IX .

Dat gevoer
ſpreken , komtdat eerſte gevoelen

voor

als ene invoering
van ene nieuwe wet ,van het

waardoor die zo zoete , genadige , en Evange

voor Chriſtus
heerlyke

aart des Evan-lium ene

geliums
niet weinig verdorven

wordt.Iknieuwe

houd my nu niet op met Socinus , die

de voldoening
van Chriſtus

en toereke

ning van zyne geregtigheid
ontkennen

de , het gantſche
Evangelium

verdraait
.

Ik heb te doen met ſommige
Broederen ,

die voor de voldoening
van Chriſtus

eerbied hebben , en zyne
geregtigheid

voor de enige verdienende
oorzaak

on

zer zaligheid
godvrugtig

erkennen
, doch

van het geloof wat onvoorzigtig
ſpreken ..

X. De.

len maakt

wet.

G 5
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X. X. Deze , denk ik, dat daarin dwa

Deszelfs len : I. Dat zy onder den name des ge

vier dwa .

loofs mede verſtaan de hope der kwyt
lingen.

ſcheldinge en de liefde Gods, als ook de

droefheid over de zonde , en het voor

nemen van een nieuw leven , en , met

een woord , alle daden , die tot de ware

en opregte bekeering vereiſchtworden ,

en de gehoorzaamheid , die met een op

regt harte uit den gelove aan het Evan

gelium wordt bewezen : en dat zy wil,

len,datalle deze dingen zyn iets nood

zakelyks, en dat gantſchelyk voorafvers

eiſcht wordt ,opdat iemand in de genade

Gods worde aangenomen , en van hem

daarna voor enen geregtvaerdigden wor ,

de gehouden. Tegenwelke Itelling ik

onlangs myne bedenkingen heb tegenge

ſteld : waarby ik nu nog dit doe , dat

deHooggeleerde Hoogleraars van onzen

Godsdienſt in Nederland hebben geoor

deeld , dat de Remonſtranten , de zelf

de lere met evengelykewoorden uitleg .

gende, met opgeſchovene gordynen aan het

geloof ene Sociniaanſch-Paapſche reden om

te regtugerdigen toe- eigenen . Het welk zy

met bondige redenenbewyzen. Ziet bet

pordeel ( Cenfura ] van de. Leidſche Profeſo

fen . cap. X. 1 2 , 3. Zo verſe ishet

'er



des Geloofs tot de Regtvaerdigmaking. 107

' er af , dat onze Kerk deze lere ooit

voor de hare zoude hebben erkend. II,

Dat zy willen , dat dit geloof zoude ko

men in de plaats van die volmaakte ge

hoorzaamheid , die het wettiſch verbond

vereiſchte. Want in derzelver plaats

wordt in 't genade verbond geſteld de

volmaakte gehoorzaamheid van Chriſtus ,

waardoor het regt der wet veryuld is.

III . Dat zy hetgeloof in dien zin en

betekeniſſe beſchouwen als ene daad , die

uit kragt van 'een voorſchrift geſchiedt, en

die door de genade Gods van ons vol.

bragt wordt, met opzigt op welke God

ons wil ſchenken de geregtigheid van

Chriſtus, en de vergeving der zonden ,

uit ene zekere genadige beſtellinge. IV.

Dat zy willen , dat die voorwaarde door

het Evangelium van ons vereiſcht worde ,

opdat wy by God voor regevaerdige en

onſchuldige gehouden worden. Want

devoorwaardeder regtvaerdigmakinge ,

als wy eigentlyk zullen ſpreken , is gene

andere dan ene volmaakte gehoorzaam

heid . Deze vereiſcht de wet. En het

Evangelium ſtelt in derzelver plaats gene

andere. Maar hetzelve leert : dat aan de

wet voldaan zy door den Borge Chriſtus:

daarna dat het werk des geloofs is , de

)

vol.
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len van

voldoening , die haar wordt aangeboden ,

aan te nemen , en door het aannemen

tot hare eigene te maken : en dat zo

naar de genadige beſtelling Gods, die

door het Evangelium is geopenbaard ,

alle gelovigen uit den gelove geregtvaér

digd worden. En dit is het egt gevoe.

len van de Hervormde Kerke , elders

breedvoeriger van my bewezen.

XI. XI. Nu zullen wy den vrede en de

Het gevoe. enigheid betragten ,nadat wy voor de

D. W. waarheid gezorgd hebben , van welke dat

niet alle de gene in dit ſtuk afwyken ,

die anders by ſommige onder den naam

van Neonomianen bekend ſtaan , gelyk

Britannien weet , wilde ik ook dat aan

ons Nederland niet zoude onbekend zyn,

Immers laat de opregtheid niet toe , noch

de Godzaligheid vergunt, dat wy de

overeenſtemming van Broeders, wie zy

ook zyn, in de regtzinnigheid, ongemerkt

zouden laten voorby gaan. Ik heb waar,

lyk met een groot genoegen gelezen ,die

klare en onderſcheidene onderwyzing

van de regevaerdigmakinge en het regt

vaerdigmakend geloof, waarinede de

Eerwaarde Heer DANIEL WILHEL

MIUS zyne gedagten heeft verklaart,

in de verdediginge der Evangeliſche waar,

heid .
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heid. p. 13. Hem zelven en het gemeen

is daaraan gelegen , dat de hoofdſomme

daarvan hier worde opgegeven . Hy

belydt danr, en leert : dat ons onze

zonden vergeven worden alleen om de

verdienſte en geregtigheid van Chriſtus,

die ons, wordt toegerekend. Dat ons

geloof niet zy die geregtigheid ,

welke , of met opzigt op welke , wy

de vergeving erlangen . Dat God het

geloof , of enige onvolmaakte gehoor.

zaamheid , niet , door ene zekere genadi

ge ſchatting, aanneme in plaatſe van die

volmaakte gehoorzaamheid, die de wet

vereiſcht,als ene geregtigheid, metopzig

te van welkeGod onswaardig oordeeltder

vergevinge der zonden en des eeuwigen

levens, als of hy tot dien eindeom Chri.

ſtus wille de wet hadde afgeſchaft: want

datop dezewyzedeverdienſten van Chri

ſtus , als de enige verwervende oorzaak

der vergevinge der zonden en deeeuwi

gen levens , worden uitgeſloten . Dat

noch het geloof , noch enige andere

zaak , die in den menſch is , ene oorzaak

der vergevinge zy : als welke zy enevrye

en mildadige genade Gods. Dat God

niet alleen befloten , of Chriſtus verdiend

hebbe , dat deuitverkorene tot het ver

kry
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!

krygen van de vergevinge zouden be

kwaam zyn , indien zy geloven zouden i

maar ook dat zy zekerlyk zouden gelo

ven , en de vergeving onfeilbaar erlan

gen . Dat dat geloof, waaraan God de

vergeving toe-erkent , zy,dat vertrou

wen op Chriſtus den gekruiſten , mynen

Zaligmaker , waardoor ik den gehelen

Chriſtus aanneem , met uitſluitinge van

alle andere voorwerpen des vertrouwens,

tót regtvaerdigmaking , heiligmaking ,

en heerlykheid : ſteunende op zyne vera

dienſten , volheid , magt, en zorge om

dat alles langs enen hem welbehagenden

weg te volbrengen , het geen hy zelf

beloofd heeft, en het geen ik nodig heb .

Dat wy de vergeving wel niet ontvan

gen eer dat wy Chriſtus aannemen ;maar

dat wy Chriſtus zelven met alle zyne

weldaden aannemen : zo pochtans, dat

ik eerſt gelove , dat de vergeving der

zonden in hem te vinden zy , voor my

zo wel als voor andere zondaren , als ik

hem maar in den gelove aanneme. Dat

de nuttigheid des geloofs tot de verkry:

ging der vergevinge deze zy , niet dat

het dezelve verdiene, toebrenge, of op

enigerlei wyze uitwerke, maar dat het

zelye beantwoorde aan den eiſch van het

Evan
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Evangelium , volgens welken het Gode

behaagd heeft de geregtigheid van Chri

ſtus ons toe te paſſen , zo nochtans , dat

het geloof zelf onder de vrugten van

Chriſtus dood te tellen zy. Dat wy der

halven door het geloof geen regt ont

vangen tot de vergeving om Chriſtus

wille : maar dat de belofte Gods ons het

regtgeeft tot de vergeving om dever

dienſten van Chriſtus, wanneer wy ge

loven . Ondertuſſchen wil hy het geloof

lieyer ene voorwaarde der vergevinge

noemen , als een middel om dezelve te

verkrygen : dewyl hy denkt, dat door

hiet denkbeeld van zulk een middel aan

het geloof ene al te grote kragt om te

veroorzaken worde toegeſchreven ; zo

nochtans, dat hy de gene die dit woord

wilden gebruiken , gaern zoude ontſchul

digen , terwyl hy gelooft, dat zy niets

anders verſtaan dan een zedelyk mid

del, het welk even zo veel zegtals ene

voorwaarde : waarom de Regtzinnige

deze woorden zonder onderſcheid ges

woon zyn te gebruiken. Hyvoegt daar

by , dat het attdes geloofs zy , dat het

zelve zie op Chriſtus en zyne geregtig

heid , op dezelve ſteune, en dezelveaan

neme tot vergeving : en dat hetdaarin

ор
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op enebyzondere wyze met het geloof,

voor alle andere inklevende genade , ge

legen zy . Doch dat dit , dat wy door

het geloof de vergeving ontvangen, niet

zo zeer daarvan daan komt , datwydoor

het geloof Chriſtus aannemen , als wel

dat dit de ſchikking van God is , dat

enen iegelyken , die Chriſtus door het

geloof aanneemt, de zonden vergeven

worden.

XII. XII. Ik doe nog daarby de voortref

En van delyke woorden van het verenigins ge

zyn boek ſchrift, 't welk my uit Engelandis toe

onderte- gezonden : Wy verklaren , dat hoewel de

kend heb- wedergeboorte , bekeering tot God , het ge

loof in onzen Here Jeſus Chriſtus , en een

heilige wandel, door het uitdrukkelyke woord

Gods worden vereiſcht, als zonneklaar tot de

zaligheid van den zondaar noodzakelyk; noch

tansnietsdaarvan, het zy enig werk, dat van

den menſche is gedaan, of door den Geeſt

Gods in hem voortgebragt, zy , onder het

denkbeeld van ene onderſchikkinge, of onder

enige andere benaminge , een deel van die

geregtigheid, om welke , of ten opzigte van

welke , God vergeeft , regtvaerdigt, en de

zondaars in genaden aanneemt, of het regt

tot het leven hun toe-erkent ; daar dit alleen

zy de geregtigheid van Jeſus Chriſtus bui

ben.

ten
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de weg geo

ten hen , die hun is toegerekend, en van hun

alleen door het geloof isaangenoinen. Zo

ſpreken de Engelſche Godgeleerden , die

het boek van DANIEL WILHEL

MIUS hebben ondertekend.

XIII. Deze dingen, wanneer zy in op- XIII.
Waardoor

regtheid gezegd, en getrouwelyk
valt

gehouden worden , gelyk de liefde , die maakt

niet ligtvaerdig enen argwaan opvatt, wordt tot

gebiedt te geloven ;zo zie ik waarlyk enigheid.

niet , wat 'er nog zo zeer in dit ſtuk in

verſchil zoude blyven. Men moet aan

de deugd geneeigenzinnigheid
toeſchry

ven : en de liefde moet niet gekrenkt

worden onder den fchyn van de waar

heid te verdedigen. Het is een werk

van ene meeſteragtige
ſtrengheid de

woorden van alle naar menſchelyke

ſpreekmanieren
te beoordeelen

. Welke

voetyzers van ſtrenge Tugtmeeſteren
,

die zy geloven , onwettigverkoren te

zyn , edelmoedige
gemoederen

zig niet

laten aandoen . Daar de Schrift ,beſchry

vende de betrekking des geloofs tot de

regtvaerdigmaking
, dezelve noch een

werktuig , noch ene voorwaarde
zegt te

zyn ; zo kan hy zo wel een regtzinnige

zyn , die geen van beide deze woorden ,

dandie een van beiden

H
bruikt.

of beide ge
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bruikt . Ik houd het daarvoor ; die de

geregtigheid van Chriſtus voor de enige

erkent, waardoor wy voor God beſtaan ;

en dat zy door het geloof aangenomen

worde , opdat zy de onze zy , en dat wy

zo door het geloof geregtvaerdigd wor

den , niet door enige waardigheid des

geloofs, of oorzakelykheid , gelyk zy

ſpreken , veel min door hare verdienfte ,

of ſtelling in de plaats van de volmaakte

gehoorzaamheid , maar uit kragt vanene

genadige ſchikking van God , waar

door hy heeft vaſt geſteld , dat hy om

de geregtigheid van Chriſtus de gelovi

gen zoude regtvaerdigen ; zulk enen

Godgeleerden , bewaremyGod , dat ik

daarom van onregtzinnigheid zoude be

ſchuldigen , omdat hy mogelyk het ge

loof liever ene voorwaarde der regtvaer

digmakinge wilde noemen , en ik een

werktuig.

IX . HOOFD .

1
>
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IX. HOOFDSTUK.

Of de zinsverandering voor de

vergevinge der zonden vooraf

gaa ?

I. De Staat van verſchil. II. Dewyl de da .

den des geloofs ender zinsveranderinge te

gelyk op enen tyddaar zyn , zo gaat deze

op de zelfde wyze als het geloof voor de

vergevinge der zonden vooraf. III. De

zinsverandering , bet zy dezelve als een

genade goed , of als ene pligt beſchouwd

worde , is er voor de dadelyke vergevinge.

M
van ver

1 . aar dit verdient ook overwogen1.

te worden , of de droefheid De Staat

over de zonden , boetvaerdigheid en ſchil.

zinsverandering, of het voornemen om

naar den wille Gods te leven , de regt

vaerdigmaking en vergeving der zon

den , als ene in orde brengende'voor

waarde , die in het onderwerp voorver

eiſcht wordt, voorafga. En hier houd

ik veel meer vandeeenvoudigheid der

Schrifture , als van alle ſpitsvindighe

H2 den
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deze ор

den der Scholen ; welke meer twiſtoragen

voortbrengen , dan ſtichtinge Gods, die in

den gelove is. Namentlyk dit is de zaak.

II . II. Zo haaſt als het beginſel van

Dewyl de

daden des het nieuwe leven in enen volwaſſenen

geloofs en menſch door den Geeſt der genade ge

der zins . legd is, zo ſpruiten uit dat grondbegin

verande- felaanſtondsvoort geeſtelykewerkzaam
ringe te

heden van allerleiſoorten , terwyl die
gelyk op

enen tyd daden zo door malkanderen doorgaan ,

daar zyn, en de ene de andere voortbrengen , en in

zo gaat de oeffeninge vermengd zyn , dat zy

de

zelfde wy.in de betragtinge zelve naauwlyks kon

ze als hec nen onderſcheiden worden , of bepaald ,

geloof welke ten opzigte van den tyd eerder,

voor de

vergevin
of later zy. Het kan gewiſſelyk niet an

ge der zon.derszyn , of ene ziel , die door den

den voor- Geeft is levendig gemaakt, moet by dat

af.
bovennatourlyke licht, waardoor zy bę

ſtraald is , en zig zelyen zien , door on

telbaar vele zonden grouwelyk en in den

grond verdorven , en ook Chriſtus, als

vol van genade,waarheid en zaligheid.

Deze beſchouwing moet noodzakelyk

maken , dat zy en aan zig zelven met

beſchaamdheid en ſmerte een mishagen

hebbe, en met ene zeer grote begeerte

naar Chriſtus toegedreven worde.Daar

uit ontſtaat de aanneming en toe-eige

3

ning
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ning van Chriſtus , opdat zy van de

grouwelykheid en de ſchuld harer zon

den bevryd worde. Maar zy kan Chri.

ſtus niet aannemen tot regtvaerdigma

king , ten zy zy hem teffens aanneme

tot heiligmaking: en zy kan hem niet

aannemen als enen Prieſter, die de zon

den verzoent, ten zy zy hem teffens aan

neme als Koning , aan wien zy zig tot

gehoorzaamheid onderwerpe. "Waaruit

volgt , dat die daad des geloofs , waar

door wy Chriſtus aannemen tot regtvaer

digheid, niet kan geoeffend worden zon

derene , ofvooraf gaande, of altansdaar

mede gepaard gaande , zinsveranderinge ,

en een voornemen van een nieuw leven .

Indien derhalven het geloof voor de

regtvaerdigmakinge voorafgaat : gelyk

wy zo even hebben vaſtgeſteld : zo is

het zelfde te denken van de zinsverande

ringe, die te gelyk met het geloof uit

het zelfde grondbeginſel des geeſtelyken

levens voortſpruit.

III. Vervolgens kan deze boetvaer- III.

digheid en zinsverandering twezins be- De zins

ſchouwd worden : ofzoals zy is een goed verande

van het genade verbond , of ene vrugt zy dezelve

van Chriltus verdienſten , en gaat dus als een

naar de Goddelyke beſtelling, ten min- genade

H 3
Iten goed ,
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of als ene ſten volgens de ordening der nature ,

fchouwd voor een ander genade goed der perſo

worde , is neele regtvaerdigmakinge, en derdade,

'er voorde lyke vergevinge der zonden vooraf: of

dadelyke, zo als dezelve is ene pligt des menſchen ,

vergevin
en zo wordt zy van God vereiſcht als

ge.

ene daad , die van den menſch moet be

tragt worden om de vergeving te erlan

gen , niet die de vergeving op enigerlei

wyze verdiene , of iemand regtgeve tot

de vergeving, maar die ten minſten be .

wyze ,
dat de menſch in zulk enen ſtaat

zy , waaraan alleen de vergeving is bes

loofd , dat is , kragtig geroepen en we

dergeboren.

IV . IV . Hier zoude ik dan liever willen

ſtaan blyven , dan my zelven en anderen

met onnutte ſpitsvindigheden van nete

lige zintwiſtingen veel te doen geven .

Want op deze wyze wordt beſt gezorgd

voor de vrye genade Gods en de Evan.

geliſche godzaligheid , en voor de lafte.

ringe deweg afgeſneden.

X. HOOFD
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X. HOOFDSTUK.

Verklaring van enige dingen , die

vreemd ſchynen te zyn.

I. In welken zin gezegd worde, dat alle zoria

den te gelyk vergeven worden , ook de toe

komende. II. Dat God genezonden in de

gelovigen zie. lII. Dat in bun gené zonda

lyke wangeſtalte zy. IV. En dat 'er van

bun geneſcbuld doornieuwemisdaden wor

de gemaakt. V. Dat zy gene zonden

bebben , die het geweten verwoeſten : cn

dat David niet naar waarheid over den

laſt der zonden , die op bem lag , geklaagd

bebbe. VI. Dat de zonde bun geen na .

deel toebrenge. VII. Noch dat God door

enige van hunne misdaden beledigd wor

de. VIII. Dat de belydenisniet noodza

kelyk zyter verkryginge van de vergevinge.

IX . Gelyk als ook niet het gevoel van de

zonde , of de verootmoediging der ziele.

X.Ofde dagelykſche gebeden.

1. Noveris , waarin vele dingen In welken

.

voorkomen , die ongewoon zyn om te zin gezegd

horen , maar die, opdat zy niet kwalykworde,dat

H4 ver
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den te ge-verſtaan worden , ene nadere verklaring

lyk verge nodig hebben. En wel het eerſte, van de

den , ook vergevinge van alle zonden te gelyk , de voor

de toeko- gaande en tegenwoordige niet alleen , maar

mende. ook de toekomende, is op zig zelven klaar

genoeg. Want dewyl in 't geheel alle

zonden der uitverkorenen op Chriſtus

zyn overgebragt, en van Chriſtus voor

alle voldaan is , zo brengen die Geleer

de Mannen overeenkomſtig met hunne

grondſtellingen in , dat in de regtvaer

digmakinge, die ene toepaſſing van de

voldoeninge van Chriſtus is , den gelo

vigen die verklaring gedaan worde, dat

voor alle hunne zonden voldaan zy , en

by gevolg , dat 'er ganſchelyk gene zy ,

of voorgaande, of toekomende, die hun

zoude toegerekend worden tot verdoe

menis.

II . Dat God niet aanſchouwt de onge

Dat God regtigheid in Jakob , en niet aanziet de

deninde boosheid in Ifraël, heeft Bileam met even

gelovigen zo veel woorden gezegd. Num. XXIII:

zie. 21. In dezen zin , naar hunne gedagten :

God ziet zekerlyk door zyne alwetend

heid , al wat van enen iegelyken wordt

misdaan . Hy ziet ook de zonden der

gelovigen , als zonden der gelovigen , voor.

zo verre zy van hun zyn begaan : want

al

II .

X
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al wat waar is , dat ziet God , dat het

waar is. Maar hy ziet ook niet de zon

den dergelovigenals zondendergelovigen, X

voor zo verre zy niet meer de hunne

zyn , voor welke zy zelve zouden moe

ten betalen ; maar zonden van Chriſtus,

wien zy zyn toegerekend, en dienu voor

dezelve heeft voldaan.

III. Zy leren , dat de ſmette en wan III.

geſtalte der zonde twezins konne be- Dat in hun

Ichouwd worden ; of met opzigt op de gene zond

heiligmaking, ofmet opzigt op deregtvaer geſtaltezy.

digmaking. Ten eerſten opzigte leren

zy , dat de gelovigen daardoor zo beſmet

worden , dat hunne beſte pligtsbetragtin

gen, wanneer zy met de naauwkeurig

heid van Gods wet worden vergeleken ,

niets dan drek zyn . Maar ten laatſten

opzigte , daar Chriſtus alle zonden van

de uitverkorene op zig genomen , en de

zelve Gode aangenaamen welbehagelyk

gemaakt heeft , ontkennen zy , dat de

gelovige door enige grouwelykheid hun

ner misdaden voor God afſchuwelyk

zyn , of uit zyne regtvaerdigmakende

gunſte uitvallen .

IV. Dat een geregtvaerdigde, wan- IV.

neer hy in ene zeer grote zonde valt , En dat 'er
van hun

ene nieuwe ſchuld make , ſtellen in
zy

gene

X

H5 ze.
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ſchuld zeker opzigte, en ontkennen het in een

door nieu ander opzigt. Zy beweeren dit , voor

den worde 20 verre het de daadbetreft, zodat hy

gemaakt. in zyn geweten overtuigd zy , en gehou

den zyom voor God te belyden , dat

hy zulk ene misdaad hebbe begaan ; tot

welke te ontkennen , of enigermate te

ontſchuldigen hy niets zoude konnen by

brengen ; en waardoor by , naar de be

dreiging der wet , het eeuwig verderf

hebbe verdiend. Zy ontkennen het ,voor

zo verre het betreft de uitſpraak van den

regtvaerdigenden God , door welke de

wyl hy van alle zyne zonden is vryge

ſproken, zo kan het niet geſchieden ,dat

hem een veroordeelend vonnis om deze

nieuwe zonde zoude treffen . Zy be .

weeren het derhalven , opdat ik een in

de Scholen gebruikelyk woord bezige

van de ſchuld in de eerſte daad ; zy ont

kennen het van deſchuld in de twededaad :

En
zy helderen hunne gedagten op met

het voorbeeld van enen menfch , die

aan oproer en misdaad van gekwetſte

majeſteit ſchuldig zynde , de ſchuld , en

dat hy de ſtraffe hebbe verdiend , voor

de regtbank belydt, maar ondertuffchen

enenvrybrief,die hem door de genade

van den Vorſt is gegeven , by zig heeft.

V. Het
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Dat zy

gene zon

het gewe.

ten ver

K 시

lag , ge

V. Het ſchynt een ſchrikkelyk zeg
V.

gen te zyn , het welk zy metdeze woor.

den hebben uitgedrukt; dat het de ſtem den heb

by van den leugen geeft, die den gelovigen ben , die

zegt, dat zy zonden hebben, die het gewe

ten verwoeſten , en die op hun liggen als
woeſten:en

een laſt, die zwaarder is dan dat hy zoude dat David

konnen gedragen worden ; en dat David , niet naar

wanneer hy zig daarover beklaagde , niet
over den

naar waarheid hebbe geſproken. Doch zy lalt der

verklaren hun gevoelen dus , dat Chri- zonden,

ſtus den laſt onzer zonden op zig hebbe die op hem

genomen , gedragen , en dragende weg.
klangd

genomen ; zo dat niemand onder de ge-hebbe.

lovigen daarmede zoudekonnen bezwaard

worden , tot verderf, of tot vertwyfe

ling , en zyn geweten zo verwoeſt wor X

den , dat hy in waarheid zoude betuigen ,

dat God hem niet genadig zy. Dat in

David , Afaph , Heman , Job , en an

dere Heiligen , onderſcheiden moete

worden het geen zy in 't felfte van de

verzoekinge , uit ene zekere bezwykinge

des geloofs , niet al te voorzigtig van

Gods goedheid ſpreken , van het geen

zy , nadat zy zig wel bezonnen hebben ,

uit het grondbeginſel van een levendig

geloof betuigen . Van welke zake de

gene die inde Schriften ervaren zyn ,

zo
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ben ,

zo vele voorbeelden voor handen heb

dat deze dingen gene verdere uit

breiding behoeven .

VI. VI . Van de ſchade en het nadeel, die

Dat de
de zonde veroorzaakt, ſpreken zy dus.

zonde hun

De zonde , wanneer zy in hare nature
geen na

deel toe. wordt beſchouwd , is de wortel van alle

brenge. boze vrugten , en hare bezolding is de

dood , en gene zondemoet zo klein ge

agt worden , dat zy niet de eeuwige

hellenſtraffen zoude verdienen. Het is

ook betamelyk , dat zy den gelovigen in

die gedaante voorkome, zo dikwils als

zy hen door hare verſierde en leugenag

tige liefkozingen tot het begaan van haar

aanlokt : want dan is zy de allerverſchrik

kelykſte zaak , als die onzen allerbemin

nelykſten Here Jeſus aan 't kruis heeft

geklonken. Maar de zonden der gelovi

gen , wien God een verzoende. Vader

is, brengen hun geen waar nadeel toe , en

zy hebben geenreden om daarvoor te

vrezen . Want een waar nadeel is ene ei

gentlyk gezegde ſtraffe, en een deel van

de verdoemeniſle , die Chriſtus geheel

van de zyne heeft weggenomen . De

zelfde heeft de zonde , alle hare ver

ſchrikkelykheid
dragende , gedood, en

gemaakt , dat de gelovige van haar niets

meer
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meer te vrezen hebben , dan yan enen

doden leeuw. Het welk zy betuigen

geenzins te zeggen van de zonde, wan

neer zy vleidt en verlokt ; maar van de

begane zonde , die het geweten der ge

lovigen drukt , en hen verzoekt om de

vrye genade en liefde Gods, mitsgaders

de algenoegzaamheid van Chriſtus ver

dienſten , te verloochenen .

VII. Wanneer zy ontkennen , dat VII.

God door enige, hoewel zeer grote , zon -Noch dac

de van enengeregtvaerdigden worde bele: enige van

digd, zo willen zy dat wederom verſtaan hunne mis

hebben ten opzigte van die allervolmaakt-daden bele.

Ite verzoeninge , die Chriſtus heeft tedigd wor

wege gebragt , en die den gelovigen

wordt toe-erkend in de regtvaerdigma

kinge. Want zy ſtellen het in dezer

voegen in. God wordt niet beledigd

zonder oorzake. Daar is gene oorzaak

van belediginge behalven de zonde. Al

le zonden der gelovigen , en al het regt

vaerdig misnoegen Gods over dezelve ,

heeft Chriſtus gedragen en weggeno ;

En niet alleen een zeker deel van

die belediginge , maar alle , ganſchelyk

alle . Derhalven blyft 'er gene 'over ,

die de gelovigen zoude drukken. Tot

deze

de.

men .
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deze zegt God , Grimmigheid is by my

niet. Jel. XXVII: 4.

· Vill. Van de belydeniſſe der zonden
VIII.

Dat debe, gevoelen zy dit , dat dezelve regtvaer

lydenis dig , becamelyk en noodzakelyk zy daat

niet nood
toe , op dat God verheerlykt worde,

zakelyk zy
ter verkry.Jof. VII: 19. als de enige Heiland van

ginge van elendige menſchen ; en opdat de nood

deverge- zakelykheid, waardigheid , en kragc der

vinge. verdienſten van Chriſtus erkend worde.

Doch ontkennen zy , dat de belydenis

der zonden ene oorzaak zy ,
waardoor

de vergevingworde bevorderd , of ook

hare gewisheid. Die waarlyk gelovig

is , heeft even zo veel grond om zyn

gemoed over de vergevinge zyner zon

dengeruſt te ſtellen voor de belydeniſſe ,

als daarna. De enige grond der verze.

keringe is het woord der genade : Ik ;

ik ben't , die uwe zonden uitdelg om my

nent wille. De waarheid en kragt var

dat woord , 't welk eens in deregtvaer

digmakinge is uitgeſproken , is altoos

durend. Het is de pligt des geloofs het

zelve aan tegrypen , en zig toe te paf

fen , om daarop te vertrouwen ; niet op

ene plegtige belydenis, als iets dat voor :

af vereifehe wordt hetzelve te ver

wag .
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wagten. Want de belydenis zelve, zo

zy niet uit het geloof van dit woord

voortkomt, kan Godeniet aangenaam

zyn.

IX. Het gevoel oan de zonden tot ene IX .

heilige verootmoediging der ziele en op ook niet
Gelyk als

regte boetvaerdigheid , erkennen zyhet gevoel

voor ene pligt van ene gebrckkige godza -vandezon

ligheid : maar zy willen ſtaandehouden , de, of de

dat dezelve veel gemakkelyker en beterveroot.

voortkome uit het geloof van de reeds der ziele.

verkregene vergevinge , als van elders.

WantwanneerChriſtus zig aan ene zon

dige ziele vertoontmet alle de aangena

me
goedgunſtigheden van zyne genade ,

en haar de vergeving van zo vele en zo

grote misdaden uit eigene beweginge

fchenkt, zo zalzy wonder veel ligter en

heiliger wegſmelten in overvloedige tra

nen van opregte boetvaerdigheid , dan

wanneer zy teworſtelen heeftmetonge

love en vertwyfelinge.

X. Van de dageěykſcha ſmekingenom X.

vergevinge der zonden hebben zy deze din- Of de da

gen geleerd. Dealgemene vergevinggelykſche
der zonden is geſchied in de regtvaergebeden .

digmakinge. Voor dezelve als reeds

gedaan zynde moet men God danken.

Maar de vergeving der zonden betekent

ſom
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fomtyds hare openbaring aan het geweten ;

in de gedurige ſchenkinge van nieuwe

genade , in de lieffelykheden van de

Goddelyke liefde , in de beſchouwinge

van het licht zyns aanſchyns, en in de

beſtralinge der ziele , welke geſchiedt

door de ſtralen , die uit de zonne der

geregtigheid uitſchieten , en genezing

toebrengen . Deze dingen zyn waardig ,

dat mendoor dagelykſche gebeden daar

om ſmeke. Zo nochtansZo nochtans , dat wy ge

loven , dat wy dezelve met alle geelte

lyke weldaden in Chriſtus bezitten ; en

dat wy ze uit zyne volheid

onze gebeden , van God zullen ontvan

gen . Tot hiertoe heb ik het gevoelen

der Broederen , met alle mogelykege

trouwheid , naauwkeurigheid
, en dui

delykheid , uitgelegd.

niet om

K

XI. HOOFDSTUK.

De beoordeeling van dezeyreemd

ſchynende dingen .

I. II . III . IV . V. VI. VII. Het is waar ,

dat den gelovigen in de regtvaerdigma

kinge
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1

1

kinge de uitſpraak gedaan wordt van de

volkomene verzoeningevan allezyne zone

den , zonder uitzonderinge. VIII. Calvi

nus aangebaald. IX. En Charnokus. X.

XI. XII. De tegenwerpingen worden

beantwoord . XIII. God ziet de zonden in

de geregtvaerdigde niet tot verdoemenis :

maar by zietze met een beilig mishagen ,

XIV. en toorn , wel niet van enen ſtren

gen Regter , maar van enen moeilyk zyn

den Vader. XV. Fob , Heman , enz.

hebben in bunne klagten niet altydde reg ;

te mate gebouden ; maar zy hebben ook

niet zonder reden geklaagd. XVI. De

zonde doet groot nadeel, ook aan de ge

regtvaerdigde. XVII. Chamierus aange

baald. XVIII. En de droefbeid , boet

vaerdigbeid , belydenis , en bet gebed ,

zyn bun zeer noodzakelyk ter verkryginge

van devergevinge der nieuwe misdaden.

XIX. Fa ook der oude , fcboon voor de

zen al vergeven . XX . De bewysredenen

daartegeningebragt worden tegenges

gaan. XXI. Men moet zig onthouden .

van ſpreekmanieren , die aan lafteringen

ligt onderbevig zyn .

I. U
zy

het vergund

voelen daar op telaten volgen : Het is

het welk , met agterlatinge van alle zeld -waar , dat

den gelovi.
zamie woorden , uit den klaren bron der

H.Schriften door ene
aaneenſchakeling

regtvaer

van zagte woorden zal voortvloeijen.
digmakin

I

N

gen in de

En ge de uit
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ſpraak ge. En wel voor eerſt is het by alle Regt

van de vol zinnige eneuitgemaakte zaak , het geen

komene wy nu al enige malen tot enen grondſlag

verzoenin. gelegd hebben , dat onze Here Jeſus

gevan alle Chriſtus gantſchelyk voor alle zonden der

zyne zon- uitverkorenen aan de Goddelyke regt

der uitzon -vaerdigheid volkomelyk hebbé voldaan :

deringe. welke voor zo verre zy zelve ook toeko

mende waren , zo kwamen ook hunne

zonden als toekomende zonder enig on

derſcheid Gode en Chriſtus voor : en zo

zyn zy, als Chriſtus ſtierf , te gelyk op

enen dag uitgedelgd ; en aan den op

ſtaanden Chriſtus is een kwytbrief , tot

een getuigenis van de volkomene betà .

linge , opentlyk en plegtiglyk gegeven .

II. Maar in de regtvaerdigmakinge

wordt aan elken gelovigen , niet een

deel , maar het gehele regt , dat van

Chriſtus is verkregen , toe-erkend : de

gehele geregtigheid van Chriſtus wordt

toegerekend , tot ontlaſting van alle

verdoemeniſſe , en de zekere verwag .

ting der eeuwige zaligheid. En by gę.

volg worden niet alleen de voorgaande

zonden vergeven , onder die voorwaar

de, dat , indien zy willen zalig worden ,

zy gene zonde voortaan zullen begaan ,

of,wanneer zy dezelve mogten hebben

be.

II.
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.

begaan , wordt hun bevolen, dat zy om

denieuwe verzoening van die op nieuws

begane zonden bekommerd zullen zyn :

maar hunwordtook aangekondigd de ver

geving van alle zonden , die door de ene

offerhande van Chriſtus volmaakt ver

zoend zyn : terwyl 'er gene blyft , of

blyven zal, die de verdoemenis over hen

zoude brengen , en hen van het eeuwige

leven beroven .

III . Immers dit is de belofte van het .

genade verbond ; Ik zal hunne ongereg

tigheden genadig zyn , ende hunné zonden

en hunneovertredingen zal ikgeenzins ineer

gedenken. Hebr. VIII: 12. Dit is het

voorregt der gelovigen, dat zy in Chri,

ſtus hebben de verloſſing door zyn bloed ,

[namelyk ] de vergeving der misdaden , naar

den rykdom zyner genade. Eph. 1 : 7. Niet

van fommige aheen , maar van alle ,

zonder uitzonderinge. Want Chriſtus

heeft door zyn bloed ene eeuwige verlof

Sing te wege gebragt , Hebr. IX : 12. dat

wier verdienſte en kragt blyft tot in

eeuwigheid , en niet minder tot het toe

komende zig uitſtrekt , als omtrent de

voorgaandegeldt.

IV . Indien het anders was , zoude IV.

niemand uit de regtvaerdigmakinge ene

bon

is ,

I 2
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V.

bondige vertrooſting ſcheppen. Want

wat baat het te weten , dat my alleen

die zonden , die ik tot hiertoe heb be

gaan, vergeven zyn , terwyl ik op elk

ogenblik zondige, en ene nieuwe ſchuld

maak ? Is het niet noodzakelyk , dat het

gemoed evenzeer beangſtigd moet bly

ven , het welk zig zelven bewuſt is, dat

ene , en zelf de minſte zonde , die niet

vergeven is , alleen in ſtaat is om hem

uit den hemel uit te ſluiten ?

V. Maar op wat voor enen grond

wordt het gemoed van enen gelovigen

van de vergevinge der voorgaande zon

den verzekerd ? Zekerlyk opgenen an

deren , dan dat dezelve op Chriſtus ge

legd, van hem gedragen, en weggeno

men zyn . Dit is niet alleen van de voor

gaande zonden , maar ook van de toeko.

mende even waaragtig : want gelyk ik

zo even heb aangemerkt , met betrek

kinge op ons, die nu leven , waren zy

al te maal toekomende ; wanneer Chri

ſtus voor dezelve heeft voldaan . Wat

voor ene reden verbiedt derhalven , ja

wat reden is ' er , die niet gebiedt, dat

een gelovige gelove, dat hem de toeko

mende zonden niet meer tot verdoeme

nis zullen toegerekend worden , als de

voor
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voorgaande ; dewyl Chriſtus dezelve

niet minder dan deze met het zelfde

bloed en dien zelfden dood heeft ver .

zoend.

VI. Paulus drukt zig in dit ſtuk zeer VI.

klaar uit. Rom . VIII. Daar is , zegt

hy , gene , zelf niet ene enige , verdoe

menis voor de gene die in Chriſtus Jeſus

zyn. Gantſchelyk gene zonde, die hun

de verdoemenis zoude te wege brengen .

De gelovigen konnen , ook in het toe

komende , op ene heilige wyze geruſt

zyn. Want die zynen eigenen Zoon niet

geſpaard heeft , maar heeft hem voor ons

alle overgegeven , hoe zal hy ons ook met

hem niet alle dingen ſchenken ? Wanneer

hy zegt , alle dingen , zo zondert hy ze

kerlykde vergeving der zonden , die wy

dagelyks zullen begaan, niet uit. Want

zo vervolgthy : Wie zal beſchuldigingen

inbrengen tegen de uitverkorene Gods ? God

is 't die regtvaerdig maakt , van alle zon

de vryſpreekt. Wie is 't die verdoemt ?

Chriſtus is ’t die geſtorven is , en in zyn

ſterven voor alle zonden volkomelyk

heeft voldaan , het handſchrift aan 't

kruis geſcheurd hebbende: ja ook die op

gewekt is, ontvangen hebbende van den

Vader enen kwytbrief van de volbragte

vol.
I 3
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voldoeninge: die hem niet alleen dient,

opdat hy niet wederom voor ' t gerigte

kan geroepen worden , maar ook den

ſchuldenaren , voor welke hy als Borge

heeft voldaan : die ook is aan de regter

band Gods, alwaar hy niet hadt konnen

komen , dan na dat hy eerſt de reinigma

king onzer zonden door zig zelven hadt te

wege gebragt , Hebr. 1: 3. en nadat hy

met ene offerhande in eeuwigheid badt vol

maakt de gene die geheiligd worden : Hebr.

X: 12 , 14. die ook voor ons bidt , uit

kragt van het verdrag eiſchende , dat

het regt, ' t welk hy voor ons heeft ver

kregen , ook in 't geheelwordetoege

paſt. Wie zal ons ſcheiden van de liefde

van Chriſtus ? ons brengende in zulk ene

misdaad, waardoor wyuit de liefde van

Chriſtus zouden uitvallen . Want daar

kan gene andere reden bedagt worden ,

waardoor of een Menſch of een En

gel, of enig ander Schepfel, ons zou

de konnen ſcheiden van de liefde van

Chriſtus, dan door tuſſchenkomſte van

de zonde.

VII. Welke dingen zo zynde , zo is

het ene ſtelling , die niet onder de

vreemd fchynende dingen te tellen is ,

maar ene klaarblykelyke waarheid be

hellt ;

VII .
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IS ,

hellt; dat den gelovigen in de regtvaer

digmakinge die uitſpraak wordt gedaan ,

waardoor hy wordtverzekerd , dat voor

alle zyne zonden , de voorgaande , te

genwoordige, toekomende , zonder on

derſcheid , zy voldaan : dat zy alle geheel

en al door den dood van Chriſtus zyn

verzoend: dat 'er gene meer overgeble

ven is , het zy die albegaan is, of nog

daarna zal begaan worden , die hem ooit

ter verdoemenille zoude konnen vers

ſtrekken . Ik kan my niet genoeg ver

wonderen , dat 'er een Franſch Godge

leerde van de zuivere lere gevonden

die dit gevoelen , als van de bevattinge

van onze Kerke afwykende, aan enige ,

veelligt weinige, Godgeleerden in Hol

land toeſchryft , die ene van alle reden

ontblote luft tot byzondere gevoelens

ligtvaerdiglyk heeftbekropen.

VIII. Van welken haat hen ook zelf VIII.

de enige CALVINUS zoude , moeten Calvinus

vrymaken , wiens merkwaardige woor , aange
haald.

den dien aangaande te vinden zyn , in

de Onderw . in denChriſtelyken Godsd. III.

B. XI. hoofdſt. $. II. Dewyl het door

de ervarentheid ten overvloede bekend is dat

' er in de regtvaerdige nog altyd overblyffe

len der zonde overblyven ,zo is het nodig ,dat

znyI 4
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zy geheel anders geregtvaerdigd worden ,

danzy weder veranderd worden tot niey

wigheid des levens. Want dit twede be

gint God zo in zyne uitverkorene , en gaat

daarin door den gehelen levensloop allengs

en ſomtyds langzaam , vourt, dat zy altyd

voor zynen regterſtoel aan het oordeel des

doods onderhevig zyn . Maar hy regtvaer .

digt niet ten dele : maar zo dat zy vry ,
als

met de zuiverheid van Chriſtus bekleed zyn

de , in de hemelen verſchynen. Want een

zeker gedeelte der regtvaerdigheid zoude ook

de gewetens niet te vredeſtellen : tot dat

vaſtgeſteld zy, dat wy Gode behagen , de

wylwy zonder uitzonderinge regtvaerdige

voor hcm zyn. Waaruit volgt, dat de lere

van de regtvaerdigmakinge daarverdraaiden

geheel verwoeſt worde , waar in de gemoe

deren twyfeling wordt verwekt , het ver

trouwen der zaligheid wordt beſtormd, de

vrye en onbevreesde aanroeping wordt belet:

ja waar de ruſte en kalmte met de geeſte

lyke blydſchap niet beveſtigd wordt. Žier

het geen verder volgt : en het zal bly .

ken , dat CALVINUS byna de zelfde

bewysredenen gebruikt , waarvan wy

ons bedienen .

IX . IX . Het luſt ons by Calvinus , uit

En Char. oneindig vele andere , by te voegen

nokus,

CHAR
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ZONDE ZOUDE

WEGNEMEN.

CHARNOKUS , enen nieuweren God

geleerden in Engeland , die in de over

denk. over Pf. XXXII. in het vervolg

zyner Werken , p. 107. alzo ſpreekt.

Chriſtus is voor ons tot zonde geworden ,

opdat by ALLE

Want het zoude doch ene

onvolmaakte voldoening geweeſt zyn , in

dien hy voldaan hadde voor de renten , en

niet voor de hoofdforme : of voor de hoofd

forme , en niet voor de renten . Daar is

gantſchelyk gene verdoemenis voor de gene

die in Chriſtus Jeſus zyn. Daar blyft

derhalven gene ſchuld , of oorzaak der ver

doemeniſſe over. Anders zoude de uitda .

ging van Paulus, waardoor hy al wat in al

het geſchapene is , uitdaagt om beſchuldiging

in te brengen tegen de uitverkorene Gods,

dwaas zyn , dat verre zy ; indien maar de

minſte zonde , die niet vergeven was

overbleef :waarover onsbeſchuldigen konde,

of Gods regtvaerdigheid , of de ſtrengheid

der wet , of de ſcherpheid des gewetens , of

de boosheid van den Duivel zelven . Daar

by tot dien einde in de waereld is gekomen ,

opdat hy verbreken zoude de werken des

Duivels, waardoor die boze Geeſt zig enige

magt over de menſchen hadt verkregen ; 20

is ' er ZELF NIET ENE MISDAAD

1.5 DER
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DER GELOVIGEN OVERGEBLE

ven , voor welke zo niet voldaan zy , dat

de Duivel uit dien hoofde zig enig gedeelte

van regt over den gelovigen zoude konnen

aanmatigen. Die anders zeer vermaarde

Autheur gaa nu nog henen , en ſchryve

zulk een aangenomen en zuiver ge

voelen , dat men zo veelvuldig in de

Hervormde Schryvers van allerlei vol

ken aantreft, zonder enige reden ор de

rekening van ene vreemde ſtelling.

X. X. Ik hoor iemand dus redeneeren ,

De tegen. dat het tegen alle reden ſtrydig en Go.

werpingen de onbetamelyk zy , dat hy die nog niet

worden

beant begane zonden door ene vervroegde

woord . vergeving zoude voorkomen : maar ik

wilde wel , dat die zeer wyzedat die zeer wyze Man my

zeide , waarom het minder tegen de re

den ſtryde, en Chriſtus minder betame

lyk zy , dat hy voor nog niet gemaakte

ſchulden door ene voorkomende beta .

ling zoude voldoen . Maar , zegt hy ,

geen Vader , geen Koning , geen

Vorſt, is ooit totdie ongerymdheidge

komen , dat hy , terwyl hy de voorgaan

de zonden vergeeft , ook de gene die

in het toekomende zullen begaan wor

den, zoude vergeven . Ik wil dat niet

ontkennen . Maar wie is zo blind in

God
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Godgeleerde dingen , dat hy zulk ene

baarblykelyke reden van onderſcheid niet

zie ? Wanneer een Vader of Vorſt ene

misdaad vergeeft , zo doet hy dat uit

enkele genade, zonder enige voldoenin

ge vanenigen Borge , die de door alle

de misdaden van dien misdadiger, het zy

voorgaande, of toekomende , verdiende

ſtraffe lydt. Maarwanneer Goddenmen

ſche , die in Chriſtus gelooft, en alle zyne

verdienſte tot ene gewiſſe en volmaakte

zaligheid zig toeeigent, de voorgaande

zonden vergeeft, zo doet hyhem teffens

weten , dat ook de toekomende niet tot

verdoemenis zullen toegerekend worden :

dewyl het een en het ander ſteunt op het

losgeld , ' t welk van Chriſtus zo wel

voor de toekomende , als voor de voor

gaande zonden is betaald .

XI. Hy houdt aan ; daar is gene ver- XI.

geving der zonden , dan na de boetvaer

digheid : maar de boetvaerdigheid is ene

ter harten neming , die na de daad geſchiedt ,

μετάνοια , en haberouυ, μεταμέλεια , die

op de zonde volgen. Ik antwoord , dat

voor deze algemene vergeving aller zon

den , waarvan wy ſpreken , ook vooraf

gaat ene zekere algemene droefheid van

enen gelovigen , beſchaamdheid en ver

nedering, niet alleen met opzigt op de

reeds
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XII.

reeds begane misdaden , maar ook die

zyne natuur aanklevende verkeerdheid ,

met welke hy ziet dat hy altoos te ſtry

denheeft , en waaruit hy voorziet, dat in

't aanſtaande nog vele zonden zullen voort

ſpruiten. Deze algemene droefheid be

antwoordt in zekere mate aan die alge

meneregtvaerdigmaking.

XII. Maar wanneer het gebeurt, dat

een geregtvaerdigde zig wederom aan

ene grote misdaad ſchuldig maakt , zo

geloof ik , dat deze de ordening van

Gods genadezy , dat hy die algemene

uitſpraak tot devergeving van deze by

zondere zonde nietin 't byzonder toe

paſſe , noch dezelve aan het aanklagend ,

verwytend, en overtuigend geweten be

kendmake, tot vertrooſting , blydſchap

en wedertoelating tot de Vaderlyke

gemeenzaamheid , dan naeen eruſtig in

met de begane misdaad overeenkomſtig

berouw . Waarvan ſtraks meer. Geleer

delyk en oordeelkundig heeft dit zelf

de verſchilſtuk behandeld ANTONIUS

STUKNEY ; wel eer Koninglyk Hoog

leraar der H. Godgeleerdheid op de

Hoge Schole te Cambridge , in zyne

leffen , [ Prælectionibus, ] Vraagſt. XIII.

p. 118. enz. Alwaar hy ,Alwaar hy , gelyk wy

ook
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ook pogen , te gelyk voor de waarheid

en den vrede zorgt, en toont , dat dit

vraagſtuk in verſcheiden zin , ofmet ja ,

of met neen , beantwoord zoude konnen

worden , de Regtzinnigheid aan beide

kanten ongeſchonden blyvende.

XIII. Maar ook dit mag niet ont

XIII.

kend worden , als 't welk met even zoGod zietde

vele woorden in de Schrift wordt ge-zonden in

zegd ,datGod de zonden in de geregt- de geregt
vaerdigde

vaerdigde niet aanſchouwe. Maar hetniet tot

moet wel verſtaan worden . Hy be-verdoeme

ſchouwtze zo niet , dat hy hen om ha- nis :maar

rentwille zoude veroordeelen . Want in hy zietze

dien zin wordt hy gezegd de zonden teheilig mise

bedekken , agter den rug te werpen , in hagen .

de diepte der zee te werpen , opdat zy

nooit voor zyn aangezigte komen. Hier

verdient hare plaats en lof de aardige

aanmerking van CHARNOK USover Pſ.

XXXII. in het Vervolg zyner Werken.

bladz. 102. Eenſchuldboek door wiens rege

len eneſchrap is doorgehaald, is in de vier

ſchare van geen gezag. Die ſchrap is een

bewys van den betaalden prys. Zulk ene

Schuld kan inogelyk gelezen worden, maar

zy kan niet ingevorderd worden . Niets ver

hindert , dat God de zonden , die vergevenzul

len worden , niet zoude lezen in het Boek

met een

van
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van zyne alwetendheid : maar hyzalze nooit

invorderen in de vierſchare van zyne regt

vaerdigheid. - - God vergeet de zonden niet

geheel : want daar gaat niets uit zyne ken

nille of geheugen verloren . Het niet geden

ken der zonden is meer ene daad des willens,

als des ver ſtands. Dat vergeten is nietna

tuurlyk , maar wettiſch. De daad is Gode

niet onbekend ; maar de ſtraffe en de vreze

voor de ſtraffe neemt hy weg : afleggende

de gedagtenisdes toorns,niet der wetenſchap.

Hy gedenkt daaraan als een Vader , om te

kaſtyden , niet als een Regter, om te vera

oordeelen . Hoewel de zonde niet toege

rekendwordt, zo kleeft zy evenwelaan.Haar

aanwezen wordt niet weggenomen , maar

hare magt wordt van den throon geſtoten .

Zy wordt weggenoinen , niet aangaande han

re ſmette , maar hare ſchuld. Zeer wel:

want God ziet zekerlyk de zonden der

gelovigen : hy zietze aan als ene ſmette ,

waarmede de ziel wordt bevlekt , als

vlekken , waardooreen ſchoon aangezigt

wordt mismaakt , als bloed , waarmede

het ſierlyke kleed der heiligheid wordt

bemorſt, als melaatſchheid, waarmede

de gehele menſeh' wordt aangetaſt ; het

welk David beleedt, wanneer hy badt

om met yzop gereinigd te worden. En

hy
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van enen

hy zietze met een groot misnoegen.

Want hy is geen God , die luſt heeft aan

godloosheid ; allerminſt van de gene
die

zyne zyn .

XIV. Hy zietze ook met toorn en XIV.

gramſchap, niet van enen ſtrengen Reg- En toorn ,

ter , en die gereed is om te veroordee welniet

len , maar van enen heiligen en té on ſtrengen

vreden zynden Vader. Zo is hy overRegter,

Moſes en Aaron toornig geweeſt, hoe maar van

wel hy anders een vergevende God was ; enen moei

over Mirjam , als wanneereenVader lyk zynden
Vader,

ene wederſtrevende dogter ſmadelyk in

't aangezigt hadt geſpogen ; over de

Kerke zyner uitverkorenen , die zig

fchikt om den toorn van haren hemel

fchen Vader met een lydzaam gemoed

te dragen. Mich. VII: 9. En deze veront

waardiging gaat zelf ſomtyds zo verre ,

dat hyniet alleen zyn vriendelyk aange

zigt van hun verbergt, van verre ſtaat,

hen niet hoort, als zy roepen , maar ook

rookt tegen hunne gebeden , terwyl de

hittigheden van zyne gramſchap over

hen henen gaan ; ja dat hy ook vyandlyk

met hun ſchynt te handelen , hen

voor zyne vyanden houdt, bitteredingen

tegen hen ſchryft , hunne voeten in den

ftok legt , en zig in derzelver wortelen

drukt ,
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drukt, dat de pylen des Almagtigen in

hen worden geſchoten , welker vurig

yenyn hunnen Geeſt uitdrinkt , en de ver

ſchrikkingen Godszig tegenhen ruſten

als een in Nagordening geſteld heirleger.

Want alle deze gezegdens beſtaan uit lou

ter Schriftuurplaatſen. Ziet Jef. VIII : 17.

Pf. X: 1. XXX: 8. XXII: 3.LXXXVIII;

16, 17. Job XIII:24,26,27. VI: 4.Op

ene fraaije wyze ſpreekt dewydberoemde

STUKNEY, op de aangehaalde plaatſe.

Niet tegenſtaande die voorafgaande verge

vinge , of regtvaerdigmakinge , makende

navolgende zonden ene byzondereſchuld, die

op zig zelven den eeuwigen toorn verdient ,

en die daarenboven 20 overvloedig komt op

den geregtvacrdigden, dat zy den vaderlyken

toorn Gods over hem verwekt : en hem ,

ſchoon tot geen KIND DES TOORNS ,

doch tot EEN KIND ONDER DEN

TOOR N ſtelt .

XV. Ik ontkerf wel niet , dat Job ,
XV.

Job , He- Heman , en andere Heilige Mannen ,

man , enz. niet altyd de behoorlyke mate in hunne

hebben in klagten hebben gehouden: evenwel zal
hunne

klagten
my dit ook niemand loochenen , dat zy

nietaltyd geenzins geheel gene redentot zo grote

de regte klagten hebben gehad. Gewiſſelyk is

matege hunne klagte genewederſpannigheid ge
houden ;

weeſt.
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weeſt. En hoewel het niet paſt alle ge- maarzy

zegdens aan te doen , en dezelve aan ook niet

de weegſchalevan de allerſtiptſte naauw- zonderre

keurigheid te hangen , zo tonen zy alle denge

doch , in welk een hooggaand misnoe- klaagd.

gen van hunnen hemelſchen Vader de

geregtvaerdigde zelve fomtyds konnen

geraken.

XVI. Hetis'er zo verre af, dat de zon- XVI.

den hun geen nadeel zouden toebrengen: De zonde

dat zy
veel meer , behalven dat zyde ver- nadeel,ook

lating Gods in alle opzigten , en de onter- aan de ge

ving verdienen ; dadelyk den vrededes regtvaer

gewetens, ſtoren , de vrymoedigheid
en digde.

de volle verzekerdheid des geloofs doen

ophouden , de vreugde des heils wegne

men , den Geeft der genade bedroeven ,

het geeſtelyk leven kwetſen , de heblyk

heid der Chriſtelyke deugden , aangaan .

de de gemakkelykheid
en vaerdigheid

in het volbrengen , veel verminderen

en aan de zieleſomtyds een ſterk verval

van kragten toebrengen , dat het grond

beginfeldes levens zelf zoude verſtik

ken , ten ware , de ſchuld door Chriſtus

bloed weggenomen zynde , deszelfs le

vendigmakende
Geelt deze hare den

doodtoebrengende kragt genadiglyk af

keerde. Gelyk ik welmaglyden , dat men

K inſcher

>
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die zy

inſcherpe , dat ' er genezonden der ge

regtvaerdigde zyn , die iets konnen by

brengen tot hunne verdoemenis: zo wil

de ik de zelfde met genen minderen

ernſt vermaand hebben , dat de kragt

der zonden zeer verderflyk zy ,

zelve ook wel eens , wel niet tot den

dood , maar tot ene ziekte , die naby

den dood komt , en tot pynigingen ,

die den genen die uit het beenbreken

voortkomen , gelyk zyn , zullen onder

vinden .

XVII. CHAMIERUs legt het ge
XVII.

Chamierus voelen der Regtzinnige Kerke tegende

aange lafteringen van Bellarminus dus uit. Pan

haald .

ſtrat. Tom . III. lib. XV. cap. 2. S. 12.

Wyzeggen , dat alle zonden ſchadelyk zyn ,

ook de gene die vergeven worden . Ja dat

zy niet vergeven worden , indien

ſchadelyk zyn. Zy veroorzaken wel niet,

dat de zaligheid niet bereikt worde, gelyk

de laſtering , de verloochening , en het over

Spel niet hebben veroorzaakt dat Paulus

Petrus, David , verdoemd wierden : dewyl

de vergeving daar tuſchen is gekomen.

Maar dat zy niet nadeelig zyn , is onzin

nig om te zeggen . Want daar is geen

kwaad, dat niet ſchadelyk is: dewyl het

geen kwaad zoude zyn , indien het niet

ſcha.

zy niet

)
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ſchadelyk was. Maar de zonde , ook die

vergeven is , is kwaad : ja zoude niet eens

vergeven worden indien zy niet kwaad

was . Derhalven is de zonde, ook die ver

geven is , ſchadelyk. Dit heeft Paulus ge

weten. Die Paulus, die van de vergevin

ge zyner Zonden verzekerd zynde, het geen

de Papiſten zelve toeſtemmen , enhy altans

zelf belydt , (maar my is barmhartigheid

geſchied ; zegt hy , ) nochtans uitriep. Ik

elendig menſch ! wie zalmy verloſſen

uit het lighaam dęzes doods ? Heeft bay

wel konnen elendig zyn , zo hem de zonde

niet hadt geſchaad ?

XVIII. Het kan ook waarlyk niet XVIII.

met de waarheid beſtaan , dat de

En de

geregt
droefheid ,

vaerdigde gene droefheid, boetvaerdig boetvaer

heid , belydenis, en gebeden zouden van digheid,

noden hebben , om de vergeving der belydenis ,

zonden , die , gelyk Tertullianus zegt, bed , zyn

dagelykſcheaanvallen op onsdoen ,ofook hunzeer

van zwaardere misdaden , als zy begaan noodzake.

worden , te erlangen. Want hoewel ik lykter ver

hier boven geſteld heb , dat alle zonden kryginge
van de ver

in de regtvaerdigmakinge te gelyk ver- gevinge

geven worden : zo bevat doch die alge- der nieuwe

menevergeving in zig hare zekere meer inisdaden .

byzondere tydgewrigten en trappen.

Waartoe behoort , dat die algemene

K 2 uit.



148 XI. HOOFDST, Beoordeeling

uitſpraak op byzondere gevallen door

den Geeſt Gods worde toegepaſt , zon

der welke het gemoed , dat zig van ene

nieuwe misdaad bewuſt is , vol van be .

naauwdheid is : dat de hemelſche Vader

eens de ſtrenge tugtroede afwende ; dat

hy het misnoegen latende varen , den

zondaar , die zyne zonde heeft beleden ,

tot enen gemeenzamen ommegang we

derom toelate. Deze dingen zyn het

die overal in de heilige bladende ver

geving der zonden genoemd worden ;

waartoe men niet kan komen , dan

door den weg van boetvaerdigheid , be

lydeniſſe , en dikwils herhaalde gebe

den , gelyk de ganſche H. Schriftmet

de gedurige ondervindinge der gelovigen

leert.

XIX . - XIX. Ja daarop wilde ik ook dat

Ja ookder men lette , dat godvrugtigemenſchen ,
oude ,

en die in de oeffeningenvan hunne aan
ſchoon

voor dezen dagt van ene byzondere beſtieringedes

al verge Geeſts geregeerd worden , niet alleen

om de vergeving van hunne nog onlangs

begane zonden geſmeekt hebben , maar

ook de gedagtenis der aloude , van hun

ne eerſte jongheid aan , voor zig zelven

en voor God door ene herhaalde bely

denis vernieuwd hebben , op dat zy door

de

ven .
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de vernieuwde blyken van Gods gunſte

wederom in hun gemoed mogten gevoe

len , dat de zonden , die zy alvoor de

zen vergeven te zyn , geloofd en onder

vonden hebben , hun nu waarlyk ver

geven zyn . Dit is zeer heerlyk van CAL

VINUS aangemerkt, in de Onderwyzin

ge. III. Boek , hoofdſt. XX. 8. 9. al

waar hy de woorden van David , waar

mede hy begeert , dat God niet geden

ke der zonden zyner jongheid , Ps. XXV :.

6. aangehaald hebbende , dit laat vol

gen : Alwaar wy ook zien , dat het niet

genoeg is , dat wy op elken dag de rekening

van onze op nieuws beganezonden opma.

ken , ten zy ons teffens wederom in de ge

dagten komen de gene , die al lange in ver

getenheid konden fchynen gebragt te zyn .

Want ook die zelfde Profeet , elders ene

zware misdaad beleden hebbende , gaat by

die gelegentheid te rugge tot zyner moeder

buik , waarin hy al met zonden beſmet

was : niet opdatby de ſchuld door de ver

dorventheid der nature geringer make , maar

opdat by , de zonden van het gehele leven

opſtapelende , zo veelte eer enen verzoene

lyken God moge vinden , hoe ſtrenger by

is in zig zelven te veroordeelen.

XX . Ik weet , dat 'er ene verootmoen XX .

;

K 3 di
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De bewys-diging en wegſmelting van de ziele in

redenen de zoetſte tranen van boetvaerdigheid

daar tegen

ingebragt" zy , die uit het gevoel van de Goddely

worden te ke liefde voortkomt. Maar ik weet

gengegaan. ook , dat 'er ene zy , die voor het zel

ve voorafgaat. Ik weet, dat gene van

deze onder de verdiende oorzaken of

voorwaarden , of die door hare kragt de

vergeving te wege brengen , te tellen

zyn. Maar daarover is geen verſchil :

het is genoeg , dat zy vanGod in den

menſchevoorafvereiſcht worden , doch

niet zonder zynegenade, voor de ſchen

kinge van de verdere genade. Ik weet ,

dat
zy Gode niet konnen behagen , ten

zy zy uit het geloof voortkomen. Maar

dit weet ik ook , dat iets uit het geloof

kan zyn , het welk niet is uit de verze

keringe , en het gevoel van de verkre.

gene vergevinge. Die handelt ook uit

den gelove , die gelovende , dat in de

voldoeninge en verdienſten van Chriſtus

de volmaakte vergeving der zonden is,

zig daarna toe begeeft , opdat hy ook

voor zig tot zyne zaligheid verkryge ,

het geenhy uit het Evangelium geleerd

heeft , dat allen gelovigen beloofd zy,

Ik weet eindelyk , dat het welgegronde

fondament onzer verzekeringe van de

ver ,
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vergevinge der zonden zy het Evange

lie -woord. Maar dit weet ik ook , dat

ene ernſtige boetvaerdigheid ons dient

tot een vaſt bewys , dat het woord der

genade tot ons behoort. Want dit weet

niemand, dan die over zyne zonden be

rouw heeft.

XXI. Ik beſluit dit hoofdſtuk met XXI.

enen hartelyken wenſch , dat men die Men inoec

yllelyke gezegdens voortaan late varen, den van

en dat het nooit uit den monde van eni. ſpreekma

gen Hervormden Godgeleerden gehoord nieren, die

worde , tot ſchande en ſmaadheid van aan laſte

onzenallerheiligſten Godsdienſt,datde ringenligt
onderhe

zonde den gelovigengeen nadeelof ſcha- vig zyn.

detoebrenge, en dat een gelovige aan

Itonds na het begaan van de verſchrik

kelykſte misdaden zo wel van deverge

vinge verzekerd zy , als hy na de aller

naauwkeurigſte verootmoediging kan

zyn ,
wie und

زمر

K 4 XII. HOOFD
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XII. HOOFDSTUK.

Van het Genadeverbond.

1. Twiſturagen omtrent het Genade verbond,

II.--IX.Deweg tot enigbeid wordtge

gezogt. X. Het gevoelen van Chamieru ,

I,
I. HET VERBOND

Twiltvra . DER GENADE zie ik , dat

gen om deze dingen in verſchil zyn . I. Of het
trent het

zelve alleen beſtaa in dat eeuwig VER
Genade

verbond. DRAG tuſſchen DEN VADER en DEN

ZOON , als het 'VORSTELLEND

HOOFD VAN ALLE UITVERKOR E

NE waarin de Zoon , maar den wille

des Vaders , heeft op zig genomen , dat

hy het geen Gods deugden betamelyk is ,

zoude doen , opdat de zaligheid op ene

Gode betamelykewyze totde uitverka

rene mogte komen : ofte of men daar

enboven moete erkennen een zeker V ER

PRAG tuſſchen GOD en DE UIT.

VERKORENE, van dewyze,op welke

zy die door Chriſtus verkregene zalig

heid dadelyk deelagtig worden. II. Of

CHRI,



Van het Genade Verbond. 158

GENE

CHRISTUS ALLE VOORWAARDEN

des genade verbonds alzo OP ZIG GE

NOMEN HEBBE , dat ' er gantſchelyk

VOORWAARDE van - DEN

UITVERKORENEN ZONDA AR ge

eiſcht worde , ofvereiſchtkonne worden ,

die vervult moet worden door Gods gena

de uit kragt van Chriſtus verdienſte

voor dedadelykebezittinge der zaligheid.

II. Ik vind hier zo veel, waarin de_ II.

Broeders overeenſtemmen , dat ik zoudeDe weg tot

hopen , dat 'er in de zake zelve, als 'er

, wordtge

maar gene partyzugt , en hardnekkigheid zogt.

om het geen eens gezegd is , te verde

digen , heerſcht , geen groot verſchil

zoude overblyven.

III. Daarin ſtemmen zy , zo ik my III.

niet bedrieg , aan beide kanten overeen ,

dat zy erkennen dat wonderbare verdrag

van Vader en Zoon aangaande de te

wege brenging van de zaligheid der uit

verkorenen , waarin de Zoon alle uit

verkorene heeft voorgeſteld, zullende al

dat geen voor hun doen , het welk hun

anders te doen ſtondt.

IV . Maar ook dit vertrouw ik ,

ligt te zullen verkrygen van zulke die de

zaken naar billykheid beoordeelen ,

dat zy erkennen , dat 'er eñe ze

K 5
ke

I
V
.
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1 kere verbonds vereniging tuſſchen God

en de uitverkorene zy , van dewyzeom

Gode te behagen en de zaligheid te ver

krygen : offchoon zy mogelyk nog niet

willen erkennen , dat men aan dezelve de

benaming van een verbond der genade

zoude moeten geven . Want zulkene

verbonds vereniging wordt zo dikwils

en met zulke uitdrukkelyke woorden in

de Schrift geleerd , dat dezelve niet

fchynt in twyfel getrokken te konnen

worden. Zulk een verbond heeft God

met Abraham en zyn zaad gemaakt,

Gen. XVII: alwaar hy , voorafbetuigd

hebbende, dat hy een God was , die tot

alle zaligheid in alles genoegzaam was,

vereiſcht, dat hy onophoudelyk voorzyn

aangezigte wandele , en opregtzy. We

derom belooft hy, dat hy hem totenen

God zal zyn , en zynen zade -na hem :

maar hy eiſcht ook , dathy zyn verbond

houde ,ter beveſtiginge vanwelk ver

bond hy het teken der beſnydeniſſe geeft ,

tot een zegelder geregtigheid des geloofs.

Welke plegtige verbonds verenigingen

van hetIfraëlitiſche volk metGod wor

den ons niet dikwils verhaald ? die ik

wel niet ontken , dat Nationale zouden

konnen genoemd worden doch is het

' er
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.
' er zo verre van daan , dat zy iets zou

den behelſt hebben , dat tegenden aart

van het Genade verbond ſtrydende is ;

dat zy in tegendeel het verbond der ge

nade in zig begrepen en vooronderſteld

hebben . Altans met opzigt op de uit

verkorenen ; van welke gezegd wordt Pf.

L: 5. Verzamelt my myne gunſtgenoten ,

die een verbond met my geraakt hebben

met [of over ] ene offerhande. En Pf.

CIII: 17 , 18. De goedertierenheid des

Heren is aan de gene die zyn verhond hou

den. Voeg daarby Jef. XXIV : 5. Zy

vernietigen 't eeuwig verbond. En Jer.

L : 5. Zy zullen den Here toegevoegd wore

den met een eeuwig verhond , dat niet zal

worden vergeten. Vele andere dingen

van die naturega ik voorby: die hetmy

tans niet luft fterk aan te dringen. Dit

alleen tragt ik nu in 't algemeen te be

wyzén , dat 'er behalven dat eeuwig

verbond , 't welk is tuſſchen den Vader

en den Zoon, een zeker Verbond zy't

welk in den tyd tuſſchen God en de uit

verkorene gemaakt wordt.

V. Dit is ook ene uitgemaakte zaak : V.

dat de ware en eigentlyk zo genoemde

voorwaarde van het genade verbond ,

waardoor hetzelve voornamentlyk on

der
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VI.

derſcheiden wordt van het verbond der

werken , deze zy ; dat alle geregtigheid ,

waarin het regt tot het levenenig en

alleen gegrond is , van den Middelaar

en Borgedes Verbonds worde volbragt.

Waaruit volgt , dat als deze geregtig.

heid des Borgen is toegelaten , van de

uitverkorene gene eigentlyk zo genoem

de voorwaarde konne vereiſchtworden

waardoor zy zig de ontlaſting van de

ſtraffe, of het regt tot het leven, zouden

verkrygen.

VI. Maar ook dit zullen alle toeſtem

men , dat de Apoſtel het verbond der

genade meer dan eens met den naam

van een teſtament benoeme. Maar het

teſtament is het onveranderlyke raadbe

fuit van God , dat van gene voorwaar

de afhangt: het welk , daar hetzelve alle

zyne vaſtigheid van den dood des telta

mentmakers heeft , niet kan afhanglyk

gemaakt worden van enige voorwaarde,

die door den menſch zal vervuld wor

den : voornamentlyk dewyl God in het

zelfde teſtament niet minder voor het

geloof en de heiligheid der erfgenamen ,

dan voorde erffeniſſe der zaligheid zelve,

heeft gezorgd. Waarvan daan het komt,

dat het formulier des verbonds altemets

uit
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uit enkele beloften beſtaat. Jer. XXXI:

33. en XXXII: 38, 39 , 40.

VII. Daarover is ook geen verſchil, VIN

dat die zelfde dingen , die in zeker op

zigt van ſommige voorwaarden genoemd

worden , in een ander opzigt tot de

Verbonds goederen behoren . Want

God belooft ookin dat zelfde verbond,

de bekeering en het geloof zelf, en het

beginſel des nieuwen levens, den voort

gang en onafgebrokene geduurzaamheid ,

nietminderdan deszelfs zaligevoltooijing:

gelyk uit deeven aangehaalde voorzeg

gingen van Jeremias blykt.

VIII. En dit is ook zeker , dat God VIII.

dit zo op ene wyze en heilige wyze ge

ſchikt heeft , dat niemand tot de zalig

heid zoude komen , dan door den weg

des geloofs en der heiligmakinge , en

dat hy in die orde, zyne beloften heeft

geſchaard , dat niemand een volgend en

volmaakter goed zoude te beurte vallen ,

dan die de voorgaandebeloftenal mag

tigwasgeworden. Want het kan niet

geſchieden , dat iemand Gode zonder

gelove zoude behagen , dat hy zonder

heiligmakinge Godzoude zien .

IX. Eindelyk kan niet ontkend wor IX .

den , dat de Schrift het formulier van

her



158
XII. HOOFDST

UK .

het genadeverbond ergens onder voor

waardelyke uitdrukkingen voorſtelle :

Rom . X: 8,9. Dit is hetwoord des geloofs ,

' t welk wy prediken: [ Namelyk ] INDIEN

GY MET DEN MONDE ZULT BE

LYDEN DEN HERE JESUS , EN

DE MET UW HARTE GELOVEN ,

DAT HEM GOD UIT DE DODEN

OPGEWEKT HEEFT , ZO ZULT

GY ZALIG WORDEN. Joh. XIII: 17.

Indien gy deze dingen weet , zalig zyt gy

20 gy dezelve doet. Wederom Joh. XIV :

23. Zo iemand my lief heeftlief heeft , die zal myn

woord bewaren : ende myn Vader zal bem

lief hebben , ende wy zullen tot hem komen ,

ende zullen woning by hem maken. En zo

elders dikwils. En in dezen zin moet

men ene zekere voorwaarde in ' t genade

verbond toelaten ; voor zo verre zy be

tekent ene pligt , die naar den wille

Gods, van den menſche, overeenkom

ſtig met den aart van dit verbond te be

tragten is , eer men totde bezitting van

de volmaakte gelukzaligheid geraakt.

Indien men , gelyk ik hoop , in alle de

ze dingen overeenſtemt : zo bid ik u ,

Broeders, wat is 'er dan nog ,waarover

gy in dit ſtuk zoudt twiſten ?

X. Het behaagt my , in plaatſe van
X.

ene
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len van

rus.

ene toegift , hierby te voegen het ge- Hetgevoes

voelen van den Voortreflyken Cha
Chamies

MIERUSover dit verſchilltuk , waarvan

de Geleerden mogen oordeelen . Deze

dan tegen Bellarminus zintwiſtende ,

Panſtrat . Tom . III. lib . XV. cap. 3.

leert , dat het ware engewiſſeonderſcheid

tuſſchen de wet der werken en des ge

loofs zy de voorwaarde der werkenen

des geloofs. Dat is , dat de wet der

werken de zaligheid aanbiedt onder de

voorwaarde der volbrenginge der wet.

Maar dat de wet des geloofs dezelve

aanbiedt alleen onder de voorwaarde

van in Chriſtus te geloven . Opdat hy

evenwel niets onuitgelegd mogte over

laten , zo merkt hy aan , dat de voor

waarden in de verdragen van twederlei

ſoorten zyn ; waarvan men enige voor

gaande , andere volgende zoude mogen

noemen. Voorgaande noemt hy de ge

ne , die oorzaak geven tot het verdrag ,

naar het formulier ik geef , opdat gy

geeft. Als , wanneer iemand voor zeker

geld enen akker verkoopt. Maar de

volgende worden by de voorgaande ge

voegd , als uit dezelve voortvloeijende:

die wel by de partyen wederzyds zyn ,

maar alleen ene van beide verbinden :

20
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I
zo dat de andere om dezelve niets meer

gehouden zy te doen. Als wanneer ie

mand op een weggeſchonken of verkogt

landgoed legt ene jaarlykſche uitkeering

van geld , 't welk aan de armen zal uit

gedeeld worden. Maar zodanige voor

waarden plegen , wanneer zy niet ver

vuld worden , het verdrag te vernieti

gen : en evenwel het verdrag niet uit

te maken . Ja indien het niet al ene vol.

ledige en volmaakteverkopingwas, zo

was 'er gene jaarlykſche betaling van

geld. Dit onderſcheid paſt die zeer Ge

leerde Godgeleerde dus op het tegen

woordig ſtuk toe : De wet der werken

vereiſcht de vervulling der wet als ene

voorgaande voorwaarde , zonder welke

niet alleen geen enig menſch aan het

eeuwige leven deel heeft, maar ook zelf

geen regt.
Maar in dien zelfden zin

der voorwaarde laat de wet des geloofs de

werken niet toe ; maar alleen indenande

ren : namentlyk,dat uit kragt van het reeds

met opzigtop het geloofgeſchonken le

ven de werken noodzakelyk zyn, zodat,

die gene werken doet, uitvalle van alle

regt, dat hy hadt, of veel meer ſcheen

te hebben om de uitwendige roeping ,

ofſchoon de werken anders gene oor

zaak
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zaak des geſchonkenen levens zyn.

Dus verre CHAMIERUS. Vergelyk

STUKNEY Godgeleerde Lellen. p . 233.

XIII. HOOFDSTUK.

Vreemd ſchynende ſtellingen van

de nuttigheid der Heiligheid.

I. Vyf vreemdſcbynende ſtellingen. II. Die

naar den klank der woorden ſchrikkelyk

zyn . III. Maar die verzagt moeten wor

den naar de mening van bare Autheuren ,

en door ene bekwamere verklaring. IV .

In welken zin gezegd worde , dat de goe

de werken niets bybrengen tot de genie

ting der zaligbeid , en ook geen weg zyn

tot bet Koningryk. V. Dat bet ongeoor

loft zy iets tedoen met datoogwit om onze

zaligbeid te bevorderen. VI. Dat 'er niets

goeds door goed te doen verkregenworde,

niets kwaads worde vermyd . VII: Dat

ene werkzame beiligheid niet zy een ge

noegzaam kentekenvanden ſtaat der ge

náde. VIII. Dat de beſte werken der

gelovigen niets dan vuiligheid en dreke

zyn .

L I. Aan
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1. 1. angaande DE NUTTIGHEID
Vyf

DER HEILIGHEID en DER
vreemd

fchynende GOEDE WERKEN bevind ik , dat o

ſtellingen. ver deze dingen gezintwiſt worde : Of

met regt gezegd worde: I. Dat de goe

de werken ons NIETS baten tot de ge

nieting der zaligheid , zodat fchoon men

erkent, dat zy niet zyn enc oorzaak van

te heerſchen , zy ook niet eensvoor ENEN

WEG TOT HET KONINGRYK kon

nen gehouden worden : dat wy al het

goede dat wy doen , NIETVOOR ONS

doen , maar voor CHRISTUS : dat

'er niets te doen zy , OPDAT WY LE

VEN , maar DEWYL WY LEVEN.

II. Dat het verboden zy , iets goed te

doen met dat doelwit , DAT WY

ZULKS DOENDE ONZE ZALIG

HEID ZOUDEN BEVORDEREN . III.

Dat 'er gene pligt der deugd of der hei

ofſchoon dezelve met de

grootſte volmaaktheid , die hier moge

lyk is , volbragt zy , waardoor wy ook

MAAR HET ALLERMINSTE GOED

zouden GEWINNEN , of in dit , of in

het toekomende leven . Want dat door

dit te doen geen enigkwaad of ongemak

worde vermyd , noch de vrede des ge

Wetens, of de blydſchap door den Hei

ligheid zy

ligen
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de van

ligen Geeſt , noch het vertrouwen van

de vergevinge der zonden , of de ver

trooſting, die daar uit ontſtaat , op de

ze wyze konnen bevorderd worden . IV .

Dat de oeffening der heiligheid en der

goede werken niet eens voor een be

kwaam en GENOEGZAAM KENTE

KIN en bewys , dat wy zyn in den

ſtaat der genade , en de gewiſſe verwag

tinge der heerlykheid , te houden zy.

V. Dat de opregte HEILIGHEID

DER GELOVIGEN zelve , die voort

komt van den Geelt der genade , in ha

re oeffeninge , VUILIGHEID
en

DREK voor God zy ; en dat by gevolg

de
gene , die met zo vele naerſtigheid

als hy kan aanwenden , de heiligheid

najaagt , Gode NIET AANGENA

MER noch bevalliger zy , als wAN

NEER HYZE VERWAARLOOSD E , of

aan ondeugden zig overgaf.

II . Deze dingen zyn waarlyk door II.

den klank der woorden zelven zo onge Die naar

woon : en worden zo min uit den mon- derwoor

veel min uit den monde van zulk enen kelyk zyn.

die den naam heeft van enen Leraar der

Evangeliſche heiligheid, en die degodza

ligheid des levensbelydt en oeffent, dat

L 2 het
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het niet anders kan zyn , of zy moeten

by de toehoorders ſchrik verwekken ,

en het gemoed met ſterke vooroordee

len tegen den Leraar en de lere vervul

len . Maar men moet dit ook belyden ,

dat die ſchrik niet weinig zal vermin

derd worden , wanneer wy dien Geleer

den Man zelven , en die op zyne zyde

zyn , hunne gedagten breedvoeriger

zullen horen verklaren . Het welk ze .

kerlyk tot beſliſſing van deze twiſtvrage

en dit verſchilſtukzeer nodig is. Laat

ons dit derhalven nu doen .

III . III . In ' t algemeen leren zy , dat de

Maardie heiligheid en goede werken zo weinig van

verzagt

de zaligheid konnen geſcheidenworden ;

worden dat zy veelmeer een deel des zaligheid

zyn , van Chriſtus voor ons verkregen.

mening
Want wy zyn geſchapen in Chriſtustotvan hare

Autheuren,goede werken. Zy voegen daarby, dat

en doore- de oogmerken vande goedewerken zeer

nebekwa. voortreflyk zyn : namentlyk de openba

merever- ring vanonze gehoorzaamheid en ons
klaring.

derwerpinge ; de bevordering van de

heerlykheid van Gods genade, daarin

dat wy anderen pogen nuttig te zyn ; de

ſtigting van onzen naaſten ; onze toe

brenging tot Chriſtus Jeſus, die beloofd

heeft, dat hy in hun zal gevonden wor

den ,

moeten

naar de
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werken

den . Daarenboven leren
zy ,

dat zy in

alle die ſtellingen dat enige doelwit heb

ben , dat de ere van de genadige regte

vaerdigmakinge voor God en Chriſtus

ongeſchonden blyve , en dat aan onze

werken , hoedanige zy ook zyn , gene

kragt om te regtvaerdigen toegeſchre

ven worde.

IV . Deze algemene aanmerkingen IV.

hebbende laten voorafgaan , leggen zy In welken

elke byzondere ſtelling byna op deze zingezegd

worde , dat

wyze uit . I. Daar is geen gelovige on de goede

der den Hemel , wien vergund wordt

in het hemelſche huis op te klimmen , niets by .

eer dat hy den raad Gods in zyn geſlag- brengentot

te hebbe gediend ; niemand gelooft in

de genie

; Chriſtus, en neemt hem door het geloof zaligheid,

die niet na de aanneming van en ook

Chriſtus geſchapen zy in Chriſtus tot geenweg

goedewerken , opdat hy in dezelve wan.Koningryk.

dele. Ondertuſſchen is. Chriſtus de eni

geweg tot het leven , deoeffening der

heiligheid is ene noodzakelykebezigheid

en werkzaamheid der gener die op de

zen weg wandelen. Voorts doen wy

niets goeds voor ons zelven , daar Chri

ſtus al wat tot de zaligheid wordt ver

eiſcht , overvloedig voor ons volbragt

heeft ; welk een voor alle geſtorven is ,

opdat

ting der

aan

1
3
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opdat de gene die leven , niet meer zig zel

ven zouden leven , maar dien , die voor hun

geſtorven ende opgewekt is. 2 Cor. V : 15.

Het formulier des Wet verbonds is ,

doe dit, en gy zult leven. Maar de le

re der genade is ; Chriſtus heeft u leyen

dig gemaakt , daarom zo leef dan in

het leven des Zoons Gods en bewys

hetzelve door ene heilige werkzaam

heid .

V. V. II. God heeft ons gezegend met

Dat het alle geeſtelyke zegeninge , in de heme

ongeoor. len , in Chriſtus : en men kan nergens

loft zy iets

te doen ene gewiſſere zekerheid der zaligheid

met dat vinden dan in Chriſtus; die ons dezelve

oogwitom volkomelyk uitgewerkt heeft gegeven .

onzezalis. Wanneerwyzederhalven zelve voor ons

vorderen. begeeren uit te werken , wat doen wy

dan anders alsgedaan werk , arbeidende

te vergeefs ? Daarenboven zo is de edel

moedige geeſt van het ware Chriſten

dom verre van de laagheid van enen

huurling: en hy redeneert zo niet : ik

zal my met vlyt aan de oeffeninge van

de goede werken overgeven , opdat ik

enen eeuwigen loon voor my gewinne ;

maar veel meerop deze wyze, de ſnoe

ren zyn my in lieflyke plaatſen gefallen ,

ene ſchone erffenis is my geworden ,

het
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door goed

het goede ende de weldadigheid zullen

my navolgen alle de dagen myns levens;

en dewyl
Chriſtus zowel voor my ge

zorgd heeft , zo zal ik , met zulk enen

overvloed vergenoegd zynde , en niets

verder door myne werken zoekende ,

hem met myn lighaam en met myne

ziele verheerlyken , en ik zal myn ge

ſlagte ter ere van zyne genade dienen .

VI. III. Onze pligten, ook de beſte VI.

en voortreflykſte , hebben uit zig zelven Dat'er

gene kragt om ons enig goed toe te nietsgoeds

brengen : alle kragt hangt van de zege te doen

ninge Gods in Chriſtus af. Datwymetverkregen

onze gebeden en andere Godsdienſtige worde,

oeffeningen niets kwaads konnen afwe. niets

kwaads

ren , moet daarom ingeſcherpt worden ,worde vers

opdat wy niet , gelykdoorgaans pleegt myd.

te geſchieden , aan dezelve enigekragt

om God met ons te verzoenen welke

alleen in de voldoeninge van Chriſtus

gelegen is , toeſchryven. Wat vermo

gen eindelyk onze werken tot den vrede

des gewetens, en de blydſchap in Chri

{tus ? die, wanneer men op hunne on

volmaaktheid , en de fmette, waarmede

zy
bevlekt worden , agt geeft, niets an

ders dan oorlog verkondigen : het bloed

van Chriſtus alleen verkondigt vrede ,

die
I 4
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zaam ken- gens de Broeders. Maar doch hoewel

die men elders te vergeefs zal zoeken .

Hy zelf is onze vrede,

VII. VII. IV. De bewyzen , waaruit het

Dat ene blykt , dat wy in Chriſtus zyn, worden

werkzame

van vele geloofd de voornaamſte deze te

heiligheid

niet zy een zyn : ene algemene gehoorzaamheid, de

genoeg. opregtheid des harten , en de liefde je

teken van deze dingen in hare foort , en binnen

den ſtaat

der genade.
haren omtrek , tot deze zaak van ene

zeer grotenuttigheid zyn , zo kan doch ,

dewyl zy doorhet vleeſch zynkragte.

loosgemaakt , ene ziel naauwlyks daar

aan totene vaſte geruſtheid genoeg heb

ben . Want daar is niemand , of hy zal,

als hy maar op zig zelven agt geeft, ligt

gewaar worden , dat alle deze dingen

aan zo grote gebreken onderhevig zyn

dat eenover zyne zaligheid bekommerd

gemoed zig zeer bezwaarlyk in deze ken

tekenen te onderſcheiden zal voldoen.

Eerſt moet de Geeſt des Heren zyne ge

nade aan onzen Geeſt openbaren , en

ons het geloof fchenken , waardoor wy

dat getuigenis van Gods Geeſt aanne

men , opdatwy met dat getuigenis ver

genoegdzynde, het gemoed geruſt ftel

eer enige pligtder heiligheid zulk

ene grote zaak klaarblykelyk kan ma

ken.
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ken. Maar nadat het getuigenis van

Gods Geeſt door het geloof aangeno .

men het gemoed in geruſtheid geſteld

heeft, dan geven de gaven des Geeſts

te gelyk metdes Heren Geeft en het

harte des gelovigen getuigenis.

i VIII. V. Wanneer Paulus Phil. III: VIII.

8. getuigt, dat hy alles voor ſchade en Dat debe

drek agtte , om de uitnemendheid der ſte werken

kenniſſevan Jeſus Chriſtus , en opdatder gelovi

hy Chriſtus mogte gewinnen , zo ſluit dan vuilig

hy met deze woorden , wat deregtvaer- heid en

digmaking voor God betreft , alle wer -drek zyn ,

ken uit , zo wel de gene die voor het

geloof voorafgaan , als die daarop vols

gen , gelyk van Beza zeer fraai is aan

gemerkt. Tot opheldering van welke

zake het nuttig is deze navolgende din

gen aan te merken. I. De genade gaven

des heiligmakenden Geeſts vloeijen zeer

klaar enrein uit haren bronader voort.

2. Maar wanneer zy door de buizen

van onze met zonden beſmette harten

vloeijen , zo worden zy door derzelver

vuiligheid verontreinigd. 3. En daarvan

daan komthet , dat onze beſte pligten

en oeffeningen bezoedeld zyn. 4. En

by gevolg vooronze geregtigheid voor

den regterſtoel Gods niet konnen gehou

L 5
den
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den worden. 5. Daarom hebben wy

gene reden om van wegen onze behoors

lyk volbragte pligten te roemen , of ons

om derzelver wille Gode aan te pryzen ;

maar veel meer om , met beſchaamdheid

bedekt zynde, ootmoediglyk om verge .

vinge te ſmeken . 6. Al wat van ons

voortkomt, vergeleken metde reinſte

heiligheid van God , met opzigt op de

aanklevende onvolmaaktheid , die uit de

vermenginge van de zonde , die in ons

woont , ontſtaat , maakt , dat die van

ons volbragte pligten , als zy op zig zel

yen beſchouwd worden , niets dan drek

zyn. 7. Nochtans wordt door het ge

loof in Chriſtus alle die vuiligheid onzer

zonden afgewaſſchen door Chriſtus , die

dezelve , door zyn bloed alleen gerei

nigd , Gode voorſtelt , en maakt, dat

zyhem aangenaam en welbehagelyk

zyn: het welk hy niet doet, ten zy wy

van ons zelven en onze eigene geregtig

heid geheel afgezien hebben , en die al

le voor ſchadeen drek hebben geagt. 8,

Eindelyk daar wy zelve , en de geeſte ,

lyke offerhanden , die wy Gode toebren

gen , Gode niet aangenaam zyn dan

door Jeſus Chriſtus, I Petr. II: 5. zo is

het niet geoorloft zulk ene grote ver

beel
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XIV . HOOFDSTUK.

De lere der H. Schrift van de nut

tigheid der heiligheid.

1. Met zulkeyſelyke gezegdens berandt men

den Godsdienft niet wel. II. In de zake

zelve" ſchynt ' er iets goed te keuren , en

andere dingen af te keuren te zyn. III.

De Schrift leert , dat 'er iets te doen zy ,

opdat wy zalig worden. IV . Dat de beis

ligbeid zy een weg des levens. V. Dat

bet niet met malkanderen fryde , dat wy

: Chriſtus leven , en teffens voor ons eigen

beft zorgen. VI. Dat wy bet goedemoe

ten doen , dewyl wy leven , en opdatwy

leven. VII. Dat het goed en beilig zy ,

datwyook op onze zaligheid in de benaer

1 ftiginge van goede werken zien . VIII.

,

IX . Dat de Godzaligbeid tot alle dingen

nuttig is: X. Dat deer baar de dreigen .

de
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de rampen worden vermyd , en de vrede

des gewetens, en de blydſchap bevorderd.

XI.Averegts ſchynen ſommige te ontken

nen , det de beiligmaking zy een bewys

vande regtvaerdigmakinge . XII. De

Geeft Gods getuigt
wel dat wy Gods

kinderen zyn. XIII. Maar te gelyk met

onzen Geeft ; welken by opwekt om te zien

de genade gaven , die in onszyn . XIV.

Uit de bewuſtbeid van onze Chriſtelyke

deugdenontſtaat de verzekerdbeid van de

verkiezinge. XV. Uit dezelve wordt be

wezen, of iemand in bet geloof en in Cbri

ftus zy. XVI. XVII. De grondſtellin .

gen zelve van de gene die anders gevoe

lende zyn , leiden daarbenen. XVIII. De

vergelyking der verzekerdbeid die uit

bet getuigenisvanGods Geeſt is , met de

gene die uit de beſchouwinge vande ken

tekenen der genade ontſtaat. XIX. De

beiligbeid der gelovigen, boewel zy onvol

maakıis , bebaagt Gode om Chriſtus wil

le. xx. Ja ook voor zo verre zy ene

ware beiligheid is , om haar zelve wille.

XXI. Wesbalven iemand , boe beiliger by

is , Gode zo veel te aangenamer is. Cbar

nokus aangebaald.

1. I. deze

Met zulke

yſlelyke

gezegdens
uit , die, wanneer het verſchrikkelyk

beraadt momaangezigt van zeer harde ſpreek

men den manieren is weggenomen , zig in ene

ge
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geheel andere gedaante vertonen . Ik Godsdienſt

kan my in der daad niet genoeg ver- niet wel.

wonderen , om wat reden het den Ge.

leerden Mannen heeft behaagd hunne

woorden alzo in te rigten , dat zy niets

anders dan ſtenen fchynen te ſpreken ;

welker opgehoopte hardigheid byna al

len den genen dieze horen , de herſenen

vermorſelen. Op deze wyze hebben zy

niet alleen voor hunne eigene agting ,

maar ook voor den ganſchen Hervorm

den Godsdienſt zeer ſlegt gezorgd ; die

op ene zeer onvoorzigtige wyze , en

zonder enige waarſchynelyke reden , aan

de ſpotternyen en laſteringen der vyan

denis bloot geſteld . Nog onlangs heeft

de vermaarde Janſeniſtiſche Patriarch

ARNALDUS de lere der Gereformeer

de Kerke zoeken gehaat te maken , als

ofdieene vyandin was van de Godza

ligheid en goede werken , opdat hy het

namentlyk niet op enigerlei wyze met

Calvinus mogte ſchynen te houden .

Derhalven heeft hy tot een voorwendſel

gebruikt enige alleronſchuldigſte ſpreek

manieren van de onze , die hy door de

alleronregtvaerdigſte uitlegging tot iets

anders , dan het behoort , verdraaid

heeft. Wat zoude hy niet gedaan heb

ben ,
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ben , indien deze allerzeldzaamſte ge

zegdens, en die dezen gelyk zyn , hem

bekend waren geweeſt ; en indienhy

derzelver uitvinders als Leraars der Her

vormde Kerke gekend hadde ? En ik

vrees waarlyk , of hy dat wel niet ge ..

daan hebbe , ten minſten voor een ge

deelte. Ziet JURIEU regtvaerdiging

der zedekunde. III. B. 2de hoofdſt. Wat

is dat voor ene boze zaak , met opzet

zo te ſpreken , datmen haaſt ene breed

voerige verklaring by eenvoudigeen op

regte toehoorders nodig hebbe, en ene

verdediging by min gunſtige en argwa

nende ? Daarde duidelykheid de voor

naamſte deugd van ene redekavelinge

is. Wat heeft u dan tegengehouden , dat

gy niet aanſtonds van den beginne af

met klare woorden hebt gezegd , het

geen gy kondet hopen , dat zig zelven

aanſtonds aan de gewetens vangodvrug

tige menſchen zoude aanpryzen ?Maar

dit zy genoeg gezegd van de hardigheid

derſpreekmanieren.

II. In de zake zelve is ' er iets , dat ik
II.

In dezake zoude goedkeuren, en iets , dat ik zoude

zelve af keuren . Ik keur in waarheid goed

ſchynt 'erhet oogmerk van deze ganſche lere ; die

keuren , en daarop doelt , dat de menſchen van de

ver
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te keuren

tezyn ,

verbeeldinge van alle eigene geregtig- andere

heid worden afgetrokken , en in de oef dingenaf

feninge van ene edelmoedige godvrugt,

dieuit de zuivere fonteine der Goddely

ke liefde voortvloeit, worden onderwe

zen. Maar. ik keur zo wel niet goed ,

dat zy alle vrugt en nuttigheid, die zo

dikwils in de Schrift aan de goede wer

ken wordt toegeſchreven , altans voor

een groot gedeelte, denzelven ſchynt te

ontnemen . Men moet zo voor de
ge

nadige regtvaerdigmakinge zorge dra

gen, datdaardoor aan de weldaad der

heiligmakinge geen afbreuk geſchiede.

En gelyk die woorden van Gods Geeſt,

die van gene ſpreken , naar alle kragt

der woorden uit te leggen zyn , opdat

de verdienſten van Chriſtus niet enige

zins gekrenkt worden ; zo mocten de

gene
die van deze handelen niet door

gezogte uitleggingen verzwakt worden .

Men hadde .een onderſcheid moeten

maken tuſſchen het regt tot het leven ,

en de bezittingdeslevens. Dat eerſte

moet alzo aan Chriſtus gehoorzaamheid

toege-eigend worden dat alle waar

digheid onzer heiligheid geheel uitgeſlo

ten worde. Maar tot dit laatſtebren .

gen onze werken zekerlyk, of liever die

din
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doen zy ,

dingen , die de Geeſt van Chriſtus in

onsen door ons werkt , iets by .. En

hier is wederom die al te groteſtreng

heid om te zintwiſten verſchillende van

de zagtmoedigheid en goedertierenheid

der H. Schriften. Het welk ik by de

ſtukken en naar de ordening zal tonen .

III. III. I. De Schrift leert , dat de

De Schrift menſch iets mo te doen , opdat hy tot

leert, dat de genieting der zaligheid , die door

Perietste Chriſtus verkregen is , gerake. Chri

opdat wy ſtus zegt; werkt om de ſpyzedie blyft tot

zalig wor. in 't ceuwige leven ; het welk hy wel

den .

daarna van het geloof verklaart , doch

zo dat hy het geloof aldaar duidelyk ſtelt

onder de werken : want daar wordt niet

van de regtvaerdigmakinge gehandeld.

Joh. VI: 27 , 29. En Paulus zegt uit

drukkelyk: Werktuws zelfs zaligheidmet

oreze en bevinge. Phil. II: 12. En we

derom : Zo dan , myne geliefde Broeders ,

zyt ſtandvaſtig , onbeweeglyk, altyd over

vloedig zyndein 't werkdes Heren, als

die weet , dat uw arbeid niet ydel is in den

Here. I Cor . XV : 58.

IV. IV . Het volgt ook niet , dat, de

Dat de hei-wyl Chriſtus de weg des levens is, de

ligheid zy betragting der Chriſtelyke heiligheid

des levens.geen wegdes levens zoude zyn. Chri

ftus
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ftus is de weg des levens, dewyl hy ons

het regt tot het leven heeft verkregen.

De betragting der Chriſtelyke heiligheid

is een weg des levens, dewyl men daar

door tot de bezitting van het door Chri

ftus verkregene regt wordt gebragt.

Want deze wordt meer dan honderd

maal door den naam van enen weg be

tekend : dan wordt zy een weg des He

ren , dan een weg der geregtigheid , een

goede weg, een weg des vredes , ja , op

dat ' er niets aan ontbreke , een weg des

levens en der zaligheid genoemd. Spreuk.

VI: 23. Het gebod is ene lampe , ende de

wet iseen licht: ende de beſtraffingen der

tugt zyn de weg des levens.

Het pad tot het leven is des genen , die de

tugt bewaart. XV : 24. De weg des levens

isden verſtandigen naar boven . Pf. L : 23.

Wie zynen weg welaanſtelt , dien zal ik

Gods beil doen zien . En wat verſtaat

Chriſtus zelf anders door dien naauwen

weg , die tot het leven leidt , Matth. VII:

14. dan de naauwkeurige betragting

van den Chriſtelyken Godsdienſt ? die

een weg der zaligheid wordt genoemd.

Hand. XVI: 17.

V. Het is wel zeker , dat een Chri. V.

Iten waarlyk Chriſtus leeft, dat is , ter nietmet
Dat het

M
ere

En X: 17

1

1
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ren ſtryde, niet ,

dat wy

voor ons

malkande. ere van Chriſtus : maar daaruit volgt

niet , dat hy niets tot zyn eigen voor

Chriſtus deel doe. Het is niet ſtrydig tegen de

leven , en pligt van enen heiligen menſche , dat

teffens

hy luft bebbe tot het leven , en dagen lief

eigen beſt bebbe om hetgoede te zien. PLXXXIV:

zorgen . 13. En niet kwaad, heeft Eliphas de

Themaniter geraden. Job XXII: 21 .

Gewen u doch aan hem , ende heb urede :

daardoor zal u het goede overkomen . En

het is ook niet ongeoorloft in de gedagten

vooraf te begrypen , hoe goed hetmy

zalzyn , als ik Chriſtus leef. Maar my

aangaande , het is my goed naby God te

wezen , Pf. LXXIII: 28 .

VI. Eindelyk Itrydt niets daartegen ,
VI.

Dat wyhet datwy uit dien hoofde iets doen , om

goede dat wy leven , en tot dien einde , opdat

doen, de wy leven. Niemand waarlyk eet ,of

wylwyle. hy leeft, maar dezelfde eet , opdat hy

ven, en op- leve. Wy konnen en moeten heiliglyk

dat wyle. leven , dewylwy door den Geeft Gods

zyn levendig gemaakt; maar men moet

ook heiliglyk leven , opdat dat leven in

ons onderhouden en vermeerderd wor ,

de, en eindelyk meteen onophoudelyk

en eeuwig leven eindige. Wel zeide

eertyds Mofes. Deut. XXX : 19 , 20 .

Ikneem heden tegens u lieden tot getuigen

den

ven .
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God lief te hebben

, O
P
D
A
T

G
Y

den hemel ende de garde ; het leven ende

den dood heb ik u voorgeſteld , den zegen

ende den vloek : kieſt dan het leven , OP

DAT GY LEEFT; Liefhebbende den He

re uwen God , Zyner ſtemmegeboorzaam

zynde , ende bem danhangende :want by

is uw leven. Deut. VII : 1. Gy zultze

waarnemen om te doen , OPDAT GY

LEEFT. En XXX : 6. Ende de Here uw

God zal uw hart beſnyden , om den Here

uwen

LEEFT. Welke redevoeringen waar

lyk gene Wettiſche ,maar Evangelifche

zyn .

VII. II. Gewiffelyk is de laagheid VII.

van huurlingen voor de edelmoedigeDat het

kinderen Gods onbetamelyk : maar de
goed en

hemelfche Vader verbiedt hun ook niet, datwy ook

dat zy in de betragtinge der heiligheid op onze

enigzins mede'op hun eigen voordeelzaligheid

zouden zien . Hy laat niet alleen toe,naerſtigia

maarhy wilook , dat wymet volhardenge

van

IN GOED DOEN , heerlykheid , endegoedewere

ere , ende onverderflykheid ZÓEKEN ; en ken ziens

den genen die dat doen , zal by VER

GELDÉN bet eeuwige leven. Rom . II:

6 , 7. En hoewel hy wil, dať men hem

boven alles zal lief hebben , zo gebieds

hy egtør piet , dat alle ,onze liefde zal

M 2 His

heilig zy ,
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uitgeſloten zyn. Want wy zyn ook

niet verpligt tot de liefde des naaſten ,

als wy niet tot de liefde jegens ons zel

ven verpligt zyn. Het is ook behoor :

lyk , dat doordeze eigenliefde de be

ývering der heiligheid in ons worde ont

vonkt. Want waarop zien doch alle

die beloften , waarmede God zyne be

velen by ons heeft aangedrongen , dan

dat wy door de begeerte naar dezelve

aangeſpoord hem met meer błymoedig.

heid zouden gehoorzaam zyn 3 De be

Joofde goederen niet beminnen , is de

goedheid van den belovenden God

veragten. Door derzelver begeerte niet

aangemoedigd te worden tot de godza

ligheid , is dezelve tot iets anders mis

bruiken , dan waartoe zy van God zyn

voorgeſteld. David zelf beleedt , dat

de geboden Gods ook daarom allerbe

geerlykſt waren voor goud , en wel veel

fyn goud , en zoeter dan honing en ho

nigzeem , dewyl in 't houden van die

groten loon . Pl. XIX: 11, 12. En het

geloof van Moſes wordt daarom ge

prezen , dat by zag op de vergelding des

loons. Hebr. XI: 26. Ja van alle , die

tot God willen komen , wordt dat ge

loof vereiſcht , waardoor zy geloven ,

dat
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dathy een beloner is der gener die hem zoe

ken. os. 6.

VIII. Maar hier moet ook onze ei. VIII.

genliefde uit de liefde Gods haren oor. Alsmaar

ſprong hebben , daaraan ondergefchikt

die liefde

tot ons zel .

zyn , en tot dezelve wedergebragt worven be

den . Het is niet geoorloft God te be, hoorlyk

minnen om onzentwille , zo dat wy aan de lief
de tot God

ons zelven als het doelwit zouden be

onderge

ſchouwen , God als een middel , door ſchikt is .

wiens genot wy gelukzalig worden.

Maar dewyl wy een eigendom van

God
zyn ,

welken men voor alle an

dere dingen moet beminnen

wy daarom ook verpligt ons zelven tebe,

minnen met dat opzigt op God. Ons

goed moeten wy daarom zoeken , op

dat wy daarin de lieflykheid des Heren

ſmaken en het eigendom van God

daardoor vermeerderd worde. Zo

wordt eindelyk onze eigenliefde in die

zee van de Goddelyke liefde verſlonden .

Welke dingen , die al elders van my zyn

aangemerkt, de zaak zelve genoodzaakt

heeft te herhalen.

IX. III. En dit is ook niet overeen IX.

ſtemmende met de beſtendige lere der Dat de

H. Schrift , dat wy uit de wel
Godzalig.

nomene pligten gene ware nuttigheid le dingen

zo zyn

uit de wel waarge, heid total

M 3
trek- nuttig is.
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trekken , en dat 'er door gebeden , vaf

ten , en boetvaerdigheid , geen kwaad

wordeafgewend ; noch datde vrede des

gewetens en de blydſchap des gemoeds

door de oeffening der deugd worde be

vorderd . Dit Itrydt gewiſſelyk tegen

de lere van Moſes. Deut. VI: 18. Gy

zult doen , dat regt is , opdat hét u welgaa.

Voeg daarby V: 39. VI: 3. Die regt

ir vaerdigheid ende weldadigheid najaagt, zal

't leven , regtväerdigheid, ende ere vinden ,

zegt Salomo , Spreuk. XXI: 21. En

Paulus leert ons , dat de Godzaligheid een

groot gewin is , en dat dezelve tot alle

dingen nuttig is , als die de belofte heeft

van bet tegenwoordige en toekomende leven :

en dat de dingen , die eerlyk zyn , ook

te gelyk zyn goeden den menſchen nuttig.

1 Tim . VI: 6. IV: 8. Tit. JII: 9 .

X. Dåt door de boetvaerdigheid drei

Dat door gende rampen vermyd worden , leert

dreigende God, Jer. XVIII: 7, 8. En de rede

rampen voering van Zephanias is uitnemende,

worden Zeph. II: 3. Zoekt den Hére, alle gy zagt

verinyd, en moedige des lands , die zyn règtwerken:

zoekt geregtigheid , zoekt zagtmoedigheid ,

tens,en de miſſchien zult gy verborgen wordenin den

blydſchap , dag des toorns des Heren. Voorts ſtaat

bevorderd. by Jeſajas , XXXII: 14. dat bet werk

der

X.

des gewe;
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der geregtigheid zal vrede zyn ; ende de

werkingder geregtigheid zal zyngeruſtheid

en zekerheid tot in eeuwigheid . De zelfde

leert c. I: 16 , 17 , 18. dat zo wie afla

ten van kwaad te doen , en leren goed doen ,

derzelver zonden , hoewel zy waren als

Scharlaken , zouden wit worden , als

ſneeuw ; hoewel zy rood waren , als kar

moizyn ,
zouden worden als witte wolle.

Insgelyks , dat wanneer iemand de Sab

bathendes Heren behoorlyk zoude waar .

genomen hebben , dezelve zig in den Here

zoude verluſtigen. c . LVIII: 13 , 14

Welke dingen wanneer wy der H.

Schrift , dieze alle getuigt , geloven ,

zo geloven wyniet , dat de betragting

der deugd , of des Godsdienſts, zo iets

verdiene, of dat de kragt van die plig

ten zo groot zy , dat zy op zig zelven

de Goddelykezegeningter zyde geſteld

zynde, het goede voortbrengen , en het

kwade afweeren konnen . Maar wy ge

loven , dat de goedheid van onzen he

melſchen Vader zo groot zy , dat hy de

opregtepogingen van zynekinderen , die

hemtragtentebehagen , om Chriſtus wil

le , mildadiglyk vergelde. Want Godis niet

onregtvaerdig, dathy uwwerk zoude verge

ten ,ende denarbeid der liefde ,welkengyaan

Zynen
M 4
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zynen naam bewezen hebt. Hebr. VI: 10 .

XI. XI. IV. Van de kentekenen der ge

Averegts nade zal ik met veel meer moeite zeg .

ſchynen
ſommige te gen , wat in verſchil is , dan wat vol

ontkennen, gens deH. Schriften moet geſteld wor

dat de hei- den. Want ſomtyds ſchynt ontkend te

ligmaking worden , dat enige inklevende eigen

zy een bej, fchappen zyn bekwamebewyzen van de

regtvaer regtvaerdigmakinge. Uwe vertrooſting ,

digmakin- zegt iemand , hange niet af van uwe per

ge. Soneele heiligmakinge , dewyl daaruit geen

zekere en beſtendige trooſt kanvoortvloeijen.

Wederom : Uit de uitwerkingen der hei

ligmakinge komt voort , dat de menſch in

zyn gemoed over de regtvaerdigmakinge

twiſte: waarom gene uitwerking der heilig ,

makinge aan de ziele hare regtvaerdigma.

king kan tonen . De ziel , die hare regt

vaerdigmaking aangrypt in Chriſtus, kent

dezelve niet alleen , maar leeft ook door de

zelve , en geniet hare lieflyke vrugten ,

vrede, blydſchap , verſterking, zonder eni

ge heiligmakinge op zig zelven. Opdat

evenwel niemand daaruit opmake, dat

de heiligmaking gantſchelyk van deregt

vaerdigmakinge konne ' afgeſcheiden

worden, zo wordt aanſtonds daarby ge

voegd: Gelykerwyze wy onze regtvaerdig

making niet moeten opmaken uit enig ge .

wrogte
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2

wrogte der heiligmakinge ; zo is ook die

aangryping der regtvaerdigmakinge niet van

God, die den menſch aftrekt van de middle

len en voorſchriften der heiligmakinge :

want het is onbetamelyk niet heiliglyk te

wandelen naar het woord Gods. Maar

ſomtyds ſchynt het erkend te worden ,

dat de heiligmaking en hare gewrogten

zyn in hunne ſoorte uitmuntende kente

kenen van de regtvaerdigmakinge;

maar niet genoeg overtuigende zonder

het getuigenis van GodsGeeſt. Wie

zal zulke verwarde dingen ontwikkelen ?

XII. Hoe veel te klaarder is hier we. XII..

derom de eenvoudigheid der H. Schrift ? DeGeelt

Dezelve wyſt twederlei wegen aan ,

waardoor iemandtot ene gewiſle kennis dat wy

tuigt wel ,

van zynen ſtaat kan geraken : de eenGods kin

hangt alleen van de verlichtinge der deren zyn.

Goddelyke genade en het vrymagtig

getuigenis van den Heiligen Geeſt aan

onzen Geeſt gegeven , af; maar de an

der is overgelatenaan onzen vlyt . Wat

zy voor een getuigenis des Geeſts be

grypen , en hoedanig een zy in hun ge

moed ondervinden , weet God , en zy

zelve. Ik zoude niet willen ontkennen ,

dat 'er ene zekere inwendige aandoening

zy , en die door gene menſchelyke taal

kan

Gods ge

M 5
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onzen

nade ga

kan verklaard worden , die de beminde

Gods door ene verborgene overtuiging

des gewetens van hunne regtvaerdigma

kinge en aanneminge tot kinderen ver

zekere.

XIII. XIII. Dewyl evenwel de gewone be

Maarte deeling van de genadige Goddelyke

gelykmet voorzienigheid, die allen uitverkorenen

Geeft; wel-gemeen is , moet onderſcheiden worden

kenhyopvan die buitengewone openbaringen des

wekt om te Geeſts, die den Profeten zyneigen ge

ziendege-weeft ; en vermits het getyigenis des

ven , die in
die in Geeſts, waarvan wy nu handelen , niet

ons zyn . zo zeer in woorden , als wel in daden

beſtaat; zo is het gelooflyk ,dat de Hei

lige Geeſt zo doorgaansin de gemoede

ren der gelovigen werkt, dat hy hun

nen Geelt , die anders traág is , tot ene

naerſtige opmerking op die eigenſchap

pen , die in de ziele zyn , en het geen

in haar , en van haar gedaan wordt,

opwekke, de ogen der ziele met een

hemelſch licht beſtrale , opdat zy niet

door dingen , die meer ſchyn dan grond

hebben , bedrogen worden en dat zy

die dingen niet voorby zien , die God in

de Schrift geleerd heeft bewyzen van

zyne genade te zyn. Want zo getuigt

de Geeft Gods, dat hy'te gelyk getuige

met

i
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met onzen Geeft, denzelven opwekken

de om een waar getuigenis te geven ,

en zyn getuigenis beveſtigende, en het

geweten van deszelfs waarheid overtui

gende. Myn geweten iny mede getuigenis

gevende door den Heiligen Geeſt. Rom .

FX : 1. En zo is zelfhet getuigenis van

Gods Geeſt niet eens geheel afgeſchei

den van de opmerkinge der kentekenen

der genade. Doch daar komt niet zel

den by , dat de Geeſt Gods zyne uit

verkorene met die liefkozingen van ene

allerweldadigſte liefde omhelze , dat zy,

terwyl zy die geeſtelyke en onuitſpreke

Iyke lieflykheden genieten , die aan het

aardſche klevende zielen noch begry

pen , noch ſmaken , niet minder van

hunne verkiezinge en regtvaerdigmakin

ge overtuigdzyn , dan wanneer zy hun

ne namenin Gods handen zelf gegra

"Véerd zagen .

van onze

XIV . Maar daarenboven is het een XIV .

deel van onzen pligt, dat wy ons benaer-Uitdebe .

ſtigen onzeroeping en verkiezing vaſt tewuſtheid

maken: 2 Petr. I: 10. dat is , vlyt aan Chriſtely

wenden , om door baarblykelyke ken -ke deugden

tekenen van die liefde Gods jegens ons ontſtaat de

overtuigd të zyn . Maarop wat wyze heid vande

zullen wy dát bereiken ? Wanneer wy verkiezin

allege.
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alle naerſtigheid toebrengende , voegen by

het geloof deugd , ende by de deugd kennis ,

enz . Wantzo deze dingen byons zyn ,

ende in ons overvloedig zyn , zullen zyons

niet ledig noch onvrugtbaar laten in de ken

niſſe onzes Heren Jeſus Chriſtus. Want

by welken deze dingen niet zyn , die is

blind , van verre niet ziende hebbende

vergeten de reiniging zyner vorige zonden.

Vs. 5-9 . Derhalven ontſtaat de verze

kerdheid van hunne verkiezingeen roe

pinge in de godvrugtige uit de bewuſt

heid van hunne Chriſtelyke deugden :

en deze deugden zyn , (gelyk BER

NARDU S fraai daarvan ſpreekt, in zyn

boek van de genade en den vryen wille )

enige kwekeryen van hope, aanprikkelingen

van liefde , kentekenen van de verborgene

voorverordineeringe , voortekenen van de

toekomende gelukzaligheid.

XV. XV . Paulus gebiedt ook, dat een ie

Uit dezel. gelyk zig zelven onderzoeke en beproeve,

vewordt of hy inhet geloof zy ,
enof Jeſus Chri

ofiemand ſtusin hem zy? 2 Cor.XIII:5. Tot

in het gewelke beproeving , omze behoorlyk te

loof en in verrigten , nodig is , dat wy eerſt uit
Chriſtus

het woord Gods bondig onderwezen
zy .

worden , welke zyn de kentekenen van

den ſtaat der genade ; daarna dat wy in

ons
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ons geweten een naerſtig onderzoek aan

ſtellen , of deze dingen by ons gevonden

worden . Als wy Gods woord om raad

vragen , zo zullen wy haaſt overal
ge

waar worden , dat de erfgenamen der

tegenwoordige genade entoekomende

heerlykheid beſchreven worden van

hunne hoedanigheden en deugden , en

derzelver oeffeninge. Ziet Pl. XV . en

XXIV. en Matth . V. Ja daar zyn

plaatſen, op welke ons uitdrukkelyk ge

leerd wordt, dat onze ſtaat daaruit moe

te onderſcheiden worden .
1 Joh . III :

14. Wy weten , dat wy overgegaan zyn

uit den dood in het leven , dewyl wy de

broeders lief hebben . Wederom vs. 19 .

Ende hieraan kennen wy , dat wy uit de

waarheid
wy

zullen onze barten

verzekeren voor hem . Dit klinkt zeker

lyk gantſch anders, en is regtdraads te

gengeſteld tegen die ſtellingen , die wy

onlangs gehoord hebben .

XVI.Het is ook te verwonderen
XVI.

daar Geleerde Mannen belyden , dat de Degrond

heiligmaking zy een gevolg en gewrog-ſtellingen

te van de regtvaerdigmakinge ,en wel
de gene die

zulk een gewrogte, dat ten minſtenvan anders ge

de bewuſtheidder regtvaerdigmakinge voelende

onafſcheidelyk is , waarom zy ontken- zyn ,leiden
daarhenen

Zyn , ende

nen ,
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XVII.

nen , dat dezelve zy een gewis kenteken

van de regtvaerdigmakinge. Kan dan

de oorzaak niet gekend worden uit de

eigene gewrogten ? Kan uit de ene van

twe weldaden , die van malkanderen

onafſcheidelyk zyn , de andere niet be

wezen worden ?

XVII. De Broeders ontkennenniet ,

dat niemand bewuſtheid van zyne rege

vaerdigmakinge konne hebben , dan uit

den gelove en door het geloof. Maar

op watwyzę weet een iegelyk , dat hy

het geloofheeft ? Uit de klaarblykelyk :

heid der zake,zeggenzy. Want daarde

ziel zig zelven harer daden onmiddelyk

bewuſt is, zo weet zy , of zy het getui:

genisvan Gods Geeſt hoort , of zy het

zelve aanneemt , en gelovende ant

woordt : wanthet geloof is een weer.

galm , en als ene zekereweder te rugge

kaatſing yan deGoddelyke ſtemme, die

de zielaanſpreekt. Het luſt my niet ,

dit tegen te ſpreken. Maar laatze eens

de oorzaak aanwyzen , waarom de ziel

minder bewuſtheid van hare aandoenin

ge dan yan hare toeſtemminge zoude

hebben. Hoe komt het , dat ik niet zo

ligt zoude erkennen , dat ik dikwils aan

God met een zeker vermaak gedenke,

zyne
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zyne gemeenzame mededeeling vurig

begeere en verlange , en daarover uit

zy , om de dingen ,die hem aangenaam

zyn , te doen , en eindelyk met Imerten

zy aangedaan , wanneer ik van het rigt

ſnoer des pligts ben afgeweken : dan

dat ik zoude erkennen , dat de verborge

ne aanſpraak Gods tot myne ziel waar

lyk ene aanſpraak Gods zy , en dat my

ne ziel dezelve door de toeſtemming des

geloofs beantwoorde. Waaruit ik be

fuit , dat de heiligmaking en hare uit

werking geenzins te veragten zyn, wan

neer daarover gehandeld wordt, hoe de

ziel van hare regtvaerdigmakinge zal

verzekerd worden .

XVIII. Het zal ook niet ongevoeg. De

verge

XVIII.

lyk zyn , die verzekering , die uit het lykingder

getuigenis van Gods Geeſt is , te verge. verzekerd

lyken met de gene die uit de beſchou -heid, die

winge vandekentekenendergenade tuigenis

uit hetge

ontſtaat. Wanneer het getuigenis van van Gods

den Heiligen Geeſt op zig zelven wordt Geeſt is ,

beſchouwd, en erkend wordt te zyn het met dege

getuigenisvan den Geeft zelven ,zo kan ne die uit

Ser waarlyk niets gewiffer , niets geloof- ſchouwin .

waardiger bedagt worden . Dit heeft gevan de

CHRYSOSTOMUS
zeer heerlyk uitges kenteke.

breid , in de XIVde. Leerreden over den nade ont

briefſtaat .
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brief aan de Rom . zeggende : Dit woord

wordt niet alleen gebruikt van de gave ,

maar ook van den gever dier gave , den

Trooſter. Maar wanneer de Geeſt getuigt ;

watvoor twyfelagtigheid blyft 'er dan nog

over ? Want indien een menſch , of een

Engel, of een Aartsengel, of ene dierge

lyke kragtdit beloofde, zo was het gevoeg

lyk, dat ſommige twyfelden. Maar wan .

neer het hoogſte Opperwezen , en dat deze

gave heeft geſchonken , ook door die dingen ,

om welke hy ons heeft bevolen te bidden ,

ons getuigt , wie zal dan nog aan de waar

digheid twyfelen ? Ik twyfelook niet , of

dat getuigenis des Geeſts, als hy tegen

woordig is , zal met zulk enen helderen

glans van het hemelſche licht in de har

ten der gelovigen ſchynen , dat zy vol

komelyk overtuigd worden , dat God

het is , die ſpreekt. Maar ik begeer te

weten van Godvrugtige menſchen, op

wat wyze zy dat getuigenis in zig ge

waar worden , of by wyze van ene ge

durig aanhoudende daad , of zulk ene ,

die wel by wylen ophoudt , maar zeer

dikwils herhaald wordt; ofte of het hun

ſpaarzamer , en na lange tuſſchenpozin

gen en verloop van tyden gebeurt zulk

ene allerzoetſte aanſpraak te genieten.

In
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Indien zy altoos , of menigwerven met

zulk ene aangename gemeenzame onder

handelinge begunſtigd worden ; zo heb

ben zy reden om Gode uitnemende

dankzeggingen te doen. En daar kan

gene reden opgegeven worden , waarom

andere hun deze ongewone gelukzalig

heid zouden misgonnen. Maar dat zy

ook niet door een ligtvaerdig oordeel

het geſlagte van Gods kinderen veron

gelyken , die zo gelukkig niet mogen

zyn ; dat zy van zulk een veelvuldig ,

ik laat ſtaan gedurig , getuigenis des

Geefts zoudenroemen : en welker ge

loof doorgaans niet is een wêergalm ,
of

weder te rugge kaatſing van die inwen

dige aanſprake aangaande de vergevin

ge hunner zonden , maar ene toeſtem

ming , die aan het Evangelium , zo als

het van Chriſtus en de Apoſtelen is ver

kondigd , en door de inblazing van den

Heiligen Geeſt is beſchreven , gegeven

wordt. Maar laat ons eens ſtellen , dat

het lange geleden zy.,, dat een gelovige

zulk ene zoete aanſpraak des Geelts hebbe

genoten ; blyft dan derzelver gedagte

nis in de ziele zo diep ingedrukt , dat

zy na enelange wyl der ziele alcyd met

de zelfde klaarheid van haar licht voor

N
ogen
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ogen zy , en dat niet ſomtyds redenen

om te twyfelen ontſtaan of zy niet

mogelyk door hare verbeelding zig zel

den hebbé bedrogen , en voor ene inge

vinge des Geelts hebbe, aangenomen ,

het geen niets anders dan ene ſpeling

van ene bedrogene ziele was ? Myis dit

waarlyk in de zorge,voor de zielen, die

iknu al over de veertig jaren heb ge

dragen , niet zelden voorgekomen , dier:

gelyke twyfelingen van zodanige teho

ren , vanwelke ik gene reden hadteen

kwaad vermoeden te hebben . Doch

daarde heblykheden van de Chriſtelyke

deugden altoos blyvende zyn '; hoewel

niet altyd in de zelfde mate werkzaam ;

en daar niet hare alcoos gelyke leven .

digheid , maar de opregtheid, een ken,

teken van de genade is ; daar hetein

delykiden menfche niet zeer moeilyk is

anderſcheidendl
yk
te kennen , hoe hy

jegens God gezind zy ; enuitwatvoor

een grondbeginſel , en met wat voor

een voornemen , hy in den dienſtGods

en de oeffeninge der deugd verkeere :

zo heb ik doorgaans ondervonden , das

’ er ene meer bondige en aanhoudende

geruſtheid geborenworde uit degedu

rigobemoeijinge van eengoed geweten:

tc
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.te bewaren , dan uit een duiſter geheu.

gen van de aanſprakeGods tot deziele ,

die in de Chriſtenen van onzen leeftyd

nietveelvuldigpleegt te wezen . Zaligzyn

de gene die met Paulus mogen zeggen :

Onze roem is deze': [namentlyk] het gę

-tuigenis van ons geweten , dat wyin een

'voudigheid ende opregtheid Gods , niet in

vleeſchelyke wysheid , maar in de genade

Gods in dewaereld verkeerd hebben . 2

Cor. I: 12.

XIX. V. Van de ſchoonheid der XIX .

Chriſtelyke deugden , en derzelver wel. De heilig ,

heid der
behagelýkheidvoor des Heren aange gelovigen

zigte , oordeel ik zo. Dat niemandin hoewel zy

dit leven zulk ene alzins naar het ware onvol.

rigtſnoer geſchikte heiligheid , te beurte maakt is,

valle , die niet hare onvolmaaktheden
behaagt
Gode om

hebbe, om welke zy , indien God met Chriſtus

ons naar de ſtrengheid der wet en het wille.

uiterſte rege wilde handelen , voor ver

werpelyk zoudekonnen gehouden wor

den . Waarom dezelve ook onze ge

regtigheid voor God , met opzigt op de

regtvaerdigmaking
, in generlei maniere

kan zyn . En indien iemand dezelve tot

dien einde Gode zoude willen opdrin

gen , zo zoude zy hem in der daad ſcha

deen drek worden . En hier verſchil.

N 2 len
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-goede, dat
doen ,

len de Broeders in de zake zelve niet.

Want ik zie , dat aan beide kanten ge

leerd worde , dat ook de beſte Chriſtenen

onder deze verpligtinge zyn , dat zy afzien

van alle genade , die zy bezitten , al het

my als ofhet ook maar het

allerminſt zoude toebrengen tot de verzoe

ning der misdaden , of de verkryging van

het regt tot het leven : ja dat veroordeeld

worden de gene die ontkennen , dat onze al.

lervoortreflykſte gehoorzaamheid naar de

Strengheidder wet den vloek verdiene , en

de vergeving nodig hebbe : of die verzui

men hunnen tochoorderen in te ſcherpen

dat wy van alle die dingen moeten afzien ,

die in ons zelven worden gevonden , opdat

wy
dezelve niet op enigerlei wyze voor ene

oorzake der verzoeninge of vergevinge der

zonden houden . Maar wanneer de per

foon des gelovigen door die door het

geloof aangegrepene geregtigheid van

Chriſtus Gode is aangenaam gemaakt,

dan zyn zyne deugden, die hy door de

heiligmakende genade heeft verkregen ,

en de oeffening der deugden , die uit de

zelfde genade voortvloeit , Gode ook

aangenaam en het gebrekkige , dat

denzelven van het onze aankleeft

wordt door de volmaakte geregtigheid

en
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voor zo

en heiligheid van Chriſtus bedekt.

XX. Daar ondertuſſchen die heilig . XX.

heid waartoe wy van den Vader ver . Ja ook

ordineerd zyn ; die Chriſtus ons met

verre zy

zyn bloed heeft verdiend , en dieons eneware

wordt ingeſtort door de kragt desHei- heiligheid

ligen Geeſts,in waarheid heiligheid is , is,om haar
zelve wille .

en het beeld Gods , naar het welk wy

veranderd worden , zelf ; zo kan het

niet anders zyn , of zy moet , ook met

opzigt op haar zelve , dewylzy heilig

heid is , en voor zo verre zy heiligheid

is , Gode behagen. En op deze wyze

zyn de Chriſtelyke deugden gene vụi

ligheid en drek ; maar de ſchoonheid van

de koningłyke bruid , en het ſieraad ,

waarmedezy geheel verheerlykt is inwen

dig. Pf. XLV: 12 , 14. De heilig

beid is den huize des Heren ſierlyk tot in

lengte van dagen. Pf. XCIII: 5.

XXI. Ennadien het niet geſchieden XXI.

kan , dat God zig zelven niet zoude Weshalver

beminnen , zo verluſtigt hy zig ook in jemand,

het geen hem gelykvormig is ; enhoe hoeheili

meer hy van zynbeeld in ene iegelyke Godezo

zake aantreft , zo veel te meer heeft hy veel te aan

ook in dezelve een welbehagen. Fraai genamer

is. Char
ſpreekt daarvan CHARNOK

Gods Heiligheid. bladz. 509. Zo heilig is haald.

van
nok aange

N 3 God ,
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God ., dat hy niet kan nalaten de heiligheid

in andere te beminnen . Uit kragt van zy •

ne nature kan by niet anders als beminnen

het geen met zyne nature overeenſtemt

en waarin hy een ſchoon beeld van zyne

wysheid en zuiverheid gewaar wordt. Het

kan niet geſchieden , dat hy zig in zyns

zelfs beeld niet zoude verluſtigen . Hy

zoude niet van nature beilig zyn , indien bg.

zig niet verluſtigde in de heiligheid, in al

le naturen. Hy zoude zyne eigene natuur

verloochenen
9 . indien hy ciet beminde al

het geen , waarin enig uitgedrukt beeld van

zyne nature is. ZELF ZO, DAT IN

DIEN 'ER ININ DE : DUIVELEN

ZELVE ENIGE DAAD VAN GE .

REGTIGHEID ZOUDE : KONNEN

PLAATS HEBBEN , GOD 'DOOR

ZYNE HEILIGHEID ZOUDE BE

WOGEN WORDEN . OM DEZELVE

DIE BOZE EN AFVALLIGE

GEESTEN TE BEMINNEN .

uit volgt, dat de gene die zig naerſtig

lyk inde Chriſtelyke heiligheid oeffe

nen , hem zo aangenaam zyn , als de

gene die hunne begeerlykheden opvol

gen , hem hatelyk zyn . Hoe het ook

anderen mag voorkomen , ik twyfel

niet , of die eergierigheid der Chriſte

IN

Waar

nen ,
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nen , waardoor zy
de een den anderen

in de bevlytiginge der Godzaligheid

tragten voorbyteſtreven , is edelmoe

dig en loflyk , dat , gelyk zy door het

Evangelium geleerd zyn , boe
men moet

wandelen en Gode behagen , zy daarin

meer overvloedig worden. I Theff. IV : 1 .

Daarom zyn wy ook zeer begeerig , (eer

gierig , ) het zyinwonende , het zy uitwp

nende , om hem welbehagelyk te zyn. 2

Cor. V : 9 .

XV . HOOFDSTU
K.

Op wat wyze , en in welke or

deninge de prediking der Wet

met de prediking des Evange

liums zy t'zamen te voegen ?

I. II. De Wet en bet Evangelium komen

of in ene naauwere , ofin ene ruimerebe

tekeniſſe voor. III. De Wet kan be

ſchouwd worden , of als een rigtſnoer der

pligt. IV. Of als ene voorwaarde des

Verbonds ; zo wel der werken . V. Als

des genen dat 'er is tuſſchen den Vader en

N4 des
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den Zoon . VI. Niet zo wel des genen dat

' er is tuſchen God en de uitverkorene.

VII. In verſcheide opzigten wordtze nocb .

tans totbetverbond der genade gebragt.

VIII. Het Evangelium beeft in ene rui.

mere betekenille ook bare wet IX. Maar

in de naauwſte betekeniſſe opgevat zynde

beſtaat bet uit louter beloften . x. Onder

de Huisboudinge des Evangeliums moet

men ook de Wet met bare gebruiken , die

zy beeft , verkondigen. XI. Maar ook

bet Evangelium met allenrykdomzyner

genade. XII. Beide in den boogſten top

der volmaaktheid . XIII. Om de ordening

beboeft men zig zo veel niet te bemoeijen ,

daarzybeide moeten verkondigd worden.

XVI. Het begin van bet nieuwe leven is

uit deverkondiginge van het Evange

lium . XV . Maar in den voortgang heeft

dan eens de Wet , dan eens het Evan

geliüm , de eerſte , oftwede plaats in .

1. 1. indelyk wordt gevraagd, op wat
De Wet en

het Evan
wyze , en in welke orde , de

gelium ko.prediking der Wet zy t'zamen te voe

men of in gen met de predikingedes Evangeliums?

ene naau- l'er bepalinge van welke vrage men

were , of in vooraf moet weten , wat door DE

ene ruime

WET, wat door hetEVANGELIUMmere bete

keniſſe verſtaan worde. De Wet betekent hier

dat deel van Gods woord , het welk uit

geboden en verboden beſtaat, met de

be

voor.
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belofte van de beloninge , die gegeven

zoude worden aan zodanige , die ge

hoorzaam zyn , en de bedreiginge van

de ſtraffe , die over de ongehoorzame

zoude komen . Het Evangelium bete

kent de lere der genade en der volſte

zaligheid in Chriſtus Jeſus , die van de

uitverkorene zondaren moet aangeno

men worden door het geloof. Derhal

ven behoren tot de Wet alle voorſchrift

van alle deugden en pligten , wie zy
ook

zyn , alle vermaningen , en afmaningen ,

alle beſtraffingen en bedreigingen , en

ook alle beloften der beloninge tot ver

gelding van de volmaakte gehoorzaam

heid . Maar tot het Evangelium be

hoort al wat by den zondaar de hope

der zaligheid kan verwekken , nament

lyk de lere vanden perſoon , de amten ,

Itaten , weldaden van Jeſus Chriſtus ,

en alle beloften , in welke ingevlogten

is de vergeving der zonden , en waar.

mede verknogt is debezitting der genade

en der heerlykheid , die door het geloof

in Chriſtus zal verkregen worden . De

ze is de naauwſte betekenis van beide

woorden : waarop men in deze gehele

zintwiſting moet agt geven ,

II. Anderszins is het allen , die in II.

N5 onze
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onze Godgeleerdheid ervaren zyn , be

kend , dat de Wet ſomtyds in zulk ene

ruime betekeniſſe worde gebezigd , dat

zy het ganſche t'zamenſtelder heilzame

lere , welker voornaamſte deel is het

Evangelium , behelſt. Jeſ. II: 3. XLII:

4. Dat ook het Evangelium ſomtyds bes

tekent die ganſche lere , die Chriſtus en

de Apoſtelen geleerd hebben , waarin

ook geboden en verboden , verwytingen

en bedreigingen begrepen zyn. Marc.

XVI: 15. vergel. met Matth . XXVIII:

20. Rom . II : 16 .

III . Maar de Wet kan in die naau

III.

were betekeniſle twezins beſchouwd

worden ; of zo als zy is op zig zelven

ſchouwd of voor zo verre zy in een zeker verbond
worden of

als een
te pas komt. Op zig zelven is de wet

rigtſnoer
het allervolmaaktíte rigtſnoer van alle

der pligt. pligt, die van den menfch , in wat ſtaat

hy ook zy , moet betragtworden , zo

dat de goedheid of kwaadheid van alle

redelyke handelingen , zonder uitzonde

ringe , naar dezelve moet beoordeeld

worden .

IV. IV. Maarzy krygt daarenboven ene

Ofals ene andere betrekking , wanneer zy onderge.

voorwaar- ſchikt is aan een zeker Goddelyk Ver ..
de des Ver

bonds ; zobond. "Maar zy ' is voormaals onderge

ſchikt

De Wet

kan be

i
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ſchikt geweeſt aan het Verbond der werken : wel der

en is nu nog ondergeſchikt aan het Verbondwerken .

der genade. In het verbond der werken

is zy voorgeſchreven als ene voorwaar

de, die volkomelyk volbragt zynde een

regt hadde gegeven tot de beloning.

; V. Het Verbond der genade kan of V.

aan dien kant beſchouwd worden , voor Als des ge

zo verre het is een verdrag tuſſchen den istuſſchen

Here en den Man , wiens-naam is Sprui- den Vader

te ;ofvoor zo verre hetzelve plaats heeft en den '

tuſſchen God en de uitverkorene en gelo : Zoon.

vige zondaars. In dat opzigt is het

waarlyk byna ene ongelooflykegenade ,

dat God niet alleen den Borge heeft

aangenomen , maar hem ook zelf aan

ons heeft gegeven ; doch heeft de Bor

ge moeten voldoen naar de ſtrengheid

der wet; die ten opzigte van den Borge

groter geweeſt is, dan in de eerſte ver

bonds overeenkominge tuſſchen God en

Adam . Immers daardoor wierdt Adam

verpligt, of tot ene in alle opzigten vol

maakte gehoorzaamheid , oftot de ſtraf

fe : maar onže Borge wordt tot beide te

gelyk verpligt. Adam wierdt een ceu

wigdurend leven beloofd , als 'hy maar

gehoorzaam 'was. Maar onze Borge

wordt de loon voor zynen arbeid niec

be .
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VI.

Niet zo

beloofd , ten ware hy te gelyk en de al

lervolmaaktſte gehoorzaamheid aan de

wet bewees , en die door de zonde ver

diende ſtraffe leedt. Derhalven is de

Wet in alle hare ſtrengheid , zo welaan

gaande haar gebiedend gedeelte , als

aangaande hare ſtraffe eiſchende bekrag

tiging te gelyk , ene voorwaarde van dat

Verbond , 't welk tuſſchen God en den Bor

ge plaats heeft.

VI. Maar wanneer het verbond

wordt aangemerkt zo als het gemaakt is

wel desge- tuffchenGod en de uitverkorene; zo denk

nen dat 'er

is tuſſchen ik niet, dat men moete zeggen , dat de

Godende Wet , zo als zy van ons in opregtheid

uitverko .

moet volbragt worden, ook ene voor

waarde van dit verbond zy. Want dat

de gene zeer dwalen , welke willen ,

dat in plaats van de volmaakte gehoor

zaamheid , die in 't eerſte verbond

wierdt vereiſcht, gekomen zy deopreg.

te gehoorzaamheid , die aande bevelen

van Chriſtus moet bewezen worden ,

die den naam van het geloof zoude dra.

gen , is hier boven overvloedig bewe

rene.

zen .

In ver

VII. VII. In verſcheide opzigten behoort

de Wet nochtans tot het verbond der

lébeide op. genade. I. Voor zo verre zy.denmen
zigten

ſche,
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ILI: 24.

fche , door de medewerkende genade wordtze

des Geeſts
van alle vertrouwen op ei-nochtans

gene deugd en geregtigheid ontbloot, bond der

en door de kennis van zyne elende tot genade ge .

ootmoedigheid brengt, en alzo tot Chri- bragt.

ſtus , die door het Evangelium wordt

aangewezen ,leidt. Rom . X: 5. Gal.

II. Voor zo verre dezelve is

begrepen onder de verbonds beloften ,

onder welke niet de minſte is de gene

die God gedaan heeft van het fchryven

der wet in de harten zyner uitverkore

nen . Jer. XXXI: 33. III. Voor zo

verre zy is ene afbeelding van de ware

deugd , ene afſchetſing van de inwendi

ge en uitwendige godvrugt , en een

voorbeeld der heiligheid , die God goed

en die wy moeten navolgen.

IV. Voor zo verre zy is ene regelmate

van onze dankbaarheid , die wy aan

Gods onverdiende genade ſchuldig

zyn . V. Voor zo verre derzelver op

regte gehoorzaamheid zeer dient ter ver

heerlykinge van God , tot ſtigting van

den naaſten , en om ons zelven vele nut

tigheden toe te brengen. Want zulk

ene opregte gehoorzaamheid aan Gods

wet is een bewys en kenteken van een

ongeveinſt gelove , en van dien door

zy

keurt ,
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zynen
Geeſt in ons wonenden Chriſtus ,

en van de wedergeboorte en verande ,

ring naar Gods beeld , en de aannemin

ge tot kinderenterverkryginge van de

heerlyke erffeniſſe. Daarenboven brengt

zy ons toe de kalmte des gewetens,de

vertrooſting tegen de laſteringen van

kwaadaardige menſchen , de genieting

van vrede en gemeenzaamheid met

God, en de vrymoedigheid des geloofs

en der hope in het uur des doods-zelf.

Eindelyk is zy tot de genieting derza

ligheid niet alleen zo nuttig , maar ook

zo noodzakelyk , dat niemand zonder

haar God zal zien. Welke dingen

breedvoeriger bewezen zyn .” Maar alle

deze dingen doet de Wet, niet uit het

gezag van haremagt , die niets dan het

geen volmaakt heilig is , kan toelaten ,

en al dat geen veroordeelt , dat maar

met deminſte vlek beſmet is : maar uit

het gezag van degenade van Chriſtus ,

aan wien zy nu ten dienſte ſtaat , en op

wiens bevel zy de werken , die door de

heiligmakende genade des Geeſts gedaan

worden , hoewelhoewel zy. onvolmaakt zyn ,

voor opregt verklaart , en voor zo ver

re , alsmet haar overeenkomſtig zynde,

goedkeurt. Deze zyn de betrekkingen

der

1
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lium ,

der Wet , voor zo verre zy in 't gena

deverbond te pas komt.

5. VIII. En door dien weg ſchynt het VIII.

my toe , dat die moeilyke twiſtvraag :HetEvan

of het verbond der genade, of het Evange- Keeft
in e

ook
zynewet hebbe ? met weinigneruimere

moeite zoude konnen afgedaan worden . betekenille

Wanneer wy namentlyk door het Evan -ook hare ::

gelium verſtaan het gehele t'zamenſtelwet.

van die lere , die van Chriſtus en de A

poftelen is verkondigd , zo kan men niet

atwyfelen , of al wat tot de pligten van

alle deugden behoort , wordt in het

Evangelium niet alleen herhaald , maar

ook breedvoeriger geleerd , met ſterke

re vermaningen daartoe , dan die ooit

van Moſes en de Profeten gedaan zyn .

En voor zo verre kan dit deel der Evan

geliſche lere het gebod van Chriſtus , de

wet van Chriſtus , en die volmaakte wet

der vryheid genoemd worden. Want

waarom zouden wy dat niet onbe

fchroomd zeggen , waarin onsde Geeft

Gods zelf voorgaat ? Gewiſſelyk is het

niet zonder kragt het geen Paulus van

het Nieuwe Teſtament heeft gezegd ,

dat het in betere belofteniſſen beveſtigd is.

Hebr. VIII: 6. Want ook de lere des

geloofs zelfwordtſomtyds onderhetfor
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mulier van een bevel ingeſcherpt. Marc

I: 14 , 15. Hand. XVI: 31 .

IX .
IX . Maar wanneer men het woord

Maar in de Evangelium in enen naauweren zin op

naauwſte vat , zo als het is een formulier van het

betekeniſſe teſtament der genade , het welk uit en

zyndebe. kel beloften beſtaat,of ene onbepaalde

ſtaat het ſchenking der zaligheid in Chriſtus, dan

uit louter fchryft hetzelve eigentlyk niets voor
beloften .

als ene pligt , vereiſcht niets , noch be

veelt niets ; ook dit niet , geloof , ver

trouw , hoop op den Here , en wat dies

meerder is. Maar hetzelve verhaalt , ver

kondigt, maakt ons bekend , wat God in

Chriſtus belooft , wat hy wil doen , wat

hy zal doen. Alle voorſchrift vanpligt be

hoort tot de Wet, gelyk de Eerwaarde

Voetius Diſput. Tom . IV . p . 24 .

fqq. benevens andere zeer wel heeft in

geſcherpt. En dit moet men noodzake

lyk vaſthouden , indien men , met alle

Gereformeerde , de volmaaktheid der

Wet , die alle deugden , alle pligten

van heiligheid , in zig bevatt , ſtandva

ſtig wil verdedigen. Maar de Wet, die

naar het Genade Verbond geſchikt is

en volgens hetzelve is geſchreven in het

hart der uitverkorenen , gebiedt alle die

dingen , die in 't Evangelium worden

voor
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voorgeſteld , met een ongeveinſt geloof

te omhelzen , en overeenkomſtig met

die genade en heerlykheid zyn leven aan

te ſtellen . Wanneer dan God in her

genade verbond den uitverkorenen zon

daar belooft het geloof, de bekeering ,

en by gevolg het eeuwige leven , dan

verbindt de Wet , welker verpligting

nooit kan weggenomen worden , en die

zig tot alle pligt uitſtrekt, den menſch ,

dat hy die wet toeſtemme, die beloofde

goederen hoogſchatte , zeer begeere ,

zoeke en omhelze. Nadien vervol

gens de wonderbare Goddelyke voor

zienigheid de beloften in die orde heeft

geſchaard , dat het geloof en de bekee .

ring voorafgaan , en de zaligheid volge,

zo wordt de menſch door de zelfde,wec

verpligt , dat hy die Goddelyke fchik

king goedkeure , en beminne en zig

niet anders dan naar dezelvede zalig

heid belove. Maar de menſch , die de

beloften des verbonds in die orde, waar

in zy worden voorgeſteld , aanneemt,

verbindt zig door die aanneming , dat

hy van de pligten , die in de eerſte be

loften bevat zyn , eerſt zyn werk zal

maken , eer hy de hope zal hebben om

tot het genot van de laatſte te komen.

1

0 En
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En op

En op deze wyze wordt het verbond

wederzyds. God ſtelt zyne beloften in

het Evangelium in ene zekere ordenins

ge voor. De menfch is , uit kragt van

de Wet , die aan het genade verbond

ondergeſchikt is, verpligt om die belof

ten in dieordeninge te omhelzen . Wan

neer het geloof dit doet -20 verpligt

zig een gelovige teffens tor de betrag

ting vaneen nieuw leven, eer hy zig

hope maakt van een gelukzalig leven .

dezewyze is de overeenkoming

twezydig.

X. X. Nadien ons dan nu duidelyk

Onder de blykt, op wat wyze de wet aan her ver

Huishou: bond der genade enhet Evangeliumon

Evange- dergeſchikt zy , zo is geen twyfel daar

liuinsmoetaan , of deze waarheden moeten ook

men ook onder de Evangeliſche Huishoudinge
de Wet met

des Nieuwen Teſtaments"verkondigd
hare ge

bruiken, worden . En waarlyk niet ter loops,

maar met vlyt en ernſt : opdat de ziel

heeft ver-door een 'innig gevoel harer zonden be.

wogen naar de genade van Chriſtushy.

ge' : opdat zy erkennede voortreflykä

heid van die volmaakte gehoorzaam

heid , die Chriſtus voor de zyne heeft

volbragt"; de weldaad van de inſchry

vinge der Wet in de zielen op den regi

ten

die zy

!
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dankbaarheid ; en Gode tot lof en ere ,

d

ten prys ſtelle ; door de liefde van die

allerzuiverſte heiligheid , die in de wet

wordt afgeſchetſt , ontſteken worde ;

navorſche de pligten van de ſchuldige

ën den naaſten tot een voorbeeld zy , en

zyne eigene zaligheid met behoorlyke

naerftigheid uitwerke.

XI. Ondertuſſchen moet ook het E. XI.

vangelium in allen den rykdom zyner Maar ook

genade verkondigd worden opdat de gelium met

žiel overtuigd worde , dat alle hare za- allen ryk

ligheid alleen in de genade Gods en de dom zyner

voldoeninge van Chriſtus gelegen zy , genade.

dat van haar niets gedaan zy , of ooit

konne gedaan worden , waardoor zy zig

ook maar het minſte deel van het regt

tot het leven zoude verkrygen : dat

Chriftüs de zondaars met zyne magtige

genade voorkome , en dezelve dikwils

op dat zelfde ogenblik , wanneer' ży in

huntie euveldaden op enê ongelooflyke

wyze als uitzinnig zyn, metenen uitge

Arekten arm als zyn eigendom aangry

pe , en zonder enigevoorafgaande prys

waardige fchikking door de eerſte me

dedeeling van zynen Geeft metzig zela

ventot een nieuw leven verenige. Dat

hy het leven , het welk hy in zig ont

Q2
vangt ,

1
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gen
e die

maar

vangt , koeſtere , opwekke, beware ,

en tot de gelukzalige eeuwigheid over

brenge. En hoewel het niet kan ge

ſchieden , dat de gene die door Chriſtus

is levendig gemaakt, niet leve in Chri

ſtus; dat 'er evenwelniets zy , waarover

ook de op de allerheiligſte wy

ze leeft , zoude roemen , waarover hy

zig zoude verheffen , dat hy Gode zou

de voorhouden , en waarvan hy einde

Jyk , voor zo verre het van hem zelven

is , niet zoude moeten afzien

voor zo verre het van Gods Geeſt is ,

hetzelve geheel en al aan Gods genade

zoude moeten toeſchryven. Deze din

gen zyn doch zo groot, en zulke gewig

tige waarheden , dat zy niet genoeg kon

nen ingeſcherpt worden.

XII.
XII. En zo moet de Wet zo wel als

Beidein het Evangelium in den hoogſten top van

den hoog. hare volmaaktheid , onder deEvange

iten topder liſche Huishoudinge , verkondigd wor

heid . den , zodat noch de verpligting der

Wet, voor zo verre zy ene Gode beta

melyke heiligheid aanbeveelt, door het

Evangelium enigzins verminderd wor

de , noch aan de vrymagtige genade des

Evangeliums door de Wetde minſte af

breuk gedaan worde.

XIII.
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den.

XIII . Maar in welke orde moet de XIII.

prediking geſchieden ? Die vraag ſchynt Om deor

my bynaonnodig en onnut te zyn ; daar hoeft men

de prediking van beide altyd moet ver- zig zo veel

enigd worden. Want by wien zal zulk niet te be

een de goedkeuring wegdragen , diezo moeijen,

onvoorzigtig is in de beoordeelinge van demoeten

zaken , dat hy in zyne gedagten zoude verkon

nemen , om door enige maanden lang digd wor

in de verkondiginge der Wet aan te

houden , zielen te vermurwen , en voor

Chriſtus toe te bereiden , daar ' er onder

tuſſehen van Chriſtus geen gewag is ge .

maakt ? Of wie zal enen geruimen tyd

lang alleen met de liefkozingen van het

Evangelium de oren ſtrelen , en niet te

gelyk inſcherpen , dat men moete le

ven , gelyk het den Evangelium beta

melyk is ? Te vergeefs zultgy met den

ſchrik der Wet de gemoederen verſla

gen maken , ja gy zult dat niet eens

doen , ten zy gy hun Jeſus aanwyſt,

tot wien zy vlieden moeten. En de za

ligmakende genade Gods verſchynt

nooit den menſchen , of zy onderwyſt

hen aanſtonds, dat zy , de godloosheid

en waereldſche begeerlykheden verza

kende , matiglyk , ende regtvaerdig.

lyk , ende godzaliglyk leven in deze te

03
gen :
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genwoordige waereld . Bekeert u ; en

gelooft den Evangelium , riepChriftus in

enen adem uit. En Petrus : Bekeert u,

en een iegelyk van u wordegedoopt in den

namevanFeſusChriſtus, tot vergeving

der zonden : en in die eerſte Leerreden

betuigde hy met veel meer andere woorden ,

ende vermaandezyne toehoorders, zeg :

gende : .Wordt behouden van dit verkeerd

geſagte. Hand. II: 38 , 40. De Apo

itelen , zo dikwilsals zy ergens kwamen

om teprediken , verkondigden doorgaans

Fejus met de opſtandinge der doden', en

geboden teffens den menſchen , dat zy

zig zouden bekceren , daarom dat God enen

dag geſteld heeft , op welken hydenaard

bodem regsvaerdiglyk zal oordeelen , door

enen man dien hy daartoe geordineerd

heeft. Hand. XVII: 18, 30 , 31. Maar

Paulus heeft ook zelf nietin 'tbyzonder

met Felix gehandeld , of hy heeft ge

ſproken van het geloof in Chriſtus, maar

ook teffensvande regrvaerdigheid, ende

matigheid , en het toekomend oordeel.

Hand. XXIV : 24 , 25. De zelfde wan

neer hy yan zynen ingang tot de Theſ

ſalonicenſen gewaagt , zegt , gy weet ,

boe wy, enen, iegelykenvan u , als een Va

der zyne kinderen , vermaanden ende ver

trooi
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trooſteden , ende betuigden , dat gy zoudt

wandelenwaardiglyk Gode , die uroept tot

zyn Koningryk ende heerlykheid . I Theff.

II: II, 12. Zo behoort altyd de ver

kondiging des geloofs en de opwekking

tot het najagen van de heiligmakinge

yerenigd te worden , datheteen vanhet

ander nooit wordeafgeſcheiden. En wy

worden door gene wet verbonden , om d

of de dingen die tot deWet, of de ge :

ne die tot het Evangelium behoren , voor

de andere altyd te laten voorafgaan.

Die ordening der redeyoeringe is willé.

keurig , en mag naar de verſcheidenheid

van zaken en perſonen wyffelyk veran

derd worden . Det

XIV, Ik ontveïns het egter niet, dat XVI.

ik in dat gevoelen ben , dat het begin Het begin

van hetnieuweleven niet zy uit de prevanhet

dikinge der Wet, maar des Evangeven isuit

liums. Het Eyangelium is een zaad van de verkon .

onze wedergeboorte , en de wet desdiginge

Geeſtsdeslevens, die ons vrymaakt
vanvan hetE

dewet der zonde en des doods. Wan vangelium .

neer namentlyk Chriſtuswordt verkon ,

digd enhet leven inChriſtus, zo komo

de Geeft van Chriſtus in de zielen der

uitverkorenen , en werkt in hún hetbé

ginſel van het geeſtelyk leven. Naar

zynen -wille heeft hy ons gebaard door het

1 ... 6 woord

.....

O4
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woord der waarheid , opdat wy zouden zyn

als eerſtelingen zyner ſchepſelen . Jac. I: 18.

De Galaten vroeg Paulus wel eens: Gal.

III: 2. Dit alleen wil ik van u leren , hebt

gy den Geeſt ontvangen uit de werken der

wet , ofte uit de predikinge des geloofs ?

xv . XV . Doch waar dat leven , door den

Maar in

Geeſt , door middel van het Evangelium ,
den voort.

gang heeftingeſtort, begint werkzaamte zyn, gaat

dan eens hetzelve , indien ik my niet bedrieg ,

de Wet , doorgaans in die ordeninge te werke:
dan eens

dat de ziel, als uit enen diepen ſlaap , of
het Evan

gelium ,deflaauwte, of liever den dood, opgewekt

eerſte, of zynde , zig zelven beſchouwe als met

twede
zonden beſmet, aan vele misdaden ſchul

plaats in. dig , voor God verfoeilyk , alzins zeer

elendig , en tot hare eigene verloſſing

ganſchonvermogende : en dat zy daar

om , met ene ongemene ſmerte aange

daan zynde , en al haar vertrouwenop

haar zelven verzakende , naar de zalig .

heid , die tot haar van elders moet ko .

men , hyge ; waartoe de bediening der

Wet dient : dat zy Chriſtus daarop zie ,

die door hetEvangelium wordt getoond ,

en in hem de volheid der zaligheid en den

overvloed der genade gevonden hebben

de , aanſtonds tot hem den toevlugt ne

me , ganſch ledig gemaaktvan haar zel

ven , opdat zy van hem vervuld worde,

daar
1
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daar zy in zig zelven verloren is , opdat

zy door hembehouden worde. Voorts

kan het niet geſchieden , dat zy niet ,

Chriſtus aangrypende, en van hem aan

gegrepen zynde, door zulk ene onwaar

deerbare goedheid van Chriſtus ontſteken

worde totzyne liefde, en zig niet geheel

aan zynen dienſt zoude willen overge

ven , wien zy belydt hare zaligheid te

danken te hebben , of dat zy niet voor

haren Heer erkenne , welken zy heeft

ondervonden te zyn haar Zaligmaker. En

zo leidt het Evangelium wederom tot de

Wet als de regelmate der dankbaarheid.

Waaruit blykt, op wat wyze de Wet en

het Evangelium malkanderen in de be

vorderinge van de zaligheid der uitver

korenen wederzydfche hulpe bewyzen ,

en dan deze , dan gene de eerſte oftwe

de plaats beklede.

NARE D E.

It zy genoeg over dezedingen ge

redeneerd . Waaruit ik deze ge

volgtrekkingen maak : dat wy beſt zul

len doen , wanneer wy , met verlatinge

van de ſteiltens der uiterſte gevoelens ,op

den gemakkelyken , effenbaren , zeke

ren weg der Schrift voortgaan , wiens

eenvoudigheid verreboven de hoogheid

O 5 van
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van ene opgeblazene wysheid te ſtellen

is : wanneer wy ook niet fchromen të

zeggen het geen de Schrift zegt , dwaas.

felyk hopende , dat wydoor onze beter

paſſende spreekwyzen wyffelyk zouden

verzagten , het geen wathard ſchynt ge

zegd te zyn , noch ook de gematigde

fpreekmanieren der Schrift met onze

harde , afgebrokene , vergrotende , en

den Heiligen Geeſt ongewone , ruuw

maken, gene oorzaak van laſteringeaan

den wederpartydergevende: wanneerwy

het geen bevonden zal wordenwat on

voorzigtig van ons gezegd te zyn , op

regtelyken edelmoedig uitſchrappen, ver

beteren , herroepen ; maarhet geen an

deren onvoorzigtiglyk is ontvallen , als

men maar weet , dat het niet uit ene

kwade meninge is geſchied , lieverdoor

ene gunſtige verklaring te hulpe komen ,

dan met ene ongunſtigevervolgen: wan

neer wy de vrye genade Gods zo be

weeren , dat aan het vleeſch geenvoor

wendfel van ongebondenheid gegeven

worde; degenadige regtvaerdigmaking

zo aanpryzen, dat deheiligmaking daar

by gerenoaf breuk lyde ,de enige ge

regtigheid van Chriſtus, die alleen voor

de regtbank vanGod kanbeſtaan , zo

inſcherpen , dat aan onzegodzaligheid

niet
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niet ontzegd worde de nuttigheid en de

loon , die de Sehrift-haar toe-erkent; en

eindelyk de zaligmakendegenade des E

vangeliums , 20 verkondigen , dat ook

de heilige wet hareplaats en haar ge

braik behoude. Indien wy deze dingen

van beide kanten opregtelyk zullen ge

daan hebben , zo zal God geven , dat in

plaatſe van de ſpitsvindigheden van duiſte

re verſchillen , de heldere dag der Evan

geliſche waarheid aanlichte ,en demor

genſter in onze harten opgaa : dat in

plaatſe van de diſtelen en doornén van

netelige twiſten , geregtigheid en vrede

uit der aarde voortſpruiten ; en dat wy

alle , vaatwel zeggende aan al het gekyf

van rampzalige verdeeldheden , metver

eenigde Itemmen Gods heerlyke genade

in Chriſtus pryzen , met vereenigde krag

ten de kuiſche bruid van Chriſtus met de

geſtikte klederen der heiligheid , die voor

haar lierlyk is , en de goudene halske

ten van Chriſtelyke deugden , om ſtryd

verſieren. Welke weldaad genadiglyk

aan ons , uit den onmeetbaren rykdom

van zyne genade, bewyze die zalige God,

en enige Opperheer,die KoningderKo

ningen en Heer der Heren , die alleen

onſterflykheid heeft, en een ontoegang:

lyk-licht bewoont , welken geen menſch
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N ARE D E.

gezien heeft, noch zien kan : wien zy

de eere , ende de kragt, tot in alle eeu

wigheid ! Amen. Dezelfde beware den

Koning WILLEM , die zo wel de lief

de en luſt van ons Nederland , als van

uw Britannien , en ter uitvoeringe van

zyne allergewigtigſte raadſagen , ( gelyk

wy wenſchen ,) geſchikt is , vele jaren

lang in goede gezondheid ; makehem

totenen dapperen en gelukkigen Veld .

heer in zyne oorlogen , zo lange zy zul

len moeten gevoerd worden ; tot enen

bezorger vanenen vaſten vrede in Eu

ropa; en tot enen middelaar van de hei

lige enigheid in de Kerke. Zo ſchreef

ik , en deedt deze hartelyke wenſchin

gen , te Uitregt, den 22. Febr. 1696.

en ik herhaalde het te Leiden , 1699.

E I N D E.

Voornaamſte Drukfouten dus te verbeteren .

In de VOORREDE.

Pag. LXIX . reg . 18. ſtaat meus lees mens.

LXXXIX. reg. 12. zonden lees zouden .

xci. reg. 9. get lees bet.

In het WERK.

Pag. 40. reg. 3. vroeg , lees laat ,

45. reg. 23. enige lees ene

2. van onderen , hem lees hum

140. reg . 20. in lees en

Die 'er meer vindt , gelieve die gunſtig over te

zien , of te verbeteren .

56. reg .
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