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f - De Clasſis van Delf en Delfland heeft

na Kerken Orden dezer Landen ge

* viſiteert, en geapprobeert de Op

dragt, de Voorreden, en de drie

i Predikatien in dit Boek begrepen.
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HENRICUS FRANCKEN,
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Tot s'GRAvENHAGE,

MYN BEMINDE ZooN.

Et moet wezen de betrachting

van een Chriſten, lichamelyke

dingen te vergeeſtelyken, om

een Geeſtelyk voordeel daar uit

te trekken: zoo iemand zich

van die konſt wysſelyk wiſt te bedienen, het

was de OPPERSTE WY SHEID, de Heere

Jesus, die alles wat hem voorquam, aan

leide tot een geeſtelyk gebruik, en daaruit voor

zyn volk geeſtelyk profyt wiſt te halen, even

als de Byen uit alle bloemen honing zuigen,

trouwens de Heere hadde hem gegeven eene

tonge der Geleerden, op dat hy wiſte met den

moeden een woord ter rechter tyd te ſpreken:

weigerde een Samaritaanſche Vrouwe, die

ge

,
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gekomen was om water te putten, Jeſus te

drinken te geven, de Heiland nam daar uit

gelegentheid om te ſpreken van de voortreffe

lyke wateren zynes Geeſtes en zyner genaede,

en haar begeerte daar na uit te lokken, zeg

gende, indien gy de gaeve Gods kendet, ende job.4.

wie hy is, die tot u zegt, geeft my te drinken,"

zoo zoudt gy van hem hebben begeert, endehy

zoude u levende water gegeven hebben, 't welk

de Heiland nog naeder beveſtigde in 't ver

volg, als die Vrouwe pochte op die put,

die Vader Jacob haar gegeven had, een yder

die van dit water drinkt, zal wederom dor

ſten: maar zoo wie gedronken zal hebben van

't water dat ik hem geven zal, dien en zal in

eeuwigheid niet dorſten, maar het water dat

ik hem zal geven, zal in hem worden eenfon

teine van water, ſpringende tot in het eeuwige

leven. Zag de Heere Jeſus op den grooten

dag van 't Feeſt der Loverhutten de joden

met uitgelaetene vreugde het water, uit de

fonteine Siloam geſchept, in grooten over

vloed op den Altaar uitgieten, leide de Hei

land dat aan tot een veel nuttiger gebruik,

om aan dorſtige en begeerige zielen aan te

bieden een veel heilzaemer water, 't geen zy

met den emmer des geloofs konden ſcheppen7eſ "3

uit de Fonteyne des heyls, want ſtaande in den

* 3 Tem
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Tempel onder de feeſthoudende meenigte,

riep hy: Zoo iemand dorſtet, die kome tot my

ende drinke, die in my gelooft, gelykerwys de

Schrift zegt, ſtroomen des levenden waters zul

len uit zynen buyk vloeyen. WierdJeſus eens

*. van de Joodſche Schaere te Capernaum ge

zogt, als hy een groot wonderwerk verrigt

hadde, ſpyzigende met vyf brooden en twee

visſchen vyf duizend mannen, zoo nam hy

daar uit gelegentheid, om hen over hunne

aardsgezintheid en vleeſchelyk oogmerk, in

hem zoo zorgvuldig te zoeken, ernſtig te

joh. 6.

F 6, 27,

beſtraffen, en hen krachtig aan te zetten,

om van die aardſche ſpyze af te zien, en te

jaegen na de geeſtelyke en hemelſche ſpyze, en

daarom zegt hy met een hooge betuiginge,

voorwaar, voorwaarzegge ik u, gy zoekt my,

niet om dat gy tekenen gezien hebt, maar om

dat gy van de brooden gegeeten hebt ende ver

zadigt zyt: werkt niet om de ſpyze die ver

gaat, maar om de ſpyze die blyft tot in 't eeu

wige leven, welke de Zone des menſchen ulie

den geven zal. Ging een zeker Jongeling,

die vele goederen hadde, bedroeft weg, als Je

ſus hem om volmaakt te zyn geraeden hadde
»

te verkoopen wat hy bezat, en den armen te

geven, om eenen ſchat in den hemel te hebben

dat

en dan hem te volgen, de Heiland maakte
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datgebruik daar van, dat hy aan zyn Diſci

pelen daar uit leerde, hoe moeyelyk het was

voor de Rycken die hun herte op hunne goe

deren ſtellen, de zaligheid te verkrygen,

want Jeſus hefte op, voorwaar ik zegge u,

dat een Rycke zwaarlyk in het Koninkryk der

hemelen zal ingaan. Ende wederom zegge ik

u, het is lichter dat een kemel ga door de ooge

van een naalde, dan dat een Rycke inga in het

Koninkryke Gods. Begeerde de moeder der

Zoonen Zebedel van de Heere Jeſus, dat de

eene van haar zoonen mogt zitten tot zyner

rechter, en de andere tot zyner ſlinker hand

in zyn Koninkryk, zoo nam de Zaligmaeker

daar uit gelegentheid, om zyne Diſcipelen,

als de andere tien dat gehoord hebbende, het

Mat. 19.

23. 24 - -

zeer qualyk van de twee broeders opnamen, te

waarſchouwen tegen eergierigheid en heer

ſchappye over andere, zeggende, gy weet dat

de Overſte der volkeren heerſchappye voeren over

haar, ends de Grooten gebruiken haere macht

over haar: doch alzoo en zal 't onder u niet

zyn: maar zoo wie onder u zal willen groot

worden, die zy uwe dienaar: ende zoo wieon

der u zal willen de eerſte zyn, die zy twen

dienſtknecht. Als zyn Diſcipelen haar eens

verwonderden over het ſchielyk verdorren van

een vygeboom, enkel op de woorden van Je

* 4 ſus

Mat. 20.

25-27.
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Mat. 21.

ſus tot hem, uit u en worde geen vrucht meer

in der eeuwigheid, bediende zich de Heiland

Jeſus van die gelegentheid, om hen te lee

ren de wonderbaere kracht des geloofs, zeg

gende tot haar, voorwaar zegge ik u, indien

# gygeloove haddet, ende niet en twyffeldet, gy

r

Luc. 23.

28-3I

zoudt niet alleenlyk doen het gene den vygeboom

is geſchied, maar indien gy ook tot dezen berg

zeidet, word opgeheven ende in zee geworpen,

het zoude geſchieden. Weenden en beklaagden

veele Vrouwen Jeſus, als hy wierd weg ge

leid om gekruicigt te werden, Jeſus bragt

haar te binnen, dat er zulke zwaere tyden

voor de deure ſtonden, waar in zy meer ſtoffe

zoude hebben om haere bittere traenen en

hertbreekende klachten uit te ſtorten, als hy

hem tot haar keerende, zeide, gy dochters van

Jeruſalem, en weent niet over my, maarweent

over u zelven ende over uwe kinderen, want

ziet daar komen daegen in welke men zeggen

zal, zalig zyn de onvruchtbaere, ende de bui

ken die niet gebaart hebben, ende de borſten die

niet gezoogt en hebben: alsdan zullen zy zeg

gen tot de bergen valt op ons, ende tot de heu

velen bedekt is," want indien zy dit doen aan

het groene hout, wat zal aan het dorre ge

ſchieden? Als ſommigen Jeſus boodſchapten

van de Galilters, welker bloed Pilatus met----- ----------- ------

haere
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'7: haere offerhanden gemengt hadde, nam Jeſus

d daar uit gelegentheid, om hen te leeren de

- noodzakelykheid der bekeeringe, zeggende tot

5- haar, meind gy dat deze Galileers zondaars Luc. 13.

'72 zyn geweeſt boven alle de Galileers, om dat zy 1.2.

ºy zulks geleden hebben ? ik zegge u, neenze, maer

AZ indien gy u niet en bekeert, zoo ſult gy alledes

g gelyks vergaan. Wiſt de Heiland zoo alle

» lichaemelyke dingen te vergeeſtelyken, en alle

17 voorkomende gelegentheden aan te leggen

2- tot bevordering van de zaligheid zyner toe

rt hoorders, daar in heb ik de Heere Jeſus, dat

n voorbeeld van volmaakte heiligheid, zoeken

fe na te volgen, by gelegentheid dat de Heer

n GOVERT VAN WYN aan de Kerk van

1 W Maasſluys een heerlyk ORGEL heeft ge

in ſchonken, en door deze groote mildadigheid

7jf zich een Gedenk-zuil heeft opgericht, die

1jt de Egyptiſche Pyramiden in de tyd mogelyk

é/l verduuren zal, oordeelde ik het van myn

'ſ- plicht te wezen, om Gods volk aan te ſpoo

he ren, van dit ſchoon ORGEL-STUK een

ſ7- heylig gebruik te maken, en om by de Inwy

- ding van dezen ORGEL de Gemeinte van

Maas-Sluys op te wekken om den drie-eenigen

God op dit heerlyk Muzyk-werktuig geduu

/// rig te verheerlyken, en zyn nooit-volpreezen

tºt lof uit te galmen.

je - * 5 Dewyl

17!



O P D R A G T.

Dewyl ik nu op het onophoudelyk verzoek

van vele vrienden (wien ik altyd een ſchul

denaar ben) gedrongen wierd, om deze Leer

reden, by gelegentheid van de Inwyding van

dit Orgel-ſtuk gedaan, door de druk-pers

gemeen te maken, heb ik niet ongevoegelyk

geoordeelt, om dit ons Papiere Kind aan U:

EE: HEER GOVERT vAN WYN op te

dragen en toe te eigenen: gy zyt dogh de

oorzaak dat deze Leer-Redenen het licht zien:

zonder dat gy onze Kerk met dit konſtig

Muzyk-Inſtrument had gelieven te begiftigen,

zoude wy deze Predik-ſtoff de drukpers niet

hebben aanbevoolen: daarenboven heeft de

vreedzaeme Buurſchap, die wy onderling on

verbrooken hebben geöeffent, en de vriend

ſchap en beleeftheden aan my en de myne be

wezen, my zoo veel te meer verpligt, om

U. EE. Naam op het voorhoofd van deze bla

deren te plaatſen.

De Na-verwandſchap aan U: Wel-Edele

SCHOONZOON, door een gewenſcht

Huwelyk met myn geliefde Dogter CATA

RINA MARIA FRANCKEN , waarvan

God ons reeds een aangenaeme Vrugt in een

welgeſchaepene Zoon, GERRTT van MIN

NINGHEN, heeft laten zien, aan de eene zyde,

en de Bloed-verwandſchap aan U. EE. eenig

- - ſte

-
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:

ſte ZOON aan de andere zyde, was my een

genoegzaeme reden, om dit Geſchrift met uw

NAAM te vercieren. | | | | |

Ontfangt dan deze Leer-Redenen met zoo

een toegenegen hand, als dezelve van my

met liefde aan U. EE. HEER VAN WYN

en hoog-geachte ZOONEN, werd opge

dragen verloedig U dikwils met luſtitie

ze Leer-Redenen te doorblaederen, waar in

zullen ontdekt werden zulke dierbaere Ge

heimen van het Chriſtendom, waar by het fjn

Goud van Ophir, den koſtelyken Schoham,

den Saphir, de dierbaarſte Peerlen en Dia

manten, en raarſte Kleinodien van dichtgoud,

niet konnen geſchat werden. Hier zult gy

door toeſtraeling van des Heeren Geeſt kon

nen leeren het einde, waar toe gy zoo won

derbaarlyk zyt gekomen uit de handen van

uw wyze Maeker, namelyk die noodige be

trachtinge van Gods lof, om met hert, mond

en daad, al het lofweerdige, 't welk in God

is, te verbreiden: daar zult gy u konnen

vermaeken in de beſchouwinge van dien

nooit genoeg beminden Heiland, in het over

zoet genot van zyn ziel-verzaedigende ge

meinſchap, het Verborgen Manna: hier zult

gy ook gelegentheid krygen, om die groote

Konſt te leeren van uwe vyanden het hoofd

tC
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te bieden, en meer als Overwinnaars te

worden, door Jeſus, die ons heeft liefgehad,

hier zult gy U konnen verluſtigen in de be

ſpiegeling van die WITTE KE u R s T E E N,

beſchreven met die Nieuwe Naeme, welke nie

mand kend, dan die hem ontfangt : hier zult

konnen ontdekken die wonderlyke gangen

van Gods Geeſt in zyn Heiligdom, hoe des

Heeren Geeſt zyne Kinderen verzekert van

haar vryſpraak voor Gods Vierſchaar, en van

haere verheffinge tot die groote weerdig

heid, dat ze zyn gemaakt Zoonen en Dogte

ren des Allerhoogſten.

Ondertuſſchen buige ik myne kniën tot

God, den Opper-Zegenaar van alles, hem

ootmoedig ſmeekende, dat hy U. EE. veel

geëerde Perſoonen, wil zetten tot zegeningen,

in eeuwigheid! God de Vader, van wien

alleen alle goede giften en volmaakte gaeven

nederdaelen, vervulle U met alle Volheid !

God de Zoone wil U reinigen en doorloute

ren, gelyk men het zilver doorlouterd !

God de Heilige Geeſt omhelze uwe zielen

lieffelyk met zyne onuitſprekelyke vertroo

ſtingen ! de Heere ſchryve de Waarheden,

in deze Bladeren vervat, als met een yzere

griffie, en als met een Punt des Diamants,

in de taefelen uwer herten, ende doe U de

kracht
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kragt daar van levendig ondervinden: hy

wil u geven na den rykdom zyner Heerlykheit,#
met kracht verſterkt te worden door zynen

Geeſt in den inwendigen menſche: op dat Chri

ſtus door het Geloove in uwe herten woone,

ende gy in de Liefde gewortelt ende gegrondet

zyt: op dat gy ten vollen kondet begrypen met

alle de Heiligen, welke de breette, ende lengte,

ende diepte, ende hoogte zy, ende bekennen de

Liefde Chriſti, die de kennisſe te boven gaat,

op dat gy vervult wordet tot alle de volheid

Gods. De God nu des Vredes, die dengrooten Heb. i3.

Herder der ſchapen door het bloed des eeuwigen ***

Teſtament uit den dooden heeft wedergebragt,

namelyk onzen Heere Jeſum Chriſtum : die

volmaeke U in alle goede werken, op dat gy

zynen wille meugt doen: werkende in U het ge

ne voor hem welbehaaglyk is, door Jeſum Chri

ſtum. En na dat gy yder, na zyn rang en

weerdigheid, uw talent van dien grooten

Heere des huizes U toebetrouwt, tot winſt

en verbreidinge van Gods Heerlykheid zult

hebben aangeleit, wil hy U. EE. alle eens

doen hooren deze hert-verquikkende aan

ſpraak: Komt gy goede en getrouwe Dienſt ºf as
knecht, over weinig zyt gy getrouw geweeſt,”

over vele zal ik u zetten, gaat in in de vreug
de uwes Heeren.

Hier
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te zyn, en te zullen blyven, . . .
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#Et was een doorluchtige Voorzºg

# # zeginge van de Propheet Zacharia,

## waarin hy ons wilde afſchilderen

de heilige werkzaamheid, welke

zyn weldäeden in zyn Uitverkoorenen zou

. den voortbrengen, als hy zig in deze ver

- hevene klank laat hooren: het Koorn zal de zes ,

jongelingen, en de Moſt zal de jonkvrouwen 17.

- ſprekende maeken. Het is zeker, dat wy dit . .

- KooRN ende Most niet letterlyk moeten

opvatten, als die genen, die als ſchynen te

vreezen, dat men de Chriſtus in het Profe

tiſche woord te veel mogte vinden, (ſchoon

zyn getuigenisſe de Geeſt der Profetie is) en Opera.

ſommige andere, die hunne voetſtappen hier 19.

navolgen: het gantſche verband van deeze

woorden met de voorgaande, toont genoeg

zaam aan, dat hier van de uitwerking van

geeſtelyk Koorn en Moſt geſprooken werd,

want in het voorgaande 9 vers had de Pro

pheet van de Koning de Mesſias geſprooken

als

gesegrºei

#
##

N.
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Z'ers I2,

vers 14.

als van een Koning, die zich op aarde zou

de vertoonen als arm, en rydende op eenen ezel

ende op een veulen, een jong der ezelinnen:

die derhalven van alle lichaemelyk goed en

voºrſpoed zoude ontbloot wezen, dewyl hy

ook een Geeſtelyke Vrede-vorſt zoude we

zen, zoo zoude hy de twagenen uit Ephra

im, de paarden uit Jeruſalem, en de ſtrydboo

ge uitroejen, en den Heidenen van vrede ſpre

ken, maar hy zoude de waere Jooden niet

misdeelen, maar zoude haere gebondene uit

laeten uit den kuil, daar geen water in en is,

door het bloed haeres Verbonds, het bloed des

Mesſias. Hier op maande de Heere de over

geblevenen in Babel aan, om tot hem weder te

keeren, met eene belofte, dat hy, die daar

hoopte op de Meſſias, dobbel zoude weder

geven, welk Goed, dat hy hen zou ſchen

ken, de Propheet gaat afbeelden onder de

gelykeniſſe van een ſtryd, waarin hy met de

bazuyne des Euangeliums zoudeblaezen, om

hen tot den ſtryd aan te voeren, hen beſchut

ten en bewaeren, en voor hen ſtryden, zul

lende over haarlieden verſchynen, ende zyne

pºlen doen uitvaeren als een blixem. Na die

heerlyke zegenpraal zoude hy na de manier

van de Ouden, voor hen een maaltyd aan

richten, want van de verkregene buit maak
tG
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te zy een vrolyke maaltyd, en dus zoude ook

deze geeſtelyke Overwinnaars eeten en drin

ken, en een gedruis maken als de wyn, maar

daar moeſt ook een teken ter gedachteniſſe van

deze heerlyke zegepraal werden opgeregt,
,

dies zoude gekroonde ſteenen in zyn Land als Zach. 2.

een baniere werden opgericht : zulke groote zc- **

geningen moeſten in die Geloovige baeren een

ziels-verquikkensmachtige vreugde, en een

dankbaere erkentenisſe van Gods onve: derde

goetheid, dies de Propheet uit naam van de

Geloovigen in verwondering en blydſchap over

het overwigt van des Heeren weergaloze

gunſtbewyzen uitgalmt, hoe groot zal zijn

goed wezen ! ende hoe groot zal zyne ſchoon-"
vers IT,

hetd wezen ! het koorn zal de jongelingen, ende -

de moſt de jonkvrouwen ſprekende maken. Be

halven dat Gods Volk minſt lichaemelyke

overvloed van Koorn en Moſt bezit, door

gaans zyn het de armen dezer wereld, die Jac. 2-5

God heeft uitverkooren, om ryk te zyn in het

Geloove: dies verſtaat hier door het geeſtelyke

en hemelſch Koorn en Moſt, waar op de Mes-#'

ſtas hen zoude onthaelen, dog denkt metdie bedui

oſt

van het Pausdom niet om het lichaam en bloed niet het
- - l

van Chriſtus in het Avondmaal, we kers##

kracht alleen afhangt van de dood van Chri- vanChri

&r/2

loed

-- ere ſtus n 's

ſtus en de werkingen Zynes Geeſtes. Andere",

hebben ine.cº.
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hebben daar door liever verſtaan de Wet van

Mozes en van de Propheeten, waar door de

Nochte Jooden geeſtelyker wyze geſterkt zyn, daar

#..om breidt den Chaldeeſchen Uitlegger deeze

ze, woorden aldus uit: hoe goed en hoe ſchoon is

de Leere des Wets, en het oordeel der Waarheid,

gezonden in de Vergadering ? edog dewyl de

Propheet van het 9 vers tot hier toe niet van

Mozes, maar van de Mesſias en zyne goede

ren had geſprooken, verſtaan anderen liever

door dit Koorn en Moſt, de Wet des Geloofs

# en de Leere des Eaangeliums, die van Chri
#r ſtus en zyne Apoſtelen tot verſterking, ver

beter quikking en verzadiging van de Geloovigen

#,des Nieuwen Teſtaments is gepredikt. Beſt

desE- verſtae ik door dit Koorn en Moſt de heylgoe

#" deren, door de Mesſias verworven, namelyk

zyngerechtigheid en degenaede gaven van zy

nen Geeſt, die meermaalonder het zinnebeeld

van Koorn en Moſt in de Prophetiſche Schrif

ten werden afgeſchildert. Dus had de Op

spreuke perſte Wysheid haar ſlachtvee geſlacht, hare

9. * wyn gemengt, haere tafel toegericht, die tot

den verſtandelooze zeide, komet, eetet van

V"5 myn brood, ende drinket van den wyn dien ik

gemengt hebbe. De meeſteGeleerden vinden

de verdienſten van de Mesſias onder het zinne

beeld van Koorn en Moſt belooft by de Pro

pheet . -
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V1fi pheet Jeremia, voorzeggende, dat de Ge

r de loovigen op de hoogte van Zion zoudejuichen, ger. st.

laar- ende toevloeyen tot des Heeren goed, tot het 1'.

leeze Koorn, ende tot den Moſt, ende tot de Olie.

en is Zoet vinden zy die ook afgeſchildert by de

'rid, Propheet Joel, die voorzeide, dat de kom

"l de ſte van dien Leeraerder Gerechtigheid gepaart

van zoude gaan met groote overvloed van geeſte

ede- lyk voedzel, de dorſchvloeren zullen volkoorn Joël 2.

eVCI zyn, ende de perskuipen van Alſt ende Olie o- 23

loofs verloopen. - ---

Thri- En waarlyk had de Heere groote redenen, Haaren,

waarom hy de heyl goederen van den Mesſias" g: "
Vrer- - r t Z24e3 - -

eT1 onder het zinnebeeld van Koornen Moſt voor- of 7,

# ſtelde : 1. Dat vorderde de nettigheid ende##

OC- order van zyn redeneringe, want in het vori-#

# k ge had de Propheet voorgeſtelt alles 't welk #rden

:: voorviel in de oude ſtryden, waarin ook nººien

# kelyke maaltyden na de bevogte overwinnin-"

766 f. gen wierden aangericht, zo moeſt hy ook ſpre- -

irº- ken van het geeſtelyke Koorn en Moſt, waar -

Dp- op dan de Mesſias Gods Volk in die maaltyd

7aré van reinen Wyn zou onthaelen. 2. God w l

tot de hier door te gemoed komen zwakke Joden - ,

van die geduurg ſpraken van dien overvloed van
ik Koorn en Moſt, welke zy in het Land Cana

1en an hadden genooten: verlooren zy nu ligha- -

ne- melyken overvloed, de Mesſias zoude hen in

ro- * * 2 die n

cc Z -
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die betere dagen met een veel beter Koo n en

Moſt vervullen en verzadigen. 3. Hier door

vers 9. wil hy een tegengift geven tegen den armen

#" Mesſias, de Joden moeſten niet denken, datontng - - e -

* zy by dien armen Koning zoude verliezen in

zegeningen, neen, dan zoude hy hunne her

ten met Koorn en Moſt van zyne genade ver

vullen. 4. Ja hier door wil hy zyn volk een

levendige Schildery geven van de aard en na

tuur van zyn gerechtigheid en verworve heyl.

Koernis N. Het geeſtelyk voedzel van zyne genaede
# verbeeld de Heere onder de Schilderye van

, Koorn. a. Koornis die haar oorſpronk ſchul

voedza dig aan God, die de aarde moet vrugtbaar

#maken, verhoorende den hemel, en dan ver

Mesſias hoord den hemel de aarde: zoo ſchenkt alleen

Hoſ2.2o God de geeſtelyke weldaeden van Chriſtus,

die ons geworden is wysheid van Gode, ende

#" " rechtveerdigheid, ende heyligmakinge, ende
3o. verlosſinge. b. Koorn heeft een verſterkende

en woedende kracht, de genaede van Chriſtus

verſterkt de zielen van zyn Volk, daarom

zegt Paulus, dat het goed is, dat het herte

#e*** geſterkt werd door genaede, zyn gerechtigheid

onderhoud ook hun geeſtelyk leven, dat het

niet kan verſterven, daarom zeide Jeſus, dat

3,h. 6. Zyn vleeſch was het brood dat uit den hemel ne

# "derdaalt, op dat de menſche daar van eete ende
niet
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#

n e-5 zziet en ſterve. c. Zal Koorn den menſch voe

loor den, zoo moet het eerſt gemaelen werden,

//'07, zoude de Heere Jeſus de zyne voeden ten

dat geeſtelyken leven, zoo moeſt hy alvoorens

n in door lyden en ſmerte verbroken en verbryzelt

ner- werden, achtervolgens de voorzegging van

VCT- de Propheet Jeſaia, hy is om onze overtredin-jeſ 53.5

CCIl gen verwondet, om onze ongerechtigheden is hy

7/4- verbryzelt: en vervolgens zeide hy, het be- vers 1o.

Weyl. haagde de Heere hem te verbryzelen. d. Koorn

ede zal het voeden, zoo moet het gegeeten, en

Vd IF door de tanden werden verbryzeld, zomoet

ul- ook de HeereJeſus en zyngerechtigheid door

d Jl I de mond des Geloofs gegeeten werden, zoo

er- de ziele daar voedzel van zal krygen: het

2e IT- geloove vereenigt ons met Chriſtus, volgens

IS de wenſch van Paulus, op dat Chriſtus door Eh. 3.

22 het geloove in uwe herten woone. Paulus ge-17. | |

tuigt van de Voorvaderen, dat ze alle dezel- 1 Ger ro

# ve geeſtelyke ſpyze gegeeten hebben. Maar 3. *

- de Propheet ſchildert ons den aard van zyne
tl

verworvene heyl-goederen ook af onder de
IT1 ſchilderye van Moſt, dat eigentlyk is nieuwe

, Wyn, daarom ſpreekt de Propheet Jeſaia 7eſ 658
V4 van Moſt, die men in een bos druyven vind,

zet en zoo ſteld de Heere de genaede van de Mes

2D fias liever voor onder de naam van Moſt als

2. van wyn, om dat de jonkvrouwen meer ver

2 * * 3 maek
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maek hebben in de Moſt als in de Wyn,

#, . En zekerlyk beeld de Moſt niet minder af
#" de natuur van de verdienſten des Heilands:

#na, De Moſt werd in de wynpers-bak met gro

#, te kragt uitgedrukt: is Chriſtus ook niet ge

des Hei- treden in de pers-bak van Gods toorn, en

" zyn bloed niet met veel angſt en benaautheid

uitgedrukt? waarom Jeſus alvoorens zeide,

Luc. 12, ik moet met eenen doop gedoopt zyn ? b. Ziet

* gy op de werkingen van de Moſt, zo vinden

wy daar in een levendige afbeeldinge van des

Heilands verkregen heyl. 1. Moſt verquikt

vermoeide en verflaauwde herten, de ver

dienſten van Chriſtus verquikken wonderlyk

de aemechtige zielen, die byna door verhit

ting van Gods gramſchap zoude bezwyken,

dat ze met David wel konnen roemen, hy

Pf:23 3 verquikt myne zielet 2, Wyn en Moſt heeft

een zuiverende en geneezende kragt, zoo rei

#Job. 1. nigt het bloed van Gods Zoon ons van alleon

ze zonden, en vinden wy ook in des Hei

lands genade geen heelinge van de wonde on

zer ziele ? daarom voorzeide de Propheet

Maleachi, dat 'ergeneezinge zoude wezen on

Mah42 der zyne vleugelen. 3. Verwarmt Moſt, de

genaede van Chriſtus, hoe verwarmt die kou

de herten niet, die zettende in een vlamme

van Goddelyke liefde? hoe krachtig open
- baardc

"
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baarde zig die warmte in de Emausgangers,

als zy tot malkanderen zelde, en was ons herte Luc 24.

niet brandende in ons, als hy tot ons ſprak op den?"

wgh, ende als hy ons de Schriften opende? 4.

Moſt verheugd het herte, en maakt onze ton

gelos, de gerechtigheid van Chriſtus over

ſtort Gods Volk met groote blydſchap, dat

ze juichen kan met de Kerke: ik ben zeer vro-jeſ. 61.

lyk in den Heere, myne ziele verheugd haar inio.

mynen God, want hy heeft my bekleed met de

klederen des heyls, den mantel der gerechtigheid

heeft hy my omgedaan: gelyk een bruydgom zig

met Prieſterlyken cieraad vercierd, ende als een

bruyd haar vercierd met haar gereedſchap: Ja

zyn genade maakt onze tonge veerdig, om in

des Heeren lof uit te berſten: dat roemd de

Bruidegom in de Bruid, zeggende, u gehe-Hoºgl 7.

melte is als goeden wyn, die recht tot mynen be-9.

minden gaet, doende de lippen der ſlapenden

ſpreken. Immers dit zoude ook de uitwer

kinge wezen van deze Moſt, want die zoude

deJoNGELINGEN en JoNKvRouwEN SPRE

xENDE MAKEN. Om niet te blyven ſtaan p. g- 0%?...,

op de verklaringe van de grondwoorden de-geli: ,

zer benamingen: 1. Zoo konnen wy onei- en jºnk

gentlyk door deze jongelingen en jonkvrou-##

zeven verſtaan deuitgelezene waere Gelovigen, in 't get

die wel meer onder het zinnebeeld vanjon-##

* * 4 gelin-gen.
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gelingen en jonkvrouwen in de Heilige Blade

ren werden vertoont: daar op zag des Hee

ren vertrooſting by de Propheet Jeſaia, ge
lyk een jongeling cene jonkvrouwe trouwt, al

zoo zullen uwe kinderen u trouwen.

En zeker niet zonder reden werden de

# Geloovigen genaamt: N. Jongelingen: a. we

zyn zin-gens dat nieuw en onvergankelyk leven, welk

# de Heilige Geeſt door de wedergeboorte in

#igen. haar heeft gewrogt, waar door zy in dengry

Pſ 92.15 zen ouderdom nog vet en groen zyn, en vr1g

ten dragen, en haar jeugd vernieuwen als eenes

Fſ ro35 arends, volgens het getuigeniſſe van David.

b. Zyn Jongelingen in haar jeugd gewoonlyk

ſchoon, hoe bevallig en ſchoon zyn de Gelo

1 cor. 6.vigen niet, als zy afgewasſchen zyn door het

II. bloed en de Geeſt van Chriſtus? c. De Gelo

vigen zyn Jongelitgen wegens hun geeſtelyke

Jeſ:4o. ſterkte, zy vernieuwen de krachten, en varen

* op met vleugelen, gelyk de arenden, loopen, en

worden niet moede, wandelen, en worden niet

mat: die konnen wel met Paulus roemen,

ik vermag alle dingen door Chriſtus die my kragt

geeft... d. Zyn jongelingen veerdig, hoe

veerdig zyn ook niet wel de Gelovigen, om

Gods welbehagen uit te voeren? die welmet

David konnen zeggen, ik hebbe gehaeſt, en

#” de niet vertraagt uwe geboden te onderhouden.
- - 5. En

Phil. 4.

I e
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2. En de Jonkvrouwen, hoe levendig ver-7,nk-

beelden die niet de waere Geloovigen? a. Die vrouwen

haar als jonkvrouwen en Maagden kuiſch dra-#,

gen, zonder met haar herte van hun Ziel- derGe

bruidegom af te hoereeren na haar vorige boe-"g".

leerders, als een rein maagde-hert is zy alleen

met de liefde tot Jeſus en zyn beminnelykhe

den vervult: al gaeve iemand al het goed van

zyn huis voor zyne liefde, zy zouden hem t'ee-Hoogls.

memaal verachten. b. Zyn Jonkvrouwen en 7.

Maagden byzonder gezet op reinigheid, waar k

op Paulus ziet, als hy zeide, ik heb ulieden, cern

toebereid, om u als een reine maagd eenen man 2.

voor te ſtellen, namelyk Chriſto. Zoo zyn de

Geloovigen niet alleen inwendig gereinigt van zº

den drek hunner zonden door den geeſt des oor- 7eſ: 4.4.

deels en der uitbrandinge, maar zy zoekenook

haar hoe langer hoe meer te reinigen van alle 2 cer. 7.

beſmettingen des vleeſches en des geeſtes. c. Is 1

de ſchaamte de jonkvrouwen eigen, de min

ſte misdraeginge, met haar reine maagde-ſtaat

ſtrydig, doet haar van ſchaamte bloozen: zo

werden ook de Geloovigen met ſchaamte o

vertrokken, als zy haar in 't minſte veront

reinigen, dat ze wel met Ezra moeten zeg

gen, ik ben beſchaamt en ſchaamrood, om myn

v te

2azzgezichte tot u op te heffen. d. jonkvrou-*96

zz enz zyn tot eenzaamheid genegen, vliedende
* #k 5 WC
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wegens haar ſchaamachtige natuur, openbare

byeenkomſten, daarom werden zy in het

*, hebreeuwſch benoemt met de naam van gnal

mah, beduidende zo veel als verborgene, dat

is ook den aard der Geloovigen, die vlied het

gewoel der wereld, zeer gezet op de een

zaemheid, om in hunne binnen-kamer ge

meenzaam met God te mogen verkeeren, en

de begeertens haerer zielen in hun vaderlyke

ſchoot uit te ſtorten.

Maero-- 2. Maar wy zien geen redenen, waarom

der deze wy dêeze benaemingen van jongelingen en

# jonkvrouwen alleenlyk oneigentlyk zouden

ookei- moeten opvatten, daar er niets tegen de et

#* gentlyke betekeniſſe van deze naemen ſtrydig

# dies meenen wy, dat wy hieronder ook

Jeak- moeten verſtaan eigen gezeide jongelingen en

#jonkvrouwen, van beide geſlachten, zo het
mannelyke als het vrouwelyke, dies te meer,

om dat ik boven hebbe aangemerkt, dat hier

toe ſpeeling gemaakt werd op 't gene ouds

tyds wierd waargenomen in krygs-heiren van

zegenpraelende helden, waar in niet alleen

jongelingen in triumph den zegenpraelenden

Veldheer vergezelſchapten en toejuichten,

maar waar in ook als dan jonge Maagden of

jonkvrouwen den Overwinnaar en 't zegen

praelend heyr met gezang en ſpeeltuig te ge

- n)Oct
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moet trokken, en met gejuich inhaalden,

gelyk bleek in de Jonkvrouwe de Dochter

van Jephta, die haar Vader wederkeerende

van het verſlaan zyner vyanden, met tromme

len en reyen tegemoet ging, waarop ook ge

zinſpeeld werd, als er onder het afſchilde

ren van de triumph van den Mesſias, in den

agt-en-ſeſtigſten Pſalm by Zangers en Speel

lieden gevoegd werden trommelende Maagden.

Als nu de Geeſt des Heeren voorzegt, dat

het Koorn de jongelingen, en de Moſt deJonk

vrouwen zoude doen juichen, N. Zo wil hy

daar door afſhilderen de kracht zyner genae

de, dat de jonge jeugd der Jongelingen en

jonkvrouwen, die anders zeer verſlingert

zyn op de weelden en ydelheden van een booze

wereld, haar dan zouden ophouden met hoo

ger dingen, behertigen zouden het inwendig

verheven Chriſtendom, 't welk in't oog van

het vleeſch en booze jeugd niet en vald, die

zoude dan niet aanmerken de dingen die men, car. 4.

ziet, maar de dingen die men niet en ziet.

3. Ja Gods Geeſt wil daar door te kennen

geven dat de# en jonkvrouwen de

Heere al in haare jeugd zouden dienen, met

een jonge Prins Abia, die in de dagen van Fred.12.

haar jongelingſchap aan hunne Schepper zoude 1.

gedenken eer dat de quatde dagen komen: die

ZOUl
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zouden het beſte van hun blonde jeugd, de

bloem en kracht van hunne jonge jaeren met

jaël 2.

28

Koorn en

Moſt zou

Baer

een jongeling. Samuel aan God ten dienſt op

offeren, volgens de doorluchtige voorzeg

ginge van de Propheet Jeremia, die niet al

leen de kracht van Gods genade in de ouden

vermeldede, maar ook voorzagh, dat haar

de Jonkvrouwe zoude verblyden in den rey,

daartoe de jongeling, even als de Propheet

Joël mede al voorzegt heeft, dat in de laetſte

dagen onze zoonen en de dogteren zouden pro

pheteeren, ende onzejongelingengezigten zien:

geen wonder, dat daarom de Propheet hier

van deze jongelingen en jonkvrouwen voor

zegt zulke heilzaeme uitwerkzels, het welk

dat geeſtelyk Koorn en Moſt in haar zoude

voortbrengen, namentlyk dat die haar zou

de SPREKENDE MAKEN.

Het grondwoord waar van ons woord in de

grondtaal afſtamt, beduid: 1. Eigentlyk

ſprekende groeyen, aanwasſen, gelyk het van onze Ne

- ten derduitſche Overzetters door overvloedelyk

aanwasſen werd vertaald, gelyk in den twee

en-ſeſtigſten Pſalm, als het vermogen over

vloedig aanwaſt, en zet er het herte niet op:

en in dien zin zoude Propheet Zacharia heb

ben willen uitdrukken, dat het Koorn en de

Moſt de geloovigen, ja de Jongelingen enJonk

vrouwen-

A'



V O O R R. E DE N.

vrouwen zoude doen aanwaſſen en toeneemen

in waere Godvrugt: by de Propheet Malea-

chi wierd daarom heerlyk voorſpeld, dat de Mal 42

Geloovigen zouden toenemen als meſt-kalveren.

En wat wonder? de genaede des Meſſias is t joh. 3.

een zeker zaad, 't welk in onze herten blyft,9.

nu is zaad van een toeneemende natuur. 2.

Het grondwoord beduid ook wel inkomſten

geven, en vrugtbaar zyn: zo werd het daar

om van onze Nederlandſche Vertaalders over

gezet door vrugten draegen in den twee-en

negentigſten Pſalm , in dengryzen zullen zy pºos is.

nog vrugten draegen. Het woord Thenubhah,

van ons grondwoord afkomſtig, werd geno

men voor inkomſten by de Propheet Jeſaia,

alwaar voorzegt wierd, dat Jacob en ſººrtzic

de wereld met inkomſten zouden vervullen:""

en dus zoude de Geeſt Gods hier dan willen

voorzeggen, dat het Koorn ende de Moſt de

Jongelingen ende jonkvrouwen zoude vrugt

baar maken. Immers die in Jeſus blyft, en de" '3's

hy in hem, die draagt veel vrugt. 3. Maar

dewyl de woorden de vrucht van het verſtand

zyn, zo werd het ook wel genomen voor de

vrucht der lippen, voor ſpreeken, daar God

van ſpreekt by Jeſaia, ik ſcheppe de vrugt derjg 57,

lippen. In dien zin vinden wy ons woordge- 12

bruikt by Salomon in zyne Spreuken, als hy

Zegt,
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t

sprake zegt, den mond des Rechtveerdigen brengt

19-31 overvloedelyk wysheid voort. En daarom heb

ben onze Nederduitſche Overzetters ons

woord hier vertaald door ſpreekende maeken,

dat Koorn en die moſt zoude de jongelingen

en jonkvrouwen sPREEK ENDE MAKEN , en

doen belyden haar eigen onweerdigheid, dat

ze al te gering waeren al die gunſtbewyzen

Gods, die genaede zoude haar doen ſpreken

en vermelden de groote daeden Gods: ja dat

Koorn en die moſt, zynde van een verheu

gende kracht, zoude die jongelingen en jonk

vrouwen doen juichen, en God met vrolyk

zingende lippen zyne weldaeden doen ver

melden, volgens des Heeren krachtige op

wekkinge: Pſalmzinget den Heere, want hy

yeſ: 12 heeft heerlyke dingen gedaan, zulks zy bekent

** op dengantſchen aardbodem, juicht ende zingt

vrolyk, gy inwoondersſe van Zion, want de

Heilige Iſraels is groot in het midden van u!

Redenen. En geen wonder, dat het Koorn en de

#,moſt de jongelingen ende jonkvrouwen zoude

## ſpreekende maeken : Want, 1. hun hertemet

de jonge Gods genaede vervuld, en met blydſchap o

# verſtort zoude ſyn, en dat ontſteekt de ton

#### der Geloovigen tot Gods Lof, want de

# 'goede menſche brengt goede dingen voort uit de

,goede ſchat des herten: dat deed de Bruid de35. ése liefde
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liefde haeres Bruidegoms roemen: de Koning

(zegt zy) heeft my gebracht in zyne binneka

meren. Maar wat zoude die genade in haar

werken? een vermeldinge van zyne weerga

looſe gunſt, en daarom vervolgt zy : wy

zullen ons in u verheugen en in u verblyden, -

wy zullen uwe uitnemende Liefde vermelden.Hºekr

meer dan den Wyn. 2. De Geeſt Gods, de*

oorzaak van een hemelſche welſprekentheid,

zouden zy dan in een grote maete deelachti

wezen, volgens de heuchelyke belofte des

Heilands, die aan zyne Diſcipelen toezeide

dat ze met nieuwe tongen zouden ſpreken: de

vervullinge zag men in de Apoſtelen, na dat

zy met het Koorn en de Moſt des H. Geeſtes

waren overſtort, want zy ſpraeken met ande-Aat.2. R:

re taelen, zoo als de Geeſt haargaf uit te ſpre

ken. 3. Die gegunt werd het koorn en de

Moſt van Gods genaede te ſmaeken, bezit

de dierbaere gaeve des Geloofs, nu ontbrei

delt het Geloove onze tonge tot verkondi

ing van Gods lof: daarom zeide David,

ik hebbe gelooft, daarom ſprak ik: welkePſ: 116.

woorden Paulus zoet aanhaalt, als hy zegt,"

dewyle wy nu denzelven Geeſt des Geloof heb-#r. *

ben, gelyk 'er geſchreven is, ik hebbe gelooft, 3.

daarom heb ik geſproken, zoo gelooven wy ook,

daarom ſpreken wy ook. 4. Dat koorn en die

moſt
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moſt maakt de Geloovigen hemelſch: gelyk

1 Joh. 4. die gene, die uit de aarde is, uit de aarde

#z., ſpreekt, zoo ſpreekt ook uit den Hemel, die uit
# * den Hemel is.

Werval. En heeft deze voorzegginge ook haar ver

#"vullinge niet gekreegen: heeft de moſt de

Voorſcg-jonkvrouwe Maria niet ſpreekende gemaakt,

4"8 om Gods lof te vertellen, als zy zong, myn

ziele maakt groot den Heere, endemynen Geeſt

# # verheugt hem in God mynen Zaligmaker. Hoe

46. 47 krachtig openbaarde zig die Geeſtelyke moſt

niet in Anna de Propheteſſe, die den Heere

beleed in den tempel, en van hem ſprak tot

alle, die de verlosſinge in Jeruſalem verwach

tede: ik zwyge dat de kracht van Gods ge

naede zich doe heeft geopenbaard in jonge

lingen en jonkvrouwen in haar eerſte jeugd,

ik neem tot myn waarborge, een jonge Ti

motheus, een Titus, een Ignatius, die na het

getuigeniſſe van Nicephorus, eene van die

jonge kinderkens zoude geweeſt hebben, op

welke Jeſus de handen zoude hebben gelegt,

een Flavia Domicilla, die verbrand is in de

tweede eeuw, om dat zy Jeſus vrymoedig

had beleeden : ik zwyge van die reeks van

Maagden, die in weerwil en ſpyt van Ju

lianus God loofde met het zingen van den

115. Pſalm.

Ik
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Ik wenſehte wel, dat ik ook Nederlands

Volk konde bybrengen, om de vervullinge

van deze heerlyke Voorzegginge van onzen

Propheet Zacharia te beveſtigen, en dat y

der van ons verſtrekte tot een levendige Ge

tuige van die betamelyke lof, welke aan God

werd toegebragt, edog hoe gebrekkig vind

zig yder hier niet in ! Dies ik by gelegent

heid van de Mildadigheid van de Heer GO

VERT v AN WYN , in het beſchenken

van onze Kerk van Maas - Sluys niet dit

ſchoon ORGEL-STuk, heb geöordeelt van

myn plicht te wezen yder een aan te zetten

tot des Heeren geduurigen LoF , dat wy

door het KooRN en Most van Gods gena

de als jongelingen en jonkvrouwen mogten

werden ſpreekende gemaakt. Ik hebbe deze

Leer-Reden willen vermeerderen met nogh

twee andere, handelende van de ziel-verza

dagende Gemeinſchap aan het VERBORGEN

MANNA, en de WITTE KEuRSTE EN, wel

ke de Heiland belooft aan de Overwinnaars:

Zekerlyk, kan er wel krachtiger Stoffe we

zen om ons aan te zetten tot vermelding van

Gods lof, als even deze twee dingen, het

overzoet genot van des Heilands verdienſten

het VERBoRGEN MANNA, en de trooſtry

ke verzekering van onze Vryſpraak voor Gods

* * * Vier
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Vierſchaar door de WITTE KEuRSTEEN des

Heiligen Geeſtes?

Indien deze Verhandelde Stoffe mag die

nen tot ontdekkinge van natuurlyke menſchen,

tot wakkermaekinge van zorgelooze zondaars,

tot opwakkering van waere Begenadigden en

aanmoediging van ſukkelende zielen, zal ik

God alleen daar van de care geven.

De genaede zy met alle de geene die gnzen

Heere Jeſum Chriſtum lief hebben in onver

derflykheid. Amen.

op

k



O P H E T

NIEUW ORGEL

Geſchonken aan de

KERK van MAAS-SLUIS,

D 0 0 R DEN IJ EE RE

GOVERT v An W YN,

En Ingewyd door den Heere

e_AE GIDIUS FRA N CK EN,

Predikant aldaar.

Het Orgel ſpreekt:

#Oewel myn glans van goud en zilver
w praalt,

haalt,

Myn ſmywerk, door den beitel uitgedreven,

Bezaleel in konſt voorby kan ſtreven,

Het loof werk door de lyſten heen gevlegt

Alcimedon den eerſten prys ontzegt,

# # # 2 En
w- - -

Daar 't Capitool van Rome niet by



Op het Maas-Sluiſche Orgel.

En ik met regt op myn cieraat mag bogen,

Voldoe 'k nog meer aan yders oor, als oogen,

't Geen Naſo van de Faam verziert en relt,

Word tot myn lof naar waarheid zelfs vertelt.

Wen ik vermag luidrugtig te verkonden

Des Heeren naam uit duizend ſchelle monden.'

Der Ouden harp, cimbaal, trompet, en fluit,

Smelt ik te zaam, dat aan het zwerk weer ſtuit.

Het zy ik op den hoogſten toon wil draven.

Met myn Preſtant, myn Quinten, en Octaven,

Daar d'eene ligt des and'ren klank verdraagt,

En zoo wel ſmelt, dat yders oor behaagt.

Het zy dat ik den Echo wil verbeelden,

Of Orpheus lier, die, als hy konſtig ſpeelde,

Bos, berg, rivier, navolgde met een vaart.

Het zy myn klank de Menſchen evenaart.

Zoo word natuur door komſt gewrogt naar 't

leven,

Waar van men d' eer aan God alleen moet ge

'UC/t -

De blyde maar van d' Evangely leer

Word door Gods volk gezongen keer op keer.

Zoo iemand thans naarmyngeſlagt wil zoeken,

Verſpilt veel tyds vergeefs in dºor de boeken:

Geen Hanoch, geen Atheen, of Mavors Stad,

Zyn ooit geweeſt myn wig en bakermat. (den,

Maar, zoo het ging van 's werelds eerſtegron

Vergroot al 't geen in 't klein was uitgevonden.

Een



Op het Maas-Sluiſche Orgel.

Een riedſchagt was 't, waardoor ſlegtsjubalblies,

Die namaals tot een zevental aanwtes. . . . . .

In later tyd blies men door hondert pypen.. g. 3 -

Regiſters, en 't Klawierflux aan te grypen . . .

Was 't werk, terwyl de * Kas vol windgepropt

De buizen vult, door vingers opgeklopt, iſ 't.

Tot vorming van de Bas, of Tenor klanken. ,,'s. .

Myn oorſprong heeft men dan veel eer te danken ,

Aan 't pronkſtuk van den grooten Conſtantyn,

Of aan 't geſchenk van Vrankryks Vorſt Pepyn.

't Woord ORGEL, van de Griekze taal geſproten,

Brengt Werktuig uit in onze taal vergoten.

Dit wierd de naam van my in 't algemeen.

Dog myn Pedaal is naauwelyks geleen

Twee eeuwen door een Duitzer uitgevonden.

Zoogroeit myn lof, bevryd van laſtermonden,

En overſchreeut den tegenſpreker haaſt,

Verrukt van vreugd, of door myn klank verbaaſt.

Het voordeel, dat myn Speeltuig meeſt kan geven,

Is 't ſtuuren in de Zangkomſt onbedreven,

Om onverſtoort een lieffelyk muzyk

In 't Heiligdom tº aanvangen al gelyk:

Dat broeders met eendragt een lied opzingen,

Tot voorſmaak van de vreugd der hemelingen.

't Geluk, MAAs-Sluys, der groote Visſery,

En ryke winſt, komt hier in 't minſt niet by.
:k 35 % 3 Ge

- -- welke de Konſtenaars Het Secreet noemen.



Op het Maas-Sluiſche Orgel,

Gelyk m’ u ziet talryker zamenvloeijen,

Moet uw cieraat uit, en inwendig groejen.

Uw naam, VAN WYN, wiens goedertierenheid

My heeft geſticht, en die myn eer verbreid

Met keur van ſtof uit Gods gewyde Blaren,

Heer FRANCKEN, moet met Eng'len klank opvaren

Hier in den geeſt, en na dit ſtervens lot -

Hun beider ziel verheerlykt zyn by God.

F. w. wESTHOVIUS.

PRE
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- Pag. 1.

op de INWIDING van het /

M A E S S L UI's C H E

O R G E L.
Ps ALM CL. vERS III-vL

Looft hem met geklank der haſuyne, looft hem

met de luyte, ende met de harpe. € ,

Looft hem met de trommel ende fluyte, looft

hem met ſnarenſpel ende Orgel. -

Looft hem met hel - klinkende cymbalen, looft .

hem met eymbalen van vreugden-geluit. | | |

Alles wat adem heeft love den HEERE. Ha

lelujah.
-

-

#Ragtig zyn de beweegredenen, die inleidint

#EK&# een waer borger Zions aenzer

SI%S&ten, om God te verheerlyken, en

- met offerhanden des lofs te gemoet

te gaen. 1. Beſchouwt een Geloovige God

in zyn natuur, zoo ontdekt zy in hem een

A & lºſ,-"
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eindelooze zee van zalige volmaektheden, dat

Pſ 145.3 zyne grootheit ondoorgrondelyk is, dewyl deze

deugden Gods in haer zelven pryzensweerdig

zyn, zoo vind een Chriſten zigkragtig over

redet om die met vrolykzingende lippen te

Pſ: 89.7 roemen met een David, zeggende: Wie mag

Exod.

I5. 2

Pſ. 116

I6. I7.

in den hemel tegen den Heere geſchattet worden ?

wie is den Heere gelyk onder de kinderen der ſter

ken? 2. Merkt een Bondgenoot Gods den

Heere aen in die naeuwe vereeniging met God,

voor zoo verre als hy haere God is, die zig

zelven in zyn algenoegſaemheit aen haer heeft

willen mededeelen, zoo kan ze niet anders

als deeze Verbonds-God looven voor die

zalige gemeinſchap aen zyn algenoegſaemheit

op het voorbeeld van Moſes, die in zyn lied

over Gods heil opzong: De Heere is mynkragt

ende liedt, ende hy is my tot een heil geweeſt:

deze is myn God, daerom zal ik hem een lief

lyke wooninge maken, hy is mynes vaders God,

dies zal ik hem verheffen. 3. Brengt een gunſt

genoot Gods zig te binnen Gods onverdiende

weldaden, zoo wert zyn herte gaende om God

daer voor te looven: R. Verloſt God een ziele

uit zyn angſten en benauwtheden, zo vindt

zy haer mond vervult met Gods lof, om hem

met David toe te juichen, Och Heere, ze

kerlyk ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een

zone



Over PS ALM CL, 3-6, 3

zone uwer dienſtmaegt: gy hebt myne banden

los gemaekt. Ik zal u offeren een offerhande van

dankzegginge ende den name des Heeren aenroe

pen. 5. Verrykt God een uitverkoorne met

zyn dierbare ſchatten, met de koſtelyke peerl

de Heere Jeſus, dat laet haer niet lcdig, maer

dat dwingt haer met David Gods onverdien

de goetheit te verkondigen en groot te maken,

om met een David te kennen zeggen, de Hee- Pſ: 118

re is God, die ons ligt gegeven heeft: bindt het 27

feeſt-offer met touwen tot aen de hoornen des al

taers. 4. Veſtigt een Kind Gods zyn aen

dagt op Gods rechtveerdige twraeke, die den

opzet van hunne trotsmoedige vyanden heeft

verydelt, haer wreet gewelt gebreidelt, en de

vervaerlyke blixemſtraelen van zyn rechtveer

digheit ter vergeldinge op hen heeft uitge

ſchooten, zoo vind zy haer gedrongen, cm

Gods krachtigen arm en mogentheit, daer in

zigtbaer betoont, te roemen, even als Mo

zes en Iſraël God verhefte over de verdelging

en overſtroominge hunner vyanden in het ro

de meyr, als zy ophefte, ik zal den Heere Exod 15

zingen, want hy is hooglyk verheven, het peert -

ende zynen ruiter heeft hy in de zee geworpen. ,,

Immers zal zig de regtveerdige verblyden, als##
hy de wrake aenſchout : hy zal zyne voeten was

fen in 't Vloet der godlooſen: Ende de menſch zal

A 2 &#3

----

* * * *
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zeggen, immers is er vrucht voor den recht

veerdigen: immers is er een God die op der aer

den richtet. - t

Dit was de beweegreden, welke den heili

gen Digter van dezen Pſalm bewoog, om

God te looven, en alle ſchepſelen ook tot ver

kondiging van des Heeren prys aen te zetten,

om dat hy zulken grooten God was, en zyne

groote Mogentheit betoont had in alle zyne

groote werken, en wel byzonder zynen ont

blooten arm geopenbaert had in de wraeke,

die hy over zyne vyanden genomen hadde,

wekte hy ieder een op, om hem daer over de

betaemelyke lof toe te brengen, zeggende:

*** Halelujah. Looft God in zyn heiligdom, looft

hem in het uitſpanſel zyner ſterkte: Looft hem

van wegen zyne mogentheden : looft hem na de

menigvuldigheit zyner grootheit. Ja, om dat

dezen Zanger Iſraëls daer in zulken betament

lykheit zag, zo eiſcht hy, dat men den Heere

met allerhande Speeltuigen over zyne Magent

heden en de menigvuldigheit zyner grootheit

vers 3-6 zoude pryzen, zingende LooFT HEM MET

GEKLANK DER BAzuINE, Loo FT HEM MET

DE Lu1TE ENDE MET DE HARPE : LooFT

HEM MET DE TROMMEL ENDE FLuITE:

Loo FT HEM MET SNARENSPEL ENDE OR

GEL : Loo FT HEM MET HEL-KLINKENDE

CYM



Over PSALM CL. 3-6. 5

cy MBALEN vAN vREuGDEN-GELu1T. AL

LEs wAT ADEM HEEFT LovR DEN HEERE

HALE LUl-JAH.

. Woorden, die ik oordeelde niet ongepaſt

te wezen, om in deze morgen -uure met uw

aendagt wat nader te beſchouwen, alzoo wy

op een plegtige wyze in Gods Huis zyn op

gegaen, om voor de eerſte reize onze ſcheo

ne Godsdienſt te verrigten onder het lieflyk

geklank en aengenaem geſpel des ORGELS,

welke een voornaem Heer en Burger van de

ze plaetſe, uit vrye mildadigheit, en onver

zagt, aen de Kerk van Maes-Sluis heeft ge

ſchonken: dies achtede ik het van myn pligt,

uw aendagt te moeten toonen, wat godvrug

tig GEBRuIK wy van dit nuttig SPEELTu1G

des ORGELS moeſten maken, namelykom

onder het ſpeelen des ORGELs onze God met

Pſalmen en geeſtelyke Liederen te looven en

groot te maken, en daer toe zullen onze

woorden aenleiding geven, alzoo in dezen

PsALM werd gevordert een hoogſtatige LOF

ZANG over Gods M o G EN T H E D EN en

Groothert. Veele Godsgeleerden willen hieva

dat dezen Pſalm behelſt een groot Zgenlied, #

waer in een hoogſtatelyk vreugd-bedryfgevor

dert werd over de grootſte overwinninge der

Kerke, en oordeelen, dat den inhoud is een

A 3 krach

X,65

ſalms.
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krachtige opwEKKING E, om van alle kanten ,

met allerlei Zang- en Speeltuigen Gods lof over

zyn betoonde Mogentheit in de behaelde over

winninge over de laetſte vyanden der Kerke te

verbreiden. Maer dewyl God onder de oude

bedieninge zyn roemryke volmaektheden, zoo

door zyn Woord, als door zoo veel ſpreken

de daden en wonderwerken aen David en aen

zyn volk Iſrael heeft bekent gemaekt in vele

gevallen, welke hen alle verpligtede Gods LoF

daer over te vermelden, en dat des Heeren

veelvuldigen PRYs ook in zyn Huis met wer

ſcheidene ZANG- en SPEELTuIGEN wierdge

zongen en geſpeelt, zie ik geen reden, waer

om dat dit Zegenlied juiſt tot de bedeelinge

van het Nieuwe Teſtament zoude moeten ge

bragt werden : den inhoud van dezen Pſalm

komt overeen met detwee voorgaende pſalmen,

en daer in werden alle ſchepſelen, voornament

lyk de menſchen, kragtig oPGEwEKT om den

Heere geſtadig te LoovEN, en zyn heiligheit

en mogentheit te roemen, en getoont dat zulks

de menſchen doen zoude metallerhande ZANG

en SPEELTu1GEN, waer van 'er hier tien wer

den opgetelt, ja het komt ons waerſchynelyk

voor, dat deze AANMANING tot Gcds Lo F,

byzonder gerigt was tot de LEv ITEN, die

het eigentlyk toequam op Zang- en Speeltui

t

geit
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gen Gods naem te pryzen, en wel menen wy,

dat wy in dezen hoogſtatelyken LOFZANG

DRIE voorname hoofd-zaeken ontmoeten:

eerſt wyſt de heilige Digter aen, de PLAAT

sEN, daer men hem moeſt LoovEN, welke

tweederlei waren, namentlykin den HEMEL,

HALELu-JAH, LooFT GoD IN zYN HEILIG

DoM. De andere plaatſe was het UITSPAN

sEL, LooFT HEM IN 'T UITSPANSEL zY

NER STERKTE. Daer op wyſt den heiligen

Digter aen de sToFFE waer over men God

moeſt looven, namentlyk over Gods KRAGT,

byzonder welke hy ontdekt hadde in de over

winninge zyner vyanden, looft hem van we

gen zyne MoGENTHEDEN. Daer-en-boven

moeſt men hem ook looven over zyne betoon

de Grootheit, byzonder welke hy in zyne

wonderlyke Werken geopenbaart hadde, looft

hem na de menigvuldigheden zyner grootheit.

Daer op gaet den heiligen Digter aenwyzen

de SPEELTu1GEN die zy moeſten gebruiken

tot vergrooting van Gods lof, eiſſchende, dat

zy God zouden looven met geklenk der BA

zuINE, met de Lu1TE en de HARPE, en

wat diergelyke Speeltuigen meer zyn: ja yder

ſchepſel, 't welk adem heeft, ſpoort hy aen,

om God te looven.

Zulks dat wy in onze voorgelezene woor
A 4 - den

Verdee

ling.
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den vinden twee voorname Hooftzaken:

I. Een kragtige OPWEKKINGE om God

te LOOVEN , waer in zig wederom op

doet - - -

1. De Perſoon, welke men met

N. Offerhanden des Lofs moſt tegen

gaen, de HEERE.

Lof des Heeren, namelyk

a. Gods VoLK, byzonder de PRIE

STERS en LEVITE, wiens werk

is het voornamentlyk was den Heere

- met Zang en Speeltuigen te pryzen..

b. Ja alle levendige Schepſelen, AL

g LES WAT ADEM HEEFT.

2. De gode-betamelyke PLIGT, waer toe

den heiligen Digter haer alle opwekt,

LOOFT den HEERE, en dat behelſt

wederom

f A. Het LOF-OFFER zelve, hem te

LOOVEN.

s. De geduurige HERHAELING van

deze betaemelyke Pligt, LOOFT.

hem, LOOFT hem, &c.

JI. De WYZE, op welke zy den Heere

moſt LoovEN, namelyk met allerhande

SPEELTUIGEN, Looft hem met GE

KLANK der BAZUINE, met de LUI

TE,

g. Die gene, die aengemaent werden tot

ſ
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TE, en met de HARPE, met deTROM

MEL ende FLUITE, met SNAREN

SPEL ende ORGEL, met HELKLIN

KENDE CYMBALEN , met CYM

BALEN VAN VREUGDENGELUIT.

1. Het groote VooRwERP van haer ver

luſtiging en Lofzangen ſtelde den Zanger I

ſraëls voor in het eerſte vers, onder de naem

van 'N, EL, GOD,- en in het laetſte vers

beſchryft hy hem onder den Naem van rv,

JAH: veele Uitleggers willen, dat deeze#"

naem Jah by verkorting is t ſamengetrokken JAH

uit de naem jehovah, gelyk onze geleerde#"

Overzetters het ook zoo ſchynen te begry

pen, en daerom ook die Naem met groote

letteren HEERE, gelyk als Jehovah, ver

taelt hebben, dog om dat deze naeme Jah,

in een vers onmiddelyk werd t ſamengevoegt

met de naeme Jehovah, gelyk by de Propheetjeſ 12.2

Jeſaia, meenen veelen, dat men een onder- cap.26.4

ſcheiden begrip moet maken van de naemJAH

als van die van Jehovah, en daerom hebben

zy deze naem liever willen afleiden van het

hebreeuwſch wortelwoort nN JAAH, bedui

dende betaemen, en dus zoo veel zal uitdruk

ken als een God van betaemelykheit, of die be

taemelyk is, en dan draegt God die Naeme

JAH, om uit te drukken: a. Die wonder

A 5 lyke
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lyke en heilige overeenſtemming, welke in zyn

volmaektheden zyn, zoo dat hy wegens zyn

aldervolmaekſte wezen heylig is, en niet anders

is als hem betaemt te wezen. b. Die ook be

taemelyk zyne heerlykheit zig betoont heeft in

zyn beſluiten, waer in hy niets heeft voorge

nomen, als het gene met zyn deugden en vol

maektheden overeenſtemde, en die betaemelyk

was. c. Voornamelyk heeft God zig byzon

der geopenbaert als een God van de hoogſte

betaemelykheit, in het werk der Verlosſinge eens

zondaers, waer in Gods deugden en volmaekt

heden op zulken zoete en betaemelyke wyze

werden t' ſamengevoegt, en Gods genade en

barmhertigheit met zyn rechtveerdigheit, hoe

zeer die ook tegens den anderen ſchynen te

ſtryden, zoo wonder gevoeglyk met malkan

deren werden vereenigt , hierom leide Paulus

Heb de dood van Jeſus af van Gods betaemelykheit,

**”zeggende, het betaemde hem, om welken alle

dingen zyn, ende door welken alle dingen zyn,

dat hy vele kinderen tot de heerlykheit leidende ,

den overſten Leidsman harer zaligheit door ly

den zoude heiligen. d. Wat zeg ik, die naem

geeft te kennen het onberiſpelyk gedrag Gods

in alle zyne werken, die niets doet in de na

tuur of in de genade, in de gemeene regeering

der wereld, of in de byzondere beſtiering zy
InCr
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ner Kerke, als het gene ſtrekt tot opluiſtering

van zyn deugden, en tot de alderzoetſte

overeenſtemminge tuſſchen die beide -

Wie zoude dan den Heere niet vreezen,

en hem de LoF van zyn deugden en volmaekt

heden, Gode betaemelyk, niet toebrengen,

daer het hem toekomt ? Tder ſchepſel is verpligt

hem te looven, daerom wekte David alle heir

ſchaeren der ſchepſelen meermael op, om den

Heere LoF te geven, zoo doet hy zig hoo- Pſ. IC3

ren, Loovet den heere alle zyne heirſcharen, 27, 2,"

zyne dienaers die zyn welbehagen doet. Lo

vet den heere alle zyne werken, aen alle plaet

ſen zyner heerſchappye. Looft hem zonne ende Eſ: 148.

mane: looft hem alle gy lichtende ſterren: looft **

hem gy hemelen der hemelen, en gy wateren die

boven de hemelen zyt: dat ze den Naeme des,

heeren looven: want als hy het beval zo wier

den zy geſchapen. Ende hy heeft ze beveſtigt

voor altoos in eeuwigheit: hy heeft ze een orden

gegeven, die geen van hen zal overtreden: looft

den heere van der aerde, gy walvisſchen ende

alle afgronden. Vyer ende hagel, ſneeuw en

damp: gy ſtormwint, die zyn woort doet. Gy

bergen ende alle heuvelen: vrugtboomen ende alle

cederboomen. Immers alle ſchepſelen doen het

op haere wyze: De hemelen vertellen Gods ºf 19 2.

tere, ende het uitſpanſel verkondigt zyner tº:
ſ'72
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Pſ: 1o3.

2O.

Lac. 2.

I4.

Jeſ:52.8

den werk. Byzonder zo werd God gepreezen

van het redelyk ſchepſel, de Engelen zyn ver

pligt God te verheerlyken over zyne deugden

en werken, waerom David hen daer toe aen

ſpoort: Loovet den Heere zyne Engelen, gy

krachtige helden die zyn woord doet, gehoorza

mende de ſtemme zynes woorts. Die neemen

grootelyks belang in het heil der uitverkoore

nen, waerom zy ook by de geboorte van Je

ſus de lugt deden weergalmen van Gods lof,

zingende, Eere zy God in de hoogſte hemelen.

Die LoF des Heeren moeten verbreiden de

Leeraren, agtervolgens de voorzegginge van

den Propheet Jeſaia, daer is een ſtemme uwer

Wachters, zy verheffen de ſtemme, zy juichen

t ſamen: want zy zullen ooge aen ooge zien,

als de Heere Sion weder brengen zal. Byzon

der zyn daer toe ook verbonden alle Uitver

koorene Gods, die daertoe kragtig werden aen

: 105 gemaent door David: Lovet den Heere, roept
-3.

zynen name aen, maekt zyne daden bekent onder

de volken. Zingt hem, pſalmzingt hem, ſpreekt

aendagtelyk van alle zyne wonderen. Roemt u

in den naem zyner heiligheit: het herte der ge

ner die den Heere zoeken, verblyde zig. En

dewyl deze Opwekkinge, om God te Loo

ven, hier onbepaelt werd voorgeſtelt, zoo

komt het ons waerſchynelyk voor, dat degeeſt

Gods
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Gods hier voornamentlyk de Prieſters en Le

viten opwekt om God te pryzen, dewyl zy

werden aengemaent om God te looven met al

lerhande Speeltuigen.

Ja hier verpligt den heiligen Digter tot Alletwat

des Heeren Lof, alles wat leven heeft; AL-#,
LES WATADEM HEEFT loove den hee-,"

re. Hy verſtaet daer door alle Levendige Heere.

ſchepſelen, die door den adem hun leven

vertoonen, en bequaem zyn een zingend ge

luit te ſlaen. Daer onder zyn begrepen zoo

wel redelooze, als redelyke ſchepſelen, aen :

welke God ook den adem heeft gegeven,

waerom yder der onredelyke dieren na zynen

aert kan aengemerkt werden den Heere te

Looven: daerom werden zy daer toe opgewekt

in die even aengehaelden Pſalm, Looft den Bºſ tºº

Heere gy walvisſchen: het wildt gedierte en al-" "

le vee: kruipent gedierte en gevleugelt gevogelte.

Voornamentlyk zyn bequaem Gode Lof te

geven zyn redelyke ſchepſelen, die alleen vat

baar zyn van een Redelyke Godsdienſt, om

uit een regt beſef van Gods oneindige deug

den en volmaektheden zyn grootheit te vermel

den, immers dit werdt hier gevordert, als 't Gront

den Digter van dezen Pſalm zegt, LOOFT ,

den HEERE. Het woord, 't welk wy vin-Hillett

den in de grondtael 57n Looven vertaelt, be-#"
duit.

duit
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duit eigentlyk iemant gelukkigh roemen, of

iemant pryzen, en met Lofzangen verheffen

door vermelding van zyn loffelyke hoedanig

heden en roemrugtige daeden, in dien zin

gebruikt het Moſes van Pharaös Vorſten, die

: * Sarai preezen by Pharao, zoo dat dan den

Digter ieder een wil aenzetten tot een

Pryzen en verheffen van God uit een innige

erkentenisſe van het betaemelyke zyner vol

- maektheden en wonderlyke daeden, dog wy

## moeten wat breeder uitbreiden, waer in de

Gºaie ze Gode-betaemelyke betrachtinge van den

#" Heere te Looven beſtaet. Dog verbeeld u

#, niet, dat dit Looven van God beſtaen zoude

brengen in eenige eere en hoogheit aen God toe te bren

## gen, welke hy van te vooren niet zoude be

zoude zeten hebben, even als God gezegt werd den

" menſch te verheffen en te verhoogen, zoo

7eſ. 1. 2. zegt God, ik hebbe kinderen groot gemaekt en

pſ75.7.8 verhoogt: in dien zin zegt David, het ver

- hoogen en komt niet uit den Ooſten, nog uit den

Weſten, nog uit de Woeſtyne. Maer God is

Ruchter: hy vernedert dezen, en verhoogt gee

co, 17.1nen: geenſins, want God a, is algenoegzaem,

, 7, de Elſchaddai, die alleen zalige God, die al

3. 15 le bedenkelyke en onbedenkelyke volmaekt

heden in zig zelven bezit, en daerom niets

Nº.9.5 meer kan ontfangen. b. Daerenboven is God

“U (7'
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verhoogt boven alle lof en prys: zyn grootheit Pſ: 1453

dog is ondoorgrondelyk, volgens Davids lof

zang. c. Behalven, dat wy Gode niets kon

nen toebrengen, onze goetheit en raekt niet tot 'ſ 16 *

God, waerom Eliphas de Temaniter wel mo

vragen, Zal ook een man Gode profytelyk zyn?3eb 22

maer voor hem zelven zal de verſtandige pro-* *

fytelyk zyn. Is 't voor den Almagtigen nuttig

heit dat gy regtveerdig zyt ? ofte gewin, dat

uwe wegen volmaekt ? dat beveſtigde ook

Elthu, de vriend Jobs, zeggende, Indien gyJet 35-7

rechtveerdig zyt, wat geeft gy hem? ofte wat

ontfangt hy uit uwe hand?

Maer wy Looven en pryzen den Heere, als God te

wy erkennen dat Lofweerdige, 't welk in#

God is en in zyn daden, zoo dat wy met een Er

David konnen zeggen: Gelyk wy gehoort had-E#"

den, alzoo hebben wy gezien in de Stadt des het iſ.

Heeren der heirſcharen, in de Stad onzes Gods.#*
Gelyk uwen Naem is, o God, alzoo is uwen ### 9.

roem tot aen de einden der aerde. Even als vers II

een Redenaer, die een lof-reden ter eere van

iemant doet, brengt zulk een niet toe, het

geen hy te voren niet bezat, maer hy maekt

alleen maer zyn beminnelyke hoedanigheden

aen anderen bekent, een portret-ſchilder geeft

geen ſchoonheit aen de perſoon, die hy na 't

kven afmaelt, maer hy toont hem maer aan

andere
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andere aan: zoo Looven wy God ook, als

wy dat betaemelyke, 't welk in God is, erken

nen, en anderen openbaeren, dien Lof Gods

P" 32 wilde ook Mozes erkennen, als hy zeide, Ik

zal den Naem des heeren uitroepen, geeft onze

God grootheit !

Menloeft A. Nu Looven en erkennen wy het prys- .

# weerdige in God met ons herte, als wy met
het herte -

Pſ. Io3.I David konnen zeggen, Looft den heere myne

ziele, ende al wat binnen in my is zynen heiligen

name. 1. Men Looft God met zyn herte,

als wy geduurig overdenkinge maken van des

Heeren lofweerdige volmaektheden en wonder

lyke werken, en die aen ons gemoed verte

genwoordigen. Daer in verluſtigde zig Da

Pſ: 104 vid, als hy betuigde, myne overdenkinge van

# hem zal zoet zyn. Ja, hoe koſtelyk zyn my

## # God, uwe gedagten, hoe machtig vele zyn

hare ſommen ! Zoude ik ze tellen? haerder is

meer, als des zands. . 2. Men Looft God met

ons herte, als een geloovige gevoelig is van al

dat betaemelyke in Gods volmaektheden en

ziels-verrukkensmachtige weldaden, en daer

over met blydſchap werd overſtort. Tot die

Lof des Heeren, wekte David Godsvolk op,

Eſ:33 1. zeggende, Gy Regtveerdige, zinget vrolyk in

den heere, Lof betaemt den oprechten. Zoo

gevoelig en verblyd was de Jonkvrouwe Ma

- 7'34
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ria over des Heeren goetheit aen haer bewe

zen, dies haer herte ook daer over in dezen

LoF des Heeren wierd ontſteeken: Myn ziele Luc. 1.

maekt groot den Heere: ende mynen geeſt ver- 49 47

heugt hem in God mynen Zaligmaker. 3. Men

Looft God met het herte, door cen diepe

verwondering over dat aenbiddelyke en pij-

zens-weerdige, 't welk men in Gods vol

maektheden en in de gangen in zyn Heilig

dom heeft ontdekt, tot die lafzegginge ſpoor

de David de ganſche aerde aen, Jutchet Go-Pſ: 66
de, gyganſche aerde: Pſalmzinget de eere zyns I - 3.

naems: gevet eere zjnen lof: Zegget tot Gºd,

hoe vreeslyk zyt gy in uw e werken! 4. Men

Looft God met zyn herte, als men hem alleen

houd voor de oorzaek van alle de gunſtbetry

zen, waer mede men is ºverladen: dat lied

zou eens gezongen werden, de Heere heer e is Jeſ: 122

myn ſterkte ende pſalm, en de hy is my tot heil

geworden. Zoo Loofde David God, hem er

kennende voor de ſpringbron van al de ryk

d m en gºederen die hy bezat, als hy zeide, , 2

Wie ben ik, ende wat is myn volk, dat wy de#

magt zouden verkregen hebben om vrywillig te - - -1,

geven als dit is ? want het is alles van u, ende

zzy geven het u uit uwe hand. Mevlooft

B. Het herte, 't welk met Gods lof ver-G, en

vult is, zal de lof daer niet ſmooren, maer * "ge

k, & # #

i
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een goede reden opgeven, omgedigten te zeg

Fſ 45. 2-gen van den Koning, en zal de ToNGE ook

ontſteeken, om God daer mede te looven.

1. Men Looft God met de Tonge, als onze

mond overloopt van 's Heeren Lof, en al het

heerlyke en roemweerdige, dat er in God is,

voor zyn Throon in zynen ſchoot uitboeze

mend, dat zyn die verheffingen Gods in haere

keelen. Daer toe wilde David Gode zyn ton

Fſ 342 ge leenen, zeggende: Ik zal den Heere loven

t aller tyt, zyn lof zalgeduurg in mynen mont

zyn. 2. Wy verbreiden Gods Lof door ver

meldinge van al het Gode- betaemelyke van

Gods deugden en daden by anderen: zo ont

ſteken was de Tonge van Hiskia in Gods lof,

als de Heere hem gezont had gemaekt, waer

#eſ 38 om hy zeide, De levende, de levende die zal

” u looven, gelyk ik heden doe, de vader zal de

kinderen uwe waerheit bekent maken. 3. Wy

loven God door onze Tonge met het zingen van

'ſalmen, Lofzangen en Geeſtelyke liederen, zin

Coh3 17gende den Heere met aengenaemheit in onzekerten.

Het pſalmzingen en het voortbrengen van die

heilige Gedigten, volgens eenige regels en wet

ten van de Konſt t ſamengeſtelt, onder aen

genaeme toon-verwisſelingen met een verheve

ne ſtemme, en ſomtyds met Muzyk-Inſtrumen

ten, ſtrekte van outs byzonder daer toe, om

God
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God te Looven, en daer in zyn weldaden en

werken met verheffing te verbreiden, daerom

voegt David God te Looven en pſalmzingen

by malkanderen, Daerom zal ik u, o Heere, Pſ18 yo

looven onder de heidenen, ende uwen naem zal

ik pſalm-zingen. Immers dien lieffelyken in

pſalmen Iſraels merkt dat Pſalmzingen aen als -

een loffelyk werk: het is goedt dat men dan pſ: 92.

Heere loove, ende uwen Naeme pſalmzinge , o 2-4

Allerhoogſte ! dat men in den morgen ſtomt uwe

goedertierenheit verkondige, ende uw e getrott

zzſigkeit in de nachten. Op het tienſnarig In

ſtrument, ende op de luyte: met een voorvedegt

lied op de harpe. 4. God werd Gelooft door

tſaemenſpraeken der Godzaligen tot onderlin

ge ſtigtinge, als zy met malkanderen ſpreeken

tot roem van Gods pryzensweerd ge deugden

en weldaden, die zy ondervonden hebben,

daer toe noodigde David Gods Kinderen,

Komt, hoort toe, o alle gy die God vreeſt, en- Pſ: 66.

de ik zal vertellen wat hy aan myne ziele ge-, "

daan heeft. -

C. Men LooFT God met zulk een gedrag Meuloſe

't welk overeen komt met die hooge Majeſteit God me:

Gods, die alle lof en dank oneindig weerdig E"
is. 1. Een gelovige Looft God door ver- drºg.

zaekinge van alle eige lof en roem, achtende

alle dingen met Paulus ſchade en drek : zulk eil. 37
B 2. ecr.

-



269 P R E D I KAT IE

Pſ: 115. een kan met David zeggen, Niet ons, o hee
I• re, niet ons, maer uwen Naeme geeft eere, om

uwer goedertierentheit, om uwer waer heit wille.

2. Men Looft God door betooning van een

opregte dankbaerheit voor de weldaeden, die

Pf5e 21 God aen ons heeft bewéezen: Wie dankoffert

die zal my eeren, zegt God: tot bewys van

hunne dankbaerheit hebben vermaerde kneg

ten Gods wel opgergt gedenktekenen ter ge

heugenisſe van Gods onverdiende weldaeden :

ter gedagtenisſe van de trooſtryke verſchyninge

Gen. 12. Gods, bouwde Abraham eenen Altaer dien

7. God, die hem verſcheenen was. Als God

eens donderde met een grooten donder over de

Philiſtynen, en hen verſchrikte dat ze geſlagen

wierden voor het aengezigte Iſraëls, zoo rich

1 Sam. 7. tede Samuel ten gedenkteken een STEEN op,

** ende ſtelde dien tusſchen Mipza, ende tusſchen

Sen, ende hy noemde diens name Eben-haezer,

ende hy zeide, tot hier toe heeft ons de heerege

holpen. 3. Men Looft God door een werk

zaem geloove, waer door men zyn vertrouwen

Jeſ. 26. op hem ſtelt als op de eeuwige Rotsſteen, waer
e op men zig veilig kan verlaten: zoo loofde

#n. * God Abraham, want hy en heeft aan de belof

tenisſe Gods niet getwyffelt door ongeloove, maer

is geſterkt geweeſt in 't geloove, gevende God

de eere. 4. Men Looft God door eengodza

ligen
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ligen wandel, daerom zeide Jeſus, hier in is geb.158

myn Vader verheerlykt, dat gy veel vrucht

draegt, immers zulken heiligen wandel is een

aengenaem lof-offer voor den Heere agter

volgens de ernſtige bede van Paulus, Ik bid- ne, I2.

de u dan broeders, door de ontfermingen Gods, E" "

dat gy uwe lichamen ſtelt tot een levende, hy

lige ende Gode welbehagglyke offen hande, welke

is uwen redelyken Godsdienſt. Ziet dat behelſt

dat Loov EN van God, waar toe hier den

Zang-Digter byzonder de Prieſters, ja ALLEs

wAT ADEM HEEFT, opwekt. -

Dog den heiligen Digter doet deze OP

wEKKING HALELU-JAH om den HEERE

te Loov EN niet eenmaal, gelyk in het begin,

maar eindigt dacr meede ook deezen Pſalm,

welke begint met Gods lof, en ook daer mede

eindigt, H A LE LU-JA H, beduidende

Loo FT den God van betaemelykheit. Onze ge

leerde Kanttekenaers merken zeer wel aen dat,

de Chriſtenen dit woord HALELu-JAH van de

Jooden hebben behouden en overgenomen,

dienende om malkanderen in haer heilige ver

gaderingen tot Lof van God op te wekken ,

waer in de Chriſtenheit fohannes den Apoſtel#.
heeft nagevolgt, die ook dat woord HALE- I9. I. O.

Lu-JAH heeft behouden, alleen met een klei

me verandering, met uitlating van de H, vo"

B 3 gens
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gens den aert van de Griekſche tael.

## Maer het is acnmerkensweerdig, dat deze
# oPw EKKING E tot LoF des Heeren, dikwils

Looft den in dezen Pſalm werd herhaelt, en wel tot der

## tienmaal toe. . 1. Zonder grond meent de

dikwil, Joodſche Meeſter David Kimchi de reden

#": daer van te zyn de dertien volmaaktheden inaelt. - -

God, waer door hy de wereld zoude regeeren;

#d 34 waerom zou men ook niet met zo veel grond

6. mogen zeggen dat die veelderlei herhaelinge

zoude geſchiet zyn om de Dertien hooftſtuk

ken van het Geloove der Joden, die Buxtor

fius uit Ikkarim optelt ? dat is maer een Jood

ſche beuzeling. 2. Om dat dit geen ydel

verhael is van woorden, denken wy veel lie

ver, dat deze OPw EKKINGE tot lof des He

ren zoo dikwils wert herhaelt : LooFT DEN

HEERE, LooFT HEM &c.

N. Om aen te wyzen de traegheit en nala

tigheit van Gods Volk in dit werk van Gods

er Lof, even als men doove of ſlapende menſchen

wel meermael moet toeroepen, eer zy op ons

geroep acht geven, zoo ſtellen zig Gods kin

deren dikwyls doof aen , als zy aengemaent

werden tot des Heeren Lof, a. zy willen dik

wils niet vertrooſt wezen met Rachel, die

haere kinderen beweerde, om dat zy niet en
#8. * * * * . . -

' zijn, haer ziele weigert wel met een Aſaph

getrooſt
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getrooſt te werden, ſchoon God hen ſtoffe

geeft, om met blydſchap hem te looven. Als

Ezra en Nehemia nevens de Leviten de Wet

Gods voor het volk Iſraëls lazen en die ver

klaarden, zoo weende het, in plaetſe van met

vreugde Gods lof te vermelden, waerom des

Heeren Knechten haer tot vrolykheit opwekten,

zeggende, gáct, ee'et het vette, ende drinket Neh. 8.

het zoete, ende zendet doelen dan geenen, voor 11.

welken niets bereit en is, want dezen dagh is

onzen heere heilig: zoo en bedroeft u niet, want

de blydſchap des heeren die is uwe ſterkte. Om

dat Zion zeide, de heere helft my verlaeten, gaf 49.

ende de heere heeft myner vergeeten, wekte haer 13

God by herhaeling tot vreugde op: juichtgy

hemelen, ende verheugt u gy aerde, en gy ber

gen maekt gedreun met gejuich: want de heere

heeft zyn volk vertrooſt, ende hy zal zich over

zyne elendige ontfermen: dikwyls zyn de gelo

vigen als de venſteren van Salomons Tempel,

van buiten vºyt , om alles te ontfangen, maer

naeuw van binnen, om dankzeggingen en

lofzangen wederom hemelwaerds op te zen

den, even als JEHISKIA, die en deede geen 2 cren.

verge dinge, na de weldaet aen hem geſchied, 32 25

dewyle zyn herte verheven wert: daerom wert

over hem, en over Juda en Jeruſalem, cene

;

groote toornigheit. b. De menſch ſchryft dik
B 4 z' wils
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wils zich zelven toe het goede, 't welk hy ge

Deut. IS niet, zeggende in zyn herte, myn kracht,

#” ”ende deſterkte myner hand heeft my dit vermo

- gen verkregen : hy offert aen zyn gaven, ende

Hak. 1. rookt aen z'n vet, want door dezelve (volgens

#6 zyn dwaeze inbeelding) is zyn deel vet ge

worden, ende zyne ſpyze ſmoutig: en daerom

is het noodg, dat geduurig herhaelde verma

ningen gedaen werden, om nalatigen tot deze

Gode-betaemelyke pligt van Gods Lofaen te

ſpooren, dan is het met Barak, waekt op,

waekt op, Debora, wackt op, waekt op, ſpreek

een lied.

3. Deze meermael herhaelde Opwekkingom

God te Loov EN toont den heiligen Tver

van den Digter, tot Gods Lof, dat zyn har

te reeds kookte en brandende was tot den Lof

des Heeren als brandende Zeraphimen, en

daerom zegt hy dit eens en meermael, LooFT

Pred, 12 DEN HEERE ! immers de woorden der Wyzen

11. zyn gelyk prikkelen, ende gelyk nagelen, diep in

geſlagen van de meeſters der verzamelingen, die

gegeven zyn van den eenigen Herder. Uit zul

ken heiligen ernſt herhaelde hy daerom meer

mael zyn vermaening tot Gods Lof, zeggen

Pºto- 8 de, laat ze voor den Heere zgne goedertieren

* * 3' heit loven, ende zyne wonderwerken voor de

kinderen der menſ hen, en dat tot viermael toe

Richt. 5.

12-

1IA



Over PSALM CL, 3-6. 25

in dezen Pſalm. 1. Ook wilden heiligen Dig

ter door deze meermael hervatte aenmaeninge

om den Heere te LoovEN, te kennen geven

het groot belang en gewigt van deze zaek,

om God lof te geven: Als men iemant opwekt

tot een daed daer veel aen geleegen is, zoo

zegt en herzegt men gewoonlyk zyn aenma

ning daer toe, nu hangt van Gods lof veel

heyl af, daer m zegt David, looft den Heere, pſ147.r

want onzen God te pſalmzingen is goet dewyle

hy lieflyk is: de lof is betamelyk. Immers deze

vrolyke verkondiging van Gods lof is onze

ſterkte. De blydſchap des heren die is uwe ſterk was. s
te, zeide daerom de Vorſt Nehemia tot het in "

volk, die maekt het volk gehart, om held

achtige daeden te onderneemen, dat zoude

Gods lof in David uitwerken , waerom wy

hem hooren zeggen , Ik zal den wegh der Eſ 119

Geboden loopen, als gy myn herte verwydet zult *.

hebben. 2. Van zulken lof Gods hangt ook

af de Eere en heerlykheit van Gods Volk,

daerom zeide God tot de Propheet Eli, die Sam 2.

my ceren, zal ik eeren, maer die my verſma-*

den, zullen licht geacht worden.

T. Ja deze geduurige herhaalde vermaening

om des Heeren lof te verbreiden, drukt uit,

de geduurzaenheit van deze gode-betamelyke

plicht, dat wy God niet eenmael moeten loven,

B 5 II13CT
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maer meermael en geduurig; even als die in

Pſ:84 s Gods huys woonen hem geſtadelyk pryzen. On

1 Cron.

I6. 4O.

Pſ. I45

I • 2.

ze lofzangen moeten de heerlykheid Gods on

ophoudelyk uitgalmen, het geduurig offer moeſt

den Heere alle dagen, des morgens, en des

avonds werden toegebragt: even zo wil ook

den Digter, dat des Heeren lof alle dagen in

hunne keele zal wezen, dat nam David voor,

als hy zyn lofzang begon: 6 Myn God, gy

Koning, ik zal u verhoogen, ende uwen name

looven in eeuwigheit en altoos. t' Allen dage

zal ik u looven, ende uwen namepryzen in eeu

wigheit ende altoos. Waerom hy ook anderen

aenzet tot den geſtadigen lof des Heeren, zeg

Pſ 96.2 gende: Zingt den Heere, looft zynen Name,

Pſ. 119.

I64.

jeſ.29.

I9.

Pſ to2

27, 28

boodſchapt zyn heyl van dag tot dag. Zelfs was

hy daer in beezig zevenmael des daegs, dies

hy zingt, Ik loove u zevenmael 's daegs over

de rechten uwer gerechtighett. Daerom had

God ook belooft dat zyn Volk haer geduurig

in Gods lof zouden verluſtigen: De zagtmoe

digen zullen vreugd op vreugd hebben in den

HEERE, en wat wonder? altyt vindt een

geloovige ſtoffe om den Heere te LoovEN.

a. Om dat hy altyt blyft de zalige ende alge

noegzaeme God, die in zig zelven altyt bezit

een oneindig overwºgt van volmaektheden,

die men moet roemen: altyt doet hy ons ſma

ken
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ken dat hy goedertieren is: Gods goedertieren- Pf se 3

heit duurt doch den gantſchen dag. Byzonder

is de goedertierentheit des heeren van eeuwig

heit, ende tot eeuwigheit over de gene die hem

vreezen. b. Dag aen dag legt God op zyn

kinderen nieuwe banden van verplichtinge tot

des Heeren lof, haer omringende met vroly

ke Gezangen van zegeningen: geduurig geeft

hy haer een nieuw liedt in haren mond, eenen

lofzang onzen Gode, dat ze met David moe

ten juichen, Gelooft zy de heere dagh by dagh

overlaed hy ons. c. Ja nooit kan een waer I

ſraeliet dat werk van Gods lof AFDoEN, de

wyl hy God is boven alle te pryzen in der eeu

wigheit: daerom hadden de vier dieren geen

ruſte dag ende nacht, zingende, heilig! heiligt

heilig ! is de heere God, de Almachtige, die

was, ende die is, ende die komen zal. d. Ik

zwyge, dat Gods Volk haer nooit voldoen

kan in dat heuchelyk en ziel - verkwikkend

werk van des Heeren lof, maer altyt daer in

veel te kort ſchiet, en daerom hoe verre zy

daer in mag gekomen zyn, moet zy geduu

rig nemen een nieuw voornemen om den He

Pſ. Io3.

I7.

Pſ. 4O. 4.

Pſ68.2o

Rom.9.5

Openb. 4

8.

re nog meer te verheffen, zeggende met Da- Pfiz1.14

vid, ik zal allen uwen lof noch grooter maken,

en dus wil David dan door deze herhaelde op

wekkinge van God te looven, des Heeren

Volk
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\

Pſ. I49.

I-3

Richt. 9.

X7.

Tſ 47 2

Volkaenzetten, om geduurig op nieuws des

Heeren naem te verheffen, als of hy zeide,

Halelu-jah. zingt den heere een nieuw Lied:

zyn lofzy in de gemeinte der Gunſtgenooten:

dat Iſrael zich verblyde in den genen die hem

gemaekt heeft, dat de Kinderen Zions haer ver

heugen over haren Koning: dat ze zynen name

looven op de fluyte, dat zy hem pſalmzingen op

de trommel ende harpe. -

Nu eiſcht de heilige Digter, dat AL wAT

ADEM HEEFT den HEERE zoude Looven,

in tegenſtelling van de heydenen, die tot een

voorwerp van haer Lofzangen maekte hunne

Afgoden, ſterfelyke en dikwils gedlooze

menſchen, immers niets gemeender was er

in hunne bygeloovige Godsdienſten, als hun

ne Goden te vereeren met hunne heylige Ge

zangen: De Overſte Gaal met zyn navolgers

maakte ter gelegenheit van den Wyn-oogſt

Lof-liedekens, en gingen in het huys hares Gods,

Jayder Afgod preezen zy met een byzonderen

Lofzang: Neen, alle die Drek - Goden der

heydenen waren niet weerdig die cere, als zyn

de maer werk van menſchen-handen, maer

de waere God Iſraels quam alleen die lof toe,

en daerom moeſt hy alleen wezen het voor

werp van hun blydſchap en pſalm: het is alle

gy volken, klappet in de hand : juichet Gode

7:/ef
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»met eene ſtemme van vreugden gezang. Pſalm

zinget Gode: pſalmzinget: pſalmzinget onzen

Koning, pſalmzinget.

De Leviten, gelyk ook wel de gemeene I

ſfaeliten waren niet alleen gewoon met men

ſchen ſtemmen Gode pſalmen in den tempel op

te heffen, maer zy ſpeelden die pſalmen ook

met Speeltuygen: zoleezen wy, dat de Over

ſte der Levtten op order van David haere

broeders de Zangers ſtelde met Muzyk-Inſtru

menten, met lityten, ende harpen, ende cym

balen: David, die in ſnaren-ſpel zeer was be

dreven, heeft uit de Leviten 4ooo Lofzangers

des Heere, met Inſtrumenten om lof te zingen

gemaekt: en David wekt de gemeene Iſraeliten

op, om God niet alleen met gezang, maer

ook met geſpel te verheerlyken: Halelu-jah.

Singt den heere een nieuw liedt: zyn lof zy in

de gemcinte [zymer] gunſtgenooten, dat Iſra

al zig verblyde in den geenen die hem gemaakt

heeft, dat de Kinderen Zions haer verheugen

over haren Koning. Dat ze zynen name loo

« en op de fltyte: dat zy hem pſalmzingen op

de trommelende harpe, en mogelyk wierd daer

om David, die niet alleen zong, maer Cok

ſpeelde op Muzyk-Inſtrumenten, genaemt de

Pſ. 47.7.

Met

Speeltui

gen hefte

men Gods

lof op.

I Cron.

i5: 16-24

I Crozi,

23-5

Pſ. 149.

I-3.

2 Sv--

I teff lyke in pſalmen Iſraels, om dat men on- 23.

der het luyten gºſpel ook pſalmen zong, zeide

G d
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Am 5.23 God by de Propheet Amos, ook en mag ik

oorſprong

van het

Speeltuig

e

A

uwer Luyten-ſpel niet hooren. In de gront

tael ſtaet eigentlyk het gepſalm uwer Luiten,

waerom ook verſcheidene Pſalmen op haer

voorhooft draegen opſchriften, die ontleent

zyn van zulke Speeltuigen, waermede dezel

ve geſpeelt wierden, als daer zyn Neginoth,

Nechiloth, Gittit , Muth-labben, Ajeleth,

Hisſchaſchar, Schoſchanim. Dit is de reden

dat niet alleen den heiligen Digter ALLES

wAT ADEM HEEFT met zoo veel herhaeling

opwekt, om den HEERE te Loov EN , maer

dat hy ook wil, dat zy dat doen zullen met

allerhande

2. SPEELTUIGEN, metGEKLANK der

BAZUINEN, met de LUITE, en met de

HARPE, met deTROMMELende FLUI

TE, met SNARENSPEL ende ORGEL,

met HELKLINKENDE CYMBALEN,

met CYMBALEN VAN VREUGDEN

GELUIT. Niet alleen het GEzANG, maer

ook SPEELEN op MuzYK - INSTRuMENTEN,

is al vroeg in groote achtinge geweeſt. Som

mige haelen het SPEELEN al van het begin

des werelds op, willende dat men al vroeg

de Voogelen heeft willen nabootſen, als die

tuſſchen de takken een aengenaem geluit ga

ven, en dat dit geluit van menſchen-ſtemmen,

Cn'
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en dit zoet gequeel der Voogelen, AENLEI

DING heeft gegeeven tot het maken van Or

gel-pypen en allerhande Muzyk-tuigen. Ande

ren zyn wederom van gevoelen: dat de wind

in het riet blazende, en dus een lieffelykge

luit makende, gelegentheit heeft gegeven tot

het blaezen op Rietjes, en om pypen en fluyten

te ſnyden, en daer op te ſpeelen. Om niet te

ſpreken van de Heidenen, die Minerva enA

pollo hebben geëert als de uitvinders van de

Zang- en Speel-komſt, en die daerom aen die

Afgoden hebben toegewydt. Dat is zeker,

dat wy in de Schrift al vroeg hooren gewag

maken van Speel-tuygen: Mozes, ſpreekende

van de tyd der eerſte wereld voor de Zund

vloet, maekt gewag van eenenJUBAL, hem Gen. 4.

noemende den Vader van de gene, die harpen *

en Orgelen handelen, en na de zundvloed is

deze Konſt van Speelen niet onder de wateren

bedolven, want den vroomen job, die na de

gedagten van ſommige Gods-geleerden, on

trent de tyden van de Patriarch Ahraham of

Jacob heeft geleeft, geeft dat genoegzaem te

kennen, als hy zegt van de godloozen, zy

heffen op met den trommel ende de harpe, ende,

zy verblyden zich ºp 't geluit des Orgels.

I.

Joh. 21.

2.

Bazuyne

De voortogt heeft hier een BAZUYNE, wat voor

zynde een kromme Blaaspºp, wat langwerpi
rºn

3C

een Speel

tuig was
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Joſ. 6.

4. 5 •

ger uitgeſchooten als gemeene hoornen, ge

naemt Krom-hoorns, of Slinger-bazuynen, daer

om vertaelen de Grieken ons grondwoord

ScHoPHAR door Keratinee, dat is een hoorns

wyze Baztyne : wegens haer geſtalte werd zy

een hoorn genaemt. De ſtofje waer uit deze

BAzuYNE gemackt was, is een Rams-hoorn,

waerom onze geleerde Overzetters het woort

5a jobhel hebben overgezet door een Ram,

in navolginge van den Chaldeeſchen Overzet

ter, en den Joodſchen Hiſtory-ſchryver Jo

ſephus, in het boek van Joſua, daer Godaen

Joſua belaſt, zeven prieſters zullen zeven

Rams-bazuynen dragen voor de Arke, endegy

lieden zult op den zevenſten dag de ſtad zeven

mael ommegaen: ende de prieſters zullen met

de bazuynen blazen. Ende het zal geſchieden

als men langſaem met de Rams hoorn blaeſt, als

ylieden het gelut der Bazuyne hoort, zoo zal

al 't volk juichen met een groot gejuich , dan

zal de Stads muur onder zich vallen. Dat be

veſtigen ook de Vaders der Overleveringen

in haer Tractaet van het Nieuwe Jaer, vol

ens de aentekening van den zeer geleerden

Hermkhuyſen : de Bazuyne van het Nieuwe

jaar, zeggen zy, is geweeſt van een Steen

bok. Wel is waer, dat den grooten Bochart

geen toeſtemming geeft aen deze vertaelinge,

Imec
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meenende, dat de Rams-hoorns digt en zon

der eenige hollghett zyn, en daerom onbe

quaem zoude wezen, om den wind te ontfan

gen en geluit te geven, en daerom zou hy dat

liever vertaelen voor een Osſen-hoorn.

Maer andere Natuur- kundigen willen,

dat de Rams-hoorn voor een groot gedeelte

hol is, waerom aengemerkt is, dat Plinius al

leen van de herts-hoorn getuigt, dat zy ge

heel dicht is, en daer zy door de natuur CE

» 91AEM toe zyn, kan door de komſt vervult

werden, waerom de Joden nog tot op dezen

dag op haar Nieuwjaars-dag in hunne Syna

gogen op Rams-hoorns blazen, die zy weten

tot een toet-hoorn bequaem te maken. Deze

BAzuY NEN werden in de burgerſtant Iſraëls

niet alleen gebruikt by inhuldiging van Ko- Cron.

mingen en Volk-regeerders, gelyk zoo Salo- ##

mon door bazuynen geklank voor Koning wierd

uitgeroepen, en diende niet alleen om Iſraël

tot het plegen van den Godsdienſt by een te

roepen, of om haer iets byzonders te bood

ſchappen, of tot vernedering en verootmoe

diging te noodigen, maer byzonder wierden

de BAzuy NEN geblaezen by Vreugde-bedryf

Als de Arke des Verbonds uit het huis Obed- 2 sai, 6:

Edoms naJeruſalem wierd opgevoert,wiert het 15

geluit der Bazuyvengepaert met Trompetten en#
*-- -- Cym
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2 Crong.

Iy. 14.

Exod. 19

I6.

Jeſ:58.1 Waerom God ook tot de Wachters zyns

Cymbalen, en met het geluit van Luyten ende

Harpen. Als Iſraël met God haer Verbond

vernieuwde, bedreef het openbaere vreugde

met Bazuyn en Trompet-geſchal. Dit was

ook de reden, waerom den Heiligen Digter

hier yder een opwekt tot dat vreugde- bedryf

met h t GELuIT der Bazuynen, zeggende,

LooFT God met GEKLANK DER BAzuY

NEN , immers deeze RAMs-BAzux NEN , als

men daer op blies, gaven van zich een zeer

ſcherp, helder, en verre - klinkend geluit ,

waerom het geluit, 't welk by de afkondi

ging van Sunais Wet wierd gehoort, verge

leken werd by het geluit van een zeer ſterke

en verre - doorklinkende BAzuYNE : op den

berg was het geluyt eener zeer ſterke Bazuyne.

Volks zeide, Roept uit der keele, en houd niet

in, verheft uwe ſtemme als een Bazuyne. De

Jooden, volgens de aentekening van den ge

leerden Buxtorf, hielden het niet alleen voor

een Konſt op de BAzuYNEN wel te kennen

blaezen, maer ook voor een goed teken, wan

neer zy wel klonken, dierhalven ſchryven de

Buxtorf: Hebreen ook, dat God zelve door den toon
lib. 5.

cap. I7. van zulke wel geblazene Bazuynen bewoogen

wierd om van zymen Gerichts-ſtoel op zynen

Genaden ſtoel te gaan zitten. Hier was nu

groote

ſ
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groote ſtoffe van blydſchap, om met gejuich

God te LoovEN : gewiſſelyk geen minder

vreugde-ſtof om Gode met vrolyk- zingende

lippen pſalmen op te heffen, en met het hel

der geklank der bazuynen te pryzen, als by de

opvoering van de Arke des Verbonds, als men

zong, God vaert op met gejuich, de Heere met Pſ: 47.

geklank der bazuyne: pſalmzinget Gode, pſalm- 6, 7.

zinget: pſalmzinget onzen Koning,# -

get. Dit GEKLANK der BAzuY NEN willen

ſommigen dat den heiligen Digter hier den

voorrang geeft boven alle andere Speeltuigen,

om met dit blazen der BAzuY NEN den zºgen

dag gelyk als te openen , en daer mede aen te

ko digen den aenvang der opheffing van des

Heeren lof, alzoo voor 't overige het geklank

der BAzux NEN tot het pſalm-gezang onbe

quaem was, om dat haer ſterk GE KLAN K het

geluit der zang-ſtemmen zoo wel als t ſuaren

ſpel te veel verdooft, en het gezang onver

ſtaenbaer gemackt zoude hebben. - -

Hier by voegt den Heiligen Digter de Lutte

LUYTE: het grondwoord '72), hier LuITE " ",
*. € €22 peel

vertaelt, vertaalt de Latynſche Overzetter##

door Lyra, het welk een gemeen woord is,

en zoo wel een Lier als een Luyt of een harp

kan beteekenen. Lutherus vertaelt het een

Pſalter, de Duitſche Jooden vertolken het

C 2 - pañdor,'
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1 Sam.

IO. 5.

pandor, 't welk een Inſtrument is een weinig

grooter dan een Luyt, en met k: opere Jnaeren

is beſpannen. Voor de tyden van Samuel

vinden wy daer van geen gewag maken, in 't

gemeen werd dit Speeltuig Lu1TE genoemt

wegens haer welluidentheit, ook zelfs van de

Grieken, waer onder Philemon zegt, dat hy

niet en weet, wat fraey is, die dit Speeltuig

niet en kent. Dog de Geleerden komen niet

over een, tot wat Speeltuig deze Lu1TE moet

gebragt werden: ſommige meenen, dat het

een Zak-pyp geweeſt is, om dat het Hebreeus

woord ook een Flesſche beduit, de meeſten

houden een gemeene LuIT met Joſephus voor

een Snaren ſpel 't welk twaalf ſtemmen hebben

de, met de vingers geſlaegen en gegreepen

wierd, die een holle buyk had, in de gedaen

te van een platte Fles of Kruik, waer in de

geroerde lucht geſchept zynde, 't geluit ver

zwaert, in tegenſtelling van de groote LuIT,

in het Hebreeuws Gnaſoor genaemt, door on

ze Overzetters vertaelt het tienſnarigh Inſtru

ment, daer den Pſalm-digter van ſpreekt:

Pſ: 33,2 Loovet den Heere met de harpe, pſalmzinget

hem met de Luyte, ende het tienſnarig Inſtru

ment. Waerom onze Nederduitſche Vertael

ders het vertolkt hebben door een LuITE,

om te kennen te geven, dat het niet alleen

onder
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Snaren ſpeelen behoort, maer byzonder om

aen te wyzen, dat het gemaekt was als de

Lu1TEN, met een hol vat, daer in een harpe

de ſnaeren op een open raem waren geſpannen:

deze LuIT ſchynt van geen groot beſlagn ge

weeſt te zyn, alzo zy als een draegbaer S, eel-

tuig voorkomt, 't welk al gaende en ſtaende

konde geroert werden. Deze LutT wierd ge

oordeelt van een zoete welluidentheit te we

zen, en boven ander Speeltuig bequaem ge

acht, om het herte in vreugde te ontſteken,

waerom ydele werelds - kinderen die Lu1TEN

ook gebruikten in hunne gaſtmaelen. De Pro

phect Jeſaia teekent daerom tot hunne laſt

aen, harpen, en de Luyten, trommelen ende py-jeſ 5.12

pen, ende wyn zyn in haere maeltyden. Met

dit Speeltuig van Lu1TEN prees men God

ook, waer m hier ook den Heiligen Digter

wil, dat men God ook zal Loov EN met de

Lu1TE : David immers wil de andere daer in

voorgaen, om met vrolyke dankzeggingen

den Heere te looven: o God (zegt hy) ik zal Pſ1449

u een nieuw Lied zingen: met de Luyte ende

het tienſnarig Inſtrument zal ik u pſalmzingen.

Met deeze Lu1TE voegde men in tyd van

groote vreugde wel de harpe te ſaemen, om

dat zy een goede harmoniet ſamen uitbragt: n.

Daerom leeſt men, dat zig onder het gezang

C 3 licten
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I. Cron.

I5.20.21

De Harp

ZU.tt gyoor

een ſpeel

titig was.

Gen. 4.

2I.

lieten hooren Luyteniſten met Luyten op A

lamoth, en Harpſlagers met harpen op Sche

minith. Hierom paerde ook de heylige Dig

ter met de LuITE de HARPE, welke onder

alle de Speeltuigen des Tempels mogelyk de

voornacmſte was, immers in Outheut behºeft

de HARPE voor geen Speeltuig te wyken,

alzoo Mozes ons verhaelt, dat al lang voor

de Zondvloet Jubal de Vader was van alle

die harpen en Orgelen handelen. Daer in koo

men de uitleggers over een, dat het Snaren

ſpel is geweeſt, hoewel zy twiſten over het

getal der ſnaeren, die op dat Speeltuig waren

geſpannen: ſommige willen met Hieronymus

dat het een Inſtrument is geweeſt van vier-en

twintig ſnaeren, hebbende de gedaente als de

Griekſche letter A delta: andere zyn van ge

voelen met Joſephus den Hiſtory - ſchryver,

dat de HARP een Inſtrument is geweeſt met

tien ſnaeren beſpannen, die met een griffie of

ſchagt geſlagen wierd, want dit zyn zyne

zyne woorden: De harp met tien ſnaren beleit

zynde, werd met een ſlagveder getoetſt: mo

gelyk zyn de Harpen van verſchillende grootte

geweeſt. Na dat nu de HARP groot is ge

weeſt, daer na zyn minder ofmeerder ſnaeren

op de racin geſpannen geweeſt: dit is zeker,

dat deze HARP een voortreffelyk Speeltuig

- - - is
-'
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is geweeſt, konnende door haere lieffelyke

toonen grote kragt doen op de gemoederen

der menſchen, byzonder om zwaarmoedigheit

te verdryven, en het herte met blydſchap te

ontſteken: waerom Laban het ſpeelen op de Gen. 3

harpe voor een middel aenzag, om vreugde te #* *

verwekken. David koude door het ſpelen

met zyn hand op de HARPE de booze geeſt 1 Sam.

van Saul tot bedaeren brengen en verdryven: 16. 23.

Met deze HAR PE loofde men ook God, daer

om zingt David, het is goed dat men den Hee- pp 92.

re loove, en de uwen Name pſalmzinge, o Al- 2 4.

lerhoogſte. Op het ttenſnarig Inſtrument, ende

op de luyte: met een voorbedagt Lied op de har

pe. Als David de Arke Gods opvoerde op

een nieuwe wagen, zoo LooFDE hy God met

allerhande Speeltuigen, en David ende het 2 Sam.

gantſche huys Iſraels ſpeelden voor 't aengezigte 6. 5.

des Heeren, met allerlet Snarenſpel van dennen

houte, als met harpen. - '

De heilige Dgter wil ook, dat men God -

met de Trommel zal pryzen: LooFT hem met Tromme

de TRoMMEL: doºr welk Speeltuig van de#"

TRoMMEL men hier niet moet verſtaen dat ſpeeltuig

Raas-tuyg, 't geen een bommendgeluit maekt,"

en 't welk men in den Oorlog gebruikt, maer

den hiligen Digter heeft hier in 't ºog de

Tamborynen of hand-trommelen, die klein en

C 4 handig
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handig waren, zo dat ze die met de eene hand

om hoog hielden, en met de andere vlakke

jab 21. handpalm ſloegen: al van ouds is dit Speeltuig

12 gebruikt geweeſt by openbaere vreugde-bedry

ven en inhaelinge van Overwinnaers. Byzon

der hebben de Vrouwen die gebruikt, gelyk

bleek in Mirjam de Propheteſſe, Aärons zus

rol ter, die een Trommel nam in haere hand, ende

15. zo alle de Vrouwen gingen uit, haar na, met

Trommelen ende met reyen. Ja meermalen zyn

die gebruikt van jonge Dogters, dat zag men

in de Dogter van Jephtah , die haer Vader

zegenhaftig inhaelde met Trommelen en reyen.

Rigt. 11. Met zulke TROMMELEN moeſten zy ookGod

34- LoovEN. By het ſlaan op de TROMMELEN

loofde Mirjam den Heere, want zy antwoor

#*15 de, zinget den Heere, want hy is hoog verhe
2. I• - - e . -

- ven: daar op werd gezien in den 68. Pſalm,

Pſ68.26 De Zangers gingen voor, de Speellieden agter,

in 't midden de Trommelende Maagden.

By de TroMMEL voegt den heiligen Dig

Hat ter de FLuITE. Sommige leezen RFIJEN,

#namentlyk dans-reyen, welke ook de Dogter

#as van Jephtah voegde met het gedruis van ha

##: re Trommelen, alwaer ook het eigen Grond

#32 woord 'ºnp door reyen vertaelt is. Onze ge

#., leerde oºrzetters hebben het vertaelt door

3# een FLurTE, 't welk is een Blaapyp van een

ſchagt,
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ſchagt, die met veele gaatjes is doorpriemt:

om ook God met deze FLuITE te LoovEN

wekt den heiligen Digter yder een op, even

als hy ook dede in den vorigen Pſalm, dat ze
zymen Naeme looven op de Fluyte. - Pſ.149.3

Vervºlgens maend de heilige Digter yderSnaren

een aen, om God te Loov EN met SNAKEN- E"#.

SPEL en ORGEL : twee woorden, die zeer ſpeeltuig

duiſter zyn , het eerſte woord Exp, hier

SNAREN-SPEL vertaelt, werd nergens meer

als hier gevonden: de joodſche Meeſter Da

vid Kimchi, getuigt van dit, gelyk ook van

alle andere naemen der Speeltuigen, dat ze niet

met zekerheit tegenwoordig konnen beſchree

ven nog bepaelt werden, hoedanig die eertyds

geweeſt zyn onder het gebruik van den Le

vttiſchen Godsdienſt. Sommige neemen dit

woord voor ſtemmen van verſcheiden aert, om

dat de Snaren-tuygen reets in het derde Vers

waren gemelt. Andere nemen het voor een

Snaeren-tuyg, mogelyk met verſcheidene ſoort

van Snaeren beſpannen, gelyk het onze Over

zetters ſchynen te nemen, immers het Snae

ren-ſpel is geweeſt een Speeltuig van een zoete

weerklank, welke geſlagen zynde, een lieffe

lyk-ſtreelent geluit voortbrengt. -

Het ander woord 2xy hier ORGEL vertaelt, wat het

is van de oudſte uitvinding, alzoo Jubal daer 0rg" is.

5 van '.



42- P R E D I K A T I E,

van den Uytvinder al was, want Mozes te

kent al vroeg van hem aen, dat hy was de

Vader van alle die harpen ende Orgelen handelen.

Het woord 't geen wy vinden in de grond

tael, komt af van een woord, betekenende

zeer beminnen, ergens een groot behaegen in

ſcheppen, zoo dat ons woord in de kracht

van haer betekeniſſe beduit een zeer behaaglyk

en aantrekkelyk Speeltuig, 't geen door haer

lieffelykheit veel vermogen heeft om des men

ſchen hertstogten te beweegen en gaande te

maken. Dewyl nu aan dit Speeltug, in on

derſcheiding van de TROMMEL en de HAR

PE, een STEMME werd toegeſchreven, ge

lyk blykt uit de taele van Job: zy heffen op

met den Trommel, ende de Harpe, ende zy ver

blyden zich in 't geluit des Orgels, in het He

breeuws ſtaat in de ſtemme des Orgels, heeft

men grond om dit op te vatten voor een Blaes

tuyg: ſommige nemen het voor een hoofd

ſoorte van allerhande Pypwerk, maer dewyl de

Digter te voren al eenige ſoorten van pypwerk

heeft opgetelt, zoo nemen wy het liever met

onze geleerde Overzetters voor een byzonder

ſoort van pºpwerk, een ORGEL: Dit Speel

tuig des ORGELs is een aengenaem en liefſe

lyk Speeltuig, t'ſtemen geſtelt uit groote en

kleine pºpen, die door een blaesbalk lucht ont

Gen. 4.

2J.

job 2I,

I2.

- * fangen
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fangen, en die dºor nederdrukkinge van de

houte klappen met de vingeren, een oorſtree

lend geluit na den eiſch der Zang-kunde ge

ven. Dit ORGEL is te recht van veelen ge

oordeelt in allen deelen het volmaektſte maak-

ſel, van al het gene by menſchen, in het uit

ſpreeken van toomen is uitgevonden. Wat

kragt heeft dit lieffelyk Orgel-geluit niet, om

onsgemoedt Godvruchtelyk te roeren, en na

boven te voeren ? Mag men op het ſtreelend

geluit dezes ORGELs onder een heilig pſalm

gezang, niet paſſen de taele van den grooten

Ambroſius, daer is klaerlyk gezegt, dat den

As des Hemels zelve omdraeit met de zoetigheit

van een geſtadig gezang. Als hier de heilige

Dgter van den ORGEL ſpreekt, zoo wil hy

ons niet wyzen na Orgelen van onzen tyd,

want de hedendaegſche zyn van een laetere

uitvinding: men zegt wel dat de Joden voor

geven, dat Salomon in zynen Tempel, een

fraey ORGEL , door hem zelven uytgevon

den, zoude hebben laten zetten, by welkers

fraeijigheit en heerlykheit de hedendaegſche Or

gels als niets zyn te rekenen, volgens het ge

tuigenis van Pretorius, die zegt zulks van

een jood gehoort te hebben, maer dewyl dat

zulks zonder bondig bewys werd voorgegee

yen, konnen wy dat zoo blindeling niet ge

- looven.
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job.3o.

3I.

Watſpeel

tuig de

Cyzzzba

len na

#re Z2. -

looven. Die ORGELs in de Levitiſche Geds

dienſt gebruikt, ſchynen toen draagbaer ge

weeſt te zyn, die lichtelyk van de eene

plaetſe tot de andere konden gevoert werden.

Deze ORGELEN hebben de eerſte Chriſtenen

in hunne Godsdienſtige oefeningen niet ge

bruikt, waerom den Kardinaal Thomas Caje

tanus wil, dat tot een teken daer van, heden

daegs in de tegenwoordigheit van den Paus,

geen ORGELEN gebruikt werden: men wil

dat zy eerſt in de Kerken der Chriſtenen in

gevoert zyn in de zevende en achtſte eeuwen.

Dit Speeltuyg is zeer bequaem om door haer

lieffelyk geluit het herte in blydſchap te ont

ſteken, daerom wil den Heiligen Digter, dat

men God in blydſchap zal LoovEN met den

ORGEL , immers werd ons om die reden den

ORGEL afgeſchildert als een Speeltuig van

vreugde : den vroomen job, die voor zyn

zwaere bezoekinge in vreugde leefde, maer

daerna zyn ſtaat verandert zagh in droef

hett en rouwe, klaagde, hierom is myne harpe

tot eene rouwklage geworden, ende myn Orgel

tot een ſtemme der weenenden,

Voor het laeſt wekt den heiligen Digter de

LEv ITEN op tot verbreiding van Gods Lof

met CY MBALEN, tweeſins beſchreven: eerſt

ſpreekt hy van HEL-KLINKENDE CY MBA

I. EN :
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T.

#

LEN: in de grondtaal ſtaat eigentlyk hoorba

re Cymbalen, 't welk zo veel wil zeggen als

HEL - KLINKENDE CY MBALEN, die zig door

haer ſterk geluit en ſchelle klank van verre

deden hooren. Deeze CY MBALEN waeren

Speeltuigen van SLAG - wERK, beſtaande uit

twee halve bollen, op malkanderen ſluitende,

die de Speelders, in 't gewelt hunner handen

aan een handvat beſluitende, tegen elkanderen

na de maat t ſamen klopten, om hel- klinkende

klanken, en een aangenaam getink te verwek

ken.

Maer den heiligen Digter maakt nog ge-Cymba

wag van CY MBALEN van VREuGDEN - GE-#.
- - 'gden

LuiT, of gejuich. In een andere Pſalm wert gel,

het woort vertaalt door VRolyK GESCHAL,

Sptelet wel met vrolyk geſchal : ook wel door pſ:33 3

geklank, Welgelukzalig is het volk 't welk het er s

geklank kent. Deze CyMBALEN ſchynen van#

een tweede ſoort geweeſt te zyn, van een an

der maekſel, waerſchynelyk van grooter wytte

en meer als gemeene grootte, buiten twyffel

daar toe geſchikt, om een grooter vreugden

geſchal te maken. Deze CyMBALEN waren

van de grootſte aangenaamheit, en zeer be

quaam om vreugde te verwekken, en zig on

der een vrolyk - juichent geſchal te mengen ,

waerom den Heiligen Digter het Levitiſche

Choor
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Choor met herhaeling opwekt, om den Heere

te LOO VEN. -

redenen. En gewiſſelyk, wat was er billyker, als

# even dit, om den Heere te looven?

# . 1. God was het immers over dubbel weer

waſ aan dig, prezen Belzasar en zyne geweldigen de

# * gouden, ende de zilvere, de koperen, de Yzeren

Dan. 5.4 de houten ende de ſteene Goden, hoe veel te

meer was dan de waere God weerdig alle Lof

en prys ? Moeten wy niet met David zeggen,

gelyk uwen Naem is, o God, alzoo is uwen

roem tot aan de einden der aarde. a. Bezit

God niet oneindige volmaaktheden, die alle

roemens weerdig zyn ? dat merkte David aan,

als een groote ſtoffe om den Heere te Loo

Pſ. 89. vEN , waarom hy zeide, dies looven de henne

6-9 len uwe wonderen, o Heere, ook is uwegetrou

wigheit in de gemeinte der heyligen. Want wie

mag in den hemel tegen den heere geſchattet wor

den? wie is den heeregelyk onder de kinderen der

ſterken? God is grootelyks geducht in den Raad

der heiligen, ende vreesſelyk boven alle die rond

om hem zyn, O heere, God der heyrſcharen,

wie is als gy, grootmachtig, o Heere ? daerom

wekte den heiligen Digter de Leviten op, ter

vers 2. verheerlyking van Gods MACHT, looft hem

van wegen zyne Mogentheden ! daerom zong

Exod. 15 Mozes in zyn Lied, ik zal den heere zingen,

I. 2. want

Pſ:48.II
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want hy is hooglyk verheven, het peertende zy

men ruyter heeft hy in de zee geworpen. De Pſ. 145.

here is myn kracht ende liedt, ende hy is my tot *

een heyl geweeſt. Ja hy ſpoorde hen aen tot

vermelding van Gods grootheit: looft hem na

de menigvuldigheit zyner grootheit. Daerom

zºng David, de heere is groot ende zeer te pry

zen, ende zyne grootheit is ondoorgrondelyk.

Geeft zyn wreekende gerechtigheit geen over

vloedige ſtoffe aan de hand, om hem te roe

men, en te zingen met de Overwinnaers van

het Beeſt, wie en zoude u niet vreezen, heere, Openb.

ende uwen Naeme niet verheerlyken ? want gy #5. 4.

zyt alleen heylig, want alle volkeren zullen ko

men, ende voor u aanbidden, want uwe oor-

dºelen zyn openbaar geworden. b. Is God niet

weerdig Gelooft te werden wegens zyn getrou

we beloften, die hy alle vervult ? Hoe wel

mogt David zingen, in God zal ik zyn woord pesos.

pryzen. c. Leggen Gods wonderlyke werken

op ons geen ſterke banden van verpligtinge,

om des Heeren lof te vermelden. N. Deveer

ken der natuur wekken die ons niet op Gods

roem te vermelden? De hemelen vertellen Gods Pſ: 91. 1

tere, ende het uitſpanſel verkondigt zymer han

dan werk. Moeten wy met David in verwon

dering niet uitroepen, hoe groot zº'n uwe wer- Pf rot.

kn, o Heere, gy hebt ze alle met twysheit ge- **

maekt e
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maekt, het aardryk is vol van uwe goederen.

Als wy ons zelven beſchouwen, konnen wy

wel anders als met David in eene diepe ver

wondering wegzinken, en uitroepen, ik looPſ. I39. 8 3 3 P D

I4. I5.

wonderbaerlyk gemaekt ben: wonderlyk zyn uwe

werken ! ook weet het myn ziele zeer wel: myn

gebeente en was voor u niet verholen, als ik in't

verborgene gemaekt ben, en als een borduurſel

gewrogt ben , in de nederſte deelen der aarde.

5. Geeft het werk der Genade en der Verlos

inge ons wel mindere redenen aan de hand,

om Gods lof te verbreiden, en te zeggen met

Pſ: 1oe David, hy heeft ons gemaekt Eende niet wy]

3-4 zyn volk ende de ſchapen zyner weyde. Gaat in

tot zyne poorten met lof: in zyne voorhoven met

lofzang: loovet hen, pryſt zynen Name. Hoe

verrukt wierd Paulus niet in Gods lof, als hy

Eph.1.3 uitgalmde, Gezeegent zy de God ende Vader

onzes heeren Jeſu Chriſti, die ons gezegent heeft

met alle Geeſtelyke zegeningen in den hemel in

Chriſto. d. Moeten Gods onverdiende wel

daden onze tongen niet ontbreidelen tot des

Heeren lof, om in een heilige verlegentheit

# :# met David te zeggen, wat zal ik denheere ver
I 2.

ik zal den beker der verlosſinge opneemen, ende

den Name des Heeren aenroepen. Hoe krag

ve u, om dat ik op cene heel vreesſelyke wyze

gelden voor alle zyne weldaden aan mybewezen?

tig,
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tig wekte hy zyn ziele niet op tot des Hee

ren Lof: Looft den Heere myne ziele, ende al pſ. Ics

wat binnen in my is zynen heyligen Naeme. 1. 2.

Looft den Heere myne ziele, ende en vergeetet

geene van zyne weldaden. - -

2. Zoude zy den Heere niet LoovEN, daer

God te pryzen zulken goed werk is? daerom

zingt David, het is goed dat men den Heere J'ſ 92.

loove, ende uwen Naeme pſalmzinge, o Aller- * *

hoogſte ! dat men in den mogenſtont uw egoeder

tierenheit verkoudge, ende tiwe getrouwigheit

in de nachten. Op het tienſnarig Inſtrument, -

ende op de Luyte, met een voorbedagt Lied op 's

de harpe. En in een andere Pſalm zegt hy:

Looft den Heere, want onzen God te pſalm- Pſ147

zingen is goed, dewyle hy liftyk ts, de lof is be

taemelyk. a. Gºd te Loo v EN is zulken eerlyk

goed, dierom hooren wy David zingen, Gy.Pſss I'

Rechtveerdige zingt vrolyk in den Heere, lef -

betaamt den Oprechten. b. Het is immers zulk

een heerlyk goed, het geduurig werk der he

melingen, die geduurig uitſchateren den Lof

van den Drie-enigen God, rºepende hylig ! joſ: 6, 3,

heylig ! heylig ! is de heere der heyrſchaeren, de

gantſche derde is zyner heerlykheit vol, c. Is er

voor een Geloovige wel vermaekelyker. Goed,

als zig uit te laten in des Heeren Lof? is 'er

onder alle zie's-bewegingen wel een verqttik

L)” kcijl er
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kelyker, als de beweeging van blydſchap, die

alle onze kragten gaende maekt in verkondi

ging van Gods Roem ? veel meer deze geeſte

lyke en Hemelſche blydſchap, die is als het

leven der ziele , daerom zegt de Bruid,
00g/. I -

4• * * Wy zullen ons verheugen, ende in u ver

blyden, wy zullen uwe uitneemende liefde ver

melden, meer dan den wyn. d. Is er ook wel

nuttiger Goed, 't welk Gode meer behaegt, en

zyn gunſt t onswaerds trekt, als dezen LOF

des Heeren ? daar verzekert ons David van,

als hy zeide: Ik zal Gods Naeme pryzen met

gezang, ende hem met dankzegginge groot ma

ken. Ende 't zal den heere aangenamer zyn dan

een osſe ofte een gehoornde varre, die de klaeu

wen verdeelt.

Had den heiligen Digter reden om de Le

viten, ja alles wat adem had tot des Heeren

lof op te wekken, vinden wy daar toe ook

geen overvloedige ſtoffe ? 1. Is God niet

geloof a. de zelve JAH , God van betaemelykheit ?

"rden b. Is hy nog niet de grootſte God,de Allerhoog

ſte over de gantſche aerde, die zyn Throon

heeft in de hemelen beveſtigt : daerom is hy

#is vreesſelyk in Lofzangen. c. Is hy nog niet de
zelve Almachtige God, machtig van daed ?

wie en zoude hem niet vreezen en zyn Naem

t VGT
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verheerlyken, daar hy groot van vermogen is? Jorioz

2. Ja verpligten ons niet tot dezen Lof des Neder.

Heeren alle die talryke wELDADEN, die God land is

aan ons wonderlyk heeft gemaekt ? a. Hoe#"

klein en gering waren wy Nederlanders niet, iſ onder

eer God ons maakte tot een Toneel van zyne#

wonderen ? wy waren als een wormken Jacobs,:

en een Volksken Iſraels, het kleinſte Land en 't lºve"

kleinſte Volk onder de volkeren. De Jeſuit Stra

da ſpreekt van de opkomſt van onzen Staat,

onder de uitdrukking van weinig Visſchers

bootjes: maar wat heeft ons God niet in getal

vermeerdert, en een volkryk Land gegeven?

paſt op ons niet de taale Gods by de Prophect

Jeſaia, maakt de plaatſe uwer tente wyt, ende

dat men de gordynen uwer wooningen uitbreide, #iſ 54
en verhindert het niet : maakt uwe koorden lang • 5

ende ſteekt uwe pinnen vaſte in: want gy zult

uitbreken ter rechterende ter ſlincker hant.

b. Hoe klein was in ons beginſel onze macht

niet ? drukte dat Duc de Alba, degeesſel van

Nederland, niet levendig uit, tot ſpot van

ons Land, door dat prachtig metaèle Beeld,

in het Kaſteel van Antwerpen opgerigt, waar

in hy onder zyn voeten hadde den Adel en de

Staaten des Lands ? hoe verarmt en ontbloot

was Nederland niet geworden van geld, de

zenuwen van den oorlogh, van Prins Willem

E) 2. daerona'
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daarom genaamt de voorname geſpe van het

harnas, als men ter naauwer nood door be

lofte van dubbel wedergaeve veertien duyzent

guldens konde by een brengen, om het beleg

van Middelburg te continueeren onder het be

leid van Prins Willem ? doe men, om Bergen

in Henegou te ontzetten, voor die Prins by

Steden en byzondere Koopluiden geen 6oooo

guldens konde vinden, om zyn Lceger der

waards aan te voeren. Doe die Prins de over

gave van de Stad Haarlem voor4oooo gulde

beleefdelyk van de hand moeſt afwyzen, dce

men om 15oo guldens te vinden, de klokken

in den Haag heeft moeten laten haelen, die

men daarna nog de Staten heeft moeten quyt

ſchelden, doe den Adel wegens verarming de

beſpottelyke naam van Geuſen kregen, bete

kenende zoo veel als bedelaers, welke zy in

die eerſpreuk hebben verandert, tot den bedel

zak toe, dragende tot een teken een bedelaers

mapken aan hare klederen. Stirius, cen Spaans

Hiſtoryſchryver, dorſt daerom de Hollanders

wegens hare geringe macht met deze verach

tende woorden beſpotten: wat zullen tag die

Hollanders tegens den Koning van Spanje doen?

even als eens Hanneballat zeide, wat doen de

ze amechtige Joden? als Duc d'Alba, wanneer

hem de Princesſe van Parma zyn aankomſt

Zº gt
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zogt te ontraden, hoogmoediglyk dorſt ant

woorden, ik heb wel eer volk van yſer getemt,

en zal ik nu geen volk van boter konnen temmen?

Ja, als hy de hollanders beſpottende dorſt zeg

gen, dat hy haer in haar boter en kaas zou

doen verdrinken en verſmooren. Hoe machte

loos wierden wy niet geſchat by onze vyanden,

als zy onnoodig oordeelden onze Steden met

garnizoenen te bezetten, even als eens Hiskia

was in de oogen van Sannerub, zeggende :

Weddet doch met mynen heere den Koning van

Asſyrien, ende ik zal u twee duyzent peerden

geven, zoo gy voor u de ruyters daar op zult

konnen geven: hoe zottd gy dan het aangezichte

ernes eenigen Vorſten, van de geringſte knechten

mynes heeren, afkeeren. Maar hoe heeft de

Heere onze macht niet wonderbaerlyk doen

Jeſ 36

8. 9

denwasſen, als hy onzen Staat machtig heeft

gemaakt om Legers van over de hondert duy

zent Soldaten op de been te brengen, die in

't jaar 1629 in haar dienſt had 12o877. man:

Hoe heeft God onze Schepen, zoo ten Oor

log als te Koopvaardy, niet vermenigvuldigt?

Heeft God Nederland niet in Rykdommen meer

der gemaakt? die de armen van onze Koop

manſchappen overal heeft uitgebreit, zoo dat

wy met Tyrus overal hebben mogen handelen

en machtig van ſchatten tot nydigheit van

Ezech. .

28: 13 , 6

3 yder



54 PR E D I KAT I E,

jer. 51.

I 3.

Pſ: 144.

13. 14.

yder een zyn geworden. Alles wat Indien

en Arabien, alles wat Ooſt en Weſt heerlyk en

wonderbaarlyk heeft voortgebragt, is ons

door middel van die Koophandel in onze ſchoot

uitgeſtort: zoo dat wy met den Zanger Iſra-

els mogen opheffen, dat onze winkels vol zyn

de, den eenen voorraat na den anderen uitgeven:

dat onze kudden hy duizenden werpen , ja by

tien duizenden op onze hoeven vermenigvuldi

gen: dat onze Osſen wel geladen zyn. Ja heeft

God onze Kooplieden niet gemaekt als de Groo

ten der aarde, en onze Heeren als zoo veele

Koningen, gelyk eens Lipſius ſprak? en dat

het wonderbaerlykſte is, zoo heeft de Heere

ons verrykt in den oorlog, tegen den aart en

natuur van den oorlog. Te Athenen op de

Markt ſtond het Beeld van de Vrede, dragen

de Plutum, dat is den Ryckdom, met haar

rechter hand, om te leeren, dat de Vrede de

baermoeder van Rykdom en overvloed is, maer

God heeft uit een yſeren Oorlogh een Goudene

overvloed voortgebragt , daar de woedende

wapenen anders uit haar eigen aart alle de in

komſten van Land en Ingezetenen verſlinden

en op-eeten, daar heeft ons God in de zelve

doen uitgaan en toeneemen als meſt - kalveren.

Nooit heeft onze Zeevaart en Koopmanſchap

meer gebloeit als toen, daar onzen vijand niet

- - te
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tegenſtaande zyngoud- en zilver-mynen, door

dren Oorlogh zoo wierd uitgeput, dat vol

gens geloofweerdig getuigeniſſe, den oorlog

van het jaar 1566, tot het jaar 1599, hem

heeft gekoſt, vyfduyzent vyfhondert en vier

en-negentig millioenen ducaten, zoo dat zyne

Comptoiren tot vyf reizen toe moeſten geſloten

werden, dat ze geen Reijten hebben konnen

betalen, daer wierden wy onder Gods zegen

zoo verrykt, dat verſcheidene Geſlagten ſtei

gerden tot groote Rykdommen, verſcheidene

Dorpen wierden als Steden, en veele Steden

wierden zoo machtig als geheele Provincien,

zoo dat op ons paſt, 't geen van Iſrael wierd

gezegt: hy liet ons honing zuigen uit de rotſen,

ende olie uit de keyen der rotſen. c. Onderwat

zwaer jok van Spaanſche dwingelandy en wre

de Inquiſitie hebben onze Voorvaderen niet

gezugt, die meer als ooit Iſraël in Egypten

geächt wierden als ſchaepen ter ſlachtinge, die

waren verweezen en geoordeelt door Phillip

pus goed en bloed te hebben verbeurt. Hoe

wanhopig ſtont toenmaals niet de Staat vanNe

derland? als de Landen in zulken droevig par

ket waren gekomen, dat van de kloekmoedig

ſte de wanhoopigſte voorſlagen wierden voor

geſtelt: Prins Willem, wegens zyn kloekmoe

digheit by vrienden en vyanden geroemt, die

D 4 meeſt
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meeſt in alle zwaerigheden een gat zag, ont

viel zoo de moed, dat hy raedede het Land

onder water te zetten, alles te zakken en te pak

ken, en wat zy konden mede te nemen, om zoo

op de genade van zee, van weer en winden, een

ander Land te zoeken, daar zy buyten ſlaverny

van lighaam en gemoed konde leven: yder een,

onze beſte vrienden en Bondgenooten onttrok

ken zig van ons. De Koninginne ELISABET

in het jaar 1573, dorſt in Engeland de Ge

zanten van dezen Staat geen gehoor geven als

heimelyk en by nacht. De Koning van Vrank

ryk weigerde in den jare 1585gehoor te geven

aan onze Ambasſadeurs, die gekomen waeren

om aen hem de heerſchappye dezer Landen aan

te bieden. Groote potentaten weigerde Ne

derland aan te neemen: Prins Willem plagh te

zeggen dat het de Nederlanders aan geen vryer

manqueeren zoude, maer tocn is het geblee

ken, dat de Nederlandſche Maegd, zigzelven

aanbiedende, wierd verworpen, want die

Sauvereiniteit wierd eerſt vERwoRPEN van

Hendrik Koning van Vrankryk, na uitſtel van

antwoord van zes maanden, en daar na drie

maal van de Koninginne Eliſabeth, die noch

het hoogſte gebied, noch de beſcherming dezer

Landen wilde aanneemen, maar heeft ons God

niet door onbedenkelyke wegen, tegen ver

- - moeden,
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moeden byna van de geheele wereld gebragt

in overvloeyende ververſinge, en wonderlyk

verloſt van die Spaanſche dwingelandye? Mag

van ons niet gezegt werden, als eens Hanna

zong in haar Lofzang, hy verheft den gerin

gen uit den ſtof, ende den nootdruftigen ver

hoogt hy uit den drek, om te doen zitten by de

Vorſten, dat hy ze den Stoel der Eere doe be

erven. Dien moedigen Koning van Spanjen,

die roemde, dat de zonne altyt ſcheen op het

eene of het andere deel van zyn Heerſchap

pye, is die niet in zulken engte gebragt, dat

hy een eeuwige Vrede, op billyker voorwaar

den als ooit voorheen, niet alleen aan ons

heeft komen aanbieden, maar ook afbidden,

na dat hy, die te voren zo veragtelyk en wre

delyk onze Gezanten had gehandelt, ja ge

dond, alvoorens Gezanten tot onzen Staat had

afgezonden, om een Treves of ſtilſtant van

wapenen te verzoeken, en onzen Staat ook

verzogt hadde om Volmagtigden en Gezan

ten tot Munſter af te zenden, daar hy ons zeer

carreſſeerde en vleide, die ons te vooren vo

gelvry en ter dood-verwezene had verklaart,

heeft ons voor een vrygevogten Volk, en Sau

vereine Landen moeten verklaeren: ja God

deede yder een Nederlands gunſte zoeken,

men beefde voor het roeren van de Leeuw.
D 5 w God

I S

2. 8

dW2.
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Exod 18 God heeft Koningen beſtraft om onzent wille,

11 en daar in zy trotſelyk handelden was hy boven

haar. Hebben wy dan geen groote reden,

om God te danken voor zulken weergalooze

Pſ31.22 verheffinge, en met David te zeggen, Gelooft

zy de Heere, want hy heeft zyne goedertieren

heit aan my wonderlyk gemaakt, my voerende

als in eene vaſte ſtad. d. Hoe menigmaal heeft

God ons niet verloſt, als het water al was ge

komen aan de lippen, byzonder van dien trot

ſen Koning van Vrankryk, als die niet anders

als moord en vervolging blies, om ons als

een Carthago te verdelgen? Waren wy niet

rondom met angſt omzet in 't jaar 1672, waer

in voor ons waren geſpannen zulke gevaarly

ke netten van paeperye en ſlavernye, gedraeit

en gewrogt in de Cabinetten van de twee Ko

ningen Vrankryk en Engeland, en twee nabuu

rige Bisſchoppen, om ons ſchielyk en verrade

lyk te overrompelen? doe veele Steden in een

jaar tyds in de handen van dien wreden Asſur

vielen : de zeven pylen wierden ontbonden, en

drie provincien van Nederland afgeſcheurt, ja

de Franſchen waren tot in het herte van holland

ingedrongen, dat men pas tyd had om de dy.

ken door te ſteeken en Holland onder water

Pr 124. te zetten. t' En ware de Heere, die by ons ge

*-7 weſt is, als de menſchen tegens ons opſtonden:

- Dae
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Doe zouden zy ons levendig verſlonden hebben,

als haren toorn tegen ons ontſtak. Doe zouden

ons de wateren overloopen hebben : een ſtroom

zoude over onze ziele gegaan hebben. Doe zou

den de ſtoute wateren over onze ziele gegaenzyn.

De Heere zy gelooft, die ons in hare tanden niet

en heeft overgegeven tot tenen roof. Onze ziele

is ontkomen als een vogel, uit den ſtrik der vo

gelvangers, de ſtrik is gebrooken ende wy zyn

ontkomen. Maar toen heeft God onze wee

klagen verandert in een reye, doende zoo recht

te pas onder de voeten van brandſtichters een

ys-brugge ſmelten. e. Heeft God ons ook

geen ſtoffe gegeven om hem te looven wegens

geeſtelyke verlosſinge? N. Heeft hyons niet ont

heft van ſnoode Afgoderye ? immers zaten on

ze Voorvaderen nog in naere duiſterniſſe van

bygeloovigheden, afgoderye en dwaelingen, en

waren ruim over twee eeuwen onder de vollé

macht van den Antichriſt, als dien Ruyter

op 't vaele peerd, wien de dood en helle na

volgde, maar God heeft in de Reformatie het

licht van zyn zuivere waarheit doen doorbre

ken. 5. Heeft God onze mond niet vervult

met lof wegens de verlosſinge door Chriſtus,

als hy onze boeyen heeft gebrooken, en ons

gemaekt tot vrygelaetene des Heeren? -

3. Slaan wy ons oog in 't byzonder opon
ZC
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De Mhet-ze plaets MAAS-SLUYS, van wat voorge

#.. ringe beginſelen dat opgeklommen is tot zul

# ken grooten bloey, wat werden wy dan niet

zonder kragtig overtuigt van onze groote verplich

# ting tot des Heeren LoF ? MAAs-SLuxs is

God te immers haar oorſpronk ſchuldigh aan weinige

" geringe V1sscHERs, die zigh op de ſterke

Schans hadden nedergeſlagen om hunne koſt uit

het water te zoeken,waerom dezeV1sscHERs

in erkenteniſſe van deze veilige verſchuyling,

en krachtige dekking, aan den Heer van dit

Slot de Hoofd-viſch, dat is een der grootſte

en beſte gaeven, en naderhand by onderling

verdrag den Twintigſten penningh van hunne

vangſt betaalde, volgens de naauwkeurige

aantekening van den Heere Alkemade, in den

Oorlogh van Jonker Frans, pag. 61. 62.

Dit werd verſterkt door die TwEE HuTJEs

van leem en riet, die volgens het verhaal van

oude Visſchers (aan hen door hunne Ouders

van hand tot hand overgelevert) waren op

geſlagen by de Sluys, die Filippus van Mar

nix, Heer van St. Aldegonde, Gouverneur

dezer Schans, in het jaar 1574, ontrent 2o

of 3o ſchreden van de Schans liet leggen, vol-

,- , is gens het verhaal van P. Opmeer, in zyn Hi

* "ſtorie der Hollandſche Martelaeren, werden

de deze hutjes bewoont door VisscHERs,

die
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die opzigt op deze Sluys hadden, maar het

welk in 't begin de minſte rang niet had on

der de Dorpen, heeft God door haar welge

legentheit ter zee, viſch-vangſt en Koopvaard

doen ſteigeren tot zulkengrootheit,heerlykheit

en rykdom, dat het niet alleen als een princes

onder de Dorpen geworden is, maar ook ver

ſcheidene Steden in Nederland niet alleen e

venaard, maar zelfs overtreft. Leevert ons

MAAs-SLuxs niet uit machtige Reeders en

Koopluyden, die zeer groot zyn van vermoo

gen, van welke een van de vermoogenſte uit

zyn overvloed zulken Ryk Geſchenk aan de

Kerk doen kan, als daar is dit ſchoon en groot

ORGEL-STuK ! Hebben wy dan geen over

vloedige ſtoffe om God, den Springbron van

alle die rykdom en zegeningen te looven, en

om met David in een dankbaere erkenteniſſe

van Gods onverdiende goetheit, te zeggen:

Onze God, wy danken u, ende looven den Na

me tewer heerlykheit : Want wie ben ik, en de

wat is myn volk, dat wy de macht zouden ver

kregen hebben, om vrywillig te geven als dit is,

vant het is alles van u, eude wy geven het u

uit uwe hand. -

Wat waren wy nu gelukkig, indien de

I Cron.

29. I3 14

heilige beweegingen van verwondering, blid

ſchap en daedelyke dankbaerheit in ons leven

dig
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dig waren, wel is waar, dat wy niet meer

onder het Nieuwe Teſtament verbonden zyn

aan een ſchaduwachtige Godsdienſt, nogtans

is onze verplichtinge niet minder, om den God

Beſtraf- Jacobs te LoovEN voor al zyn dierbaere wel

#andaden aan ons beweezen. Maar helaas! hoe

# weinig werd God 1, Gelooft wegens alle

## zyne onverdiende weldaden ? mogen wy van

hun hert, de meeſte niet zeggen, zy waren niet om des

Am 6.10 Heeren Naam te vermelden. N. Hoe weinige

LoovEN God met hun herte? a. Wie erkent

Gods volmaektheden? Mag God niet wel over

Jir.4.22 veele klagen, Myn volk is dwaes, zy en ken

nen my niet ? b. Waer verwondert men zich

over Gods deugden en weldaeden ? trouwens

2 Cor de god dezer eeuwen heeft haere zinnen verblint

* * namelyk der ongeloovigen, op dat haar niet en be

ſtraele de verlichtinge des Euangeliums der heer

lykheit Chriſti, die het beeld Gods is. c. Hoe

ongevoelig is men niet van Gods zegeningen,

waar mede hy ons geduurig overlaadt, die

. jer.17.6 zyn als de heyde in de wildernisſe, die het niet

gevoelt wanneer het goede komt, maar blyft in

dorre plaetſen in de woeſtyne, in zoute ende on

bewoonde lande. Als God zegt, ik heb u lief

Mal 1.2gehad, zoo zeggen veele, waar in hebt gy ons

liefgehad ? d. In plaats van die geduurig te

overdenken, zoo vergeeten die veele met een

OIl
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N

ondankbaer Iſraël, die vergaten Godes hares Pfros

Heilands, die groote dingen gedaan hadde in 2ï. 22

Egipten : wonderdaden in 't land Chams, vree

ſtlyke dingen aan de ſchelfzee. e. Waar erkent

men God voor de ſpringbron van al dat goede,

waar mede hy ons begunſtigt? Mag God niet

rechtveerdig van u zeggen, als hy eens zeide

van zyn wederſpannig volk, zy en bekent dog Hºſ: 2 6

niet dat ik haar het koorn, ende den moſt, ende

den olie gegeven hebbe, ende haar het zilver en

de gout vermenigvuldigt hebbe, dat zy tot den

Baalgebruikt hebben. Ik nochtans leerde E- Hof 11.3

phraim gaan, hy nam ze op zyne armen, maar -

zy en bekende niet dat ik ze genas. In plaatſe

dat veele God daer van de eere zoude geven,

zo wyten zy dat dikwyls dank aan haar eigen

wysheit en neerſtigheit, die offeren aan hun

garen, en rooken aan hun net: want door de- Hab. 1.

zelve is zyn deel vet geworden, en zyne ſpyze 19

ſmoutig. Waar ſchat men God en zyn ge

meinſchap hoog ? veele zouden wel zeggen .

met de Speelgenooten van de Bruid, Wat is

uw Liefſte meer dan een ander Liefſte , O gy Ilegt. 5

ſchoonſte onder de Wyven? wat is uw Liefſte 2.

meer dan een ander Liefſte, dat gy ons zoo be

zwooren hebt ? In plaats van hem hoog te ſchat

ten, zo verachten zy God in hun herte, even

als de Propheet Jeſaia al voorzag, dat men

de
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de Mesſias zoude klein achten, zeggende, hy
jeſ:53.3was veracht, ende de onweerdigſte onder de

menſchen, een man van ſmerten, ende verzogt

in krankheit: ende een gelyk was als verbergen

de het aangezichte voor hem, hy was veracht,

ende wy hebben hem niet geachtet. Even zoo

hebben veele nagelaten den Heere in achtinge

Hoſ4 Iote neemen. 5. Waar LooFT men God met

vreugde over het gevoelen van Godsgoetheit ?

job 27. Zal een huychelaar zich in den Almachtigen

io. verluſtigen? Geen wonder, a. veele achten

Gods gemeinſchap een laſt, en hebben ver

driet in een geduurige gewenninge aan den

Heere, die zeggen met een godloos Iſraël,

An. 8. 5 Wanneer zal de nieuwe maene overgaen, dat

wy lyftocht mogen verkoopen ? b. En zo ſom

migen al een vreugde hebben, zoo is het een

verkeerde vreugde, of, in dezonden, die op

Jer. 11.ſpringen als zy quaed doen, en zich verheugen

##' ' in de verkeertheden des quaeden, of, het is een

blydſchap over)dele dingen, waarvan Salomon

spreuke zegt, tot het het lacchen, gy zyt dul, en tot

2. 14. de vreugde, wat zal deze maeken? 1. Waar

looft men God met zyn Tonge, a. Om zyn

deugden te verkondigen, en aan anderen te

vertellen de groote daden Gods, en weldaden,

waer mede hy ons bekroont ? draegen veele

zich niet als de negen Melaatſen, die gereinigt

Wal-T
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waren, die niet wederkeerden om God te Loo

vEN en te danken, waar vandaan Jeſus dat

qualyk neemende, vraagde, zijn niet de tien Luc. 17;

gereynigt geworden, en waar zyn de negen ? en 17. 18.

zynder geene gevonden die wederkeeren, om God

eere te geven, dan deze vreemdelingh ? Wat

eene diepe ſtilzwygentheit beſpeurt men niet

dagelyks in gezelſchappen ? hoe zelden ver

breid men daar Gods lof? heft maar iemant.

eens wat op van God, prysweerdige deugden,

of van de inneemende ſchoonheit van Jeſus,

men is aanſtonds met ſtomheit geſlagen. En 0orſarken

waar komt dat gebrek van lofzangende tongen#,

van daan? 1. By ſommigen ſpruit het uit on-##

bequaamheit: menſchen, die begaaft zyn met#ºnie

een zoetvloeyende tenge, die in Raads-verga-"

deringen en Regtbanken konnen ſpreken met

een wel-gehange Tonge, maar ondertuſſchen

als zy maar een korte reden zoude voeren van

Gods volmaaktheden, of van de beminnelyk

heit van Jeſus, zoo ſtaan zy dikwylstekyken

als groote weetnieten, en als of de tong haar

gebonden was, die niet minder verzet zoude

ſtaan, als zy zouden meldinge d en van een

wysheit, die van boven is, a's Demoſthenes,

wanneer hy als Gezant aan den Macedoniſche

Koning Philippus, in zyne aanſpraak bleef

ſteken, menſchen, die dan immers zoo oube

E d: eten'



é6 P RE D iK AT I E

dreven en verlegen zyn, als er van dezen zel

ven grooten. Redenaar verhaalt werd, als hy

voor de eerſte reiſe in 't openbaar een Reden

voering zoude doen, die merkende, dat het

volk hem uitlachte om zyn lispſpraak, zo ver

ward wierd, dat hy tot twee reiſen toe bleef

ſteeken, en eindelyk met bedekten hoofde be

ſchaamt zich na huis pakte. En gebeurt het

al eens, dat ſommigen doorſchaamte geperſt

werden te ſpreeken van Geeſtelyke zaeken,

zoo looven zy daar in God niet, maar ſpreken

meenigmaal daar van zoo oneerbiedig, ja zoo

onverſtandig, dat men met de uiterſte ver

baaſtheit moet verſtelt ſtaan, dat menſchen,

die opgevoedt zyn onder zulken grooten licht

der waarheit, zoo verkeert van de Goddelyke

dingen konnen ſpreeken. 2. Ofzulken diep

ſtilzwygentheit ſpruit by veelen uit een groot

verdriet en onluſt in des Heeren Lof, daar is

geen werk 't welk hen verdrietiger en laſtiger

valt, als in des Heeren Lof uit te berſten,

gelyk zy in andere niet konnen verdragen dat

zy des Heeren lof in gezelſchappen verkondi

gen, en met hun herte geemelyk tegen zulke

diſcourſen opkomen, die hoe eer hoe liever

afbreekende, zoo heeft men ook zelfs geen luſt

in het vermelden van Gods Lof: geheeleavon

den kan men doorbrengen met redeneering over
- l wereld
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wereldſche of Staats-zaken, zonder dat men

vermoeid werdt, en ondertuſſchen kan men

geen een quartier-uurs ſpreeken van Goddelyke

zaeken, aanſtonds verveelt dat al. 3. Hoe

veele ſchaemen zgh God in 't gezelſchap van

andere te looven; zy rekenen menigmaal dat

beneden het fatſoen van menſchen, die eeni

ge rang in het burgerlyke hebben, den Lof

des Heeren by anderen te vermelden. Heel

and rs was Paulus van God geleert, die zich g,

des Euangeliums Chriſti niet en ſchaamde, de-i6.

wyl het was een kracht Gods tot zaligheit een

tegelyk die gelooft. Reeker de het de gre oe

Koning David wel beneden zyn fatſoen Gºds

lof te verbreiden, zelf in het gezelſchap van de

grootſte Princen ? hoort eers, hoe vrymtedig

hy Gods lof daar voºr verkondigde, als hy . . .

zeide, ik zal voor Koningen ſpreken van kwe# II9

getrigenisſen, en my niet fihaemen. 4. Ja het

vloeit voort uit hun aardsgeziniheit, de mee

ſten zyn lieden van deze wereld, welker deel

in dit leven is, menſchen, die maar aardf he ...

dingen bedenken, dewyl nu uit den overvloet I# 3

des herten de mond ſpreekt, zo kennen zy des Wat. 12.

Heeren Lof niet vermelden, daar hun herte 3+

nogh uit de aarde aardſch is, zonder dat zy

ooit eenige Genade werkingen van des Heeren

Geeſt hebben ondervonden: zy zyn uu de# # # # #

E 2 - feld,
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reld, en daarom ſpreeken zy uit de wereld, en

de wereld hoort haar. Ja in plaats van zyn

tonge te gebruiken tot des Heeren lof, zoo

misbruiken veele hunne lippen tot verſn a3

ding en laſtering van den Hoog-heilig en noit

genoeg gevreesden Naems Gods. b. Waer

LooFT men God met Pſalm-gezang, Lofzan

gen en Geeſtelyke Liederen, zoo in 't openbaar

als in onze byzondere huyzen of byeenkomſten?

1. Wel is waar, dat wy in Gods huys met de

feeſthoudende meenigte mogen opgaan, om met

pſalmen te vereeren onzen grooten God, die

woont onder de Lofzangen Iſraels, maar helaas

wat is er in deze geeſtelooze tyd geen groot

verval in het zingen van Gods loft N. Hoe

veele verzuimen dat Geeſtelyk werk, die daar

een walge van ſteeken, die, ſchoon zy leezen

konnen, evenwel met andere Geloovigen in

onze Kerken niet zingen: anderen gaan uit

de Kerk eer men heeft gezongen, daar Jeſus

niet eerder wilde gaan na buiten, als na dat

Matt. 26 hy den Lofzang gezongen had, wien het zin
3o.

gen van een Vers boven de gemeene Pauze,

zoo verdrietig valt, dat ze ongeſchiktelyk uit

de Kerk loopen, daar ze dikwi's geen ver

driet krygen in het zingen van hoeren-liederen

en dronkemans-deunen, al moeſt men daar

mede gehele nachten doorbrengen. 5. En als

IM1C Il
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men al in Gods Huis zingt, kan dat de naam

wel dragen van God te LoovEN ? het is waar,

onze Godsdienſt werd met het zingen van een

pſalm begonnen en beſlooten, onze Tempelen

weergalmen van gejuich, en men verblyd zig

wel onder het gelult des Orgels, (gelyk daartoe

een milddadig voornaam Burger van dee ze

Plaats onze Kerk met een zeer ſchoonen OR-

GEL heeft begiftigt) maar hoe onchriſtelyk gaat

dat menigmaal niet in zyn werk? hoc ver

zwart, hoe onaandachtig, hoe oneerbiedig, hoe

kerte- en geeſteloos zingt men veeltyts niet ?

geſchied het doorgaans niet zonder Geeſt en

leven, en maar uit een ſleur-gewoonte? veele

zingen alleen de woorden, zonder dat zy eens

verſtaan wat zy zingen, oordeelende het voor

hen genoeg te zyn, als zy maar hart konnen

ſchreeuwen, en een verwart geluit maken,

zonders eenigſins op de toonen te letten: het

welk men met recht een ydel en ongoddelyk ge- 1 Tim 6

roep mag noemen. Hoe onaangenaam zulken *

zingen is, verklaart God genoegſaam , als hy

het zelve een getier der Liederen noemt, zeg

gende, doet het getier uwer Liederen van my An 523

weg: ook en mag ik uwer Luyten-ſpel niet hoo

ren. Anderen hebben in hun zingen alleen

voor, hunne komſt in het zingen vooranderen

te toonen, die maar acht geven op de vallen

E 3 C11
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en toonen, en hoe zy beſt hun ſtem aangenaam

buigen zullen, niet als of men God zogt te

Looven, maar als of men om de hoogſten

prys zong, daar m n moeſt denken aan dat

bekende versje van Bernardus:

NoN vox, sED voTuM, NoN MusICA

CHoRDuLA, SED CoR:

NoN CLAMoR , sED AMOR CLANGIT IN

AuRE DEI. - - -

Dat is :

NIET DE STEMME, MAAR DE BELOFTE,

- NIET BE MusicALE SNAAR,

MAAR HET HERT, >

NIET HET GELuIT, MAAR DE LIEFDE

KLINKT IN DE ooRE GoDs.

En ondertuſſchen verſtaat men niet wat din

gen zy aan God voordragen: blykt dat niet

uit die oneerbiedige gebeerden onder die Gods

dienſt-oefening ? dat zwieren van de oogen

gins en wed r door de gantſche Kerk heen,

en dat buigen, daar ter plaatſe ganſch ontydig

en ontſt: hºende, is dat geen ſpreekende tonge,

dat hunne gedachten ontrent andere dingen

werkzaam zyn? immers dit zingen komt niet

voort uit een reine begeerte om God te loven,

- In 33t
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maar veel eer om daar in menſchen te behagens

of om uw nog niet geheel in den ſlaap ge

wiegde conſtichtte te bevredigen. 2. En gaat

het wel minder ſlordig toe in onze byzondere

huyzen of byeenkomſten? hoe ongemeen is het,

dat de verheffingen Godes in onze keelen zyn

in onze huizen, op onze maaltyden en byeen

komſten, het zingen van pſalmen en geeſtelyke

Liederen, die nuttigeGodsdienſt-Geffeningen

zyn byna buyten gebruik geraakt: geſchied dat

cens op Bruyloften of andere vrolyke byeen

komſten, zoo ſtoppen veele werelds-kinderen

hunne ooren, gelyk Julianus deede, als hy

een Pſalm hoorde zingen: of men zal daar

mede ſpotten, even als de heydenen deede, en

nu nog de papiſten, zeggende, zingt ons een pſ: 137.

van de Liederen Zions. Waren er geen, die 3.

zulken, die werk maeken in hunne t' ſaemen

komſten zig met zingen van pſalmen en andere

geeſtelyke Liederen te vermaeken, voor hiſy

chelaars en geveinsden houden. 3. Ja in plaats

van Gode ter eere te zingen, wat onteerd men

God niet door andere Liederen, geleert in de

Schoole des Satans ? veele quinkeleer en op het

geklank der Luyten, en bedenken haar zelven , Vºn G

allerhande Inſtrumenten van Muzyk, maar niet

om God daar op te LoovEN, en Davids Ge

zangen daar op te ſpeelen, maar om daar op

E 4 TC
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Rom. 13.

Amos 6

3-6.

r

\

te zingen allerhande ydele en dertele Liederen:

men hoort Gezangen genoeg, maar 't zyn

lichtveerdige Gezangen, om het vleeſch te be

zorgen tot begeerlykheit: 't zyn dronkemansge

zangen, om vroomen te ſmaeden en te laſte

ren, 't zyn hoeren-liederen, die de onnozelheit

zelfs zouden doen bloozen, daar oefent men

de jeugd in, daar houd men Muzyk-concer

ten toe, daar onder Chriſtenen niet anders dan

openbaere Lof- en Dank-liederen moeſten ge

hoort werden, daar weergalmt meenigmaal

de lugt van zoo veele onreine gezangen, wat

gelykt zulks by het gedrag der eerſte Chriſte

nen, wien zelfs de heydenen dat getuigeniſſe

aven, dat ook de wildernisſen en ſpelonken

der ſteenrotſen weergalmden van heylige Liede

ren, welke zy aldaar zongen onder die bloe

digſte vervolgingen, hoe wel mag men op on

ze dagen paſſen, 't geen eens Amos verweet

aan het dertel en zorgeloos Jodendom: Gy die

den boozen dag verre ſtellet, en den ſtoel des ge

welts naby brengct : die daar liggen op elpenbee

ne bedſteeden, ende weeldig zyn op hare koetſen:

ende eeten de lammeren van der kudde, ende de

kalveren uit het midden van den meſt-ſtal: die

op 't geklank der luyte auinkcleeren, en bedenken

haar zelven Inſtrumenten der Muzyke, gelyk

'David: die wyn tiit ſchaelen drinken, ende haer

- - zal vrij
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zalven met de voortreffelykſte olie, maar en be

kommeren haar niet over de verbreekinge Joſefs.

c. Waar loopt men God door godvruchtige

t'Samenſpraeken onder malkanderen? Als vele

in gezelſchappen zyn, ſpreken zy niet van He

melſche dingen als de Emmaus-gangers, maar

alleen van ydele, vleeſchelyke en wereldſche

dingen, en op zyn beſt genomen, hoort men

daar maar redeneeren van gemeene, we

reldlyke en burgerlyke dingen, hoe zeldzaam

is het, dat een heilige ziele zig bedankt in ge

zelſchap van anderen geweeſt te zyn, daar

men God loofde ? hoe dikwils zoude zy haar

veel beter geſticht gevonden hebben, zoo zy

in eenig hoekje had gegaan, en tuſſchen God

en haar ziele t'ſamenſpraak had gehouden?

d. Waar Loo FT men God met de DAAD, en

met een heiligh en godzaligh GEDRAG voor -

alle zyne weldaeden ? Word den godtloozen ge-jeſ: 26.

nade beweezen, hy en leert evenwelgeen gerech- 19.

tigheit, hy dryft onrecht in gantſch richtigen

Lande, ende hy en ziet de hoogheit des Heeren

niet aan. Waren er geen, die in plaats van

God te Loov EN door hunne werken , Gods

goetheit leggen tot een oorkuſſe van zorgeloos

heit, zeggende, wy zyn verloſt om alle die Jerzro

grouwelen te doen, die met Jeſchurun vet ge- Deut, 3,

worden zynde, achter uit ſlaan, en hun Mae- 15

- E 5 ker
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-

ker vergeeten , als zy de oordeelen ontkomen

zyn, dan dartel werden met een Agag, die

, Sam weeldelyk tot Samuel quam, zeggende, voor

15 32. waar de bitterheit des doods is geweeken: die

hen de Muyl-Ezels gelyk maken, die van de

moeder wel gezoogt zynde, tot teken van

dankbaarheit, met de benen tegen haar agter

uitſlaan, of als de Zwynen, die de ekelen op

eeten, en niet en zien op den boom, daar ze

af vallen, en al knorrende en morrende van

den trogh afloopen, mag men die niet verge

lyken by de vuile meſthoop, die hoe ze meer

van de zonne werd beſcheenen, hoe ze vuilder

Hiſ: 13 damp opgeeft, Na dat haarlieder weyde was,

6. ſjn ſy zat geworden, als ze zat zyn geworden

heeft zich haar herte verheven, daarom hebben

#n 2 zy my vergeeten, die maken dat de Naeme

#. 2. Gods om haren't wille werd gelaſtert.

4. 5. ô Rampzalig menſch! 1. Die zoo ondank

Rampfa-haar Gods goedertierenheit beantwoort, zon

#, der hem daar voor te LoovEN! zult gy dit

die God den Heere vergelden, gy dwaas ende onzzys

""volk? is hy niet uwe Vader, die u verkreegen,

#" 3 die u gemaakt, ende u beveſtigt heeft? 2. Over
- deze uwe ondankbaarheit moet de Hemel ende

aarde verſtomt ſtaan, alzo gy daar door toont

erger te zyn als de beeſten, die u veroordeelen,

daarom roept God die tot Getuigen,zes:
067 lº
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hoort gy hemelen, ende neemt ter ooregy aerde, geſ: 1.

want de Heere ſpreekt: ik hebbe kinderen groot 2. 3.

gemaakt ende verhoogt, maar zy hebben tegen

my overtreden. Een osſe kent zynen bezitter,

enae een ezel de kribbe zyns heeren, maar Iſraël

en heeft geen kennisſe, myn volk en verſtaat niet.

3. Laat gy na God voor zyne weldaeden te

LoovEN, zoo ſtopt gy op de vloed van Gods

weldaden, die ondankbaarheit is een verzen

gende dorre wind, die de fonteine van Gods
goetheit opdroogt: hoord God eens bedreigen ze

by de Propheet Jeſaia, het en is geen volk van Jef 27.

een g veſtant; daarom en zal hy die hetgemaekt 11.

heeft, zich des zelven niet ontfermen, ende die

't geformeert heeft, en zal aan 't zelve geenge

nade bewyzen. Het ſtaat te duchten dat God

eens zeggen zal, als hy eens bedreigde over

een ondankbaar Iſraël, ik en zal ulieden niet zach. 11

meer welden: wat ſterft, dat ſterve, ende wat 9.

afgeſneden is, dat z) afgeſneden. 4. Door ver

zuim van den Heere te LoovEN, laadgy op

u des Heeren zwaeren toorn en ſchrikkelyke

oordeelen, volgens de Goddelyke bedreiginge

by de Propheet Amos, ik zal uwe Feeſten in Anno: 8.
rouwe, ende alle uwe liederen in weeklagen ver- IO.

andel en ende op alle lendenen eenen zak, ende

op alle hoofden kaalheit opbrengen: ende ik zal

het land ſtellen in rouwe, als er is over eenen

6'07l/



76 P R E D I KAT I E,

eenigen zoone, ende des zelven einde, als eenen

bitteren dagh. Gy moogt dikwils vrolyk zin

gen, maar God zal uwe vrolyke gezangen

eens n een naar getter en gehuil verwilieien,

als gy van weedom des herten zult ſchreeuwen,

ende van verbreekinge des Geeſtes zult huilen,

want de aarde, die doornen ende diſtelen draegt

Heb. 6. 8 die is verworpelyk , ende naby de vervloekinge,

Spreuke welker einde is tot verbrandinge, ja die kwaad

*7 *3 voor goed vergelt, het kwaad en zal van zynen

huyze niet wyken. Wilt gy God niet Loo

vEN en eeren door een heiligen wandel, God

zal dan zich zelven verheerlyken in uw oordeel,

als de Heere over u uitvoeren zal dat oordeel

Ezech. over Zidon gedreigt, zeggende, ziet ik wil

28-22 aan u, o Zidon, ende zal in 't midden van te

verheerlykt worden, ende zy zullen weten dat

ik de Heere ben, als ik Gerichten in haar zal

hebben geoeffent, ende in haar geheiligt zal zyn.

Ja na maete van zyne zegeningen zal hy zyn

Rom. 2. plaegen over u verzwaeren: of veracht gy den

4. 5 rykdom zyner Goedertierenheit, ende verdraeg

zaemheit, ende lankmoedighett, niet weetende

dat de Goedertierenheit Gods u tot bekeeringe

leidt ? maar na uwe hardigheit, ende onbekeer

lyk herte, vergadert gy u zelve toorne als eenen

ſchat, in d n dag des toorns ende der openbarin

ge van het rechtveerdig oordeel Gods. Gy

- moogtl
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moogt u al vleyen, dat het met u zoo ſlegt

niet zal afloopen, maar dat gy hier namaals

uwe ſtemmen nog wel zult paeren met de zali

ge halelujahs der Engelen, en met de vrolyke

Gezangen en juichende harp der volmaakte

Rechtveerdigen voor Gods Throon, maar

weeſt gewaarſchouwt, gy zult u elendig be

droogen vinden, die hier namaals God wil

Loov EN met pſalm-zingen, moet hier al lee

ren de toonen van dat Hemelſch Muzyk: wat

verkeerde verbeelding maakt gy van den He

mel? gy zyt onbequaam tot die hemelſche Lof

zangen, wat zoud gy doen in den hemel,

daar gy hier zoo weinig luſt hebt tot Geeſte

lyke Gezangen, ja daar zoo afkerig van zyt ?

immers dan zal het onderſcheid moeten blyken

tuſſchen die genen, die God hier GELooFT

hebben, en niet gelooft hebben, daar in de

rech3e Loovers van Gods Naeme vervult zal

werden, 't geen wy in de Openbaeringe van

Joannes lezen, daarom zijn zy voor den Throon openh.

Gods . ende dienen hem dagh ende nacht in zynen7 13:

Tempel: ende die op den Throon zit zal haar

overſchaduwen. Daar zal van u, en die gee

nen die geweigert hebben Gºd te Loo vEN,

gezegt werden, ztººgt, want &y en waren Arno. 1e

niet om des Heeren Naam te vermelden.

Komt
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v,- Komt, Loover den Heere, roept zynen na

#" me aan, maakt zyne daeden beken onder de vol

Pſ 105 ken. Zingt hem, pſalmzºrgt hem, ſpreekt aen

** dachtelyk van alle zyne wonderen. 1. Loopt

, hem met uw herte, dat gevoelig is van zyne

#* * Genade, heiligd God den Heere in uwe herten.

e. LooFT God met uwe tonge: Laet ons dan

Heb. 13. door hem altyt Gode op-offeren een Offerhande

15, des lofs, dat is, de vrucht der lippen die zynen.

Name belyden. 3. LooFT hem met de wer

Mat. 5. ken van teedere Godvrucht : Laat uw licht

19 alzoo ſchynen voor de menſchen, dat zy uwe

goede werken mogen zien, ende uwen Vader die

Op den in de hemelen is, verheerlyken. 4. Ja AL wAT

org, ADEM HEEFT Looft den HEERE met pſalm

###angenen allerlei Muzyk-Inſtrumenten, LooFT

#God ook met den ORGEL. Tot zulke en

geenyde-eynde, om God daar mede te LoovEN, heeft

###dezen mi'dadigen Heer WAN WYN aan onze

op ſpelen Maas-Sluyſche Kerk dit voortreffelyk Muzyk

ſtuk geſch nken: dit ſchoone ORGEL-stuk

moet daarom niet gebruikt werden, om daar

op te ſpeelen lichtveerdige en ydele Liederen,

gelyk, och arm! niet als maar al te veel, tot

groote aanſtoot van Gods Volk, in ons Land

geſchied, dan was het vry beter dat dezen

Heer VAN WyN zyne groote ſomme gelds

tot heilzaemer gebruik beſteed had, als dat gy

dezen
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dezen ORGEL tot hoon en onteeringe van

Gods Naam zoud aanleggen, want zulk een

ydel geſpel voldoet alleen de luſt der ooren,

dat bezoetelt Gods Huis, daar hy onder de

Lofzangen zyns Volks wil woonen, zou dat

voegen, dat men zyn weelde en welluſt zoude

pleegen ter plaatſe daar God ons door zyne

Dienaarstegen allerlei ydelheit waarſchouwd?

zou dat ons paſſen, dat wy onze koſtelyke

tyd in dertelheit zouden doorbrengen te dier

plaatſe, daar wy Gods toorn en oordeelen daer

over afbidden ? zekerlyk deze eele Konſt is al

te weerdig, als dat men die tot ydelheit zoude

beſteeden: de wonderlyke toomen en aardige

vallen van dit vervoerend Muzyk-Inſtrument

moeten ons veel eer dienen, als zoo veele

vleugelen, om hemelwaards door heilige over

denkingen tot God op te vliegen: Al wat een

Chriſten doet, moet hy doen tot Gods eere,

dies moeten wy dit Speeltuig van dezen koſte

lyken ORGEL niet gebruiken tot opwekkin

ge van dertelheit, maar tot verheerlyking van

Gods Naem, en ontvonkinge van heilige bewe

gingen. David, een geeſt zoo vol heiligheits,

wekt daarom de ſtorme ſnaeren op tot Gods

lof, zingende: Waakt op gy luyte ende harpe. Pſ. 1es

Ja wat hebt gy, Maas-Sluyſe Gemeente, van 3

nooden zulke dertele en vleeſchelyke liederen,

O111
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om die op den ORGEL te ſpeelen? kond

gy uw hert niet vol ophaelen met zingen en

ſpeelen aan die volle en volmackte Liederen der

PsALMEN, waar in een verborgen Rykdom en

onwaardeerbaere ſchat van Hemelſche wys

heit en geeſtelyke vrolykheit is opgeſlooten,

en daarom, zult gy voordeel doen met dit

heerlyk Speeltuig, zoo zoekt daar door de

dienſt en Lof des Heeren te bevorderen: leert

call. 3. en vermaant met dezen ORGEL malkanderen,

16. " met Pſalmen ende Lofzangen, ende Geeſtelyke

Liedekens, zingende den Heere met aengenaem

helt in uw herte.

Het ſpee- Maar mogelyk zullen ſommige denken, dat

#" zulk een SPEELEN op Muzyk- Inſtrumenten

zo wel wel geoorloft was onder het oud Iſrael, het

## welk van harder en vleeſchelyker aart zynde,

meni als door diergelyke Speeltuygen moeſt bewoogen

#,en opgewekt werden. Ja men zal dikwils

ö,,ſ, voorgeeven, dat zulken geſpel de ſchaduw

menige- achtige Godsdienſt der Iſraëliten mede bragt,

" daar die nu onnodig zyn, dewyl alle dierge

lyke ſchaduwachtige plechtigheden onder de

dagen des Nieuwen Teſtaments zyn afgeſchaft.

Op welke gedachten ik kortelyk ter voldoe

ning moet antwoorden, dat ik geen reden kan

zien, dat wy Chriſtenen nu minder opwekking

door Muzyk-Inſtrumenten noodigh zouden

hebben
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hebben als David, die geduurig door Speel

tuygen zyn geeſt opwekte om God te Loov EN:

onze zwakhett eiſcht zº o wel eenige uiterly

ke, en door de zinnen begrypelyke dingen,

om ons tot den innerlyken Godsdienſt op te wek

ken en gaande te maken, wy vinden ook ner

gens, dat onder het Nieuwe Teſtament het

ſpeelen op Muzyk-Inſtrumenten van Pſalmen

of Geeſtelyke Liederen ter eere Gods, gepaart

met de ſtemme en het herte, of uitdrukkelyk,

of by gevolg vER BooDEN is. Behalven, dat

men onredelyk het zingen van Davids Lofzan

gen onder het ORGEL-G E LurT op de ſchaduw

achtige Wet van Mozes toepaſt, dewyl Da

vid zelfs dat pſalmzingen onder het gebruik

van Speelttygen regelregt ſteld tegen de ſcha

duwachtige dienſt-plegigheden van Mozes,

als hy zingt: Ik zal Gods Naeme pryzen met Pſ. do

Gezangh, ende hem met dankzegginge groot 31, 32

maken: ende 't zal den Heere aengenamer zijn

dan een osſe, ofte een gehoornde varre, die de

klaeuwen verdeelt: gelyk hy ook een gebroken ºp gr.

cn verootmºedigt hert verheft boven alle de -3. 19

efferhanden van de Oude Wet. -

En wilt gy daar toe bequaam werden, 1. Middelen

Tragt een nederig herte te krygen, ziet uwe", "...ontveerdigheit, dat niet als zonden in u is, de •

Engelen, die in nederighett hun aangez Sisten'

ka tº -
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Jeſ. 6.5. bedekten met hunne vleugelen, waren beſt in

ſtaat, om den Lof van den Heiligen God uit

te galmen. 2. Leert God te kennen in zyne

volmaaktheden, in plaats van uwe gedachten

te laten vliegen over den valſchen ſchyn der

ſchepſelen, zoo veſtigt u meer op de beſchou

winge van de oorſpronkelyke ſchoonheit des

Scheppers, dan zult gy met David konnen

Pſ 44.9.

Pſ: 63.

6. 7.

Hoogl. 1.

4.

P/C4o.17

Pſ:51.17

zeggen, in God roemen wy dengantſchendag,

ende uwen Naem zullen wy Looven in eeuwig

heit, Sela. Hoort David eens God Loo

vEN, als hy veel overdenkingen van hem

maakte: myn mond zoude roemen met vrolyk

zingende lippen: Als ik uwer gedenke op myne

legerſteden, zoo peinze ik aan u in de nachtwa

ken. 3. Tragt uw herte vervult te krygen

met de liefde Gods, dan zult gy met de Bruid

zyn uitnemende Liefde vermelden meer dan den

wyn, die kende David bequaam tot Gods lof,

zeggende, laat in u vrolyk ende verblyd zyn

alle die u zoeken, laat de liefhebbers uwes heyls

geduuriglyk zeggen, de Heere zy groot gemaekt !

4. Voegt daar by een krachtig Gebed om

zyn Geeſt, zend tot hem de begeerte uwes

herte in de hoogte, dat hy, die de ſtommen

heeft doen ſpreeken, ook de band uwer ton

gen wil ontbreidelen, zeggende, Heere opent

myne lippen, zo zal my mond uwen lof verkon

digen.

h
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digen. Ja bid met dien zelfden Lieffelyke in

de Pſalmen Iſraëls, laat mynen mond vervult pſ: 71 s

worden met uwen Lof, deu gantſchen dag met

uwe heerlykheit ! -

En zoud gy niet trachten den Heere te Beweeg

LoovEN, en met pſalmzingen, ook op dezen re"

ORGEL te pryzen? 1. Dat eiſtht immers

God van u, die u toeroept, Loovet den Hee- Pſ: 1os.

re, roept zynen Naeme aan, maakt zyne daden t. 2.

bekent onder de volken. Zingt hem, pſalmzingt

hem, ſpreekt aandachtelyk van alle zyne wonde

ren: Sprekende onder malkanderen met Pſalmen Ebb. 5.

emde Lofzangen, ende Geeſtelyke liedekens: zin-”

gende ende pſalmende den Heere in uw herte.

2. Die Lof is een ſchatting, die gy ſchuldig

zyt aan alle ſchoonheit in de natuur, en zºud

gy dan God niet LoovEN, die in ſchoonheit

volmaakt is, en van wien alle ſchoonheden in

de wereld maar kleine ſchaduwen zyn. 3. AL

LEs wAT ADEM HEEFT, ja alle ſchepſelen

LoovEN God, daar in zyn geſtadig de En

gelen beezig. a. Ja dat is het geſtadig werk

der vroomen: hoe wierd David niet vervoert

in des Heeren Lof, als hy zegt, wat zal ik Pſ. 116

den Heere vergelden voor alle zyme weldaden aan 12: 13

my bewezen ? ik zal den beker der verlosſingen

opnemen, ende den Name des Heeren aanroepen.

v. Gaan de heidenen zelfs u daar in niet voor ?

F 2- ###'
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Pſ. 145.

1C.

hoord Epictetus eens ſpreken met woorden,

die byna voor een heyden te verheeven zyn ,

wat dan ? Dewyl veele verblind zijn, moet 'er

niet iemand zyn die deze plicht waarneemt, en

in plaats van allen, een Lofzang van God op

heffe ? want dog, wat kan ik, een kreupel oud

man anders doen, als God looven? indien ik een

Nachtegaal was, zoude ik het werk van een

Nachtegaal doen: indien een Zwaan, dat van

een Zwaan : terwyl ik nu met reden begaaft

ben, moet ik God pryzen, dat is myn werk,

daar mede ben ik beezigh, ook zal ik deze poſt

niet verlaten, zoo lang het my vergunt werd:

en wecke u tot dit zelve Lied op. De Over

winnaar, als hy op zyn Triump-wagen na het

Capitolium wierd gevoert, wierp een gedeel

te van den Lauwerkrans in den ſlip van Ju

piter. Veſpaſianus gaf God de eere als hyJe

ruſalem had ingenomen, zeggende, 't is niet

ons, maar Gods werk. Zoo LooFDE God de

Turkſchen Keyzer wegens de beſcherming van

Nederland, als hy zyne vrage, waarom het

Nederland tegen den machtigen Koning van

Spanje konde uitharden, zelfs beantwoorde,

zeggende, haar God heeft haar geholpen. c.

LoovEN de onredelyke ſchepſelen ook op hare

wyze God niet? daarom zingt David, alle

nwe werken Heere die zullen u looven ! 4. Het

werk
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werk zelve van God te LoovEN, moeſt u dat

daar toe niet krachtig aanzetten ? De vier

Dieren en vier-en-twintig Ouderlingen zongen openb. 5

een Nieuw Lied in den hemel. a. Hoe won- 13

der aangenaam is niet dat LoovEN en pryzen Hugl. 2

van God ? David fpcort 'er daerom anderen 4:
toe aan: Looft den Heere, want onzen God Pſ. 147. I

te pſalmzingen is goed, dewyle hy lieflyk is: de

Lof is betaemelyk. Trouwens het is de eenig

ſte ſchatting welke God van zyme weldaeden

ontfangt. b. Wat groot voordeel zou u dit

LoovEN van God niet toebrengen? liet God

zig niet onbetuigt, als Salomon met allerlei

Muzyk-Inſtrumenten God loofde, want als zy, Cr

«npariglyk trompetteden ende zongen, om eene#'

eenparige ſtemme te laten hooren, pryſende en de

loovende den Heere, ende als zy de ſtemmen ver

hieven met trompetten ende met cymbalen, ende

andere Muſicale Inſtrumenten, ende als zy den

Heere preeſen, dat hy goed is, dat zyne welda

digheit is tot in eeuwigheit: dat het huys met

een wolke vervult werd, namelyk het huys des

Heeren. Ende de Prieſters en konden van care

gen die wolke niet ſtaan, om te dienen , want de

heerlykheit des Heeren hadde het huys Godes

vervult. Hoe veel te meer zal de Heere zul

ke beſchyhen met het licht zyncs aanſchyns,

die hem onder ons Orgel-geluyt zynen Lofuit

F 3 galmen,

4.
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1. Sam 2 galmen? immers die my eeren, zegt God, ſal

39 ik ook eeren, dat zal God verbinden tot het

ſchenken van nieuwe weldaeden. c. Is dit

LoovEN van God ook niet noodigh ? God wil

Lev. 1o dog geheiligt werden door die gene die tot hem

3. naderen. Want zoo wy des Heeren lof niet

vertellen door ons, zoo zal God zyn Lof in

ons verbreiden door zyne oordeelen, even als

Exod 14 God eens verheerlykt wierd aan Pharao en aan

* *7 al zyn heyr, om dat hy God niet wilde verr

heerlyken door zyn tonge en metterdaad.

Overtºi: Maar dat de wereld zoo nalaetig is in dit

#heilzaeme en trooſtelyk werk van Gods Lof,

gen over dat is niet te verwonderen, want zy zien zo

#"veel heerlykheit en lofwaardigheit niet in God,

zy verſtaan de taele Canaäns niet, zy zyn on

4. " bedreven in de hooge toonen van dit hemelſch
•:- Muzyk: maar hoe is dat te begrypen, dat gy

Geloovigen, die geformeert zyt om Gods lof te

vertellen, zoo gebrekkig zyt om den Heere

te pryzen? immers begenadigde, ſchiet gy ner

gens meer te kort als in deze hoofd-pligt van

Gods lof, buiten welke het geheele Chriſten

dom maar een enkele naam, een ydele ſcha

t duw, ja een verfoeijelyk mom-aangezicht van

geveinſtheut is. ô Waere geloovigen, hoe dor

en droog zyn menigmaal niet uwe lippen?

hoe weinigh druipen zy met de Bruid van

' - - - honig
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ſº honig-zeem van des Heeren lof? vermeld men

ik al openbaar met vrymoedigheit des Heeren

# lof, en pryſt men hem met gewoonelyke lof.

v. zangen, men is al te traagh en zuymachtig in

is byzondere gelegentheden engezelſchappen des

is Heeren roem te verkondigen: hoe menigmaal

f: zit gy daar als ſtom, daar uw ſpraeke u moeſt

is openbaar maken, dat gy zyt van zyn Volk, 7eſ 43.

lg die zyn deugden moet verkondigen, wantdes #

wyzen herte maakt zynen mondt verſtandigh.#

Daar God wil woonen onder de Lofzangen Iſra- Pſ 22.4.

: tls, hoe weinig maakt gy Chriſtenen werk,

iſ om God te Loov EN met Pſalmen, Lofzangen

en Geeſtelyke Liederen, daar in de tenten des

ga Rechtveerdigen een ſtemme des gejuichs moeſt

iſ wezen? Toen de Hervorming in Vrantkryk

# doorbrak, kende men de Hugenooten aan hun

t; pſalmgezang, 't welk zy in hunne huyzen en

op hunne winkels opheften, en volgens het

getuigeniſſe van Hieronymus, hoorde men in

Bethlehems landſtreek, daar hyzig onthield,

, dan huysman agter de ploeg, de wyngaardenier

in zynen hof, den maeijer in het open veld Da

vids Gezangen uitgalmen. Maar hoe weinig

, komt uw gedragh met die prent over een, die

, zoo weinig uwe vermoeide geeſt zoekt te ver

poozen door het aangenaam Pſalm - gezang?

1. - F 4 WaaIT
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waar komt dog dit wangedragh in de Geloo

vigen van daan ?

oorſken 1. In ſommigen ſpruit het uit bewuſtheit

# van hunne onbequaemheit, zy weeten dat zy

#nog zoo onwetende zyn in des Heeren wegen,

re niet en zoo weinig verſtant hebben, om onderſchei

#ºr den van des Heeren beminnens-weerdige vol

maektheden en daeden te konnen ſpreken, en

daarom derven zy voor andere niet uitkomen

door vermelding van Gods Lof, om hun on

verſtant niet te ontdekken. 2. Sommigen laten

haar van dit nodig werk te rugh houden door

verkeerde ſchaamte, een zwakheit, die voor

naemelyk valt in jonge Chriſtenen, in wien

het genade-werk eerſt begint door te breeken,

om dat zy van te voren niet bekent ſtonden

voor behertigers van Gods lof, zo ſchaemen

zy zig, om voor de wereld, of ook zelfs voor

hun vrienden, voor dat godvruchtig werk uit

Rom. 1 te komen, daar Paulus zich des Euangeliums

6. Chriſti niet en ſchaamde, daar hangen veele de

harpen van Gods lof aan de wilgen uit eene

vleeſchelyke beſchroomtheit, waar onder me

nigmaal een geeſtelyke hovaardy ſchuilt, waar

door zy hunne onbedreventheit in Gods verbor

gentheden niet geern ontdekt zagen, zonder

dat zy bedenken, dat de geene, die eens als

een Man wil ſpreken, eerſt als een kind moet
- w ſta
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ſtameren, en dat zy door geſtadige oeffening

van haar zelven in God te LoovEN, metter

tyd die bloohertigheit zouden overwinnen.

3. Andere werd hun tonge gebonden gehou

den door zwaarmoedighett wegens allerlei har

de wegen en bezoekingen, die Gods hand hen

toezend, oordeelende, dat het voor hen geen,

gepaſte tyd is, om God met blydſchap te Loo

VEN, daar Gods hand dag en nagt zwaar op

hen is, daar zulke droef-geeſtige Chriſtenen

wel moeſten bevroeden, dat Gods kinderen

onder de ſtrengſte ſlagen van Gods hand nog

altyt genoegſaeme ſtoffe hebben, om met vro

lyk-zingende lippen des Heeren veelvuldigen

lof te vermelden: de ſtemme der Cyterſpeelders Openb.

ſpeelende op hare Cythers wierd gehoord on-14 2.

der de ſtemme van een grooten donderſlagh:

Gods Volk bezit altyt in haar de wortel der Job 19.

zaeke met een godvreezenden Job, het licht#on

is voor den Rechtveerdigen gezaeit, ende vro

lykhelt voor de Oprechten van herten. Dat God

hunne Verbonds- God is, en dat daerom alles, c,

haeres is, om dat zy Chriſti zyn, geeft haar 22

in de grootſte verdruckingen en zwaarſte aan

vechtingen alleen wel - gegronde redenen, om

den Heere met gejuich te LoovEN, en te

zeggen met de Iſraelitiſche Kerk, alhoewel de plak. s.

« geboon niet bloeyen en zal, ende geen vrucht is, is

F 5 d/l/2
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aan den wynſtok zyn en zal, dat het werk des

olyfbooms liegen zal, ende de velden geen ſpyze

voortbrengen: dat men de kudde uit de koye af

ſcheuren zal, ende dat geen rund in de ſtallinge

wezen en zal : Zoo zal ik nochtans in den Hee

re van vreugde opſpringen, ik zal my verheu

gen in den God mynes heyls. 4. Ontydige

menſchen-vreeze heeft ook veelertonge geſloo

ten gehouden voor des Heeren lof: het is

dikwils een booze tyd, waar in zy te veelge

vaar zien, om voor Jeſus uit te komen, men

ziet op tegen den haat en beſpottinge van de

wereld, men vreeſt dikwils, dat men door

vermeldinge van des Heeren lof ſchaede zal

behaelen byzulken, in wiens gunſt mengroot

belang reekend, en dat ſmoord dan in haar

des Heeren LoF, hoe veele Bloed-getuigen

hebben in ſmertelyke ketenen, in naere gevan

keniſſen, op raderen en brandſtapels niet ge

vreeſt God te looven ? en zoud gy dan nogh

bedenkelykheit hebben over deze noodige betrag

tinge van des Heeren Lof, daar gy daartoe

nog vryheit hebt, en nogh voor galg of radt

behoeft te vreezen? moeſt gy tegen deze gro

te verdorventheit van menſchen-vreeze niet op

het yverigſte ſtryden, als die het allerminſte

met den ſtaat van een rechtſchapen Chriſten,

en met zyn edelmoedige geeſt overeen komt,

Want
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want God heeft u niet gegeven eens Geeſt der

vreesachtigheit, maar der kracht, 5. Ik ſwy- 2Tim 1.

ge hoe veele geſtremt werden in den Heere”

te Loov EN door hun ongeloove en twyfteling

aan haar Genade-ſtaat. Zy konnen nog niet

gelooven, dat de Heere het deel van haar erve

en hun Verbonds-God is geworden, en daar

om konnen zy God daar over niet Loov EN

met blydſchap, daar deze twijfelende zielen

haar zelven eens moeſten vragen, of zy wel

zouden derven ontkennen, dat niet reets haar

herte vervuld was met grote hoogachting voor 7.

hem, als nevens wien zy niets hebben in den Pſ:73 25

hemel of op aarde, met een oprechte begeerte

na Gods gemeinſchap, dat zy met David

konnen zeggen, o God, gy zyt myn God, ik Pſ: 63.2

zoeke u in den dageraat, myne ziele dorſtet na

u, myn vleeſch verlangt na u. Zouden zulke

wel konnen loochenen, dat zy luſt hadden,

om den Heere te looven als hunne GoD, om

te zingen met Mozes, deze is myn God, daer- Exod. 15

om zal ik hem een liefelyke wooninge maken, hy*

is mynes Vaders God, dies zal ik hem verheffen.

Zouden zulke ſukkelende zielen wel konnen

zeggen, dat zy nog niet hadden een verbor

gen hoope, dat hy hunne God was, welke zy

om de gehele wereld, met de Bruid niet zou- Hººgls.

de willen misſen, die nu deze dingen in haar 7.

be
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Opwek

kinge.

bevinden, al was het maar in een kleine trap,

als het maar oprecht is, die kan zig verzeke

ren dat hy hem heeft tot zyn Verbonds-God,

en zyn nu deze dingen in hunne herten, deze

hoogachting en begeerte na Godsgemeinſchap,

deze ernſt om hem te dienen, en die verbor

gene hoope, niet reets eeuwige LoF en dank

baerheit waerdig? het komt hier niet aan op

't Amen van een ſterk Chriſten, als zy maar

konnen oefenen het Amen van een zwack

Chriſten, en voor den herten-kenner betuigen

konnen dat het de innigſte wenſch hunner ziele

is, tot den lof des Heeren bequaam gemaakt

te werden, zoo hebben zy recht met zulken

Amen een halelujah te paeren, en God te loo

ven. Ey laat ik u, Chriſtenen, niet langer

hard vallen, daar gy'er zelfs genoeg over be

zwaart zyt, maar u liever opwEKKEN, dat

y dit uw wangedrag met een kinderlyke oot

Jºſ 7 19 moedigheid belydt en betreurt, en dat gy den

3ef 696 des Heeren moogt boodſchappen, en den Hee

jef 42

AO

Heereloofd met allerhande Muzyk-Inſtrumen

ten, LooFT hem dan met dezen ORGEL,

en met allerhande vreugde gezang, toont dat

gy daar op gezet zyt, en dat dit uw toeleg is

in al uw gedrag, dat gy den overvloedigen lof

re een Nieuw Lied zingen, zynen lof van het

einde der aarde. 1. Zoekt daar toe veel leven

dig
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dig in te zien in Gods pryzensweerdige vol- -

maektheden, in zyn zegenryke weldaeden en

wonderlyke wegen, welke hy met u heeftge

houden, die den lof Gods wil verbreiden op

eene Gode behaagelyke wyze, moet hem zo

kennen, als hy zig geopenbaart heeft in het

Woord des Euangeliums, waar in zyn heer

lykheit wonder afſtraalt, waar in hy ontdekt

de dieptens van Gods wysheit, de onuitput

baere ſpringbron van zyn algenoegſaamheit,

de rommelende ingewanden zymer barmher

tigheit, zyn onkreukbaere rechtveerdigheit,

zyn ſtantvaſtige waarheit, zyn onverwagge

lyke getrouwigheit, en de uitnemende groot

heit zyner kracht: Die zich beroeme (zegt Jer; 24

God) beroeme zich hier in, dat hy verſtaat,

ende my kent, dat ik de Heere ben, doende wel

dadigheit, recht ende gerechtigheit op der aarde.

Oeffent u zelven dan veel in het hooren en

leezen van Gods Woord, en in een inwendige

overdenkinge van die ziels-verrukkensmagtige

ſchoonheden, die gy op nieuws in den Heere

en zyne wegen ontdekt hebt, en van dat goeds

en van die liefde-kuſſen, waar mede hy uwe

zielen heeft omhelſt : door zulke geſtaedige

alleen-ſpraeken met uwe ziele, zoud gy een

grooten voorraad opdoen, die u overal tot

den lof des Heeren zoude bequaam maeken,

waſ.t,
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Met 13, want uit zulken ſchat moet men oude ende

nieuwe dingen voortbrengen. Als David God

aanſchouwt had in heyligdom, ziende zyne ſterk

heidende eere, vond hy zich bequaam om God

te LoovEN , waarom hy daar op zeide, al

zoo zoud ik u looven in myn leven: in uwen

Naeme zoud ik myne handen opheffen. Myne

ziele zoude als met ſmeer en vettigheit verza

digt worden, ende myn mond zoude roemen met

vrolyk-zingende lippen. 2. Zoekt u met oot

moedigheit en nederigheit te bekleeden, komt

u God voor met Zegeningen van het goede,

ſchryft niets daar van aan uw eigen vermogen

of weerdighett met een trotſche Phariſeer toe,

Gen. 32. maar acht u zelven met Jacob al te geringh,
IO.

alle die weldaeden en trouwe aan ubewezen:

verontweerdigt uw zelven voor den Heere,

2 sam, 7 en zegt met David, wie ben ik Heere, ende
I8

wat is myn huys, dat gy my tot hier toe ge

2 sam.9 bracht hebt ? Ja zegt met Mephiboſeth, wat is
8.

uwe knecht, dat gy omgezien hebt na eenendoo

den hond, als ik ben ? dat zal maken, dat gy

Gods gunſt-bewyzen zult zetten op haarreg

te prys, en God daar over looven. 3. Wilt

gy het Lied van Moſes en het Lam met het

geeſtelyk Iſraël opheffen, zo zoekt uwen eigen

lof niet, want alle die hun eigen lof najaegen,

zyn met Nebucadneſar onbequaam tot bevor

dering
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dering van des Heeren roem.: Zulke zyn als

Iſraël, een uitgeledigde wynſtok, welke vrucht Heſior

voor zich voortbragt. Waar van daan quam

het, dat veele uit de Overſten Jeſus niet belee

den ? de oorzaak was dat zy de eere der men

ſchen lief hadden, meer dan de eere Gods, en#.

daarom zyt niet zoekers van Jdele eere, maar Gal. 526

verloochend alle eigelof, en legt die aan devoe

ten van Jeſus neder, zeggende, Niet ons, à Pſ. 115.1

Heere, niet ons, maar uwen Naemegeeft eere,

om uwer goedertierenheit, om uwer waarheid

wille. Volgt na de vier-en-twintig Ouderlin-Openb.4

gen, die haere kroonen wierpen voor den Throon,"

zeggende, gy heere zyt weerdig t” ontfangen'

de heerlykheit, ende de eere, ende de kragt.

4. Vernieuwt dikwils uw Verbonds-eed, welke

gy aan God in 't verborgen hebt gedaan, toe

ſtemmende als heyligen gode-betamelyk des He

ren eiſch om hem altyt te looven, herhaalt in

't byzonder geduurigh het gezet en bedaard

voorneemen, om u geſtadig in Gods lof uit te

laeten, zoo lang als 'er adem in u overigh is:

voornamentlyk als gy met geeſtelyke dofheit

en vadzigheit werd bekroopen, verdryft dan

die traagheit door nieuwe beloften, dikwils . . .
zeggende, ik zal den heere looven t aller tyd, Pſ 34 2

zyn lofzal geduuriglyk in mynen mont zyn.

5. Vind gy u nog onbequaam om na waarde

den
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den Heere te LoovEN, zo vliedt na zynGe

naden-Throon, en ſmeekt hem, dat hy zelve

uwe lippen en herte hoe langer hoe meer wil

aanſteeken met een vuurige koole van zynen Al

taar genomen, en u door zynen Geeſt in dat

hemelſch werk wil onderwyzen , roept zo tot

Pſ: 71 8uwen Verbonds-God, Laat mynen mond ver

vult worden met uwen lof, den gantſchen dag

met uwe heerlykheid, hert en mond zal niet

los werden om Gods Naeme tepryzen, tenzy

dat hy zelve eerſt een Nieuw Liedt in uwen

mond legt, hoewel David, een man na Gods

herte was, zoo zogt hy evenwel daar toe be

quaam-makende genaede by God, biddende,

Pſ:51.17 Heere, opent myne lippen, zoo zal myn mondt

Eph. I.

I7-19

uwen lof verkondigen. Houdby God aan met

uwe ernſtige ſmeekingen, dat hy uw verſtand

wil beſtraelen met zyn hemelſch licht, dat gy

dat uitlokkend ſchoon, 't welk in God is, klaar

moogt beſchouwen: valt hem te voet omge

voelen van zyne liefde in uw herte uitgeſtort

door den heyligen Geeſt, dat hy uwe ziele wil

vervullen met zyn goedgunſtigheden en herts

verruimende genaede: als gy dus met ſmeer

en vettigheit zyt verzadigt, zal uw mond hem

Pf63.6.roemen met vrolyk-zingende lippen. Daarom

Pſ ro6

4. 5

ſmeekte David, gedenkt myner o Heere, na het

welbehagen tot uwvolk, bezoekt my met uw heyl,

op
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ep dat ik aanſchouwe het goede uwer uitverkoor

men: op dat ik my verblyde met de blydſchap u

wes volks: op dat ik my roeme met uw erfdeel.

Ja op het ernſtig gebed van zyn volk, wil

God haar tot zyn LoF bequaam maken, dies

David uit eigen ondervinding konde zeggen:

Ik riep tot hem met mynen monde, ende hy werd PR66, 17

verhoogt onder myne tonge. - - - -

En zoud gy, ware Geloovigen, uw Ver- Beweeg

bonds-God niet Loo v EN, Zoo in uwe een-#,

zaemheut als in 't openbaar in Gods huis, ko-kader,

mende voor zyn aangezigt met vrolyk Gezang, # lof des ,

op het ſpeelen des ORGELS ? 1. Is er wel#

iets redelyker, als dat alles wederkeert daar he- zetten.

nen, daar het van daan gekomen is? Alles wat

gy geniet, is dat niet voortgevloeit uit de

groote Oceaan van Gods vrye gunſt en liefde,

zonder iets anders voor zig te behouden, dan

de eere, dat hy u alles vrywillig heeft ge- ' -

ſchonken, is alles uit hem en door hem, zoud Rom. 11.

gy dan ook niet alles door vermelding van zyn 30.

lof tot dien eenigſten ſpringbron van alle we

zentlyk heil doen wederkeeren? Die billykhelt

zagen zelfs de Heidenen, waarom de oude

Magi in Cappadocia alle dagen ter eere van

hunne Goden in hunne tempels zongen, ſtaande

voor het heilige vuur. . 2. Gy alleen zyt be

quaam om des Heeren lof uit te galmen: een

G Zld l 1ſtly'
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natuurlyk menſch kan God niet looven, echte

voortreffelyke lippe paſt een dwdeze niet , maar

rſ 115 gy kunt met de Kerk zeggen, De dooden en

17 18 zullen den Heere niet pryzen, mochte die in de

ſtilte nedergedaelt zyn : maar wy zullen den

Heere looven van nu aan tot in der eeuwigheit :

halelujah! want God heeft u met die hondert

openb. en vier-en-veertig duyſent, die van de aardege

'14 3- kogt waren, dat nieuw Gezangh GELEERT ,

Gods Geeſt heeft u immers gegeeven geopende

oogen des verſtands, op dat gy zoud weeten,

welke zy de hoope van uwe roepinge, en welke

Epk. r. de rykdom zy der heerlykheit van zyne erfenisſe

1* 19 in de heylige, en welke de uitnemende grootheit

zyner kragt aan u zy. Daar toe heeft hy u

gegeven openinge des monds, om even als de

4.7.2. 4 Apoſtelen op den dagh des Pinxter-feeſt, de

groote dieden Gods te roemen, of als de Prie

ſter Zacharias, die na eenige tyd met ſtomheit

geſlagen te zyn geweeſt, by de naamgeeving

van zyn zoon Joannes, zynen mond wederom

Luc 1.64 wierd geopent, en zyn tonge losgemackt, dat hy

ſprak God loovende: heeft God u dan gegeven

een Nieuw Lied in uwen mond, en eenen Lof

pſ. 42.4zang uwen God, zoud gy dan niet overvloe

dig Gods lof tragten uit te ſtorten, om te

Pſ:71.17 zeggen met David, o God, gy hebt my geleert

van myner jeugd aen, ende tot nog toe verkondi

ge
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ge ik uwe wonderen. 3. Heeft God dat niet

beoogt in alle zyne weldaeden, waar mede hy u

heeft bekroont? N. Was dat het eynde niet,

waerom God u heeft geſchaepen, dat gy zoud

Loov EN uw Maeker, die de pſalmen geeft in jol 35.

der nacht, om my te bedienen van de wyze "

woorden van de vriend Jobs Elihu? 3. Heeft

God ook in de werken der Genaede zyn lof

niet beoogd ? a. Waar toe (meend gy) heeft

God van eeuwigheid u geſtelt tot vaten der

Gen de? Was het niet tot prys der heerlykheit Eth 1.3

zyner genade? b. Was er wel een ander eyn

de, waarom Jeſus u heeft vrygekogt, als op

dat gy, zoo dicrgekogt, God zoud verheer-1 Cor. 6.

lyken in uw lichaam cnde in uwen Geeſt, welke **

Godes zyn ? c. Heeft daar toe ook de Heili

ge Geeſt u niet vernieuwt na zyn beeld, op

dat gy als een heylig volk zottdet verkondigen de #Pe’. *

deigden desgenen die u geroepen heeft uit de dui-”

ſternisſe tot zyn wonderbaar licht. d. Ja dat was

het oogmerk van al Gods weldaden, dat hy de

ze lof, als de eenige rente daar van zoude

trekken, waar toe heeft hy dikwils uwe Weſ

klage verandert in een ree ? uwen zak ontbon- Pſ: sp.

den ? en u met blydſchap omgord? nergens an- **: "3

ders om, als op dat uwe eere hem zoudepſalm

zingen, ende niet en zwyge, en dat gy zoud

zeggen, Heere in eeuwighett zal ik u looven.

G 2 4. Dat
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4. Dat eynde, dat God werd GELooFT, be-

reikt hy ook in alle zyne Werken, daarom

Pſ. 145 zegt David, alle uwe werken heere, zullen u

'° looven. N. Heeft God die lof niet ontfangen

van Chriſtus in de volbrenginge van het werk

onzer zaligheit ? Daarom zeide de Heyland

in zyn Hoogeprieſterlyk gebed tot zyn Va

Joh. 17 der, Ik hebbe u verheerlykt op der aarde. 5 Die

4. rente betalen hem alle Godzaeligen, daerom

Pſ: 119 konde David betuigen, ter middernacht ſta ik

* op, om u te looven voor de rechten uwergereg

tigheit. Ja, die lofbekomt hy zelfs in zyn

redelooſe ſchepſelen , waarom David zegt,

Pſ:89.6 dies looven de hemelen uwe wonderen. 5. Door

vermelding van des Heeren LoF zult gy des

Heeren goed-gunſtigheit meerder tot u trek

ken, want als gy God LooFT met uw god

vruchtig gedragh, of met uw juichende ton

ge, zoo verſpreid gy van God een aangename

Spreuke reuk: de tonge dog der Wyze is medicyne, en

* * dat wil God niet onbeantwoord laeten, alzoo

hy zig in liefde-bewyzen van den menſch niet

laat overwinnen. Men vind aangetekent by

Solinus, dat er in het Landſchap Haleluna

een zekere Fonteyn is, die ſtil is zonder water

op te geven, als men er ſtil is, maar als er

op fluyten geſpeeld werd, dat zy dan op dat

geluit opſpringt, en tot boven de kant op

- zwelt ,
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, zwelt, even zoo houd de Fonteine van Gods

goeiheit op haar verqukkende wateren mede

te deelen, daar men Gods lof inhoud agter

volgens des Heeren bedreiginge, om dat gy Deut: 28

den heere uwen God niet gedient zult hebben 47 48

met vrolykhelt ende goetheut des herten, van

wegen de veelheit van alles, zoo zult gy uwen

vyanden, die de heere onder u zenden zal, die

men, in honger ende in dorſt, ende in naaktheit

ende in gebrek van alles: ende hy zal een yſeren

jck op uwen halze liggen, tot dat hy u verdelge.

Maar in tegendeel vloeit die zelfde Goetheits

fonteyne over, daar God met vrolyk-zingende

lippen werd gepreezen. Om dat Jeſus zyn

Vader verheerlykte, zoo zoude ook God hem joh. 13

verheerlyken. En daarom, wilt gy gekuſt 31, 32

werden met een kus van Gods mond, en inge

bragt werden in de binnen-kameren zyner lief

de, zoo houd u veel op met den Heere te

looven, ja voldoet u noit in dit hemelſch werk

van Gods lof, maar verheugd u, dat gy be

waart werd vºor een Zalige Feuwigheit, daar

gy den Heere volmaakt zult looven, zonder

eenige vermoeijinge, en geen andere beezig

heit zult hebben, als hem een geſtadige ha

lelu-jah voor zynen Throon toe te brengen:

Ja ſpoort anderen ook aan, om met u hunne

lof ſtemmen te vereenigen, en zegt met David,

G 3 maakt
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Pſ: 34.4 maakt den Heere met my groot, ende laat ons

Klagte

over de

znagte

loosheit

zynen Naam te ſaam verhoogen.

Maar my dunkt, ik hoor hier een zwakke

ziele klagen, datzy wel luſt heeft, om God

te looven, tot wiens naam engedachtenisſe al de

# Gods begeerte van haar ziele is, maar dat zy haar daar
lof be

a7%inp0ort

iPſ. 88.

5. 6.

Rom. 7.

13.

toe onmachtig bevind, die wel zoude zeggen

met een Heman, Ik ben gereekent met de geene

die in den kuyl nederdaelen: ik ben geworden als

een man die krachteloos is: afgezondert onder de

dooden, gelyk de verſlagene die in 't graf leggen.

Maar klein-geloovige zicle 1. Die onmacht

komt dikwils uit uw eigen wangedrag voort,

uit uw ongeloove, gy wilt dikwils niet geloo

ven, dat de Heere uw Verbonds-God is, om dat

God u van die genade niet gevoelig verzekert,

daar gy moeſt denken, dat gy hier wandelt

door geloove, en niet door aanſchouwen. 2. Hebt

gy zwakke ziele wel uwe krachten beproeft,

wat gy kond? gy kond wel God looven, want

die zoo klaagt over uwe onmagt, openbaard

klaar, dat in u door Gods geeft al een beginſel

van het geeſtelyk leven is gewrogt, namelyk

't gevoelen van uw onmacht : Paulus toonde uit

het gezigte van zyn onmagt dat hy reeds gee

ſtelyk leefde, als hy betuigde, ik weet dat in

my, dat is in mynen vleeſthe, geen goed en woont,

want het willen is wel by my, maar het goed te

deen
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doen dit en vind ik niet. 3. Weeſt geruſt klein

geloovige, die God, die in u heeft gewerkt

de lijſt en het willen, om hem te looven, zal u

ook krachten geven om dat te volbrengen, want jef:4e.

hy geeft den moeden kracht, ende hy vermenig-29.

vuldigt de ſterkte dien diegene krachten en heeft.

Hy, die in u een goed werk begonnen heeft, zal Phil 1.6

dat voleindigen tot op den dag Jeſu Chriſti: al

laagd gy dood uitgeſtrekt, zo zal God u even

wel verlevendigen, en tot zyn lofbequaam ma

ken: Al laagd gylieden tusſchen twee rygen van Pf68.14

ſteenen, zoo zult gy doch worden als vleugelen

eener duyve, overdekt met zilver, ende welker

vederen zyn met uitgegraven en geluwen goude.

4. Immers laat altyt uw herte bezet wezen met

een bedaart en wel-bedegt vooRNEMEN, cm Luc. 14.

den Heere te looven. 28, 29.

Maar zegt een bekommerde ziele, ik derf Betºn

zulk een voorNEEMEN niet nemen, want ik mering,

zou dat niet volbrengen, alzoo ik meermaals##

heb ondervonden, dat ik trouwloos ontrent nemen

myn beloften aan God ben geweeſt. Deg be-,E

enkt, bekommerde ziele, dat 1. Ook wel#,,I

meer andere geloovigen geklaagt hebben overgen vººr

het niet volbrengen van hun belofte en voornee-#

men, hoord Paulus daar over eens klagen: ik lool zit,

weet dat in my, dat is in minen vleeſche, geen#

goed en woont, want het willen is wel by my, R, -
G 4 7ft 447 13

"
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maar het goede te doen en vinde ik niet. 2.'t Is een

Jºr. 179 goed teken, dat gy uw onmacht en bedriegelyk

hertekend met eenen Paulus, die door Gods

genade daar van een regt gezichte had gekre

gen, waarom hy zeide, zonder de wet zo leef

Ron 79 de ik eertyds, maar als het gevod gekomen is, zo

is de zonde weder levendigh geworden, doch ik

ben geſtorven. 3. Dit moet u leeren, dat gy

't WEL voorneemt om God te LoovEN. N.

Laat dit uw voornemen oprecht wezen, en van

pſ 119.7 herte, dat gy met David kond zeggen, ik zal

- u looven in oprechtigheit des herten. Als 't volk

Gods ten tyden van Aſa met God een Ver

2 cro, bond maakte, zo hadde gantſche /tda met

35. 15 haarganſche herte gezwooren. >. Neemt voor

God te Loo VEN in nederigheit met gevoelen

van uw machteloosheit, zegt met Paulus, niet

dat wy van ons zelven bequaam zyn tet te den

ken als uit ons zelven, maar onze bequaamheit

is uit God J. Neemt dit gewigtig werk van

des Heeren lof voºr met voorzichtigheit, denkt

niet, dat zal ik dºen, maar daar na zal ik trag

ten zegt met dien groten Apoſtel, niet dat

12" ' t het al, de gekregen hebbe, ofte alrede volmacht

b n, naar ik jage daar n 7, of ik het ook grypen

moch e. ". Paard uw godvruchtig voornemen

met cen ernſtig Gc cd om Gods invl eijende

en bºſtaiin-Via de genade tot d S 1 Heeren lof.

Zoo
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Zoo bad David voor des Heeren volk, dat hy

haar daar toe wilde bekrachtigen, º Heere g#

God onzer vaderen Abrahams, Iſaacs ende Iſra-” ”

els, bewaart dit in der eeuwighett in den zinder

gedachten des loerten uwes volks : ende richt haar

herte tot u, Als hy voor zich zelven zulk een

heilig voornemen had genomen, zeggende, ik Pſ. 119.

heybe gezwooren, ende zal 't beveſtigen, dat ik 1o6.

onderhouden zal de rechten uwer Gerechtigheit,

zoo dringt hy dat aan met een ernſtige ſmee

kinge, laat u doch, o Heere, welgevallen de vs. 1os.

vr)willige offerhande mynes monds. Dan zult

gy eens die twyffeling ontworſtelen, en met

David uwe ziele konnen verſterken, wat buigt Pf: 42.

gy u neder, o myne ziele, ende wat zyt gy on- 12.

ruſtig in my? hoopt op God, want ik zal hem

noch looven, hy is de menigvuldige verlosſinge
myns aangezichts, ende myn God! Ja dan hebt R

gy te wagten, dat gy eens hier boven in vol

maaktheut zult voleindigen dit werk van Gods

Lof, 't welk gy hier met ſtaemelende tongen

hebt begonnen, daar alle uwe klachte over

een zwaere en gebondene tonge, over een ledige

en verdroogde ziele, over uwe onmacht en

onbequaamheit zal ophºuden, daar gy eens

uwe ſtemmen van zalige Lofzangen zult men

gen met de volmaakte ſtemmen van de bran

dende Seraphimen en de Verheerlykten voor den

G 5 - Throon

-
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Throon, en zonder vermoeijinge het Lieddes

Lams en de hemelſche Halelujahs in den hoog

ſten toon met Engelen-tongen zult opheffen,

op de harpe uwer ziele ſpeelende en zingende

Hem, die op den Throon zit, en den Lam

me zy de heerlykheit, en de eere en de dank

Zegginge.

- fea- Maar eer ik myne Leer-reden eindige, kan

# ik niet nalaten myn verſchuldigde plicht af te4242% (ZC' -

#an leggen aan UE: Ed. zeer geächte HE E R

WYN GOVERT vAN WYN, die met zoo veel

luiſter alhier 26 jaeren het PENNING -MEE

stErsCHAP van de Viſſcherye hebt bedient,

en door uw wys overlegh en naeuwe toezicht

zoo veel duizenden voordeel aan de Visſcherye

van MAAs-SLuxs hebt toegebragt, myn oog

merk is niet hier te vermelden en te roemen

uwe byzondere liefdadigheit, aan zoo veele

behoeftige luyden betoont, ik wil alleen my

quyten van myne verplichtinge, om opentlyk

onze DANKZEGGING te betuigen voor de o

vergroote Gunſt-bettyzen, waar mede gy uit

onverdiende muldadigheit over cenige jaren niet

alleen onze D1AcoNIE hebt gelieven te be

kroonen door haar te beſchenken met HoNDERT

en v 1 ER NIEuwe ROUW - MANTELS,

om die tot onderſteuning van onze behoeftigen

te konnen verhuuren; ja nog van dit jaar on
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ze Plaats hebt verciert met zulken gemakke

lyken STEENEN TRAP met een Y SERE LEu

NING, in welkers opmetſeling gy de MEESTE

KOS 1 EN hebt gedraegen, maar byzonder

vinden wy ons overredet, om onze verſchul

digde dankbaarheut te betuigen voor dat kos

te yk PRoNK-sTuK des O RG ELS, welke

gy uit loutere mildadigheit, en onverzogt, aan

de KERK van MAAS-SLUYS hebt ge

ſchonken, en daarenboven uit een vry gunſt

bewys voor den ORGELIST jaarlyks een eer

lyk Trattement hebt bezorgt: -

Dies ik, zeer geächte Heer, UE. Ed. Zegen

uit naam van alle goede IN GE z E T EN EN #enſch

van MAAs-SLuxs van herten DANK-zEGGE#n

voor dit weergaloos GESCHENK en dit ſchoon WYN.

SPEELTuy G ter bevordering van des Heeren

LoF: de Algenoegſaeme Springbron van alle

waere zegeningen vergelde UE. Ed. overvloe

delyk deze ongehoorde Liefde - daad, en wil

niet vergeeten den arbeid uwer Liefde aan zyn

Huys gedaan: Hy, die zit boven den kloot

der aarde, zette u tot zegeningen in eeuwigheit,

en vervrolyke u met vreugde voor zyn aange

zigte, zyne ſlinker hand zy onder uw hoofd,

ende zyne echter hand onderſteune u: God, die

wil wº on n onder de Lofzangen Iſraëls in zy

nen Tempel, doe op UE. Ed. ruſten alle de

30
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zegeningen van zyn Huys: hy wil UE. Ed:

die tot voortzetting van den openbaren Dienſt

Gods, zyn Huys voorzien hebt met zulk een

heerlyk ORGEL-STUK, ook zelfs maken

tot zynen T E M PE L, en tot een Woonſtede

Gods in den Geeſt, waar in hy een geduurig

verblyf neemt met zyn genaede, en waar in

hy geſtaedigh zyne goddelyke aanſpraeken en

antwoorden doet hooren, als eertyds boven

de Arke tuſſchen de vleugelen der Cherubi

nen, dat gy als zyn TEMPEL aan den Heere

moogt zyn toegeheiligt, en toegewydt aan

zyn dienſt, om op den Altaar uwes herte

geſtadig brandende te houden het vuur van

Gods GEEST van den hemel nedergedaalt, en

het vuur van een geheiligden Y vER voor de

eere van zyn Naam, om geduurig daar op

aan te ſteeken het Reuk-offer uwer GEBEDEN,

het Brand-offer van een waarachtig berouw,

het Drank-offer uwer TRANEN, het Lofoffer

van uwe DANK - ZEGGING EN, en het Spys

offer van ongeveinsde GoDvRuGT, gemengt

met zouT-AANGENAAMHEIT in Gods oogen:

hy wil u als zyn TEMPFL meer en meer op

pronken met het cieraad van allerhande Chri

ſtelyke deugden, ja de eeuwige God zy uwe

wooninge, en van onder een wige armen, hy

verſteeke u in cene hitte ten dagen des quaads,

('72
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en doe u onder de lieffelyke en aangenaeme

ſchaduw en zyner vleugelen veiligh ſchuilen.

Die alleen zalige God, die zeggen kan, myn

is het gout, en de myn is het zilver, die uw

vermogen overvloedelyk heeft doen aanwas

ſen, vergunne u die ſchatten in zyne gunſt te

bezitten als goederen van zyne rechterhand,

hy verrykke u met de geeſtelyke goederen van

zyn Huis, met zyn krachtig goud, beproeft

komende uit het vuur, met de onwaardeerba

re Peerl de Heere Jeſus, met zyn eeuwigege

rechtigheit, waar mede gy de machten der

helle kond uittarten: Ja de Almachtige zyuw

overvloedig goudt en krachtig zilver. Die

ontfermende GoD, die uwe ingewanden in

mededoogen heeft ontſteken, om de bedruk

ten te hulp te komen, en de herten der We

duwen te doen vrolyk zingen, wil maken, dat

de lendenen der armen u mogen zegenen, als

zy van de vellen uwer lammeren werden ver

warmt, die OuDE VAN DAGEN, in wiens

hand onze jaren zyn, en u op dezen dag een

zeldzaemen ouderdom van 9o Jaren doet be

reiken, verleene UE: Ed: een langduurige en

voorſpoedige gezontheit, beware en vernieu

we de vermogens niet alleen uwer ziele, maar

ook de krachten uwes lichaams als eenes A

rends, hy bekroone met zyn gunſt uwe gry

ZS
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ze hairen met die cierlyke Kroone die op den

weg der gerechtigheit werd gevonden, hy be- .

waere UE: E: in dezen hoogen ouderdom op

uwen wegh, hy wil zyne kingelen van u be

veelen dat ze u bewaeren op alle uwe wegen,

op dat gy uwen voet aan geenen ſteen moogt

ſtooten: hoeuw lichaam zwakker en nederge

boogener na de aarde helt, hoe hy uwe ziele

hoe langer hoe hooger ten hemel doe verhef

fen, hy wil u ter beſtemder tyd voor een bou

vallige hutte des lighaams een vaſt gebouw

geven, een huis niet methanden gemaakt, maar

eeuwig in de Hemelen! God weere alle ver

derfelyke plaegen van uwe tente, en geeve u

vrede in uwe wooninge, de waere Schechina,

de goddelyke inwooninge, welke de Jooden

wilden dat op niemand buiten het Land Cana

an ruſtede, wil u overſchaduwen, ik meen

de geeſt der Heerlykhelt, in zes benaautheden

wil hy by u zyn, en in de zevende wil u het

quaad niet aanroeren; hy doe UE. E. zitten in

de ſchuilplaatſe des Alderhoogſten, vernagten

in de ſchaduwe des Almachtigen, hy wil u zo

dekken met zyne vlerken, dat gy onder zyn

vleugelen moogt vertrouwen, nogh behoeſt

te vreezen voor de ſchrik des nachts, nogh

voor de pyl die des daags vliegt, nog voor

de
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de peſtilentie, die in de donkerheit wandelt,

nog voor het verderf, dat op den middag ver

woeſt: hy heilige UE. E. in voorſpoed, on

derſteune u in tegenſpoed, in krankheit en op

uw doodbedde, en als het de Heere van le

ven en dood behagen zal u van uw poſt af te

roepen, zoo doe hy u waekende bevonden

werden, als weetende dat 'er geen werk is,

nog verzinninge, nog wetenſchap, nog raad

of wysheit in het graf, daar gy heenen gaat,

God Vader omhelze UE. E. met zyn eeuwige

barmhertigheden, de Zone reinige u met zyn

dierbaar bloed, en de Heilige Geeſt vervulle

u met zyne onuitſpreekelyke vertrooſtingen,

en na dat gy over het weinige zyt getrouw

geweeſt, wil hy u over veelen zetten, hy

doe UE. E. eindelyk, na dat gy alhier Gods

Raad zult hebben uitgedient, in een hoogen,

gezonden en gezegenden ouderdom ten gra

vc komen, gelyk de koorn-hoop t'zyner tyd

opgevoerd werd, en doe u daar erlangen een

ryken ingang in zyn Hemelſch Koninkryk,

daar wy geen Tempel meer van noden zullen

hebben, maar daar de Heilige Drie-eenige

God onzen Tempclwezen zal, en 'tLam onze

keerſe, hy doe u met alle de Heiligen de we:

reld oordeelen, en met Jeſus heerſchen op

zy
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zynen Throon, gelyk als hy overwonnen

heeft, en met zyn Vader gezeten is op zy

nen Throon. Daar op zegt onze ziele AMEN !

De Heere doe alzoo, en beveſtige de herte

lyke wenſch van zynen knecht uitgeboezemt,

en al het volk zal zeggen

A M E N.

GEZAN
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L E Z E R.

Et heerlyk en beroemt ORGEL, door

den Here Govert Pieterszoon van

Wynaen de Kerk van Maesſluis ge

ſchonken, is oorzaek dat meer dan

een Liefhebber der dichtkunde zyne ſnaren

heeft willen ſpannen, om dit kunſtig en vol

tooit Kerkſpel met zyne lier te vereren, de

dag der Inwyding, die net op den tnegentig

ſten verjaardag des heren Van Wyn invalt,

noopte de Dichters aen om hunne gezangen

aen het Spel te huwen, en teffens de bloemen

hunner poëzy tot een letter- en geboortekrans

te ſchakeren, om dien, onder d' inwyding

van hetOrgel, den here Van Wyntoere wyden.

En gemerkt men den lezer alles heeft wil

len mededelen dat tot lof van het Orgel kan

dienen, kan men zich niet ontſlaan te zeggen

dat den begaefden Here en Mr. Theodoor van

Snakenburg, begunſtiger der vrye kunſten,

verzogt zynde om naer een bepaelt voorſchrift

een Latyns opſchrift van twe vaerzen te ma

ken, deze twe volgende opſchriften heeft

opgeſtelt, waar van het eerſte verkozen en

met gulde letteren op het Orgel in dezer voe

gen geplaetſt is:

H 2 'Qgi



Qui luſtra celebs bis novem vixit pie

Deo me conſecrat Govardus Wyntus.

A N D E R S.

Donum Govardi Wynit

Qui luſtra celebs jam peregut bis novem.

Het andre Latynſche byſchrift, mede op het

Orgel te vinden, is van den vernuftigen here

Carolus van Heusden, Praeceptor van het I a

tynſche School in 's Gravenhage, en van de

zen inhout:

ConCImat eterno VoXqUe anIMUsqUe Deo.

De volgende vaerzen van Hendrik Schim zyn

op deze wyze op het Orgel geſchildert:

Nu moogt ge, o Kerk, het kunſtgeluit

Des Orgels drinken met uwe oren,

't Geen Salem ſticht, en d Englekoren

Bekoort, en lokt ten hemel uit.

Bazuin Godts lof met tempelpſalmen.

Smelt onder 't ſpel uw hart en ſtem,

En zweef naer 't nieuw Jeruſalem

Op enen vloet van hemelgalmen.

Verhef VAN WYN met keel en ſnaer,

En wil met juichende orgelklanken

Hem voor het Spel en Speelloon danken,

En voeren op 't muzykaltaer.

Dit is het enige, waerde Lezer, van 't welke men u

heeft willen kennis geven, verhopende verder dat

UE. deze Gezangen met zoo veel toegenegentheit

moogt ontfangen als dezelve den Gever van dit Orgel

zyn toegezongen. DE
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v E R HE ER L Y K T, '

By gelegentheit dat het Maesſluiſche ORGEL

door den Here GO VERT van WTN geſchonken,

- op zyn E. tnegentigſte Verjaardag

wierd ingewydt.

Begrepen in twee boeken:

D O O R.

H EN D R IK S CH I M.





AEN DEN HERE MYN NEEF

G OVER T van wYN.

E&G NeefVAN WYN, wil myngezangen,

Die ik der Zang- en Speelkunſt wy,

De bloemen van myn poezy,

Met enen geur van gunſt ontfangen.

Uw multheit geeft myn #ſtof,
Uw milthelt doet myn tonen ryzen.

Uw milthett doet me uw rykdom pryzen,

En vrolyk weiden in uw lof

Gy, door geen ſlinxſen drift bereden

Naer meer dergelt, waer elk om zwoegt,

Zyt met uw goedren vergenoegt,

En wilt die elders uitbeſteden,

Gy deelt die aen den armen mé.

Gyvoed en laeft, en wilt hen dekken.

Elk bid dat Godt uw tyd wil rekken.

Ons Dorp, gewoekert uit de zee,

Moet mede alom uw lof gedenken,

En uwe multheit, waert gevtert,

Om dat gy 't hier en daer verſiert,

En luiſter geeft door uw geſchenken.

Maer onze Kerk vooral, die gy

Een heerlyk Orgel woud vereren, -

H 4 Zal



Zal uw verdienſten hoog waerderen,

En wenſchen met de vurgery,

Dat gy, thans tienmaelnegen jaren,

Uw aengenamen levenstyt

Met een geruſt gemoet verſlyt.

Wie brengt my palm- en lauwerblaren

En al de bloemen die 'er zyn,

Ik zal die door elkander mengelen,

En voor uw zilvre lokken ſtrengelen

Gelyk een krans, o Neef VAN WYN,

En u een lied ter ere zingen.

o Zang- en Speelkunſt, juicht om ſtryt,

Nu t Orgelſpel wort ingewyt,

En Francken duizent zegeningen

Op mynen gryzaert nedergiet !

Maesſluis verhef uw kerk en toren

Nu hoger om uw ingeboren

Van wien gy zoo veel heils gentet.

o Hemel ! kroon de levensdagen

En 't edel brein myns braven Mans,

En doe hem zyn geboortekrans

In uwe gunſt nog lange dragen.

En gy, o Orgel, ſchel van toon,

Dat onze driften kunt verwinnen,

Verhemel 's mans gemoet en zinnen,

Dan oogt hy naer de levenskroon,

Dan vaert hy naer Godts ltſtprieelen

Op enen vloet van klanken ſpelen.

/

HENDRIK SCHIM.
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HET EERSTE B 0 EK.

# #### En ander mag een hogen tOOn Aeuhef

zyne fixe ſnaren ſtellen van 't
- 9 Gezang.

Wanneer zyn dichtgeeſt raekt aen 't zwellen,

En ſchenk het Spel een edler kroon,

En ſpeur der pypen kunſtbedryven

Eens naer, om 't eerſte puikgeſchal #.
Den wint, de herders, of 't geval, andreden

Of aen Minerva toe te ſchryven, ##

En vraeg te Thebe, en Krete, of daer zyk na

Den eerſten vinder is geboren, ſpeuren.

Om 't nette kunſtbericht te horen,

Of tracht, op 't klinken zyner ſnaer,

H 5 In
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In ruimer beemden uit te weiden,

Om d' edle Speelkunſt, waert geroemt

Gekroont met fluiten, en gebloemt,

Van Jubals tyden af te leiden,

Laet andren, wie dit doel veracht,

't Naeukeurig oordeel ſnedig ſlypen,

Om zich een denkbeeld van de pypen

Te vormen, die hy heeft bedacht.

Zyn toe. Ik zal alleen myn yver tonen,

# Beſtraelt met luttelgeeſt en vier,

haren lof. En met myn kunſteloze lier

* "k" De goude Zang- en Speelkunſt kronen, .

De Zang- en Speelkunſt die alom

Verſteende harten kan ontroeren, -

En in verwondering vervoeren,

En heerſcht in 't godtlyk heiligdom.

#" o Nachtegalen leert my zingen,
ping. Die oren geeft aan beemt en wout,

En eeuwig 's Heren lof ontvout,

Met hondert toonveranderingen.

d'Englen. Toen d ongevormde wereltſtof

#" Door 's Hemels macht was ſaemgeronnen,

ping met De duiſternis wierd overwonnen

#e Van 't licht, en d'aertkloot, dik en grof,

# Op onverwikbre ſteunpilaren

vlykt. Gegront voor al 't bezielt geſlacht,

Wiert 's Heren wysheit, en zyn macht,

Met hemelzang en ſchelle ſnaren, -

t Ecn

D
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Fen overheerlyk kunſtmuzyk,

Met meer dan hondertduizent tongen,

Zo hel beſpeelt en opgezongen

Van d' Englen, die in 't hemelryk

Van ver dit prachtig pronkſtuk zagen,

Dat aerde, water, lucht en vuur,

In een gedommelt op dat uur

Uit hun verwarring ganſch ontſlagen,

Zich vrolyk repten naer hun ſté,

Om, vers ontheven van die kluiſteren,

Nu beter naer 't gezang te luiſteren,

Gezang dat Godt, in 't ryk van Vré

Verhoogt, zo geeſtig wiſt te ſtrelen,

Dat hy in 't ruime vak der lucht

Wou ſcheppen ene grote vlucht

Gevlerkte Zangers, zoet van kelen.

Maar zeg me, o vrolyk pluimgediert,

Dat met uwe uitgeſpreide wieken,

Zo ras het licht begint te krieken,

Al zingende ten hemel zwiert,

Om Godt, de Bron der zegeningen,

Oneindig goed, oneindig ſchoon,

Te loven met een blyden toon,

Of gy de menſch hebt leren zingen?

Of kunt ge, o ſnelle vogelvlucht,

Dit kunſtgeheim my niet ontdekken?

Dan zal ik mynen zangluſt wekken,

En zweven door de dunne lucht

'tGeende

Godheit

zo be

koorde,

dat zy de

ganſche

luchtmet

zingende

vogelen

ſchiep.

Op

Dog ofde

mens het

zingen

van de

voglen of

Engelen

geleert

heeft is

onzeker



124. De Zang- en Speelkunſt

Op vlugge wieken van gedachten,

En kloppen by Godts Zangkoor aen

Om deze waerheit naer te gaen :

o Zangrei, die op witte ſchachten,

Rontom Godts gouden reukaltaar,

Geduurig vliegt, en al de kringen

Des hemels, wen gy ſlaet aen 't zingen

Vervult, of op uw vedelſtaer

En gulde citers valt aen 't ſpelen,

Ai zeg me of't menſchdom, waert ge-eert,

Van u de Zangkunſt heeft geleert,

Toen ge uit uw hemelſche priëelen

In Edens luſthof nederſtreek,

In ſchadu van de heillaurieren,

Om 't eerſte bruiloftsfeeſt te vieren

Bv 't ruiſchen van een zilvre beek?

Maer, och, het Zangkoor heeft gene oren,

Zo wedergalmt het van Godts eer.

Des dael ik weêr op aerde neêr.

De Zangkunſt is licht aengeboren.

Hyver. Hoe 't zy, de menſch die in den hof

maek: Van Eden met Godts beelt mogt pronken,

## En zelf den ryxſtaf is geſchonken

mede in Uit 's hemels hant, had ruime ſtof

#OmGodt met hart en ſtem te danken,

zelheit. Waerom hy hem in 't zalig Ryk

Toewent en wou zyn hofmuzyk,

Bezielt met uitgeleze klanken.

Maer



Verheerlykt. I. Boek, 125

Maer zyt ge, o Zangkunſt, die uw tyt

Aen Godt, de ziel van 't zalig leven,

Zeer hoºg en diep in 't gout verheven,

Met allen eerbiet hebt gewyt,

Met d'edle deugt niet wechgevlogen,

Toen 't heilig Recht ten hemel ſteeg,

Alwaer 't Godts heil en gunſt verkreeg,

In top der ruime ſtarrebogen?

Neen. toen de zonde haer gebiet En ver.

Op 's werelts ſchoutoneel wou tonen, #

Naer ſcepters greep en goude kronen, zua den /

Zweeg noch uw ſtem vol orglen niet, val om de

- zorgen te

Maer liet zich met meer yver horen, verdryve

Zo ras de zorg en bleke ſmart

Hun woonplaets zochten in het hart

Der menſchen, en de vreugt hare oren

Blyde op wou ſteken, om 't gemoet

Van kommer en verdriet te ontlaſten,

En hart en oren te vergaſten

Op 't feeſt der noten, eél en zoet

Van galmen, die de ziel verquikken,

De welluſt in het zangryk koor

Bekoorlyk indrinkt met het oor,

En kluiſtert in onzichtbre ſtrikken,

En hierom was de vogelvlucht Geºni,
- d'Arkook

By Noachs ſpysvertrek te vinden plaetshad

In d' Arke, toen 't geloei der winden, alwaerde

zingende

En 't woedent water, zucht op zucht #
Uit vlugt
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...ga zº Uit Noachs bangen boezem wrongen,

Noachs Opdat hy door het fraei gefluit

# En zielbekorelyk geluittrek hing - tv

## Van allerhande blyde tongen -

in den Getrooſt tnogt worden in zyn nood,

druk te - »

#. En opgebeurt om Godt te loven,

ken. Al ſcheen hy, diep in 't ſchip verſchoven,

Te worſtlen met de bleke doot.

Maer hebt ge, o Outheit, grys van hairen,

Met ene eerwaerde deftigheit

de zang- Bekleet, my kortling niet gezeit,

kunſt, in Dat d edelſte uwer kunſtenaren

#. Slechts wiltzang zongen in uw koor,

beſchaft Gelyk de vogels, ſchel van kelen,

## Opdeunen in de zangprieëlen,6'78, wº t/2 - 9.

volmaakt. En dat de Zangkunſt, ſchoon zy 't oor

heit aen. Kon ſtrelen, luttel wiſt te paſſen

In 's werelds wieg, op wys, en maet,

En orde, waer zy uit beſtaet,

Is in volmaektheit aengewaſſen,

Zo ras de naerſtigheit en vlyt

Hun krachten wilden ſamen ſpannen

En al d' oneffenheen verbannen,

Die ſpoedig in vorſt Cyrus tyt

Heemſnorden op hun vale wieken,

Toen d' eêlſte wysgeer, Samos vreugt,

Pytagoras, op kunſt en deugt

Verſlingert, d'eeuwige eer der Grieken,

- - De
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De Zangkunſt vormde op ſchoonderleeſt,

En boude op vaſte ſteunpilaren - --

Der Wiskunſt, die den roeſt der jaren

Verduren, fier en onbevreeſt ?

o Ja. en 't is me ook niet vergeten

Dat gy me teffens hebt ontvout

Hoe deze kunſt is opgebout

Door gloryzucht, die braef wou zweten hºe
2- - ' - deSchou

Op 't nieugetimmert zangtoneel, tomelen

Om met den zangprys wech te ſtryken. alwaer

- - . - 0

Wat vloeiden er uit alle wyken ##
2 ſtryt ſong

Om ene welbegaefde keel om den

Te horen, allerhande lieden #

Van oude, kunne, en aenzien aen ! zeerdien

Wat vlºcht men groene zegeblaén! ſtigva
WCZ!.

En hoe ſloeg ieders hart aen 't zieden,

Al dong hy naer den zangprys niet,

Op dat zyn vrient er mé mogt pralen !

Wie eens d' aloude vreugdemalen

Had bygewoont, waer elk een liet

Vol aertige veranderingen

Invoerde, had gebrek aen geeſt

En oren, en moeſt op die feeſt

Zich zelf verliezen onder 't zingen.

Maer om het menſchelyk gemoet

Met keur van galmen bet te treffen,

En naer de ſtarren te verheffen,

Verzogt de Zangkunſt, opgevoet

In
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werae, In 't zalig hof der Fnglekoren,...

de Dicht. De Dichtkunſt tot haer gezellin,

# Die uit het hemels hofgezin

kunſtmet Flux neêrſtreek, en, byna in oren

"r": Hervormt, haer malſche klanken dronk,
vereerde, 5 T - -. Y

geen ge. En haer, om ruimer uit te weiden,

# En 's Heren deugden te verbreiden,

#. · De Lier uit enkle vrientſcha, ſchonk.

En gy, o Speelkunſt, neergezegen

Die, door Van 't helderſchitterent geſtart,

de Steel Alwaer uw Speeltuig blinkt en barnt,

# Die al de klanken fix kunt wegen

zulk een In d eêlſte ſchael van uw gehoor,

#- Woud toen de Zan kunſt mê verzellen

luit #, En uwe wangen laten zwellen,

# # Om met uw blaestuig door het oor

## In 't hart de zuivre g de dienſtvonken

geſtreelt Bet op te blazen, en Godts lof

" Zo uit te galmen, dat het hof

Des hemels, waer Godts Zangers pronken

Met fluit, en harp, naer 't kunſtgeluit

Wou luiſteren, en al de koren

Verrukt, wantrouden ſchier hunne oren

En zagen vol verwondring uit,

Eaats. En wilden, door 't verdrag der ſtemmen

wekt om Geraekt, hun hemels feeſtmuzyk

# Doen wen len door het eeuwig ryk,

En op den wint der galmen zwemmen.

Terwyl
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Terwyl ik juiche met myn lier, t; Een ver;

Omſchynt me uit d' opperſtarrezalen heerlykt

Zeer onverwacht een vloet van ſtralen, Prieſter

- - - zerſchynt

Een glans, en blinkent hemelvier, den

Waerin me een Jongling chynt verdronken, Lichter.

Die op de vlerk eens Engels zit, -

Den wierook zwaeit, en plechtig bid,

Dees pronkt in 't midden van de vonken

Gelyk een Prieſter, uitgeleert

In 's hemels wetten en verbonden:

Ai, hoor, hy wil ons oor verkonden

Hoed edle Zangkunſt God vereert

En zyn gewyden naem wil vieren . . . .

In zyn voorbeeldig het 'g huis,

By al t gereutel en geruiſch

Van t evys bloedende offerdieren: - - - *

Nacu zingt hy, quam de morgenſtont. Die hem

r

* DUlſ Of w e -1- - ' - verhaele

Met zyne gou gepluimde wieken ; hoe de .

En r zen om zyn lippen krieken, ' Minſk

Of't zangkoor opende zyn mont , " "
7 w - '- ---- . , onderden

Vol heiligheit by 't morgenoffer, Levvti

Wanneer het outer wiert bef roeit, ##

De tempeldicnaers onvermoeit ##
Aen 't zweten raekten, kruik en koffer gehoort,

» &

Geledigt wierden om een gift

Aen Gode eerbiedig op te dragen,

Wou Levy van Godts lof gewagen

In zanggedichten, ryk van drift
I -
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En geeſt, in d eerder kerkgebouwen.

Wat was de Zangrey bly van geeſt

Op 't heerlyk loverhutten feeſt

In 't vrolyk voorhof van de vrouwen,

Alwaer de Blyſchap nimmer zweeg,

En zo veel uitgeleerde tongen

Gewyde trapgezangen zongen,

- Wier klank door lucht en wolken ſteeg.

ploed- Mendenke of God, gekroont met ſtralen D

#n Zich in de Zangkunſt niet vermeit,

zelfeen. Die met zyn tegenwoordigheit

##,. Zelf in een wolk quam nederdalen

hebben in In 't heilig Heiligdom, wanneer

## De Zang- en Speelkunſt ſaem beſloten
#" Om zynen name te vergroten,

En toe te zwajen lof en eer!

En hierom wou hy , om de tonen

'tgeen de Te zegenen van Zang en Spel,

rede zal By 't bly en zingent Iſrael

# In 't midden dier gezangen wonen.

door ver- Wien dunkt het dan nog langer vremt,

J# Dat David, Godts gewyde Zanger,

# Van 's hemels eer en goetheit zwanger,

ºnder- . De harp in zyne vuiſt beklemt,

# En in een ſchaer van zanggezellen

zer kunſt En ſpeelders van Godts daden ſpeelt,

J#ºnder- En vaek den dag des heils verbeelt,
ſtigde. * * * *

" Wanneer zyn dichtäer raekt aen 't zwellen ?

Wat



Verheerlykt. I. Boek. 131

Wat reppe ik van het kunſtgedruiſch

Van harpen, luiten en cimbalen,

Toen hy vol ſtacy af ging halen -

Godts Arke uit Obed Edoms huis,

Om ze in zyn ryxſtat neer te zetten,

Toen zyn gewyde zangrei zong,

En hy van blyſchap ſpeelde en ſprong,

De Prieſters bliezen op trompetten! -

Ofhoe myn Koning van 't muzyk

Zich met een vrientlyk wezen wende

Naer zyne versverkore bende ,'

Van kunſtenaers, die elk hun wyk

En vaſte ſtant is voorgeſchreven,

Gelyk Jeruſalem wel weet,

En Gibea niet ligt vergeet,

Alwaer 't gezang wiert opgeheven,

Vol ongelyke eenparigheit, -'- ,

Verſchillende eendracht, zoet van wyzen,

Muzyk die door het kunſtig ryzen -

En dalen 't hart met welluſt vleit.

Worſt David wou nu niet vertragen, º

Nu zulk een overgrote wolk Fn ene

Levyten, al dienſtvaerdig volk, #%.

Zich van de moeite vond ontſlagen . E.,

Om d' oude velttent hier en daer dea/okte.

Op hare ſchoudren om te voeren,

Om pyp en ſnaer te laten roeren,

En met godenking vreugtgebaer

1 2. - -
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pie in de De Zang- en Speelkunſt aen te fokken,

# Op dat zy eens ter goeder tyt,

Saimons Wen 't nieuwe Huis wiert ingewyt,

##Met kunſt en pracht ten top voltrokken,

mogten Met groter nadruk, kracht en klem,

helpen. In zyn doorluchte tempelkoren

"yden Haer Speeltuig zoude laten horen,

En doen verſmelten in hun ſtem,

Om Godt, gekroont in 't hof der hoven,

Door tong- en ſnaermuzyk bekoort, \

Die naer den zulvren lofzang hoort,

Met hart, en harp, en ſtem te leven.

De Prie- Hier zweeg myn Hemeljºngeling,

##En ſteeg naer 't eeuwig ryk der dagen,

en vaert. Door eenen Luchtgezant gedragen ,

"" En 't licht dat in een rºnden ring

Myn godtgewyden had omſchenen,

Verſmolt, en ik door dit geluit

Geraekt, verhiefmyn doffe fluit

Weer in het Godtshuis als voorhenen.

DeSang- o Godtgeheiligt Zang en Spel,

#". Geoeffent by d' aloude Joden,

# ook Gy wiert zo wel by valſche goden

##, Geviert, als onder Iſraël,

##By hun bekranſte kerkaltaren !

Godtº- Men vraeg 't Egipte en Griekenlant,

# Waer gy met vrucht zyt voortgeplant,

En aen de woedende Barbaren,

Waer
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Waer nimmer Godtsdienſt is verricht,

(Wiens ſpeeltuig aenden wand blyft hangen)

Dan onder 't klinken der gezangen,

En hierom kon 't bekoorlyk dicht

En ſpel te Rome zo behagen,

Dat Febus, ryk van geeſt en vier,

Wiert uitgebeelt met ene lier,

En Pan de herdersfluit moeſt dragen.

Men dacht voorheen, o zeltzaem blyk

Van achting, dat de gulde ſtarren,

Die nimmer in hun loop verwarren,

Geregelt wierden door muzyk,

En d as des hemels, door 't vermogen -

Van deze goddelyke kunſt,

Die ieders achting wind en gunſt,

Op maet en orde werd bewogen. -

erſ.nel r !

o Kunſt ten hemel afgedaelt ! . Lofder

o Zoet verdrag van ſtem en ſnaren A4uzyk.

Dat naer de ſtarren weet te varen,

En 't oor op lekkerny onthaelt! - -
-

Daer ge, aen een juiſte maet gebonden,

Uw tonen ſnyt, verlengt, of ruſt,

Of aertig koppelt naer uw luſt,

Al wiert myn lier door hondert monden

En al het ſpeeltuig der muzyk,

Vol loutre hemelval geſteven,

Ik ſchoot nochtans aen zwier en leven

Te kort, om u in 't vrolyk ryk,

I 3 . Om
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Omſtuwt van Speelders in te voeren,

En Zangers, daer ge, als KroonvorſtinDe ziel beheert naer uwen zin, w

Den menſch vermaekt, of kunt beroeren,

En daerom bloos ik in 't gelaet, "

Om dat ik durf beſtaen te zingen

Van uwe zielbetoveringen,

Waer mê gy al wat leeft verzaet.

Wie kan u oit naer waerde loven,

o Puikmuzyk, die 't oor vergaſt,

Aen ouderdom, en jonkheit paſt,

In tempels, en in vorſtenhoven

De ziel van prins en prieſter treft,

En op het danſen van uw vingeren

Weet ſtem en ſpel dooreen te ſlingeren,

En 't hart tot heiligheit verheft!

'k Worde op den wint van uwe galmen,

Die 't ruim der lucht beweegt en roert,

Door 's hemels kreitſen heengevoert,

Vooral wen Davids tempelpſalmen

Myn geeſt verrukken door het oor,

En d' edle Dichtkunſt al haer krachten

Heeft uitgeſtort om myn gedachten

Te d en verhuizen naer het koor

Der Englen, waer Godts koorkoralen ?

De citer roeren en de trom ,

En, in het eeuwig heiligdom,

Bekoorlyk kloppen op cimbalen.
- , - Zo
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-Zo ik, die niet ben opgevoet

In d' aengename zangprieëlen,

En zelden kunſtig hoorde ſpelen,

Wou roemen met een milden vloet is

Van klanken 't zoet der hemelwyzen,

En al dengeur, de kracht, en 't pit

Die in de Zang- en Speelkunſtt zit

Om hun vermogen aen te pryzen,

Hoe Godts gewyde kerkkronyk,

Om deze kunſt in top te heffen,

Getuigt dat zy 't gemoet kan treffen,

Hoe woude ik dan de puikmuzyk

Met geeſt en kracht op 't outer tillen,

En 't flaeuwe dichtvuur, dat myn kunſt

Bezitten mogt door 's hemels gunſt,

In haren friſſchen lof verſpillen!

Zo 'k zingen wou, hoe Zang en Spel -

Gebruikt zyn om Godts wet te leren,

En zelf Godts volk deên profeteren,
Hoe 't afgezondert Iſrael - we

Door 't groot vermogen der gezangen,

Naer 't hemelſche wiert opgevoert,

En aen Godts vrientſchap vaſtgeſnoert,

Om beter 's Heren Geeſt te ontfangep,

En hoe van Gibea een wolk

Van Zienders, ſpelende op hacr fluiten,

Met pypen, trommelen en luiten

Neerdaelde, om aen 't geheiligt volk
t - I 4 - Verbor
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Verborge zaken af te malen,

ik zou, verſlonden in haer lof,

In zulk een overvloet van ſtof

Verbyſtert raken, en verdwalen.

o Kunſt, die ziel en zinnen ment,

Wat worden uw verheve noten,

In duizent vormen vaek vergeten,

By 't redenloos gediert erkent !

Zo ras de harder valt aen 't blazen

Op 't ſchelle zevenmondig riet,

Staet al het vee om 't kunſtig liet

Verwondert, en vergeet te grazen,

En 't paert, op veltmuzyk bekoort,

Begint zyn yver braef te wetten,

Wanneer 't door ſchorre krygstrompetten

Tot dapperheit wort aengeſpoort.
Wie kan de kunſt en kracht afmalen

Van ene luit en ſchelle keel ?

Ze ſchynen my een Zangpriëel

Vol ſchone hemelnachtegalen.

Hy ver. Wanneer men ſpeelt, of vrolyk zingt,

## Dan ſteken weide en wout hunne oren

om enige Nieusgierig op om 't liet te horen:

#* Dan wºrt de weſtheit tam: dan ſpringt
#e, laf Fen dartlen hoop van zeedolfynen,

#eden. Van blyſchap uit het zilte nat:
('AZ, Dan ziet men ene ontmuurde ſtat

Omringt met veſten: dan verſchynen, O

- - Inl
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Om enen goeden burgerſtaet

Vol goede zeden aen te queken,

In weerwil van de ſnô gebreken,

De deugden in een wit gewaet. . . .

Terpa der kon met zyne ſnaren &

De burger wiſt in boeyen ſlaen, -

En d' Eendracht blyde heen doen gaen,

En Lac demond en bedaren. -

Ja toen dees lantaert wreet en fel

Gegyzelt wiert in 's vyants klaeuwen,

En hy zyn krygsmacht zag vertlaeuwen,

Begon Tyrteüs op zyn ſpel

Van pypen zo volmaekt te ſpelen,

Dat d' overwonne legerſchaer

Door 't Spel gemoedigt, al 't gevaer -

Ontſnapte, en zelf in d'eer mogt delen

Der overwinning, omdat zy - - -

Den ſtryt hervatte, en met laurieren

In 's vyants oog mogt zegevieren.

Toen Alexander, heuſch en bly,

Zich aen een maeltyt wou vergaſten,

Heeft hem de Speelkunſt zo gevleit

En aengezet tot dapperheit,

Dat hy naer zyn geweer moeſt taſten,

Maer toen dees kunſtenaer den toon

Verſtelde van zyn fixe ſnaren,

Wiel flux myn krygshelt aen 't bedaren.

Wie knielt er dan niet voor haer troon?

I 5 De



138 De Zang- en Speelkunſt

En ge. De driften dienen haer als ſlaven,

tuigt dat. En ſtaen voor deze majeſteit,

# Wanneer 't haer luſt, gezwint bereit,

# #- En eren heur gewyde gaven.

ſten, de De Droefheit mag in diepen rou

# Gedompelt, treurig ſlaen aen 't klagen,

ſtiert, en Den trooſt ontzeggen van haer magen

# Wanneer zy zwemt in tranendou,
eeſtert, -

Doch deze droefheit zal wel wyken

En ſmelten voor het kunſtgeluit,

Wanneer een harp, een lier, of fluit,

De rimpels zal uit 't wezen ſtryken.

Ofwil de Speelkunſt dat men zucht

En op haer tonen valle aen 't wenen!

Strak zullen al de ſtenen ſteenen.

Of vergt ze dat de ganſche lucht

Weergalm van vreugt! zy heeft de ſnaren

Maer aen te raken van haer ſpel,

Die aenſtonts luiſtren naer 't bevel.

Zy kan de Gramſchap doen bedaren,

Hoe fel zy woelt, en raeſt, en woed.

Zy is de leiſtar onzer zeden,

Geeft vleuglen aen de Kerkgebeden,

En heft ons op naer 't hoogſte Goet.

o Kerk, help dan de kruin verſieren

Der Zang- en Speelkunſt, waert bemint,

Pluk d' eêlſte bloemen die gy vint,

En ſtrengel die door uw laurieren.
- TD E.
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D - E

Z A N G * . ,

SPEELKUNST
VE R H E E R L Y K T.

HET TWEDE B 0 EK.

(N#&ſe zet myn geeſt nu wieken by?

Wie voert my door de hemelkringen? Inleiding

Wien luſt het, nu ik valle aen 't zingen,

Myn flaeuwe woordenſchildery

Aen 't kunſtig Orgel op te hangen,

Dat op Maesſluis Godts Kerk verſiert,

En dubbel waerdig is geviert

Met feeſtgedicht en kerkgezangen?

Terwyl ik dus vaſt roepe en ſpeel

Komt my Godts Kruisgemeente tegen

Die 't kunſtig Orgel heeft gekregen,

En 't orgel opwekt van haer keel,

Daer
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#. Daer zy, vol heilbeſpiegelingen,

meente Gedoſt in blinkent feeſtgewaet,

#, de Aldus, met een ontfronſt gelaet,

Dichter. Tot lof van 't Speeltuig ſlaet aen 't zingen:

Die't Or- o Orgel, grote en milde gift

## Van myn VAN WYN ! wiens liefdegaven

Maes." Alom vermaert zyn by de braven,

ſtºf ge- Die door ene onvermoeide drift
ſchonken, O -

#Om goet te doen van zyne ſchatten

#an haer Het Godtshuis met dit Spel verrykt,

## En niemant in geſchenken wykt,

kieſt. Hoe zal ik beſt uw klanken vatten?

Het welk o Schoon en heerlyk kunſtgeſtel!

## Wie doet my toch 't vermaek begrypen

gedae# Van uwe glinſterende pypen,

*eſtbryf: En al den luiſter van uw Spel?

Uw ſchoonheit vleit en ſtreelt myn ogen :

Al d'orde en evenredigheit

Die kunſtig legt door 't werk verſpreit,

En ieder menſch houd opgetogen,

Bekoort my om hun boufieraet,

Want wie zou al uw kunſtpanelen

En fraeigevoegde kapitelen,

Dat lyſt- en kroonwerk naer de maet

Gepaſt, geſchikt, naer waerde roemen,

Met al uw loofwerk, net beſneén,

En raer gebeitelt onder een,

Die wyngaertranken, en die bloemen,

'- Die
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Die luiten, fluiten, harp en veêl,

Tot byſieraden opgehangen,

Verheffen met zyn liergezangen?

o Miltheit, die zeer ſchoon, en eél

Op 't Orgelſpel zit uitgehouwen,

Met uwen hoorn van Overvloet,

Gevult met allerhande goet,

Hoe wenſchte ik uwen lof te ontvouwen?

o Stom doch leerzaem zinnebeelt!

o Schildery der liefdegaven! -

o Ereprikkel van de braven !

Die op 't miltdadig harte ſpeelt

Des Gevers dezer orgelpypen,

Hoe haek ik, wen ik u aenſchou,

Tot luiſter van dit kunſtgebou,

Myn geeſt en zinnen eens te ſlypen,

Om een bekoorlyk kerkgedicht,

Vervult met kunſtbeſpiegelingen,

Van uwen friſſchen lof te zingen,

Een dicht dat Sion ſtreelt en ſticht; .

Een dicht waerin VAN WYN zou leven,

Dat voorbeelt der miltdadigheit,

Die d' armoé zegent, wen zy ſchreit,

En altyt ré ſtaet om te geven.

Maer 'k wei nu in dien beemt niet uit.

Een ander mag 's mans deugt trompetten,

Een wys op zyne miltheit zetten,

En zich aen 't aengenaem geluit

Van
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Van zyn begaefde lier vergapen,

En van die beelden heffen aen

Die naeſt de gulde Miltheit ſtaen,

En pronken met 's Mans naem en wapen,

Of roem, zo hem de Zangkunſt ſtreelt,

En Speelkunſt, die met hun ſieraden

En welgevoegde praelgewaden

In top van 't Orgel ſtaen verbeelt,

En eer die brave kunſtmeeſtreſſen,

Die door een onderling verſtant

Altyt gepaert gaen hant aen hant,

En duizent aengename leſſen

Inlevren by den kunſtenaer,

Daer ze eeuwig, in het koor der koren,

Een reigezang van Englen horen,

En juichen op 't muzykaltaer.

Ik leen myne oren naer uw galmen,

En ver- o Orgel, klinkent kerkſieraet!

### . Dat my met uw muzyk verzaet

#, En godtgewyde Tempelpſalmen.

waarin de Daer hoor ik een gemengt geluit

# Van hoornen, pypen en en ſchalmeien,

ſchynt . Om 't allerfynſt gehoor te vleien.

#nel. Dan ſchynt er meer dan eene fluit

Aen 't ſchel trompetgeſchal te paren.

Dan juicht de pſalter, harp en trom,

Door 't ſchorre en dreunent kunſtgebrom.

Dan ſmelten lier en cimbelſnaren,

In
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In d'allerzoetſte maetſchappy

Verenigt, geeſtig in elkander,

En 't een geluit verdraegt het ander

En maekt de ſchoonſte melody.

Stak hier een viſſer, grys van hairen,

Die, in een hut van leem en ſtro

Gedoken, om de verſche zô

Wiſchte over driemaal vyftig jaren,

Door 't zielopwekkent kerkgeluit

Uit zynen yſren ſlaep verrezen,

Met een bedaert en ſtatig wezen,

't Gerimpelt vel ten golven uit,

Wat wou hy vol verwonderingen

Zich zelf verliezen in 't gehoor,

En denken dat hy in het koor

De heilige Englen hoorde zingen,

Ofdat de Dieren, ſchel van keel,

En d' Ouderlingen, die daer boven

In 't hemelryk den Schepper loven,

Opdeunden in Godts zangpriëel,

Ofdat hy dronk den galm der Geeſten

Die in de hoop der heerlykheit

Reikhalzen om Godts majeſteit

Volmaakt te zien op d eerder feeſten,

Wat wou hy denken wen hy 't Spel

In 't heerlyk heiligdom zag pryken,

Zo hy hier by wou vergelyken

Zyn klene houte Godtskapel,

i
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Dan dat in enen gulden regen - --

De Welvaert, met Godts gunſt beſtraelt,

Hier op Maesſluis was neergedaelt,

En zou In een gewenſchten ſtroom van zegen:

zuit de Dan dat dit wytvermaert Maesſluis,

#Beſchaduwt met een bos van ſchepen,

ſluis mo- Die hier de Welvaert binnen ſlepen,

## Geſtreelt door 't aengenaem geruſch

'dat het Der Maes, die ryxvorſtin der ſtromen,

den He- Die 't Dorp met zo veel voorraet dient,
mel te - -

vrient Den milden Hemel heeft te vrient.

heeft. Elk boete in 't loof der vygebomen

En wyngaertloten dan zyn luſt.

De Godtsdienſt mag hier hoog yt houwen

In zyn eerwaerde kerkgebouwen,

Alwaer de Godtsvrucht veilig ruſt

Op enen Hoekſteen, die 't geſteente

Van Arons borſtſieraet verdooft,

Want Kriſtus, myn verheerlykt Hooft,

Is d' eer en roem der Kerkgemeente.

Hier leen ik met een blank gemoet

't Geheiligt oor aen drie Gezanten,

Die Jezus kruisbanieren planten,

En val voor mynen Godt te voet.

Hier wil ik met een vloet van ſtemmen,

Indien my 't Orgel onderſteunt,

Godts lof uitgalmen dat het dreunt,

En juichende ten hemel zwemmen,

- En

(
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En dus eerbiedig heffen aen:

,, o Eenig eeuwig Opperwezen,

, Voor wien de Cherubynen vrezen,

,, Die om uw hemelzetel ſtaen!

, o Ongeſchape Zon vol ſtralen,

» Die eeuwig zyn zult die gy zyt,

,, Wier luiſter nimmer groeit of ſlyt,

, Wie kan uw goude deugden malen ?

, . Gy zit te hoog en diep in 't licht,
,, In 't opperſte der hemelwe'ven,

» En hebt den rykdom in uw zelven,

» F en enkle wenk van uw gezicht

» Geeft al 't geſchaepne ziel en leven.

De Kerk

onder

ſteunt

door het

Orgel,

heft een

godt

zruchtig

e Gezang

acn.

,, , Theelal, dat pronkſtuk van uw macht,

» En wysheit, zal aen 't nageſlacht

» Een denkbeelt van uw grootheit geven.

» Uw gcetheit kent geen wederga,

,, Die trekt ons met haer liefdezelen,

,, Die wou haer Zoon zelf mededelen.

» o Grote zee van Godts gena,

» Wie kan uw diepen bodem peien!

» Wie kan uw weergaloze gunſt

» Betalen met zyn klene kunſt !

» Wie zou de rode zee doorzetten

, Van Kriſtus heilig offerbloet,

» Geſtort uit zyn medogende aders,

» En Jezus, 't beelt des groten Vaders,

» Niet loven met #n bly gemoet!

13.'
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,, Ik zal zo lang dit Spel zal ſpelen,

,, En 't heilig kerkgezang met vreugt

,, Beſtiert, myns Heilands lof en deugt

,, Bazuinen, en zyn daden quelen.

,, Ik zal my zingen uit den aêm,

,, En maken dat Godts tempelpſalmen

,, Door al de heemlen henen galmen,

,, Ter ere van Godts groten naem.

Verºon. Ik ſta verrukt en opgetogen,deringen e

#" o Orgel, door uw koorgeluit,

hing der De ziel vliegt flux haer kerker uit

## En roemt de kragt van uw vermogen.

kunſtig Waer ben ik? hoor ik ene vlucht

# Spierwitte zwanen, zoet van kelen,

Thans aen Meanders boorden quelen ?

Of juicht er in de dunne lucht

Een kunſtig bos met nachtegalen,

In zinlyk zingen uitgeleert, -

Dat my verrukt, en zacht beheert,

Door 't geeſtig ryzen, en het dalen

Der tonen? of vaer ik vol vreugt

Op enen wint van klanken ſpelen

Door 's hemels luchtige prieelen?

En hoor ik Godt, de bron der deugt,

Door een gewiekten rei van Englen

Verheerlyken met heilmuzyk

In 't noitbedroefde hemelryk,
Alwaer
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7

Alwaer de blyſchap heerſcht? of ſtrenglen

: hans als de geeſten die den troon

Van hunnen Opperheer omringen, -

En nimmer moede zyn van zingen,

Hun godtgewyden hemeltoon,

Om Godt met groter ernſt te pryzen,

Volmaekt dooreen? o neen: ik dwael

Het Orgel is de nachtegael,

En zwaen, en bootſt, met keur van wyzen,

Het kunſtgezang der Englen naer.

Het Orgel weet thans, ryk van weelden,

My 's hemels heilſtaet af te beelden , . . .

Een heilſtaet waer de hemelſchaer

Met goude citers, ſchel van klanken, -

Het Lam, dat door zyn ' fierble et

Voor d'euveldaden heeft geboet, , ,

Met feeſtgezangen wil bedanken. . . . .

o Kerkſpel vol bekoorlykheit ! - *

Vermaek, en welluſt van myn zinnen,

Gy kunt myn driften overwinnen

Wanneer ge my met d' oren leit!

* 4

U naem zal nimmer lofontbreken, de Maker

o Garrels, die zo zoet, als ſchel, ##

De pypen van dit Orgelſpel #

Met zo veel kunſt hebt leren ſpreken. ##

Maer is VAN WYN niet waert gekroont ##"

Met onverwelkbare eerlaurieren - ####
Die 't Godtshuis met dit Spel wou ſieren, E }}?& WT, trºf,

K 2 - Y
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En d' orgeliſt zeer milt beloont?

Men vlecht dan lauwren door de palmen,

En zet dat eerloof op het hair

Myn mans thans tienmaal negen jaer,

En eer zyn naem met dankbre galmen.

Men breng my allerhande groen,

Ik zal er ene boog van breien,

Ik zal het voor zyn voeten ſpreien

Als een tapyt. of is 't ſaizoen,

Het herfſtſaizoen te ver verwildert?

En komt de gryze winter aen,

Die ons geen keur van rozeblaén,

Of pracht van ſchone bloemen ſchildert ?

En is Maek dan, Maesſluiſche Burgery,

## Een krans van ſchelpen, ryk van kleuren,

#” Die d'outheit 's winters goet kon keuren,

# ,,Voor myn Van Wys, vernoeg en bly,

#. Die in den winter van zyn leven -

ſen gemist Bezit een fris en groot gemoet,

#" Dat zich met kern van kennis voed,

zacm En zich altyt vermaekt in 't geven,

# En noit op weervergelding ziet.

* * Wie zou dan zyn grootdadigheden,

, Bepaelt door wysheit, deugt, en reden,

Niet pryzen met een kunſtig liet ?

Wie zou die niet naer waerde roemen?

Kom ſticht my in Godts heiligdom,

's Mans deugt ter ere, een eerkolom,
A t En
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En wilt hem d' cer der burgers noemen.

Eilaet toch, bidde ik, Jaer op jaer,

Om zyn gedachtenis te vieren,

Uw vingren op de kunſtklavieren

Van 't orgel danſen, doe de ſnaer

Aen luit, en lier, en cimbel trouwen.

Trek 't feeſtkleet aen, kom in 't gedrang,

Vervul Godts Huis met kunſtgezang,

En wilt dan Gov ERTS lof ontvouwen

En mogt het naer myn wenſch vergaen,

Dan zoud gy, wen hy 't broſſe leven

Zal aen zyn Leenheer wedergeven,

Een mengeling van rozeblaén

En wierook op zyn grafzerk brengen,

En wenſchen dat er uit zyne aſch

Ontluike een geurig hofgewaſch,

Dat gy met tranen moet beſprengen.

Gy ſchonkt zyn beendren ruſt en vré:

En zoud tot 's Mans gedachteniſſe

Een eergraf bouwen in 't gewiſſe,

En al zyn deugden, waer hy mé

Beparelt was, daer op graveren.

Dus zie 'k zyn naem, alom verbreit,

Op d eerkoets der onſterflykheit

Vol lof en luiſter triomferen.

k

-

l

-

K 3 Nu
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De Kerk Nu eens met een vereiſchten vlyt

// ºf " Het Orgelſpel, o Kerkgezanten,
Aerkge- 2 -

# Dat d edle godtsvrucht voort wil planten

## Met keur van zaken ingewyt,

## Want wie zou d eer van 't innewyden

ze ºden. Met reden weigren aen dit Spel,

Ene Die weet dat onder Iſrael

plechtig- 59

###nIn d alleroutſte levenstyden,

#" , De Velttent, met haer byſieraet,
#, Aen Godt, den luiſter der altaren,

Godt: Geheiligt is met kerkgebaren?

# Die weet met welk een bly gelaet

" " Den Tempel, vers in top voltogen,

Ter ere van Godts eeuwig ryk,

Is ingezegent met muzyk,

En hoe door 's hemels blaeuwe bogen,

Met ene zwier van majeſteit,

Den klank heenrolde dier gedichten?

Die weet, uit d'oude kerkgeſchichten,

Met hoe veel werk en plechtigheit

De Prieſters, met geen vlek beſchuldigt,

Met bleet en oly zyn beſproeit,

En ieder dienaer onvermccit

In zynen dienſt wiert ingehuldigt?

Of, hoe eens d'Englen 't hemelront

Van vreugde deden wedergalmen,

En met hun godtgewyde pſalmen

Inwyde 't Nieuwe Heilverbent?

-

Of
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Of hoe, met een begaefde reden,

d'Eerwaerde Tempelredenaer

De Kerk, by d' eerſte Kriſtenſchaer,

Met zingen, giften, en gebeden

Inhuldde, ofhoe men in 't gedrang

Der menſchen't heilig nat wou mengen,

En water op den gront moeſt ſprengen,

Terwyl men zong een vreugtgezang?

Of hoe door 't blazen der trompetten

d'Aloutheit, al wat heilig heet,

En met den godtsdienſt is bekleet,

Heeft ingewyt naer d' oude wetten ?
- * * De be

Kom dan, o Zangrei, kom, aikom, #
Wil al uw klanken ſaem ſchakeren, derZang

En 't Orgel met dien galm vereren #e
In 't Godtgeheiligt Heiligdom. worden

- -- ook aen

En gy, o geeſtige Poeëten, - gezet om

Wier kunſt, ten hemel afgedaelt, / #
Met zonneglanſen is beſtraelt, met hun

En met een diamanteketen #

Aen 't blaeuwe ſtargewelf verknocht, 1 € Z'er

Komt brengt uw friſche dichtlaurieren "

Om dit zielroerent Spel te ſieren:

Nu 't allereêlſte eens uitgezocht

Van uw verheve zielgedachten,

En deze bloemen van uw kunſt,

Zeer milt bedout met 's hemels gunſt,

Die wy van uwe miltheit wachten,
K 4 Als
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Als een feſtoen dooreen gebreit,

En 't Orgel, waert met Englegalmen

Verheerlykt, en gewyde pſalmen

Geheiligt aen d onſterflykheit.

/

De Kerk. Hier ſloot de Kerk haer feeſtgezangen:
me nerk - gezang

#.. En ik, geraekt door dubble vreugt,

## Verhief VAN Wyns vernuft en deugt,

En wou myn lier aen 't Orgel hangen.

Het



Het ORGEL gehuwt

Aen Davids Harp,

Ter INWYDING van het heerlyk

O R G E L,

DOOR DEN HEERE

GOVERT Van W YN

Aen de Maasſluiſche Kerk geſchonken.
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Het ORGEL gehuwt aen Davids harp,

Ter Inwyding van 't heerlyk

O R G E. L,
D U 0 R DE IN HEERE

GovERT van wYN

Aen de Maesſluiſche Kerk geſchonken.

EK

Tº Aer ben ik! in wat kerk, of koor?

Zou de eule Zang- en Speelkunſt paren?

Of leiden iemants keel en ſnaren

Het wout, verheugt, ten rei by 't oor?

Of laet een beurtzang, op de halmen

Van Veltmans zevenmondig riet,

Een hartverovrent minneliet

Door 't ruime boſchkoor wedergalmen?

Of hoor ik 't ſchaetrent balkgeklank,

Juiſt als de bogtige trompetten,

Die koningen op troonen zetten,

's Lands helden geven lof, en dank?

Verrukken edle zwanezangen

My aen Meanders groenen boort ?

Of doet een feeſtmuzykäkkoort

My op gevlerkte galmen hangen? Ik
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Hoor ik een Zang- en Speelkunſtſtryt,

Ofblaes- en ſnaer- en ſlagtuig voegen

En maegdekeel? o klankgenoegen,

Dat ooren ſtreelt, en 't hart verblyt!

Of hoor ik Mozes zegetoonen, -

Gevolgt van 't zaet van Abraham,

Toen 't Faroos harden dienſt ontquam,

Om in hun erfland vry te woonen,

Waer toe de ſchelfzee doortogt gaf,

Wier opgehoopte waterbergen

Den vyant, die Godts Naem dorſt tergen,

Verſlont in 't woedend wondergraf?

Of hoor ik Debora aenheffen

Haer heerlyk lof- en zegelied,

Om dat ze haer verloſſing ziet,

Veel grooter dan ze kan beſeffen,

Terwyl ze vergt een neigend oor

Van koningen die ſcepters dragen,

Op dat haer pſalm hun mag behagen,

D e juicht door 't ruime hemelkoor ? .

Of bootſt men na uw beurtgezangen,

o Trommelende wyvenſtoet,

Die Saul inhaelt en begroet, .

Die Philiſtynen voert gevangen,

Met voltgejuich, in zegeprael,

Daer David op zyn zwaert hoort boogen,

Ja hoort dat tienmael meer verhoogen

Dan koning Sauls heldenſtael.
Of
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Of hoor ik hoe door Levys ſcharen,

Met Davids ſpeeltuig, ganſch verblyt,

Den nieuwen Tempel wort gewyt

By Sions Bondkiſt en Altaren,

Terwyl Godts keurvolk Iſraël

De Prieſters vrolyk hooren blazen,

Wier Feeſttrompetten elk verbazen

Op 't godtgewyde Tempelſpel?

Of wert de klank der goude ſchellen

Aen's Hogenprieſters amptgewaet

Hier nagevolgt naer kunſt en maet,

Die blydſchap in 't gemoet doet zwellen

Van 't nu verzoende Kruisgezin,

Dat eél granaatöoft, ryk van geuren,

By Salems godtsvrucht af moet keuren,

Waar 't heilgeklank neemt harten in?

Of mag ik met de harders hooren,

In 't zalig velt by Bethlehem,

Een luchtgejuich, een engleſtem,

Dat Kriſtus is in 't vleeſch gebooren

In Davids ſtad, die hier op boogt ?

Zou 't hemelheir Godt grootheit geven,

Die om des Heilands vrede, en 't leven,

By alle volken wert verhoogt?

Of doet de Speelkunſt Salem ryzen,

Met haer vergode goude lier,

Uit levendige ſteenen, dier

Gekogt, om Sions Godt te pryzen, -

loº
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Die zynen grontſlag heeft geveſt

Op glansryke edele ſafieren,

Die beſt verheffen, en verſieren

Godts vrederyk Gemeenebeſt ?

Of geeft ge, o Cherubyne kooren,

Godt eer en lof in 't nieuwe liet

Van 't Lam, om 't heil dat Sion ziet,

En 't grooter haer gewis beſchooren?

Of ſtreelt my Davids harpgeluit,

Dat koning Saul kon bedaeren,

Hartstogten temt, ja door die ſnaeren

't Hart vormt van Godts geliefde Bruit?

't Zy hy 't Natuurſchool hebbe ontſlooten,

Daar Hy tot leering, en vermaek,

Uit 's hemels goude beeldenſpraek

Des Scheppers deugden leert vergrooten,

Of 't zy hy Judaes koſtlyk krooſt

Poogt in 't Genadeſchool te leiden,

Waerin 't hem ruimer luſt te weiden,

Als in een beemt, vol vreugt en trooſt,

Of 't zy hy 't groot geluk doet hooren

Van Sions edle Burgery, -

Godts volk, van Mozes dienſtjokvry,

Dat aen de heilfluit leent hunne oren,

Of 't zy hy Godts volmaekte Wet,

Die zondaers zielen kan bekeeren,

Leert boven 't fynſte gout waerdeëren,

Hoe hoog alom op prys gezet,
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Of 't zy hy, lieflyk in de Pſalmen

Van Godts Verbondsvolk Iſraël,

't Zoenlyden van Emanuel

Op eene treurtoon uit wil galmen,

Of't zy hy zynen Heer, Godts Zoon,

Verbeelt met hantgeklap te varen

Door 't ſtargewelf, van hemelſcharen

Bly toegejuicht op 's Vaders troon.

k verlies my zelf! ja opgetogen,

Van vreugt en zangluſt aengedaen,

. Verkeer ik in een witte Zwaen,

Door 't godlyk Orgelſpelvermogen,

Terwyl 't aen 't lieflyk Harpgezang

Gepaert, my, door vorſt Davids Pſalmen,

Op een gewyde vloet van galmen,

Voert in der Englen koor en rang!

De Dichtkunſt ſchoot te kort aen klanken,

Wat Zangberg zy ook nam te baet,

Al ſloeg de Speelkunſt zelf de maet,

Zoo zy zyn Vinder moeſt bedanken,

Een meer dan Jubal, die zyn Naem

Ziet met zyn vaderland begraven,

Mogt hier een Hooft-poëet op draven,

Hy zweefde op wieken van de Faem.

Zag eens d' aclouthcit zeve ſteden

Kryg voeren om Homerus wieg,

Dan wiert ook, zo 'k my niet bedrieg,

Myn Speeltuigvinder aengebeden, E

'In
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En leefde alle eeuwen in en uit,

Roemrugtig op der Dichters tongen,

Die van 's mans nutte vinding zongen,

En 't lieflyk ſtreelent pypgeluit.

My dunkt ik zie hier onder ſpeelen

Een heilige Voorzienigheit,

Die voor des Heeren eernaem pleit,

Waer in geen konſtenaer mag deelen.

Godt die zyn draegbaer heiligdom,

Toen 't Stamvolk mogt zyn feeſten vieren,

Wou door twee kunſtenaers vercieren,

Betoonde, aen Jacobs zaet alom,

Te zyn een Godt der Wetenſchappen,

Zoo dat Aholiabs vernuft,

Nog Bazaleëls nergens ſuft,

In 't ſtygen op de hoogſte trappen.'

De konſtelyke goude krans

Der Bondkiſt, en de ſcheidgordynen

Geſtikt met heilge Cherubynen,

Doen my verdwalen door hun glans,

En leeren dat men Godt moet danken

Voor een volmaekte gaef in kunſt,

Waer door men wint der menſchen gunſt,

Gelyk men doet door d' Orgelklanken.

Schoon ramp, en druk, en geeſtgequel,

En zwermen wederwaerdigheden,

Toonſpeeling trooſt, naer yders zeden

Naſpeurden in welluident Spel,
- Dat
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Dat lieflyk yders oor mogt ſtreelen,

Door klanken, naer het konſtbeleit,

Gevormt op d evenredigheit, - ,

Die juiſt de nooten deed verdeelen

Naer een bekoorelyken trant, #

Die zeden vormde, door de galmen

Gevloeit uit welbeſnede halmen, 3

Tot nut van kerk of vaderland:

Schoon Jubal zyn vernuft mogt ſlypen .

Op 't oude eenvoudig hardersriet,

Tot vreugd in knagent hartverdriet,

En dat hervormde in zeve pypen, - -

Schoon ook dit Speeltuig, met den mont

Geblazen, mogt van 't vee gewagen,

Ja kon door vingerdans behagen

De landjeugt op den klavergront:

Geleerde Neêrlands Bybeltolken,

Hoewel gy hebt getreu vertaelt,

Dult, dat ge in d' Orgc'vinder dwaelt ,

Dit leeren wel beſchaefde volken. - -

Het wysheitzoekent Griekenlandt,

Geduchte Roos- en Lely-Ryken,

In d' eerſtryt naeu elkander wyken,

Schoon't Holland wint, in pragt, en trant.

Ei belg u niet, Gekroonde Hoofden,

Zoo d'outhertkenners, door myn lier,

En Neêrlands orgelglans en zwier,

Uw kerkſpelluiſter ſchier verdoofden, M
I, en’
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Men ziet, na Jubals vinding dan

Myn pypryk Orgel eerſt volmaken,

Dat blydſchap wekt, en vreugd doet ſtaken,

Jayder togt beſtieren kan.

Men zie de kragt der Speeltuigtoonen

In kerk en burgermaatſchappy

Door Redenaers, en Poëzy,

Van outs en heden nog bekroonen.

Wie weit niet in dit ruime velt

Van een welluident klankvermogen ?

Wie voelt, hoe dom, zig niet bewogen

Door 't hartínnement ſpeelgewelt?

De gryze aeloutheit mogt verdichten

Dat Amfion op d'edle lier,

Daer Staetkunde in zyn volkbeſtier

Voor grontſtem ſpeelde, eens Thebe ſtichten,

De bloem der ſteden, die de Nyl

Zyn hondert poorten zag verheffen,

Wier grootte en luiſter elk beſeffen

Kan uit Homerus heldenſtyl,

Daer hy, verbaeſt, tienduizent knegten,

En juiſt tweehondert wagens hoort

En ziet, omringt in eene poort,

Marsvaerdig om in 't velt te vegten.

Ik zwyg hoe Arion op zee

Een dolfyn wekte op zyne ſnaren,

Die hem, bevryt van zeegevaren,

Gelyk men zegt, voerde op de ree.
v Macr
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Maer wat zyn ſprakelooze klanken?

Heft iemant aen, hoe fyn of grof,

Ten zy den boezem van Godts lof

Hoogzwanger, poogt zyn naem te danken

Met Davids lieflyk harpgezang? -

o Sions liederen en pſalmen,

Die Gods genadeweldaén galmen,

Hoe hoog verheft ge elks heilbelang! ,

Zo laet zich d'edle Dichtkunſt hooren,

In 't glansryk hemelsblaeu gewaet

Vol ſtarren, met een bly gelact,

Die goddelyke Maegt beſchooren,

Dus gaet ze voort: dewyl Datheen

Niet was in myne kunſt ervaren, . .

En hoefde een tolk, zoo dat zyn ſnaren :

Met Davidsflaeu ſtemde overeen, ºf

'k Zwyg hoe men 't heerlyk hoog verheven

Miſt met de zwier en majeſteit, - ,

De dichtverbeelding, 't kunſtbeleit, ,

En reien die Godt grootheit geven. ,

Welaen dan, Salems Burgery, nº

Verlieft op heilge lofgezangen,

En Sions Konings groote gangen,

Kies beter Bybel-poëzy,

Volg Neerlands beſte Hooſtpoëten,

Die David volgen, kies een tolk . - .

Tot vreugd van Gods vrywillig volk,

Van een veel hoger geeſt bezeten
L 2 1), n!
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Dan Pindarus, Homeer, Virgyl,

Of wie den zangbergrei megt kroonen

Met lauren, als Apollós zoonen,

Hoewel elk zwigt voor Davids ſtyl.

Schoon voortyts daer de Rubenyten,

En Gad, en half Manaſſe, vroom

En loflyk aen den vrugtbren zoom

Der gryze landjordaen zg quyten,

Dankplichtig een gedenkältaer

Oprichtende voor hunne zoonen,

Met Jacobs heiligdom te kroonen,

In Gilead zyn in gevaar,

Wen d' overzydſche Bondgenooten,

De reſt der ſtammen, Iſrael

In 't vrugtbaar Kanaän, niet wel,

Uit godvrugts yver flux beſlooten,

Een ortogt voor hun brantältaer,

Ja ſchier een broederkryg te wagen,

Of Ruben naer hun wit te vragen,

Door eene aenzienelyke ſchaer.

't Muzykältaar deed Sion ſchromen,

Nog Neerland voor een broederſtryt,

Wierd beter Pſalmboek Godt gewyt,

Om Davids harp naby te komen.

o Vaders van ons Vaderland !

Dien d oude rymtrant moet verveelen,

Laet edler harpgezang ons ſtreelen.

o Hollands mond- en regterhand,
w-*
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Beroemde Raedsheer, wel ervaren

In 't nodig van Chriſtus Kerk,

Uw welluſt, en aenzienlyk werk,

Waer oit 's Lands kerken t'ſaem vergaren,

Wort eens op 't kerktapyt gebragt

't Groot nut van beter Pſalmgezangen,

Poogt daer 's Lands zegel aen te hangen:

Dan looft u Batocs vroom geſlagt,

Dan volgen Neêrlands maegdereien,

Dan vlegt men u een lauwerkrans.

Mogt Judaas dochter, ryk van glans,

In zulk een dichtbeemt zich vermeien!

Betamelyke lof en dank

Zou Sions Bontgodt meer behagen . .

Dan Levys offervee geſlagen. -

't Kerkorgel hoopt op dit geklank,

Om Salems burgers beſt te kiezen

Uit Neêrlands edle Dichters rei,

(Beſtiert door 't Godlyk geeſtgelei)

Waerin ge mogt u zelf verliezen,

Neig 't oor naer een dichtkundig oor,

Wiens lier ons doet ten hemel varen,

Dan wedergalmen Davids ſnaren

Naer wenſch door Neerlands kerk en koor.

Het zy deze Eer wert opgedragen

Aen ſchrandre Six van Chandelier,

Of Gargon, of wie ryk van zwier,

Aen Godt en Sion kan behagen:

L 3 Zo
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Zo wort de Poëzy, geſtoort,

Nu lage ſtyl en laffe toonen, -

Stopwoorden, zin en rym haer hoonen,

Op onze Maesparnas gehoort.

Die Hemelmaegt kon my vervoeren

Door haer Volmaekt bevallig ſchoon,

Terwyl ik paerlen aan de kroon

Van 't heerlyk Orgel poog te ſnoeren.

Myn Speeltuig, waerdig ingewydt,

Verheft Gods Eer, op 't hoogſt te pryzen,

Met duizent duizent keur van wyzen,

Nu 't Salems maegdenrei verblyt.

Geen boſchmuzyk van nachtegalen,

Hoe lieffelyk en ſchel van toon,

Steekt Garles Orgel na de kroon,

o Neen: 's Mans pypen zegenpralen.

Dit heilig Spel wint ook den prys

Van al het ſpeeltuig. 't ſpeelend zingen

Vol maegdeſtemveranderingen

Vergood ons ſchier door 't onderwys.

Den Orgeliſt, door ſpeelkunſtwetten,

Die hy door d'edle wiskunſt vint,

Maekt al het ſpeeltuig eensgezint.

Bazuinen, fluiten en trompetten,

Walthorens, 't godlyk harpgeluit,

Fn koorcimbalen my bekooren, -

Wat ſpeeltuig kunt ge hier niet hooren

o Sions Konings edle Bruit ?

w
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Ja, onder al de ſpeeltuiggalmen

Klinkt lieflyk door de menſcheſtem:

Des bouwt dit Spel Jeruſalem, -

Terwyl men 't huwt aen Tempelpſalmen.

Wie pryſt geen godlyk Orgelſpel,

Dat, door ik weet niet wat vermogen,

Houdt al het menſchdom opgetogen!

Welaen, o Jongyrou Iſraël,

Die derft al uw gewenſchte dingen,

Met uw verwoeſte heiligdom,

Terwyl uw kerkmuzyk is ſtom,

Waerop gy plag Gods lofte zingen,

Ontelbaer krooſt van Abraham,

Dat naer uw ſtammen vry moogt woonen,

Alom verſtrooide, hoor de toonen

Die Salem ſtreelde. Och dat ge quam

In 't laetſte der verzoeningdagen,

Tot Davids Heer, en Davids Zoon,

Dien 't kruis verhief op 's Vaders troon!

Och mogt ge naer uw Heilant vragen!

Dien gy door ſchriftönwetenheit

Pilatus hebt aen 't kruis doen hangen.

Och leerde gy Gods groote gangen

In 't heiligdom! zo klaer voorzeit. -,

My dunkt ik zie uw klagt verkeeren,

Door uw bekeering, in een rei!

Hef aen, op 't klankryk pypgelei,

En help ons Jacobs Bondgod eeren.
- L 4 En

's
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En gy, onheilig heidendom,

Dat God door 't ſchepſel hebt vergeten,

Leer hier de godsdienſtpligten weten:

't Gemoetbewegent pypgebrom

Kan 't hart tot Sions God opheffen,

By wien men vint het hoogſte goet,

Verworven door des Heilands bloet,

Och mogt ge dus uw heil beſeffen,

En beevent komen tot uw wenſch,

Gods Zoon, een menſchenzoon gebooren,

Ja alle volkeren beſchooren

Ter zaligheit, van grens tot grens!

God is voortaen geen God der Joden

Alleen, die handveſtgift heeft uit,

't Gemoetvernieuwent heilgeluit

Klinkt nu alom door Vredeboden,

. Van daer de goude zon verryſt,

En weeft een bloemtapyt vol glanſſen,

Tot daer ze daelt van 's hemels tranſſen,Omringt met een robyne lyſt, , iſ

Hoort elk der Goden God verheffen,

In 't ongehoorde nieuwe liet,

Om 't heil dat yder hoort en ziet,

En egter niemant kan beſeffen. ,

Spinozaes ſtofgezinde rot,

Dat dwaes wil vrouw Natuur vergoden,

Laet u door wiskunſtklanken noden,

En leiden tot den waren Godt,

- - - Hier
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Hier zal geen wanklank u verleiden,

Als 't wangebruik der meetkunſt doet,

Die 't kunſtwoort ſlegts bepalen moet,

Zo middagklaer, als onderſcheiden,

Een ſtip, een ſtreep, een vlak beſchryft,

En 't lighaem: elk zie dus 't vermogen

Van drie- en vierhoek wis betogen,

Schoon 't rond in grootte in 't duiſter blyft.

Die d'eigenſchappen wil bepalen,

Heeft meetkunſtorder omgekeert,

Die waarheit door betooging leert:

Des doet 's mans zedekunſt u dwalen.

Wittichius ſchynt zelf Renaet,

Die voorzit by Meetkunſtenaren,

Om 't misbruik in zyn ſchilt te varen,

Schoon hy gewis naer wysheit ſtaet.

De meetkunſt, die men ziet verkeeren

In d'uitgebreide ruime ſtof,

Vint dan Spinozaes wys te grof

Om d' eigenſchappen Gods te leeren,

Wiens grootheit ſtof nog kunſt bepaelt.

Het groot Heelal kan beſt doen leezen

Gods ganſch volmaekte denkend Weezen,

Als 't redenlicht ons klaer beſtraelt.

Hoe ver de meetkunſt mv doet dwalen

Van 't Orgelſpel, dat ſtreelt en ſtigt,

Zo vind ik echter my verpligt,

Tot overtuiging aan te halen

5
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Een waerheit die Euclides toont,

Schoon door Pithagoras gevonden,

Die elk erkent op meetkunſtgronden,

Om 't grote kunſtlicht waert gekroont:

Een driehoek met gelyke beenen,

Begrypende eenen regten hoek,

Doet ſterke geeſten zien hoe kloek

Dat wis een Zieloog is verſcheenen,

Dat meerder ziet dan 't lighaems oog,

Schoon't meentſyn ſcheuinſche ſtreep te weten

In lengte, juiſt niet af te meeten

By regthoeksſtreepen, elk bedroog

Zig die dit waende ofwil beweeren.

- De meetkunſt toont dan met beleit

Een denkende Zelfſtandigheit,

Des kan de ontbinding redeneeren,

Bewuſte denking is geen wys'

Van ſtof, die ruſt of wert bewogen,

Verſtant en wil, myn geeſtvermogen,

Geeft ſtof voor 't aenzyn, dank nog prys.

Hier vint ligt, zonder twyffelingen,

Een grote en onvermoeide geeſt,

Voor Wysbegeerte, een nieuwe leeſt,

Om God, en d' uitgebreide dingen

Door 't zuiver redeneeringlicht,

Zo ver als mooglyk is, t' ontdekken,

En 't leerzaem menſchdom op te wekken

Tot godtsdienſt, en hun burgerplicht.
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O Allerhoogſte, nooit volprezen

Bron van onze aerde, en 't ſtargewelf,

God, eeuwig levende in u zelf,

Zie eens uw aenzyn dus bewezen!

Welaen, die dwaes naer wysheit tragt,

En 't hoogſte goed in 't ſtof wilt vinden,

Laet geen Charibdus u verſlinden,

Of Scylla, zyt gy wel bedagt.

Geen luſthof, vee, nog vrugtbre bergen,

Geen goude zon, nog zilvre maen,

Nog ſtarren, ſchoon ze glansryk ſtaen,

Maer Gode alleen is heil te vergen.

Beklaeglyk rot ! ei neig uw oor -

Naer 't Orgel: leer de heilklank kennen,

Poogt u aen Sions Godt te wennen,

Wiens lofgalm rolt de werelt door.

Dus kon my 't kunſtmisbruik vervoeren,

En waerheitsliefde, die my ſtreelt,

Zo hier myn buitetret verveelt,

En ſterke geeſten mogt beroeren,

Nu 't Orgel wyſt de heilweg aen,

Zo wil myn Kerkſpel hun bedaren,

De God der wysheit op doen klaren

Door 't redenlicht, de waerheitsbaen.

En gy, ontmenſchte woeſte geeſten,

Door tugt, nog zedekunſt beſchaeft,

Die toomloos naer uw driften draeft,

Gelyk in 't wout de wilde beeſten,
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Ei laet toch door dit Spelbeleit

Uwe onbeſnoeide luſten varen,

Uw hartstººgt kemmende als de baren,

Door ſtreelende welluidentheit,

Aen Salems liederen en pſalmen,

En lofgezangen, wel gepaert,

Terwyl de geeſt door 't lugtzwerk vaert

Op godtgewyde tempelgalmen !

O Zenoos ſchool, door waen verblint,

Dat geen gemoetsdrift wilt gedogen,

Als had ge een Goddelyk vermogen,

Ja een volzalig zelfbewint:

Om niet met u te redeneeren,

Dat hartstogt, deugt en godsdienſtpligt

Gaen hand aen hand by 't redenlicht,

Gelyk de zedenvormers leeren:

't Is waer, dat voor- nog tegenſpoet

Stoikſche trotsheit kan verzetten,

Hier danſt ge naer der pypen wetten,

Bew gen door der klanken vloet.

Pogt dan geen hartstogt uit te roeien,

Gelyk een ganſch onvrugtbren boom,

Geplant aen eene beek ofſtroom,

Nu 't Orgel die leert wel beſn eien.

Gelyk de ware Zedekunſt

En Godsdienſt 't hoogſte goed bedoelen,

Zo doet ons 't Orgel ſchier gevoelen

, De vreugt des heils, in 's hemels gen:
- - 2Ct
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Laet u myn ſpeeltuiglof niet belgen,

O Prieſters, in des Heerenhuis,

Die roemen meugt in Kriſtus kruis,

'k Verg u niets ongerymts te zwelgen.

'k Hrken 't vermogen van uw mond,

Apollós in de heilge ſchriften,

Als gy met wysheit, zonder driften,

Ontvout Gods Raad en Heilverbond.

Nu God zyn goeden Geeſt wil paren

Met zyn genade- en waerheitswoort, ſº

Dat harten inneemt en bekoort,

Die 't hem behaegt te wederbaren,

Behoeft Gods keurvolk Iſraël

Ter zaligheit geen orgelgalmen, -

Schoon die gehuwt aen Davids pſalmen,

Volmaken 't g: dyk Tempelſ el: - -

Dan wekken ze op, en onderwyzen,

Door 't wedergalment pypgebrom,

Gods gangen in zyn Heiligdom.

Wie kan dit lieflyk nut volpryzen!

Laet dan myn lier met zedigheit -

My van myn grootſpraek dus verſchonen:

Erken de kragt der Orgeltonen.

:

*

Ik keer, die ver heb uitgeweit. -

Schoon gy u billyk hier mogt ſtoren,

O Sions Dogter, Kruiſtus Bruit,

Dat ik u laetſt op 't ſpeelgeluit

Verg harp- en orgellievende oren,
- UW
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Uw heuſcheit laet-myn poëzy,

Die tragt uw Bruigom groot te maken,

Die vryheit toe, hoe zeer te wraken

Door ſtrenge Dichters tiranny.

Op, op dan, bloem der edle Vrouwen,

Volmaekte Keurmaegt Iſraël, -

Kom, hoor dit heilig Orgelſpel

Godtsgantſchen Vrederaet ontvouwen,

Nu koning Davids tempeltoon

Rolt door den vloet der eeuwen henen,

Kus hem, die in ons vleeſch verſchenen,

Uw Heilant is, Gods eigen Zoon.

Dit heilgeklank, myn kerkſpelnoten

Verrukken uw verliefden geeſt:

't Loföffer des geklanks, dit feeſt

Doet myne blydſchap ook vergroten, f

Och, wiert die door Gods geeſt vervult !

Neig 't oor, Godts dogteren en zonen,

Hoor Davids Heer met eer bekronen,

Als Sions Koning ingehult.

Gelyk d'abeelen zig verheffen

By 't kreupelbos, omringt met kruit,

Zo kan dit heerlyk pypgeluit

Elk ſtreelend ſpeeltuig overtreffen.

Wie wraekt dan 't nooitvolprezen Spel,

Wier bovenzang en kunſtvermogen

De Godtheit, ben ik niet bedrogen,

Doet woonen in ons Iſraël.
*---

Zeit
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Zeit iemant dat de tempelſpeelen

Gelyk 't voorbeeldig Prieſterwerk

Zyn afgeſchaft in Kriſtus Kerk,

En niet geſchikt naer Godts beveelen, .

Die hoor met diepe eerbiedigheit

Hoe Paulus ons vermaent, met pſalmen

Of harpgezangen, bly te galmen

Godts lof, die 't Orgelſpel bepleit.

Hoe ! zou in 't jaer van Godts behagen

't Nieuw koninklyke Prieſterdom

Niet ſpeelen? dreunent pypgebrom

Niet van 't Verzoeningwerk gewagen?

't Verzoeningwerk, te weeg gebragt &

Door beter Lam als d' Offerdieren,

Want bloet van bokken nog van ſtieren

Volmaektte geen beſneén geſlagt.

Betaemden 't voortyds Godt te loven

Door Jacobs krooſt, door ſpel en zang,

En zou, nu Sions heilbelang -

't Zwaer offerjuk ziet weggeſchoven

Door 't nieuwe en beter heilverbond,

Dat hun in Kriſtus kan bekooren,

Gods volk geen vreugtgeklank doen horen?

Geen kerkſpel huwen aen hun mond,

Aenheffende met beurtzangwyzen

Een lofgezang, een pſalm of lied?

Verpligt het grootſte heilgoed niet

Gods goedertierentheit te pryzen?

'k Zwyg
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'k Zwyg hoe het heerlyk Blymaerwoort,

Godts zaligmakende genade,

Nu alle menſchen komt te ſtade,

Voortyds van Jacob ſlegts gehoort.

Of zou men, om dat Roomsgezinden

Op 't pragtig Orgel heffen aen,

En in hun koor naer blydſchap ſtaen,

Een wangebruik in 't kerkſpel vinden?

Zou, nu de nieuwe moſt en wyn,

Om ongehoorde groote dingen -

Jongvrouwen aen den rei doet zingen,

De zangtyd ons niet bly doen zyn?

Zou Sion Jacobs God niet pryzen

Met beurtgezangen op myn Spel,

Dat geeſtverrukkende ons zo wel

Naer 's hartenwenſch kan onderwyzen?

Wat melde ik hoe d'elendeſtaet,

Die elk na Adams val doet treuren,

Doet omzien, om ons op te beuren

Door ſpeelkunſt die elks oor verzaet.

Natuur, die 't boomryk wout geeft ooren

Door 't pluimgediert, noopt ook de Kunſt

Dien't redenlicht gaf meerder gunſt,

In ſpeelſtryt zig te laten hooren.

Behalven dat het ſtreelent zoet

Van 't Orgel blykt op alle wyzen, '

Dat Zions zangberg hoog mag pryzen,

Om 't groot vermogen op 't gemoet, Zi

- - 1n
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Zinbeeldig leeren d' Orgelklanken,

Ter togtbewerkinge eensgezint,
Hoe 't volk dat Salems vrede mint, f

Met broederëendragt God moet danken:

Met broederëendragt, die de toon

Van Davids traplied doet verheffen,

Om naer het Heiligdom te treffen,

Die kerkdeugt, Sions Dogters kroon.

Hy zingt: de koſtlyke olygeuren

Die van Aärons hooft en baert

Zyn kleetzoom vullen, hoe veel waert,

Zyn boven d' Eendragt niet te keuren.

De broederliefde is ook gelyk

Den vrugtbren dauw, die met zyn droppen

Op Hermon valt, en Sionstoppen,

Zo vrugtbaer zal in 's Heilands Ryk

Eens d' eensgezintheit 't volk doen groeien,

Godts mildtgezalfden Zoon ten prys,

Als Salem op een nieuwe wys

Godts zegen ziet, en 't leven bloeien.

Dit klankryk leerzaem zinnebeelt

Noopt u, o Kriſtus Vrêgezanten,

Om de eensgezintheit voort te planten,

Die vrede, liefde en waerheit teelt.

Dat Mozes en Aäron leven

Als broeders, en door goet verſtane

Eenſtemmig zyn in 't Vaderland,

Wil Salems Godt goetgunſtig geven.
M t

1 #ſyn
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Myn Orgel, leer de Kerk en Staet,

Elks welzyn eensgezint bedoelen,

Wie kent het nut der Raadsheerſtoelen,

Daer Eendragt zit in Neêrlands Kaed?

Zo zien vereende zeve Landen

De tweedragt ſchuwen als de peſt,

Zo bloeie elks vry Gemeenebeſt,

Door d' oude zagte Oranje banden.

Dan vreeſt men geen uitheemſch gewelt

Zo 't mogt Europaes vrede ſtoren,

Die Neêrlands Maegd kan beſt bekoren,

Hoe fier, desnoots, in 't oorlogsvelt.

Dat dicht- en zang- en ſpeelkunſttonen

Steeds eensgezint, des Hoogſten lof

Met Orgelklanken, fyn en grof

Bazuinen, Kerk en Staet bekronen.

Zo zie het Ryk der duiſternis,

Als Jericho zyn muuren vallen,

Wanneer des Heeren Prieſters brallen

Dat Sions Godt genadig is,

Des nagts geeft lieffelyke Pſalmen,

d' Elendigen beurt uit het ſtof

Des druks en doods, om in zyn hof

Steets al zyn deugden uit te galmen.

Een nieuwe blymaerëeuw verrys,

Vervult met eensgezinde harten,

Die zespaer kruisgezanten tarten,

Godts Algenoegzaemheit ten prys.
Zo

- ver
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Zo moet men 't heilryk uit zien breiden,

Zo lang de ſtarren, zon en maen

Beurtwislende op- en ondergaen :

Dit Spel 't gemoet kan voorbereiden

Om 't koninklyke heilgeklank

Met diepen ootmoet aen te horen,

Dat Judaes Dogter kan bekoren,

Die Jacobs God geeft lof en dank.

Zo moeten Salems Maegdereien

In 't heerlyk nieuw Jeruſalem - vz

Gods lof verheffen met haer ſtem,

Terwyl ze in zyne wegen weien:

Zo moeten voor 't Gemeenebeſt

Van Kriſtus, al de koninkryken,

Hoe heerlyk, eens hunn vlagge ſtryken

Van 't glansryk Ooſt, tot daer het Weſt ,

Het purper op de kim ziet gloeien,

Dat voor de goude zon een lyſt :

Verſtrekt, die clk bekoort en pryſt,

Zo lang de maen de zee ziet vloeien

Naer haren wiſſelbaren loop,

Zo lang de lieflyke Orgeltonen

Het menſchdom in de kerken tronen,

En opwekt tot hun levens hoop.

My dunkt ik zie dien heildag ryzen

In een volſchonen dageraet !

'k Hoor 't heidendom en Jacobs zaet

Godts heerlykheit op 't Orgel pryzen!
M 2. VVClactº
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Welaen, o Jongvrouw Iſrael,

Van dwaze maegden afgeſcheien,

Wilt ge u in 't Heiligdom vermeien ?

Wydt dus met my dit Orgelſpel:

O Godt! wiens Tempel en Altaren,

En Bondkiſt, op een plechtig feeſt

Zyn prachtig ingewydt geweeſt

Door Salomon, met kerkgebaren,

Toen Iſraels gekroonde Hooft

Den wierook zwaeide der gebeden,

't Brantöfferaltaer-lieflykheden

Aen zespaer ſtammen heeft belooft,

Als 't jaer van 's Heeren welbehagen

Rees met den Heiland uit zyn graf,

Wiens dood het eeuwig leven gaf,

Zo haeſt die Heilzon op quam dagen:

Gods Zoon, die 's Heeren tempel bout

Uit levendige en edle ſteenen,

Die door de liefdetras vereenen,

Terwyl ge uw 's Vaders eer ontvout,

En door het kruisgeloof wilt wonen

In 't reine godtgewyde hart,

Dat godlyk Salems Tempel tart,

Schoon d'edle Bouwkunſt die mogt kronen.

Geduchte Geeſt der Heerlykheit !

Waerin ge door de deugt wilt leiden

Die zich naer 't Heiligdom bereiden,

Schoon Kriſtus voor hun bidt en pleit.
O Geeſt
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O Geeſt! die in de laetſte dagen

Liet uitgaen 't nieuw Verzoeningwoort,

Toen Gods geloofswet wierd gehoort

Van die zyn Kerkinwyding zagen,

Terwyl op 't eerſte Pinxterfeeſt

d'Apoſtelen met nieuwe tongen

Op d' Euangelytrooſtfluit zongen,

Gelyk men in de Blymaer leeſt:

O Godt, die plechtig wilde wonen

By 't koormuzyk toen 't galmde alom

Door uw voorbeeldig Heiligdom,

Neig 't oor nu naer onze Orgeltoonen,

Die U, hoogſtaetlyk toegewyt,

Uwe Algenoegzaemheit verheffen,

Die onzen heildag leert beſeffen

Aen Sion, naer zyn hart verblyt.

't Gaet wel. Geduchte in lofgezangen,

OJacobs heil, en pſalm en lied,

Dult dat u 't Kerkſpel hulde bied,

En in uw koninklyke gangen

Mag weiden op den hoogſten toon,

Om al uw wonderen te pryzen,

Die uwe magt en gunſt bewyzen

In onzen Heiland, uwen Zoon.

Men wort by 's hemels koorkoralen

Met arentsvleuglen opgevoert,

Nu jaarsma 't heerlyk Orgel roert,

Wiens kunſtryk grenzen heeft nog palen.
M Wy
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Wy zyn dan in der Englen rei

By 't Jubelfeeſtgeklank gekomen,

Daer Kriſtus viert de vreugdetomen.

Wie wraekt dan 't Orgelſpelgelei?

Kwam Schebaes Ryxvorſtin eens horen

De wysheit van vorſt Salomon, - -

(Beſtraelt met 's Hemels Waerheitszon,

Om dat hem wysheit kon bekoren)

Toen die Vorſtin uit 's Konings mond

Haer raedzelvragen hoorde ontvouwen,

En mogt zyn Heerlykheit beſchouwen,

Verrukt, in haer geen geeſt meer vond:

Zo mis ik, door vergode klanken ,

Van 't heerlyk Orgelſpel, myn geeſt. ,

* Ga op Welluidentheit ter feeſt. ,, !

Wie leert me des VAN WYN bedanken?

Die 't koſtlyk Orgel niet alleen ... .

Milddadig heeft Maesſluis gegeven, zº

Maer die door 't ſpeelloon ook zal leven ,

Zo lang dit Orgel wort getreén: . . .

Zo lang dit ſcheepryk Dorp zal groeien,

En zig beſpiegelt in de Macs, ; * *

Zo lang op 't kabblent ſtroomgeraes ,

Hier viſch- en koopvaerdy zal bloeien,

Zo lang de Bouwkunſt hier vol pragt

En luiſter zal aen 't Orgel pralen . . . .

Met kunſtryk beeldwerk, naeu te malen,

Schoondedle Dichtkunſt daer naertragt:

- - -- Ter
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Terwyl Milddadigheit haer horen

Hier uitſtort met grootdadigheit,

Waerin de Zangkunſt ſpeelt en weit,

Die aen de Speelkunſt leent haer oren:

Zo lang ons heilig Iſraël,

Bekoort door lieffelyke pſalmen,

Godt grootheit geeft op d' Orgelgalmen

Van 't ingewyde Tempelſpel:

Een marmer Praelbeeld doe gedenken

Aen Gov ERT PIETERszooN VAN WYN,

Wiens miltheit Keizer Konſtantyn

Naervolgt door grote kerkgeſchenken.

Des dunkt my zie 'k in dankbaerheit

Het volkryk Dorp Maesſluis verkeeren,

Pligt die ons d' Eleſanten leeren,

Door drift, of redeneerbeleit.

VAN WYN, wie laet geen danklied horen,

Gedoſt in 't beſte feeſtgewaet

Met een ontfronſt en bly gelaet,

Nu 't Orgel yder kan bekoren

En juichende ten rei doet gaen?

Daer 't koorgezang, en godlyk ſpeelen

Elk doet in 's hemels blydſchap deelen,

Verheven boven zon en maen.

'k Zie by de wyfeeſtvreugd zig voegen w

De Poëzy die elk verzaet,

Nu Zang- en Speelkunſt in 't gelaet

Verdubbelen hun feeſtgenoegen,

M 4 Op
-



184 Het Orgel gehuwt

Op dezen dubblen hoogtyds dag,

Die 't Orgel plechtig in mag wyden, 5En zich hoogſtatelyk verblyden n

Met kerkmuzyk en vreugdgedrag:

Terwyl VAN WYN ziet vrolyk ryzen

Zyn Jaergety in 't lagchende ooſt,

Dat als de bloemfeſtoenen blooſt,

Schoon wintermaent 's Mans hair ziet gryzen,

Op, blonde Maegden, vlegt een krans

Van groene mirten en laurieren,

Om 's Jongmansjeugdig brein te ſieren,

Wiens hoogtytsjaerdag ryſt met glans.

Terwyl hy juiſt een eeuw van jaren

Min vyfpaar winters heeft beleeft,

En 't wytberoemde Kerkſpel geeft,

Dat ons door 't ſtargewelf doet varen.

'k Zwyg hoe een Godgeleerde Tolk,

De wytvermaerde en vrome Francken,

Dit Kerkſpel wydt met bybelklanken,

En toegejuicht wort van Gods volk.

De gryze Maes, gewoon te leunen

Op zyn doorluchtig watervat,

Ziet bly zyn waterjeugd op 't nat

Ten rei gaen, onder viſſchers deunen.

Terwyl de Nimfjes aen den zoom

Dier kringkelende lantſtroom ſpeelen,

En vrolyk in de hoogtyt deelen,

Nu Blydſchap viert den vollen toom.

- 'k Zwyg
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'k Zwyg hoe Maesſluis zyn Haringbuizen

En Hoekers, door het ſchuiment zout,

Met Koopvaertſchepen, wel gebout,

Uit zee in d' edle Maes ziet bruizen,

Juiſt op dit Orgelwydingfeeſt,

Dat vlaggens ziet en wimpels waeien,

Een ſein die doet hun welvaert praeien,

Die elk in 't golvend vaendoek leeſt.

VAN WYN, gekroont met gryze haren,

En milt gezegent, leef verblyt

Op uwen luſthof, Neſtors tyt,

Hoor in ons Orgel Davids ſnaren.

Maesſluis, uw lieflyk Tempelſpel,

Dit offer des geklanks, aen pſalmen

Gehuwt, weer door een vloet van galmen

Uw ondermaenſche geeſtgequel.

Klankryke ontelbre ſpeelgenooten,

o Orgelpypen fyn en grof,

Streel Sion, geef God eer en lof,

Help 't heerlyk heilryk heir vergrooten.

M 5 Ter
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Ter INwYDING van het heerlyk

O R G E L,
- D 0 0 R DE N HEERE

G OVERT van WYN

Aen de Maesſluiſche Kerk geſchonken.

D 0 0 R

J A C O B SC H I. M.

Maene- vrye Kerk, gewoekert uit de zee,

(Gegrontveſt inuw ſchans, weleer met poorten wallen

Geſterkt, doorSpaenſchemagt verraſt, daarna vervallen

En van den Staet vereert, uw Stigters op hun bee)

Roem op het Orgel, door Van Wynaen ugeſchonken,

• Het bromtGods grootheit en mynGoverts multheit uit.

Wyzwemmen luchtig op de golven van 't geluit

Der hollepypen, die in 't ſny- en beeltwerk pronken:

En wenſchen dat 's Mans naem zal levenzegenryk,

Alle eeuwen in en uit door tweepaeraerdboôms deelen.

Thans wyt het Francken in, en Žaarsma doet het ſpelen,

Terwyl Van Vyn, die van zyn rykdom blyk op blyk

Doet zien, een ringbeſluit van driemaal dertig jaren.

Zo ooit myn wenſch gelukt,zo leeft hy nogeen kruis

Vanjaren, fris en ſterk, tot luiſter van Maesſluis:

Dan zal hy levensmoe van hier ten hemel varen.

En gy. o Garrels, die hier 't Orgel hebt geſticht,

Unaem,o Kunſtenaer,moet duuren doormyn dicht.

TER.



T ER I N W T D I N G E

Van 't

O R G E L,

In de Groote KERK van Maasſluys,

Plechtig geviert op den4 December 1732, zyndede

9oſte. Verjaardag van den Heere

G OVERT Van WYN

D O O R.

RY KJE BUBBE ZON.
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T ER - I N W TD ING E

V A N HET

O R G E IL

IN DE GR o o T E

KERK. van MAESSLUIS.

APE N: gevoert?

"- - S& En wert ze daar onthaalt op keur van En

desºsGO) glewyzen

By 't zalig Geeſtendom, dat thans deſnaren roert

Om'teeuwigVrêverbond desgroten Gods te pryzen?

O Goddelyk geluit! O ongemenen val!

'k Verlies myzelve in dit volvrolyk feeſtgeſchal.

:: # IS 't waarheit? is myn ziel ten hemel in

O neen: ik mis: ik ſta in 't godtgewyde huis,

En niet in Salems ſtad, de heilryke orgeltoonen

Vervullen metgeklank ons wytberoemt Maasſluis,

Dat heden bezig is om 't gryze Hooftte kroonen

Van Heer Van Wyn, zowel in deugt als ſchatten ryk,

Den milden gever van dit heilig koormuzyk.

Die
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Die groote man, van God met zegen overlaân,

En met een geeſt bezielt vol mededeelzaemheden,

Hoort heden zynen lof op hooge toonen ſlaan,

Datgroote pronkſtuk vliegt met dankendegebeden

Door duizent keelen voor hem henen tot den troon

Des Hemelkonings, en zyn Godtgezalfden Zoon.

Hoe juicht de Tempelrei, beluſt op 't bly gebaar

Van deze klanken, die elks hart en ziel bekooren:

Niet anders zong weleer de groote Harpenaar

Als nu Meſſias Bruid die overal doet hooren:

Waakop, myn eer, waak op, myn blyde harp en luit!

En gy, o Orgel, blaasden lof myns Liefſtens uit!

Dusgingd'aaloude Schaarweleer Gods bondthuis in

Wanneer Aärons krooſt op klinkende cymbalen

God loofde; ja wanneer het zilver, gout en tin,

Bewogen wierden om zyn deugden af te malen:

Dus ſtrekte 't niet alleen tot godtsdienſten ſieraat,

Maar 't levenlooze prees zyn Schepper op de maat.

Hoe willen wy voortaan in 't ſtaatlyk Orgelſpel

Ons hart verheffen op de voorklank van die toonen,

Waar meé de Lyfſtaffiers des Godts van Iſraël

Geduerig bezigzyn om 't Feeſt des Lamste kroonen;

Ja onder dit gezang daelt zelf die hemelſtoet

Tot ons, dus komt dan d'Aard ten Hemeltegemoet.

Is 't
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Is 't wonder dat de Maas op 't heilig ſnaargedruis

Haar ſtroomnajaden nadien hogentoon doet luiſtren;

Daar deze lieve galm de ſteenen van het Huis

Ja 't wilt gedierte byzyne ooren weet te kluiſtren!

Het angſtig hart verkwikt, en ſtuit in 't naar geween

Op 't juiſt gehuppel van het blinkent Elpenbeen.

Menzwyg dan eeuwig ſtil van Orfeus konſtgeluit,

Amfions ſpeeltuig, 't welk zelf ſteden op deedryzen:

Dit Orgel zal alleen de godtgezalfde Bruid -

Vermaken; ja een hart, een ſteenen hart, zelf wyzen

Tot zyn verpligting, in 't vermelden van den lof

Zyns grooten Makers in het zalig Hemelhof.

Opop, oburgery! een friſſche ſchedelkrans

Van eeuwge dankbaarheit paſt u vooral te hegten,

Tezetten op het hooft des wytberoemden Mans!

Maar welk een letterkroon zal u myn veder vlegten,

Van Wyn, hoe roem ik beſt uw hertelyke drift,

Die onze kerk bekroont metzulk een groote gift?

Op op, ſpoei tempelwaart, Meſſias hertvrindin

Legt reets geboeit aan uw verrukkende orgelſharen:

Zywagtu heden met een zielsverlangen in,

Om u in eene reex van tienmaal negen jaren

Te zegenen, zyjuicht: zyt driemaal wellekom,

Liefdadige Van Wyn, in zulk een ouderdom ! Z

O
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Zolang de werelt ſtaat waarin gy heden woont,

Zolange zal uw lof ook leven op de tongen:

Zolangzal ook uw naam metzegenzyn bekroont;

Ja dit uw Orgel, in Gods lof nooit moe gezongen,

Zal ſteets den vreemdeling verrukt en ſtil doen ſtaan

Om uwe goetheit die u kroont met lauwerblaän.

Wat heilwenſchtu myn ziel in wenſchen nimmer moe

Liefdadig Heer, uw hart blyve altoos ongeſloten.

De goede Hemel doe nog tot uw jaren toe.

Zyn milde zegen die gy dus lang hebt genoten,

Blyf byu. leef nog lang voorſpoedig en gezont,

Verkwiktdoor't Orgel in uw levens avondſtont.

Jehova voere u eens daar hoger feeſtgeſchal

Zal klinken, daarde ſtem der Englen u zal ſtreelen

In 't eeuwig loven van het zalig eenig Al.

Dat u zyn goetheit hier op aarde al wilde deelen:

Daardoe hy ookuw ſtem als die der Geeſten zyn,

En maakeu dronken met des hemels vreugdewyn.

EER
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E ER KR O ON

Voor den Heere

GOVERT van WYN,

Op zyn E. XCien. Verjaardagh, ge

viert met d'Inwydinge van het

O R GE L,

Den iiij. van Wintermaand 1732.

D O O R.

ARNOLD HOOGVLIET. .

/

#Oo ziet het zegenryk Maasſluis

Den hoogen dagh van uw geboorte

Nu uit d' oranje morgenpoorte

Opklimmen onder 't feeſtgedruis

Van orgelſpel en lofgezangen?

Zoo ziet het nu de glorikroon,

Gezegenden VAN WYN, zoo ſchoon

Tot uwe onſterflyke eer ophangen:

De kroon die uw milddadigheit

Voor uwe gryze haren breidt?

ò fax

/
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ò Ja. de dierbre zon uws levens,

Die tienmaal negen kringen telt,

Schiet, daar zy naar de kimmen helt,

Nu nog een gloet van ſtralen tevens,

Een gloet, die yders liefde wekt,

En door uw weldaän uit kan lokken,

Een glans, die nimmer wordt betrokken,

Dan door een wolk die opwaards trekt,

En uit het hart van dankbre menſchen

Weêr op u druipt in zegenwenſchen.

Is 't wonder, dat Maasſluis zoo ſchoon,

En vrolyker dan ooit te voren,

Verheft de hooge tempelkoren,

En prykt met trotſer ſtevenkroon,

Daar gy, zo ryklyk overgoten

Uit 's Hemels hoorn van overvloet,

Milddadige ſchenkaadjen doet,

En hart noch handen houdt gefloten,

Om uwe wieg en bakermat

Te ſieren met uw ryken ſchat.

Daar thans de Godtsdienſt, opgetogen,

Door 't nieuwe kerkmuzyk verplicht,

Den ſluier ſchuift van 't aangezicht,

't Geloof ſchier weigert aan zyne oogen,

In al den luiſter en 't ſieraat -

- - -- Van
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Van 't puik der orgelſpelgebouwen,

Uw ſchoone tempelgift, t' aanſchouwen,

En, vol verwondring, in dien ſtaat,

Aan zich op uw verjaargetyén .

Dat heerlyk kunſtwerk toe ziet wyén. »

Wie twyfelt of de Godvrucht zal

Zich met de Liefde vroeg vereenen,

In 't huis van levendige ſteenen,

Om, onder 't kerkmuzykgeſchal,

Met al de blanke deugdereien

Te feeſt te gaan op zieleſpys,

Om Gode, op een verheven wys,

Den dierbren wierookgeur te ſpreien,

Daar Yver met zyn prikkelſpoor

Vervult het Godtgeheiligt koor.

Wie weet of 't eeuwigh Opperwezen,

Dat in de lofgezangen woont,

Ten hoogen zetel afgetrognt,

Niet nederdaal gelyk voor dezen:

Of niet een ſtraal van 't aangezicht

Der Heilzon uit de bruine wolken

Verſchyne, en zette 't hart der volken

En 't uwe, ó gryze Helt, in 't licht,

Om u zyn licht te doen aanſchouwen

En al zyn heilgeheim t' ontvouwen!

N 2 Wie
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Wie weet of niet een Hemelgeeſt

Der eeuwigjuichende koralen :

Zal op onzichtbre pennen dalen r

Ter eere van dit orgelfeeſt, ,

Om 't hemeltonen by te zetten,

En met een goddelyken zwier

De maat te ſlaan op 't kunſtklauwier,

Den geeſt des Kunſtenaars te wetten,

En om uw naam in 't Englenkoor

Te dragen d' opperzalen door!

Maar, wat men denke, dit is zeker

Dat d onbeſmette Dankbaarheit j

U heeft een eerekroon bereidt,

En thans, by 't heffen van haar beker,

Een ſchoot vol bloemen op u ſtort:

Ja dat ze juichende blyft hangen

Op orgelklank en lofgezangen,

Waarin uw naam gezegent wordt,

En zich door yver voelt beſpringen

Om zelf een lofliet op te zingen.'

Zy zingt, hoe d' Opperkunſtenaar

Den menſch de Zang- en Speelkunſt leerde,

Hoe wonder hy 't gehoor bootſeerde,

En hoe men klanken wordt gewaar;

Zy zingt, hoe 't ſpel de lucht doet beven,

EnN -
--- -- V »rt
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En hoe de lucht op de eigen maat

't Klauwier der zenuſnaren ſlaat,

En doet den geeſt in vreugde leven, .

Of weêr den ſtorm der driften ſtil

Bedaart, wanneer 't de Speler wil. -

Nu heft ze weer op hoger tonen ,

Den lof van 't koormuzyk in top,

Haalt zyn gebruik en outheit op,

En hoe de Kunſt al plag te wonen

In Arons hut, en lang daarnaa .

Den Godtsdienſt bleef ten dienſt verſtrekken:

Hoe zy de deugden op kan wekken, .

En, als de * Hel-Tarantula * * *

Het menſchlyk harte komt beſtryen,

Verſchaft haar heilzame artſenyen.

Dan zingt zy wat wy ſchuldig zyn

Voor zulke hemelſche ſchenkaadjen:

Dan, hoe Maasſluis voor zyn ſieraadjen

Aan den milddadigen VAN WYN

Zal eeuwige verplichting dragen.

Zy heft in haar gezang den lof

Van Garrels tot aan 't ſtarrenhof,

N 3 Den
-

**

* Dat de giftige ſteek van de Tarantula, een ſpin in

het lantſchap Tarente, door de kracht der Speelkunſt word

genezen is thans door geloofwaardige berichten een beken

at waarheid geworden.
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Den ſchrandren Jubal dezer dagen,

En barſt met vrolyker geluit

In dezen dankbren naazang uit:

Zoolang Maasſluis het hooft opſteken

En ſpieglen zal in 't kriſtallyn

Der Maas, zoolang er tongen zyn,

Zal 't van dees Orgelfeeſtdagh ſpreken!

Zoolang dit heerlyk kunſtgeſticht .

De klanken dringt in menſchlyke ooren,

Zoolang er ooren zyn die hooren, •

Zal 't zelf, door Dankbaarheid verplicht,

Uit duizent duizent zilvren monden -

VAN WYNs milddadigheit verkonden,

OP
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MAASSLUISCHE ORGEL,

Geſchonken door den Heere

GO VERT van VV VN.

#En trotsaard, groot, door waan, byzig, maar

T UN in Gods oogen

## # Veragt, ſtell' voor zig zelf een Praaltombe

##### in Gods Huis,

Om dus voor 't laatſte nog zyn dwaasheid te betoogen:

Een Chriſten zoekt geen roem, dan in zyn's Heilands

kruis. -

Maar is hy door de hand des Hoogſten ryk gezegent;

Niet zig, maar Gode wyd hy een gedenkzuil toe:

Wanneer hy d'armen mild uit zynen ſchat bejegent

Of ſchenkt, zoo als VAN WYN gedaan heeft, bly

te moé, -

Gods Tempel, God ter eer', betaamlyke cieraaden

Tot cene welgeſchikte en lieflyke oorbaarheid,

Die 't hart der zing'ren doet in heilge weelde baaden,

En, vry van wangeluid, de ſtemmen veiligſt leid.

Gewis den grootſten roem verdient dat doen des ryken,

Waar door hy ſtaatelyxt Gode offert zynen dank;

En hoe kan plegtiger, hoe kan die klaarder blyken,

Dan daar hy ſpreekt tot God, voor 't volk, doorOr

gelklank?

M. V. D,

KLINK
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K L IN K D I C H T.

GEasene Jacobs God! die onder lofgezangen

Voorbeeldig wiert verzoent; de Jongvrou Iſraël,

Wydt U, die pſalmen geeft, 't verrukkende Orgelſpel,

Nu 't ware zoenbloet toont in 't Heiligdom uw gangen.

Dit Speeltuig maekt Maesſluis met meerder luſt bevangen

In Sions liederen, en Kriſtus Ryksbeveſ,

Het liefderyk Geloof. Wat weert dus 't geeſtgequel,

En wekt tot heilvreugde op, die naer hun trooſt verlangen?

Bazuinen, tuit en harp, de trommel die elk ſtreelt,

Trompetten, d'edle fluit, cimbalen wel beſpeelt,

Hoe lieffelyk van klank, voor 't Godlyk Orgel zwigten,

't Spel dat de zeden vormt na's Heilandsbeelt en woort

Gehuwt aen't harpgezang dat Sions krooſt bekoort,

Bromt al Gods deugden uit, helpt Salem heerlyk ſtichten.

B Y SC H R I F T.

Zag 't prachtig Griekenland zyn keizer Konſtantyn

Aen Vrankryks vorſt,Pipin, een heerlyk Orgel ſchenken?

Dit Offer des geklanks en 't ſpeelloon, ſchonk VanWyn,

Een burger, aen Maesſluis. wie zal dit niet gedenken,

Daer d'edle Maesparnas verheugt verheft en pryſt

's Mans Orgel, wiens geluit in 't koor des hemels ryſt!

- PIETER SCHIM.

A N D E R. S.

Dit prachtig Orgel ſchonk Van Wyn de Kerk uit gunſt,

En loont van jaer tot jaer des Speelders edle kunſt.

JACOB SCHIM.

Toc



ToE GIFT
Op het voorgaande

ORGEL-WERK,

Zynde eenige

LEER-REDENEN

Over de VERBORGENE GE MEIN

SCHAP, welke de GELOOVIGEN met

GOD OEFFENEN, als de groot

ſte STOFFE, om God

te LOOVEN.
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Het Ziel-verzadigend Genot

Van het

VE R B O R G EN

MAN N A,

Aan alle OVERWINNAARS in den

Geeſtelyken ſtryd van Chriſtus belooft.

0 F EEN

LEER-REDEN,
o v E R

O P EN B. II. v E Rs 17.

Die overwint, ik zal hem ge-

ven te eeten van het AMan

na dat verborgen is.

- - / n -

, T# vixäyrt Jooral cºvrij
- v - v

g, 27 eïy and tot tway

vz rov zëx; vgºp évº V.

#Nder alle voortreffelyke benaemin-Dºcda.

# #gen, waar onder ons de Geloovigen#

% in de heilige bladeren werden afge- tot Pºi.

ſchildert, is wel een van de uit-ſter',

muntenſte die van PRIESTERS , daarom

A 2 voor

*



“t Hct VERBORGEN MANNA

voorzeide de Propheet Jeſaia, dat de Geloo

vigen des Nieuwen Teſtaments Prieſters des

yeſ 61.6 Heeren zouden heeten, en met groot recht

dragen zy de naem van PRIESTERs, want,

Lev. 21. 1. Ziet gy op hunne perſoonen, zy moeſten

21 wezen zonder eenig lichaemelyk GEBREK:

zoo zyn de Geloovigen als geeſtelyke Prie

Col.2.1oſters voLMAAKT in haar Hoofd Chriſtus,

daarom roemde de Bruidegom Jeſus die vol

maektheit in de Bruid, zeggende, geheel zyt

Hoºgl. 48' ſchoone, myne vriendinne, ende daer en is

7. geen gebrek aen u. 2. Beſchouwt gy hunne

inwyjinge, vind gy daarin ook een zoete af

beelding van het geeſtelyk Prieſterſchap: wier

den de PRIESTERs door wasſchinge, kleedin

ge, zalvinge en offerhande in hunne bedienin

ge INGEwYD, even zoo wy D God de gelo

vigen in haer geeſtelyk Prieſterſchap in door

a. wAsscHINGE, als hy haar reinigt van de

ſchuld der zonden door de Rechtveerdigma

- #r *king, en van de ſmette der zonden door de

heyligmaking. b. God wy D haar in die heer

lyke bediening IN, als hy haar bekleed met

de cierlyke KLEEDEREN van de gerechtig

heit en heiligheid van haar Heiland, dat ze

deſ 61 met de Kerk konnen juichen: ik ben zeer

vrolyk in den Heere, myne ziele verheugt haer

in mynen God, want hy heeft my bekleed met#
kle
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klederen des heyls, den mantel der gerechtigheit

heeft hy my omgedaan: gelyk eenen bruydegom

zich met Prieſterlyken cieraat verciert, ende als

een bruyd haar verciert met hare gereetſchap.

c. Zy worden in hun Prieſter-ampt INGE

HuLDIGT door zAL v ING E met de olie des

heiligen Geeſtes, want zy hebben de zalvin-1 Joh. 2

ge van den heyligen, en weeten alle dingen.”

d. Daar komt by de eenige offerhande van

Chriſtus aan het kruis, welkers bloed aan de

beide poſten van haer ziel en lichaam geſtre

ken , haar maakt tot geeſtelyke Prieſters,

want dat bloed der beſprenginge ſpreekt beter. Heb. 12

dingen dan Abel. Daarom paard Joannes de **

reiniging der Geloovigen met Jeſu bloed met

haar Prieſterſchap, zeggende, Hent, die ons Openb. 1

heeft liefgehad, ende van onze zonden gewas- * *

ſchen heeft in zynen bloede: ende die ons gemaakt

heeft tot Koningen ende Prieſters Gode ende zy

men Vader. 3. Ziet gy op hunne DIENST,

welke zy moeſten verrichten, zo ziet gy daar

in klaar afgeſchildert het werk van dit geeſte

lyk Prieſterſchap. N. In het HEILIGE was

het werk der Prieſteren: a. Dagelyks op den Exod. -

- - xod.3o

Reuk-altaar tweemaal wel-riekende Speceryan 7,

aan te ſteeken, even zoo ontſteken dagelyks

de Geloovigen aan het vuur des H. Geeſtes

het Reukwerk van haar vuurige ſincekingen,

A 3 vel
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volgens Davids ernſtige wenſch, myn Gebed

Pſt412 worde geſtelt als reukwerk voor u aangezichte.

Lev. 24 b. Daar moeſten zy dagelyks de lampen aan

1-3. ' ſteeken op den gouden kandelaar, even zoo

moeten deze geeſtelyke Prieſters delampe hun

- ner ziele aanſteeken aan het vuur des heiligen

Geeſtes, en in het licht en kenniſſe van de

waarheit en hemelſche verborgentheden trag

ten toe te nemen, agtervolgens de vermae

ninge van Petrus, Waſt op in de genade ende

kennisſe onzes Heeren ende Zaligmakers Jeſu

Chriſti. 5. In den voorhofwas hun gewoon

wERK: a. Voor het volk dagelyks den

Heere offerhanden toe te brengen, zoo gaan

deze Prieſters geduurig den Heere tegen met

pc zo s de welriekende offerhande van Jeſus, als zy

haar verbond over die offerhande maken, zy

R., 1, offeren hem geſtadig op de offerhande van
I. haren redelyken Godsdienſt, zy ontmoeten hem

#""? ſteeds met de offerhande van een gebroken en
eb. I3. - , 7 •

I6. verſlagen herte, en van mildadige aalmoesſen

waar aan God een welbehagen heeft, zy ſtee

**ken voor hem dagel yks aan de offerhanden

Hoſ143 des lofs, de varren der lippen die zynen Name

Cul. 3. 5 belyden, zy ſlachten en offeren tot zyn eere

den ouden menſch, doodende hare leden die op

Pijl., de aarde zºn: desnoods zynde, dragen zy

X7. aan den Heere haar leven als een drank-offer

Op

2. Pet.. 3

I8.

Heb
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op, om de waarheit des Euangeliums met

een bloedige dood te beveſtigen, die ook on

bekeerden voor Chriſtus zoeken te winnen, en

den Heere als een ſpys-offer toebrengen. b. #f 66

Moeſten de Prieſters het volk leeren, want

de lippen des Prieſters zullen de wetenſchap be

waren, ende men zal uit zynen mond de Wet

zoeken. Even zoo moeten de Geloovigen na

hunne bequaamheit andere in de zaligmaken

de waarheid onderwyzen en verſterken. c.

Moeſten de Prieſters een geſtadig vuur op #"; 6.

den altaar brandende houden, zonder dat het ***

wierd uitgebluſcht, even zoo moeſten deze

Geeſtelyke Prieſters het vuur des H. Geeſtes

op den altaar hunner herten geduurig bran

dende houden agtervolgens de vermaeninge

des Apoſtels, en bluſtht den geeſt niet uit. d., gaeſſ 5

Was hun werk voor des Heeren volk ernſtig is. "

te bidden tuſſchen het voorhuis en den altaer, -

zeggende, ſpaerd uw volk, ende en geeft uwe joel 2

erffenisſe niet over tot eene ſmaatheit: even als# "

zy ook op haar des Heeren zegen moeſten

leggen, agtervolgens Gods uitdrukkelyk we, 6

voorſchrift, zoo moeten ook de Geloovigen 24-26.

voor malkanderen bidden: daarom belaſte. b 42,8

God aan de drie vriendenjobs, dat ze zynen"

knecht Job voor hen zoude laten bidden, dat

hy zekerlyk zyn aangezigt zoude aannemen:

4 4 't is

Mal.2.7.
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Mat. 5. 't is ook hun pligt andere te zegenen, zelfs

44 - die gene die hen vervloeken. 4. Eindelyk,

ſlaat gy gide hun Voo RRECHTEN, dezege

nieten oºk deze Geeſtelyke PR 1 E S TE K. s.

N. De Prieſters hadden die vryheit, om ge

x sam. 2 meinzaam tot God te naderen in zyn heilig

#, dom, dat brengt zelfs mede hun naam naX04. Y - e

19, 22. Coheen PRIESTER, beduidende eigentlyk ge

heime Raden en Staats-Dienaar, die tot een

Vorſt of Koning een naeuwe toegang heeft,

als de naeſte in zyn Raad, daarom wierd aan

Davids zoonen die naam gegeven, Davids

zoonen waren Princen, eigentlyk ſtaat 'er Co

hanim, welke zoonen Davids gezegt wierden

de naaſte aan de hand des Konings geweeſt te

1 cron hebben, zoo hebben ook de Geloovigen recht

18 17 om met vrymoedigheit te naderen tot dengro

ten Koning van hemel en van aarde, die mo

gen geduurig toegaan tot den Throon van Gods

genade: op dat voorrecht roemde Paulus,

Hebr. 4 dewyle wy dan broeders, vrymoedigheit hebben

# ie om in te gaan in 't Heiligdom door het bloedebr. IO

#9, 22, Jeſu. 5. Waren de PRIESTERs des Heeren

eigendom, die byzonder aan den Heere wa

#ren toegeheiligt, evenzoo zyn de Geloovigen

“” des Heeren eigendom, die aan hem zyn toege

zeydt, agtervolgens des Heeren trooſtryke

belofte, zy zullen, zeit de Heere der heir

N ſcharen,
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ſcharen, te dien dage, dien ik maken zal, my na

een eigendom zyn. 2. Voor de PRIESTERs 7. 3

zorgde God byzonder, voorziende hen van

overvloedig onderhoudt en inkomſten, zoo
draagt God byzonder zorge voor deze gee-#"et. 5

ſtelyke Prieſters, zynde een vuurige muurZach. 2.

rontomme hen, want die hen aanraakt, die 5. 7.

raakt zyn oog-appel aan: hy beſchikt hen o

vervloedig voedziel na lichaam en ziele, die

den heere zoeken, hebben geen gebrek van eenig Pſ34 rt

goed, daarom roemt hen David gelukzalig,

Welgelukzalig is hy dien gy verkieſt, ende doet Pſ: 65. 5

naderen, dat hy woone in uwe voorhoven: wy

zullen verzadigt worden met het goed van uw

huis, met het heilige van uw paleis. n. De

PRIESTERS Aaron en zyne zoonen mogten

alleen eeten van het overblyfiel van het ſpys- Lea.

offer, en wel al dat mannelyk was onder de#

zoonen Aarons, mogt daar van eeten, even zo

hebben alleen deze Geeſtelyke Prieſters regt

tot het genot van het koorn en moſt zyner ge

nade, en wel laat de Heere niemant toe tot

die geeſtelyke maaltyd van het inwendigge

voelen van zyngunſt als die MANNELYK zyn, o, º,
- - - penb.

daar der vreesachtigen deel is in den poel, die#,

brand van vuur en ſulpher, daar doet God de

ze geeſtelyke Prieſters alleen ſmaken zyn he

mc'ſche lekkernyen, die hen mannelyk dragen,

A 5 z'g

-

Zach. 9.

1 6.
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zig ſterk vertoonen, en hunnevyanden over

winnen, krygen alleen recht tot het eeten van

het geeſtelyk ſpys-offer, het brood des levens

uit den hemel nedergedaalt, daarom wekte

1 Cor. 16 Paulus de geloovige Corintheren op tot die

** mannelyke dapperheit, Waakt, ſtaat in het

Geloove, houd u mannelyk, zyt ſterk. En de

Heiland beloofde alleen aan de Overwinnaers

2*. * onder die van Epheſen, hen te zullen geven

- te eeten van den boom des levens, die in 't mid

den van het paradys Gods is.

Deze waarheit ontdekt zig ook klaar in de

ze ziels-verquikkens-machtige belofte, welke

de Heere Jeſus hier doet aan de Gemeente

van Pergamus, want hy zegt het zoet genot

van zyn gemeinſchap alleen toe aan de geene,

die met een heilige kloekmoedigheit en manne

lyke dapperheit hunne vyanden overwinnen:

DIE ovERwINT (zegt de Heere Jeſus) IK

ZAL HEM GEVEN TE EETEN VAN HET

MANNA DAT VERBoRGEN 1s. Johannes

kreeg hier laſt te ſchryven aan den Engel der

Gemeinte in PERGAMUS, welk was de

hoofſtad van een deel van klein Aſten, alwaar

de Attaliſche Koningen haar hof te voren had

De Sat

menbang

den gehad, ende daar nu de Romeinſche Stad

houders haar hof ook hielden, welke Stad

daarom vol pracht en weelde was, vergezel

- ſchapt



Belooft aan de OVERWINNAARS 11

ſchapt met allerhande ongerechtigheit, af.

goderye en hoererye, een Stad, die ook be

rugt was door de geboorte van Galenus, en

byzonder door den Tempel AEſculapius,

die aldaar ſtatelyk wierd gedient, en onder

wiens naam de DuivEL ook antwoorden gaf,

waarom gezegt wierd dat aldaar de Throondes" '3

Satans was, die aan de Koninklyke heer- •

ſchappye kragt en magt gaf. In die Stad had -

de Heere Jeſus nogh zyne Kerk, welke hy

prees over haar ſtantvaſtigheit in de verdruk

kinge: Dit zegt hy die het tweeſnydende ſcherp ver, 12.

zweert heeft: ik weet uwe werken ende waar 13.

gy woont, namelyk daar de Throon des Satans

is, ende gy houdt mynen Naam, ende en hebt

myn Geloove niet verloochent, ook in die dagen

in welke Antipas myn getrouwe getuyge was,

welke gedoot is by ulieden, daar de Satanwoont.

Maar hy beriſpt haar ook over het dulden van

valſche verleyders onder haar. Maar ik hebbe

eenige weinige dingen tegen u, dat gy aldaar vers 14.

hebt die de leeringe Balaams houden, die Balak”

leerde den kinderen Iſraels een aanſtoot voorwer

pen, op dat ze zouden afgoden-offer eeten, ende

heereeren. Alzoo hebt ook gy die de leeringe der

Nicolaiten houden: 't welk ik haete. Van die

zonde vermaant de Heere Jeſus, dat ze haar

bekeeren zoude, en dringt zyn vermaning aan,

/ - CCI1S
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eensdeels met een zware bedreiginge, bekeert

u, zoo niet, ik zal u haaſtelyk bykomen, ende

zal tegen haar krygh voeren met het zweert

myns monds: anderdeels, met eene ziel-ver

quikkensmachtige belofte, dat hy die gene,

die overwint, zal begiftigen met het eeten

van het Manna dat verborgen is, en met een

witten Keurſteen, beſchreven met eenen nieuwe

Naam, welke niemant en kent, dan die hem

ontfangt. -

De eerſte belofte, dat hy de zyne wil begif

tigen met het Manna dat verborgen is, zullen

wy eerſt verhandelen: zekerlyk zoete engod

delyke woorden, behelzende een HEILZAME

Verdee

ling.

BELOFTE van naeuwe gemeinſchap, welke de

Heere Jeſus wil houden met zyn Geeſtelyke

OvERwINNAARs, welkers heilzaeme over

denkinge ten allen tyden noodig is, maar by

zonderlyk in deze tyd, waarin wy zien, dat

den duyvel en de wereld van alle kanten de

Geloovigen aanvallen, om haar van de dienſt

van Chriſtus af te trekken, tegens welke be

kooringen wy geen beter borſt-wapen konnen

gebruiken, als diep in onze herten te druk

ken deze heilzaeme BELOFTE, waar in ons

voorkomen deze twee aanmerkelyke zaken:

I. De ziels-verquikkensmachtige BELoF

TE van Jeſus zelve, dat hy hen zou

GE-
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G EVEN TE EETEN VAN HET MANNA

DAT VERBORGEN IS. Waar in ons

voorkomen

1. De BELoFTE zelve, het MANNA

DAT VERBORGEN 1s: en daarin doet

zig wederom op,

N. De BELoo FDE zaak, het MAN

NA.

S. Haar heerlyke OMSCHRY vING,

DAT VERBORGEN IS.

2. De GEMEINSCHAP aan dat vERBoR

GEN MANNA, dat zouden de Geloo

vigen EETEN.

3. De OoRSPRONK van deze milde GIFT

de Heere JESUS zelve, IK zAL

H E M GEVEN TE E ET EN van dat

MANNA.

II. De DEELGENOTEN aan dat vriendelyk

ONTHAAL, naemelyk de heerlykeO

VERWINNAARS, DIE OVER

WIND.

Tegen het eeten van de afgodiſche Offer- ## be

handen der Heidenen, waar op de Nicolaiten#"

aandrongen, ſtelt Jeſus een voortreffelyker MAN
ſpyze, namelyk zyn MANNA. NA.

Buiten alle twyffel zinſpeelt de Zaligma

ker Jeſus op het MANNA, 't geen de Heere

voor Iſrael in de woeſtyne van den hemel re

gende:

j



14 Het VERBORGEN MANNA,

vers 15

N

gende: de gelegentheit, by welke de Heere

dit MANNA van den hemel dede nederdalen,

vinden wy verhaalt Exod. 16: als de Iſraeli

ten in de woeſtyne Sin gekomen waren, en

haar deeg, 't geen zy uit Egipten gebragt had

den, verteert hadden, murmureerden zyte

gen Mozes en Aäron, en wenſchte, dat zy

van Gods hand waren omgekomen by de vlees

potten van Egipten, in plaats dat zy nu door

het ſcherpe zweert des hongers in de woeſtyne

zoude moeten ſneuvelen. Waar op de Hee

re, ſchoon hy door zyn wraakzweert haere

wederſpannigheid had konnen ſtraffen, na

zyn onbegrypelyke goetheit, op een buiten

gewoone wyze haar van voedzel voorzag, de

venſteren van den hemel opende, ende het

MANNA, ket brood der magtigen, rondom

haere tenten regende, en onderhield zoo zyn

volk veertig jaren, tot dat zy quamen op de

grenzen van Canaän, en aten het koorn des

Lands: als de kinderen Iſraëls dit voedzel

voor hare oogen uit den hemel zagen reege

nen, noemde zy het zelve MAN, want zy

en wiſten niet wat het zelve was. Van dat

iWatſºn- MANNA neemt Jeſus een gelykenisſe, om af te

#ſchilderen dat Geeſtelyk brood, 't geen hy zy
dit Man

Mag TUer

ſtaan.

ne Overwinnaars wil te eeten geven. Door

welk MANNA ſommige willen, dat de Zalig

maker
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maker aan de zyne belooft N. Het woord des

Euangeliums, 't welk geduurende onze wan

deling door deze barre woeſtyne van deze we

reld, het geeſtelyk voedzelonzer ziele is, de

zoetſte en heilzaemſte ſpyze, om ons herte

te verſterken. 5. Andere verſtaan door dit

MANNA de Godheit van de HeereJeſus, om

dat die als het MANNA verborgen was, die

de ſtraelen van zyn heerlyke Majeſteit voor een

tyd lang verſchuylde agter 't voorhangſel van

zyn nederig vleeſch. 1. Een derde verſtaat

door het MANNA Gods barmhertigheit, wel

ke zoeter en ſmaekelyker is als het Manna in

de woeſtyne: edog dit is wat te verre gezogt,

dewyl de Godheit van Chriſtus, en Gods

barmhretighett, ons nergens in de Heilige Bla

deren werden vertoont onder de naam van

Manna. T. Veel nader komen die gene, die

willen dat door dit MANNA uitgedrukt wert

de eeuwige zaligheit in den hemel. 1. Het

Manna moeſt gegeten werden, zou het Iſrael

voeden, zoo werd de Hemelſche heerlykheit

meermaal door eeten afgebeelt, daar op ziet

de belofte van de Heiland Jeſus, dat veele Matt. s

zullen komen van Ooſten ende Weſten, ende zul- 11.

len met Abraham, ende Iſaak, ende Jacobaan

zitten in het Koninkryk der Hemelen. En zoo

belooft hy de zaligheit aan de overwinnaars

onder



16 Het VERBORGEN MANNA

Openb.2. onder het eeten van den boom des levens, die in

7. 't midden van het Paradys Gods is. 2. Hetgenot

van de Hemelſche heerlykheit zal niet min als

het MANNA zoet wezen, dewyl wy als dan

zullen werden toegelaten tot een klaere be

ſchouwinge van Gods aanminnige volmaakthe

den, en tot een vol genot van Gods onbegry

pelyke liefde: 3. Het volmaakte genot daar

van is ook voor onze oogen verborgen, een

dik voorhangſel, de zienelyke hemel weerd

van ons gezigt, 't welke daar in verb rgen

is. Daaom roept 'er David in verwonde

Pſ31.2oring over uit: 6 Hoe groot is uw goet, dat gy

weggelegt hebt voor de gene die u vreezen ! dat

gygewrocht hebt voor degene die op u betrouwen

in de tegenwoordigheit der menſchen kinderen !

#... . n. Maar wy verſtaan door dit Manna

# de Heere Jeſus zelve, dat Geeſtelyke brood

eigentlyk voor zyn uitverkoornen, immer daarin heb

##" ben wv A. Geſus zelve tot een uitleneer,
Jeſus. y A. Jeſus ze een uitlegger, want

job. 6. als de Joden tot hem zeiden, onze Vaders

3" 33 hebben het Manna gegeeten in de woeſtyne, zo

antwoorde hen Jeſus: voorwaar, voorwaar

zegge ik u, Mozes heeft u niet gegeeven het

brood uit den hemel, maar myn Vader geeft u

dat waere brood uit den hemel, want het brood

Gods is hy die uit den hemel nederdaalt. Het

welk de Heiland nog nader beveſtigde, zeg

gende,
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gende, Uwe Vaders hebben het Manna gegee- Got 6.

ten in de woeſtyne, ende zy zyn geſtorven. Dit 49-51

is het brood dat uit den hemel nederdaalt, op

dat de menſche daar van cete, ende niet enſter

ve. Ik ben dat levende brood, dat uit den he

mel nedergedaalt is: zoo iemant van dit brood

eet, die zal in der eeuwigheit leven Ende het

brood dat ik geven zal, is myn vleeſch, het

welk ik geven zal voor het leven der wereld. 2

B. De hedendaagſche Joden zelfs bekennen,

dat 'er een groote verborgentheit in het Aſant:

is opgeſloten geweeſt, en dat de Mesſias in

zyn komſte aan Iſrael Manna zal te eeien ge

ven: trouwens Paulus merkt het Manna in

de goude krityke aan als een geheim van den Heb 9,4

Tabernakel. En gewiſſe'yk wy konnen geen

aardiger Schilderye van Chriſtus en van zyn

genoegſteme en ziels verguikkende gemen

ſchap als in het Manna vinden, zoo gy aan

merk haar oorſpronk, hoedanigheden, de ma

nier van inzameling, en haar nuttighett.

A. Zien wy op de OoRsPRoNK van het Pe oor

Massa: 1. 't Was geen gewas uit de derde. ,,

geen kruid uit den acker geſproten, maar het Manna

regende voor haar uit den hemel, God bereide##

het zelfs in den hemel tot hun voedzel, en zin

ſchonk haar dat uit enkele goedertierenheit,#

zonder haren arbeid en neerſtigheit, daarom."
B 2 i
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Pf: 78.

23-25.

zingen wy, dat hy de wolke van boven gebood,

en de deure des hemels opende, ende regende op

hen het Man om te eeten, en gaf hen Hemels

koorn, een iegelyk at het brood der magtige, hy

zond hen teerkoſt tot verzadiging. Zoo is

Chriſtus dat waarachtige brood uit den hemel

Luc. I.

78.

Rom. 8.

nedergedaalt, die ook als die dierbare gave,

uit enkele beweeginge van Gods barmhertig

heit aan ons is medegedeelt: Chriſtus is ook

niet uit de wille des mans, maar door de over

ſchaduwing des Heiligen Geeſtes ontfangen in

het lichaam van een Maagd. Het Manna viel

neder, als het murmurerend Iſrael zulks het

alderminſte verdiende: zoo is Chriſtus zon

der de minſte verdienſte uit enkele genade aan

vloekweerdige zondaren geſchonken, door de

innerlyke bewegingen der barmhertigheit heeft

ons bez0gt de opgang uit der hoogte. Het

Manna viel neder, als alle andere ſpyze was

verteert, en Iſrael van honger ſtond te ſter

ven: zoo is Chriſtus gekomen onder een ge

heele onmacht des vleeſches, toen de zonden

der Joden en Heidenen de hoogſten top had

den beklommen, als de Wet door het vleeſch

krachteloos was. Het Manna viel neder met

den dauw des hemels, en wierd des morgens

gevonden, wanneer de liggende dauw op-

gevaren was: zoo heeft Chriſtus niet alleen

- - --- - Iſrael
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Iſrael als een dauw, die hare dorre herten be

ſproeit, en de conſcientie, brandende door

het gevºelen van zyn toorn, verquikt, maar

hy werd ook aan de Geloovigen geſchenken

in en met de bedieninge van Gods Woord,

als die waere daauw, die hare herten geeſte

lyker wyze bevogtigt, daarom was de wenſch -

van Mozes, myne leere druppe als eenen rgen, Dent. 3i

myn reden vloeie als een dautº: als een ſtof gen"

op de grafſcheutkens, en de als de tippelen op het

krutt. Ja hy werd aan Gods Kinderen me

degedeelt met den aangenamen dauw zyns -

Geeſtes, zoo viel de Heilige Geeſt op alle, die Act. 10.

het woord van Petrus hoorden. Ja die Geſt# #s.

werd met hem gezonden. - - #º.

B. Beſchºuwen wy het MANN A aan in de hoe

haar HoEDANIGHEDEN, zo vinden wy daar"ik"

in een heerlyke afbeeldinge van de Heere Je-#.

ſus. 1. Was het Manna gering van gedaan- na ſchººl

te, als Corianderzaad, dat in haar eerſte op-#."

ſlag niets groots beloofde, was Chriſtus ook je us af.

niet zonder uitwendig cieraad en heerlykheit?

mogt de Kerk niet wel van hem zeggen, hygſsa,

is als een ryske voor zyn aangezigt opgeſchoten,

en als een wortel uit een dorre aan de, hy hadde

geen gedaante noch heerlykheit, als wy hem aan

zagen, zoo en was er geen geſtalte, dat wy

hem zouden begeert ºp te hy was veracht en

f 2 de
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de onweerdigſte onder de menſchen, een man

van ſmerten, ende verzogt in krankheit, ende

een ygelyk was als verbergende het aangezichte

voor hem, hy was veracht, ende wy en hebben

hem niet geacht. Hy vergelykt zig daarom

by een worm, zeggende, ik ben een worm en

#"geen man: by een terwen graan. 2. De ge
job. 12 -

24- daante van het Manna was rond, welkeron

digheit van ouds een zinnebeeld is geweeſt van

volmaaktheit ende eeuwigheit, zekerlyk een

heerlyk afbeeldzel van Chriſtus, die zonder

begin en einde was, de Alpha en de Omega,

de eerſte en de laatſte, die noch beginſel der da

Heb 7.3gen, noch einde des levens heeft, die ook vol

col.1.19 maakt is, want het is des Vaders welbehagen

geweeſt, dat in hem alle de volheit woonen zou

de. 3. Het Manna was wit van couleur,

Nun.11 als de verwe van den Bedolah, 't welk voor

7. een Edel Geſteente werd gehouden: was de

Hºgt, Heere Jeſus ook niet blank wegens zyn on

1o. ' bevlekte heiligheit ? 4. Het Manna was aan

genaam van ſmaak, vet als olie, en zoet als

honigh: in Jeſus vind een Geloovige over

vloed van vettigheit der olie des H. Geeſtes,

pſ3c.g, dat ze dronken werd van de vettigheit zynes

Huyzes, ja voor een hongerig hert is niets zo

zoet als jeſus, zyne genade en zaligmakende

verdienſte, door het geloove aangenomen,

zyn

#" I
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ik

zyn enkel zoetighett, en van de allerlieffelyk

ſte ſmaak, daarom betuigde de Bruid, dat

zyn vrugt haar gehemelte zoet was: zyn gehe-Hoogl. 2

melte is enkel zoetigheit, en al wat aan hem is, #
dat is ganſch begeerlyk. * Hoogl. 5

gai. J gecrºy IO.

C. Ziet gy op de inzameling, daarin zien -

wy ook een juiſte afteekening van Chriſtus.##
1. Het MANNA wierd wel aan Iſraël zonder was een

haar toedoen medegedeelt, maar evenwelmoſt##

het daar moeite om doen, en uitgaan om het van de

zelve te verzamelen , ſchoon een zondaar###"
niets kan toebrengen tot verkryging van des Jeſus.

Heeren gemeinſchap, zoo moet hy evenwel

door een waarachtige bekeeringe uit zich zel-Fſ 45 11

veu en uit zyn volk en vaders huis gaan, op

ſtaande uit het leger van zyn natuurlyke vad

zigheit en gemakkelykheit, om Jeſus dat ware

MANNA te zoeken en te vinden, zoo moet

hy tot hem uitgaan, zyn ſinaatheit dragende,#. I3

en wel moeſt Iſraël vroeg uitgaan, om het ”

Manna te verzamelen, anders quamen zy te

vergeefs: zo moet een ziele de Heere Jeſus

vroeg zoeken, terwyl de tyd der genade nog 7eſ 53 6

duurt, en hy naby is, om gevonden te wer

den, daarom was de ziels verrukkensmachti

ge belofte van Jeſus, die my vroeg zoeken, spreek 3

zullen my vinden. 2. De plaatſe daar het 17

Manna wierd verzamelt, was rontom het le-

B 3 ger
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ger en de tente van Iſraël in de woeſtyne: zo

moet Chriſtus dat waere brood alleen verza

melt werden op het veld der Kerke: nergens

anders werd zyn zaligmakende genade ge

vonden. 3. De tyd der inzaemeling waren

de zes dagen in de week, maar op den zeven

den dagh wierd het Manna niet gezien, en

daarom moeſt Iſrael op den zesden dag ver

zamelen 't geen het op den Sabbath zoude

eeten: even zo moet ook ieder Chriſten in

de zes dagen van zyn leven dit Manna ver

gaderen, en werken om die ſpyze die niet en

vergaat, op dat hy in den eeuwigen Sabbath

daar boven van dat waere Manna mag eeten

en zyn innigſte gemeinſchap genieten. Ja

zy moeſten dat Manna elken morgen zeer

vroeg verzamelen voor al ander werk: zoo

moet een Chriſten het allereerſte voor alle

dingen bezorgt zyn om zyn gemeinſchap,

volgens zyn bevel, zoekt eerſt het Koninkryke

Agath 6Gods ende zyne gerechtigheit. 4. Yder mogt

33. van het Manna een zekere maete tot ſpyze

voor zich verzamelen, zo veel voor hem ge

noeg was ter verzadiging, zoo dat niemand

gebrek leed: zo ſchenkt Chriſtus aan yder

een een mate zyner gave en genade, zo veel

als genoeg is voor yder om zyngebrek te ver

vullen , en hem in het geeſtelyke leven te on

* * * . . . . der
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derhouden, in hem heeft hy alles wat tot het 2 Pet.1.3

leven en de godzaligheit behoort. -

D. Beſchouwt gy de NuTTIGHEIT van Haernut

het MANNA, zo vind gy daar in Jeſus leven:# .
dig afgeſchildert. . 1. Het Manna wierd ten##

ſpyze bereid door het maelen in een mole, of##

door het ſtooten in mortieren, of het zoden#ect

in potten : zoo moeſt Chriſtus, de rechte in zyn

Zielen-ſyze, en het leven zyncs volks, eerſt#"
aan het Kruis verbroken werden, en als ver

maelen in zyn lyden, eer hy voor een recht

voedzel voor de Geloovigen kan ſtrekken:

daarom getuigt de Kerk van hem, hy is om

onze overtredingen verwondet, om onze onge- 7:653 ?

rechtigheden is hy verbryzelt. 2. Het Manna -

was een ſpyze, gemeen voor alle Iſraeliten van

allerlei ſtaat: zoo is Jeſus een ſpyze der ziele

voor allerlei menſchen , voor ryken en ar-Aát ro

men, voor vryen en ſlaven, zonder aanne-#

minge des perſoons, want in Chriſtus is noch 23 3

jode noch Griek: daar in en is noch dienſtbare

noch vrye: daar in en is geen man ende wyf.

want gy alle zyt een in Chriſto Jeſu. 3. Was

dit bovennatuurlyk in het Manna, dat het

door de eene hitte, namelyk door die van de

zonne, ſmolt , daar het door eene andere

hitte, namelyk door die van het vuur, wierd -

gebakken: zo deed de hitte van des Heeren

- B 4 liefde
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liefde tot zyn uitverkorenen hem verſmelten,

maar de hule van zyns Vaders gramſchap,

brandende a's vuur, maakte hem bequaam

tot ons geeſtelyk voedzcl. 4. Het Manna

moeſt gegeeten werden, zou het tot voedzel

van het lichaam ſtrekken: zo moet Chriſtus

door het geloove werden gegeeten, dat aan

ſtonds breder zal getoont werden. En wel

wierd dit Manna alleen gegeeten, zo lang I

ſrael in de woeſtyne ºmzworf, want als het

gekomen was op de grenzen van Canaan,

2cor. 5. viel het niet meer: even zo eeten wy alleen

#c H Jeſus door het geloove in de woeſtyne van

#" '3 deze wereld, maar dat Geloove, waar door

1 Joh. 3 wy hier wandelen, zal in aanſchouwen veran

2. deren in het hemelſch Canaan. 5. Walgde

Iſrael van het Manna, niet tegenſtaande het

de zoetſte ſpyze was: zo ſteeken vleeſchelyke

en wereldſche menſchen een walge van Chri

ſtus: de gekruiſte Chriſtus is de Joden een

, car., ergernisſe, en de Grieken een dwaeshelt. 6. Het

23. Manna moeſt in een kruike tot een geduurig

gedenk-teken van Gods magt en barmhertig

heit aan zyn Volk, in het Heilige der Hei

ligen werden bewaart : daar op ziet buiten

wer, alle twyffel de Zaligmaker, als hy ſpreekt:
genaemt 5. Van het MANNA dat v ER BoRG EN is:

#immers de Heere had Mozes belaſt dat hy eenverborge
- -n

Manna tromer
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Gomer vol Man zoude zetten in het verbor

genſte deel van den Tavernakel, voor het aan

gez gte des Heeren, dat is agter den voor

hang voor de Arke, boven welke God als op

zyn Genade-Ihroon was gezeten, en alwaar

hy zyn majeſteit in een luchtige wolke dede

woonen tuſſchen de vleugelen van de Che-

rubinen, daar was dan dat MANNA voor het

oog van het volk verborgen, en van haar ge

zigt als afgeſche den door het voorhangzel.

Zulk een Verborgen Manna is ook Chriſtus,

a. Want hy is verborgen in den hemel, die

is ingegaan binnen den voorhang, en heeft

zich voor het oog van ons lighaam onttrok

ken, en zal daar in dat Heilige der Heiligen

verborgen blyven, en als in Gods binnenka

meren opgeſloten, tot dat hy eens tot vol- Col. 3.4.

maakte triumph van zyn Kerk zal geopen

baart werden ten jongſten dage. Was dit

manna in een goude kruike verborgen, geen

verrottinge onderworpen, daar het andere

manna, tot de morgen bewaart zynde, ſtonk:

zo is Chriſtus in het hemelſch Heiligdom niet

het minſte verderfonderworpen, wetende dat

Chriſtus opgewekt zynde uit den doode, niet Rom 6.2

meer en ſterft: de dood en heerſcht niet meer

over hem. b. Chriſtus is ook verborgen voor

de ogen van een natuurlyk menſch, die hem

B 5 ZCIl
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Matth.

16. I7.

Rom. I6.

25.

2Cor4.

1 Joh. 3.

I

1 Joh. 3

2.

zonder eene Goddelyke openbaeringe niet

kennen kan, als Petrus beleden had, dat Je

ſus was de Chriſtus de Zoone des levendigen

Gods, zo antwoorde hem Jeſus, vleeſch en

bloet en heeft u dat niet geopenbaart, maar myn

Vader die in de hemelen is. Daarom noemt

Paulus het een verborgentheit, 't geen voor

de Heidenen was bedekt: die van de tyden

der eeuwen verzwegen is geweeſt. Dit MANNA

is vERBoRGEN voor de godlooſen, die de

God dezer eeuwen de zinnen verblind heeft, dat

hen niet beſtraele de verlichtinge des Euange

liums der heerlykheit Chriſti, die het beeld

Gods is. De wereld kent hem niet. Niemant

kend Chriſtus en zyn alverzadigende gemein

ſchap, als die hy door zyn Geeſt heeft onder

wezen, en de zoetigheit van dit MANNA heeft

doen ſmaken. c. Jeſus is hier zelfs nog ee

nigſins voor de Geloovigen verborgen, die

hem maar zien als in een ſpiegel, die wande

len door Geloove en niet door aanſchouwen: het

volle genot van zyn gemeinſchap werd voor

haar bewaart in den hemel, daarom zegt Jo

hannes, nu zyn wy kinderen Gods, cnde het

en is nog niet geopenbaart wat wy zyn zullen:

maar wy weten, dat als hy zal geopenbaart

zyn, wy hem zullen gelyk wezen, want wy

zullen hem zien gelyk hy is. d. De Heiland

als
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als het MANNA is verborgen inde heilige bond

zegelen en licfde panden, alwaar Chriſtus

verborgen is onder die uiterlyke tekenen, en

daar onder zig openbaart aan zyne kinderen,

die hem daar door het Geloove omhelzen.

e. Chriſtus is verborgen in de herten der Ge

lovigen, door een verborgene mededeeling van

zyn gemeinſchap, welke beter gevoelt werd

als uitgedrukt, als hy haar leid in zyne binne

kameren, haar zyn algenoegſaamheit doet

zien, en tot haare ziele van Vrede ſpreekt,

haar geverde een gevoelen van zyne Liefde, Rom 5.5

in hare herten uitgeſtort door den heiligen Geeſt, cº.,.,

trouwens ons leven is met Chriſtus verborgen." "

in Gode. Welk verborgen genot van zyn ge

meinſchap Chriſtus in het vervolg belooft,

als hy haar toezegt -

2. Her EETEN van dat MANNA : gelyk Dat

eeten in het natuurlyke niet anders is als een#
- - .20zaldeze

gebruikmaking en toepasſing van de ſpyze, zo zy eeten.

zegt dit eeten niet anders dan een daedelyke

GEBRu1K MAK ING en ToEPASSING van dit

VERBORGEN MANNA, dit geeſtelyk zielen

voedzel, dat heilig genot, welke hy aan hem u, za,

wil geven, en aan zyn geeſtelyke genaede: geen lyk

in het byzonder N. vooronderſtelt dit eeten #n

alvorens a. honger, in de waere Geloovigen#.

is een geeſtelyke honger en begeerte na ver- -

* vullinge
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Pſ. 42.

2. 3.

Openb.

22. I7.

Joh. I.

I2.

vullinge van haar gebrek, die reikhalzen,

om Jeſus en de zoetigheit zyner genaede te

ſmaeken: zoo hongerde David na meerder

gevoelen van Gods liefde, waarom hy uit

riep, gelyk een hert ſchreeuwt na de waterſtro

men, alzoo ſchreeuwt myne ziele tot u, o God,

myne ziele dorſtet na God, na den levendigen

God. b. Een hand, door welkers middel een

Geloovige haar dit verborgn MANNA toepaſt,

't welk is het waarachtig Geloove, waar door

zy Chriſtus en alle zyne weldaden aanneemt,

daarom draagt het Geloove den naam van een

nemen en aannemen van Chriſtus. Jeſus zegt,

die wil, neme het water des levens om niet, en

Johannes noemt het Geloove een AANNEMEN,

zoo veele hem aangenomen hebben, dien heeft

hy macht gegeeven kinderen Gods te worden.

c. Een ſteeken van de ſpyze der ziele in de

mond: en deze mond is hier de holle ledig

heut van het hert, 't welk wat hebben wil,

om geruſt te zyn, welke mond een Geloo

vige opend, als zy haar ledig en gebrekkelyk

Pſ. 81.

I I.

hert aan de Heere Jeſus vertoont, en hals

reikt om met de volheit zyner genaede ver

vult te werden, daar op ziet, als God roept,

doet uwen mond zºjd open, ende ik zal hem

vervullen, -

Dat
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n

r

in. Dat vooronderſtelt zynde, zoo EET een waarin

Geloovige van dit verborgen MANNA, A. In #ſtart
-n- - 1 het eeten

dit leven. 1. Door heilige overdenkingen, ,,

die EET, kauwt en herkauwt de ſpyze: even #borge

zo doet hier een Geloovige, die kauwt en#

herkauwt deze zielen-ſpys, beſchouwt en oor- leven.

deelt ze heilzaam en nuttig voor haar ziels

gebrek, zy vind daar zulk een ſmaak in, en

haalt 'er haar hert zo aan op, word in debe

ſchouwing van zyn algenoegſaamheit vervult

met de zoetſte en trooſtrykſte gedagten, en

kan met David zeggen, myne overdenkingen Pſ: 1e,

zullen van hem zoet zyn, ik zal my in den 34

Heere verblyden: ja eenmaal, andermaal, zelf

ten derdemaal herhaalt zy die zoete overden

kingen: als de Heere eenmaal ſpreekt, zoo

hoord zy met David tweemaal, dat de ſterkte pſ: 62.

Godes is. 2. Een Geloovige EET ook van 12.

dit verborgen MANNA dooreen geloovigetoe

pasſinge van de volheid van de Heere Jeſus

en zyn verdienſten: zoo verklaart het Jeſus -

zelve in zyn geſprek met de vleeſchelyke

Capernaiten, zeggende, die myn vleeſch eet joh. 6.

ende myn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, 54.

vergeleken met vers 47. Voorwaar, voorwaar

zegge ik u, die in my gelooft heeft het eeuwige

leven. Hierom waren de woorden van den

Oudvader Auguſtinus zoet, C RE DE ET

MAN
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MAN D u c As T1, gelooft, en gy hebt gegee

ten. Immers, N. Door het Ueloove nemen,

Joh.1.12 zy dat vervolgen Manna aan, en eigenen Jeſus

Pſ: 34.9

job. 6.

56.

met zyn weldaden en verdienſten haar zelve

toe: zoo vele hem aangenomen hebben, dien

heeft hy macht gegeven. Kinderen Gods te wor

den, namelyk die in zynen Naeme gelooven.

2. Die met honger EET, die heeft ſmaak van

de ſpyze: even zo heeft een kind Gods door

haar Geloofs-oeffening ſmaak van dat Geeſte

lyk voedzel, en proeft de zoetigheit en dier

baarheit der Genade : zy ſmaakt, ende ziet

dat de Heere goed is. 2. Die EET, die werd

daar door vereengt met de ſpyze, welke voor

een groot gedeelte tot de ſappen en ſubſtantie

van den menſch overgaat: door de oeffening

des geloofs zenden de Gelovigen Jeſus en zyn

verdienſten na binnen, en werden daar door

op het allernauwſte met hem vereenigt, op

dat zy een met hem werden, en een lichaam,

daarom zeide Jeſus, die myn vleeſch eet, en

myn bloed drinkt, die blyft in my, en ik in hem.

"n. Door EETEN verkrygt men verzadiging,

ons gebrek werd vervult, en onzen honger

werd geſtilt: even zo word ook door deze

Geloofs-oeffening het gebrek en de ledigheit van

ons herte vervult tot eene volkomene ver

zadiging toe. Daarop zag ook des Hee

- ren'
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r

ren ziels-verquikkens-machtige belofte, ik ze 3x.

*zal de ziele der Prieſteren met vettighett dron-14.

ken maken, ende myn volk zal met myn goed

verzadigt worden, ſpreekt de Heere. Dat zong

zoet in haar Lofzang de Jonkvrouwe Maria,

hongerige heeft hy met goederen vervult. Dat

ſmertelyk gevoel van haar gebrek, die naere

verſinachting van haar ziel wykt dan, dat zy

met David roemen kan, de Heere is myn Her-pſ 23 r

der, my en zal niets ontbreken. n. Die EET,

werd daar door vervrolykt en verquikt, en

het is als of er een nieuw leven quam op het

gelaat en aangezigt, edog hoe werd een zie

le niet wonderlyk vervrolykt in het genot van

des Heeren volheit ? zulk een kan juichen

met de Kerk, ik ben zeer vrolyk in den Heere, 7 f. dr.

myne ziele verheugt haar in mynen God, want io

hy heeft my bekleed met de klederen des heyls,

den mantel der Gerechtigheit heeft hy my om

gedaan. Dat draagt den naam wel van een

dronken werden, daarom roept de Bruidegom

Jeſus, eetet vrienden, drinket, ende wordet Hoºgt. 5.

dronken, o Liefſte ! I. Door het eeten werd 1

iemand verſterkt: even zo werd een Gelovi

ge door de Geloofs-oeffening verſterkt in het

geeſtelyk leven, dat zy door de barre woe

ſtyne van deze wereld haar weg kan vorde

ren na het Hemelſch Canaan, en gaan van

- , kracht
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v

kracht tot kracht, tot dat zy voor God in

Zion verſchynt, dan kan zy rºemen m

Phil, 4. Paulus, ik vermag alle dingen, door Chriſtum

13 die my kracht geeft. 3. Zy eeten van dit ver

borgen Manna door oefening van hare liefde,

waar door zy Chriſtus met haar, en haar met

Chriſtus op het allernaauwſte vereenigen, en

uit hem krachten halen tot verſterking van den

inwendigen menſch: daar op zag de wenſch

Eph. 3. V" Paulus, op dat Chriſtus door het Geloove

##9 in uwe herten woone, en de gy in de liefde ge

wortelt ende gegrondet zyt: op dat gy ten vollen

kondet begrypen met alle de Heiligen, welke de

breette, ende lengte, ende diepte, ende hoogte

zy, ende bekennen de liefde Chriſti, die de ken

misſe te boven gaat, op dat gy vervult word

tot alle de volheit Gods. 4. Men eet van dit

verborgen Ma na, door een levendige onder

vinding als wy een gevoelen krygen van zyn

liefde, gekuſt werden met de kuſſen van zyn

mond. Als wy tot onze ziel-trooſt hem in

zyn algenoegſaamheit beſchouwen, dat wy

Pſ: 63. 3 met David konnen zeggen: ik heb u in uw

waar in Heiligdom aanſchouwt, ziende uwe ſterkte en

beſtaet uwe eere.

#“#” 1. Jeſus belooft ook aan zyne Overwin

Manna naars een EETEN van het verborgen Manna

## na dit leven : immers de genieting van Jeſu
leven. gC
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-

gemeinſchap in den Hemel, werd meermaal

een eeten genaamt: daar op ziet de HeereJe

ſus, als hy zegt, ik verordinere u het Konink- Luc. 22.

ryk, gelykerwys myn Vader my dat verordineert 29.39

heeft: op dat gy eetet ende drinket aan myne ta

fel in mjn Koninkryk. En zo zal een zalige

ziele EETEN van dit VERBORGEN MANNA

hier namaals. 1. Door hemelſche beſchou

wingen, in de overdenkingen van Gods alge

noegſaamheid zullen de verheerlykte zielen

vervult werden met de ziels-verrukkensmag

tige gedachten, die God zullen kennen met -

volkomen ontdekte oogen des verſtands, en -

hem zien zullen gelyk hy is, niet meer door een #7d. 3.

ſpiegel in een duiſtere reden, maar wy zullen

hem zien van aangezicht tot aangezicht. . Ö ! ! Co 13

Wat zoet licht voor onze zielen! wat lui- **

ſterryke g'an voor de oogen onz. s verſtants!

als wy met de Propheeten niet alleen zullen

werden beſchenen met eenige ſtraelen, nog

met een Mozes by Horeb met een bewonden

aangezigte alleen Gods achterſte deelen zullen -

aanſchouwen, nog met een ſchemerend ge- - -

zigte Gods glansryke ſchoonheit, en zyn

trooſtryke gedagten van zyn liefde en gunſt

t onswaarts zullen beſchouwen, maar daar

wy van al dat zalige licht van Gods aanſchyn

omſcheenen zullen werden, zonder een ge

- C V (C,-
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verſchrikkinge, dewyl het gezigt onzerzie

len als dan onſterfelyk zal geworden zyn, en

daarom dat eeuwig licht dan zal konnen ver

dragen. Met die verwachtinge vertrooſtede

Pſ17. 15 zich David, ik zal uw aangezicht in gerech

tigheit aanſchouwen. 2. Geſchied door eeten

de aldernaauwſte vereeniging van de ſpyze

met ons lichaam, in zoverre dat 't gene ge

geeten werd, een met ons werd, en in deſuh

ſtantie van ons vleeſch en bloed overgaat,

en daarom vraagt Paulus van de O F F ER

1 Cor. 1o sPY zEN, en hebben niet degene die de offerhan

* de eeten, gemeinſchap met den altaar op dat

die Prieſters zouden konnen werden aange

merkt te dragen de ſchulden der offeraars,

agtervolgens de Goddelyke Prieſter-wet,

Lev. 1o. zo moeſten zy door het eeten van de zond-of

*7 feren met dezelve als eens werden: even zoo

zullen wy in den hemel op het aldernauwſte

met hem werden vereenigt, dan zal in ons

vervult werden, 't geen de Heiland als Ho

yoh. 17. genprieſter heeft gebeden, op dat zy alle een

***3 zyn, gelykerwys gy Vader in my, ende ik in u,

dat ook zy in ons een zyn, op dat de wereld

geloove dat gy mygezonden hebt: ende ik hebbe

haar de heerlykheit gegeven, die gy mygegeven

hebt, op dat zy een zyn gelyk als wy een z n,

ik in haar, ende gy in my: op dat zyvolmaakt

zyn
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zyn in een. 3. In het eeten van ſmaekelyke - ,

ſpyzen vind men veel zoetigheit en genoe

gen; maar wat vreugde en genoegen zullen

de zalige zielen niet genieten, als zy door

ondervinding zelfs zullen ſmaken dat Jeſus is

den Boom des Levens, die in 't midden van het

Paradys Gods is ? als tot de getrouwe dienſt

knecht zal gezegt werden, gaat in de vreug- '

de uwes Heeren. Immers, verzadiging der Pſ. 16.11:

vreugden is by uw aangezichte, lieflykheden

zyn in uwe rechterhand eeuwiglyk. 4. Door

het eeten werd het lighaam verzadigt: even

zo zal God ook in den Hemel zig zelven in

zyn zalige algenoegſaamheit tot volle verza

diging aan ons mededeelen, alle onze onein-

dige begeertens zullen dan werden geſtilt en

vervult, en in de grondelooze Zee van on- . . .

zes Verloſſers volheid werden verſlonden, -

volgens zyn trooſtryke belofte, op dat ik sr.,,
myne liefhebbers doe beërven dat beſtendich is, 8, 21.

ende ik zal hare ſchatkameren vervullen. Dan #"7.
- 5 •

zullen wy verzadigt werden met Gods beeld, ”

als wy zullen opwaken. ô! Wat verzadiging

zullen wy daar niet ondervinden, als wy in

den gehelen menſch, vol op, zo veel als wy

zullen konnen vatten, God zullen genieten!

ó Wat zullen wy ons dan niet verliezen in

die grondelooſe kolk van den Algenoegzae

C 2 men !
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opent 7 men! want, die op den Throon zit, zal haar

15-17 overſchaduwen: zy en zullen niet meer honge

ren ende dorſten, noch de zonne en zal op haar

niet vallen, noch eenige hitte : want het Lam

dat in 't midden des Throons is, zal ze weiden

ende zal haar Leidsman zyn, tot de levende

Fonteynen der wateren. En geen wonder, want

1 Cor. 15 dan zal God alles zyn in allen: als die eeuwige

* Fonteine van alle welluſten, zonder woord

of bondzegelen altyd nieuwe en verſe ſtrae

len en uitgangen van liefde, genade en gunſt

op ons zal doen nederdaelen, en de Heere,

openb. de almachtige God onze Tempel zal wezen en

** ** het Lam.

'Waarte- Deſe belofte ſtelt nu de Heere Jeſus N. te

##"gen de haat van de inwoonders van die Afgo
deze he- UPT - -

Zeſ, geen diſche Stad, want die uit tederhelt van con

ſtellen ſcientie in die heydenſche en afgodiſche maal

tyden niet dorſten komen, om haar gewiſſe

niet te kreuken of te beſmetten, wierden als

de peſt gehaat: daartegen ſtelt nu Jeſus zyn

1 cor. 4 overdierbaere MANNA, daar op hy haar ont

/

2 4 halen zoude, verre hare braſſeryen overtref

fende. 5. Tegen het vleeſch van die offer

handen, welke de Afgoden wierden opgeof

fert, in welke nuttiging de Nicolaiten zigon

beſchroomt verluſtigden , want die met een

ſtantvaſtig geloot alle aanlokſels des werelds
" , CIl
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en haere begeerlykheden verachteden, die

zou hy onthaelen met de aangenaamſte ſpyzen

welkers zoetigheit niemant ooit heeft weten

te waardeeren, dan die geene, welke dat e

VE R B o R G EN MANNA hebben geſmaakt.

Geen wonder, dat Jeſus zigzelve dan voor

ſteld, als de oorſpronk van dit overdeftige

onthaal.

3. IK zal hem o EvEN te EETEN van De oer

het MANNA. Als Jeſus ſpreekt van GE v EN, ſpreek

N. Zo vooronderſtelt het 't misſen en ontbeeren##

van dit MANNA: van natuure zyn de Geloo-ſot 7e as

vigen als uitgeledigde zzynſtokken, daar is#f ",

niets in de wereld, dat haar ziel-wenſchingen zou hen

vervullen kan , 't is alles maar ydelheit der"g"

ydelheden, volgens het regtmatig oordeel van

Salomon: alle ſchepſelen zyn zo veelgebro

kene bakken zonder water. 5. Het zegt ock

de onmacht der Geloovigen van natuure om

haar gebrek te konnen vervullen: zy hebben

geen hand, om dit vERBoRGEN MANNA aan

te nemen, noch mondt, om deze ziels-ver

quikkensmagtige ſpyſe te nuttigen, ten zy

dat het haar gegeven werd. 3. Het geeft te

kennen haar onweerdigheit, dat zy dat niet

konnen verdienen, 't is een enkel geſchenk des

Hemels, gelyk Jeſus, als dat vERBoRG EN

MANNA, een enkele genade - giſte is, eene 3,** IO

G 3 ga
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gave Gods, zo doet hy ons ook met hem ge

meinſchap hebben uit genade. Dat bekende

Luc. 15. de verlorene Zoon, zeggende, Vader ikheb

18 19 be gezondigt tegen den Hemel ende voor u, ende

ik en ben niet meer weerdig uw zonegenaamt te

worden: maakt my als eenen van uwe huurlin

gen. Hy zal ons uit genade met hem over

brengen in het volle bezit van zyne gemein

Eph.2.8 ſch/ip: uit Genade zyt gy zalig geworden: de

#" 6.## Gods is het eeuwig leven door je
p vtm Chriſtum. n. Het drukt uit een deel

achtig maken van dat Verborgen MANNA,

dat zy dat ontfangen, daarom zeide Jeſus,

joh. 1o, ik ben gekomen op dat zy het leven hebben, en

19 de overvloet hebben, 't welk de Heere Jeſus

doet op deſe volgende wyſe.

Hoe je- a. Hy GEEFT haar een geſigte van haere

### onweerdigheit om met hem gemeinſchap te

Manna hebben, even als dien Hoofdman over hon

geeft derd, met zulk een geſigte van zyn eigen

onweerdigheit getroffen was, zeggende,

Mat 88 Heere, ik en ben niet weerdig dat gy onder myn

dak zoudt inkomen. Ja hy overtuigt haar van

haar geeſtelyk gebrek in haar ſelven, dat ze

met de verlorene Zoon konnen zeggen, hoe

Lee is veele huurlingen myns Vaders hebben overvloet

17 van brood, ende ik verga van honger. b. Daar

op opend Jeſus haar ſyn volheid, en ontdekt

- haar,
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haar, dat al 't gene in haar ontbreekt, op een 7,f 4s.

overvloedige wyſe in hem gevonden werd, **.

dat in hem zyn Gerechtigheden ende Sterkten,

ja dat hy bereidwillig is om al haar ziels wen

ſchen te verzadigen. Die tot hem komt, zalJob 6.37

by niet uitwerpen : ja hy roept, die dorſt ose, b.

heeft, kome: ende die wil, neeme het water 22. 17

des levens om niet. c. Daarop leidt hy zulk

een na hem toe, als die geopende Fonteyne, en Gen. 21

ontſteekt in haar een ſterk verlangen na Gods",
gemeinſchap, ja doet een ziele na hem toe-## 6

gaan, en op hem leunen en ſteunen als op haar! Per 2

Liefſte: Zoo werd de Bruid vertoont, als *

Jeſus vraagde, wie is zy, die daar opklim Haggis.

uit de woeſtyne, ende haar lieſtyk leunt op haren 5.

Liefſten ? d. Volmaaktelyk zal hy haar GE

vEN te eeten van het Manna dat verborgen

is, hier namaals, als hy zig in al ſyn alge

noegſaamheit aan haar zal mededeelen. Daar

op zag ook zyn belofte aan de Overwinnaars

gedaan, dat hyſ hen zou geven te eeten van
den boom de Levens, welke in het midden van gpenb. 2

het Paradys Gods is. -

En geen wonder, dat Jeſuszyn Overwin-E, go,

naars dat Verborgene Manna zal geven te ee-wonder

ten, want hy is de Beabevrije, de Oordeelder#

van den ſtryd: in de oude ſtrydperken was er:##

altyt iemant, die op het uitdeelen van de grºen

C 4 krºon
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kroon het gezag en opzigt hadde: zoo is

Chriſtus ook diegene, die den Stryder oor

r- deeld, de Kroon der Overwinninge in zyn

hand heeft, en den Zegenpraalder daar me

de begiftigt. Dit is de reden, dat de Heere

Jeſus deze heilſaeme belofte doet aan de O

VERWINNAARS. -

P### 2. DIE ovERwIND, 1K zAL HEM GE
looft je- -

#at, de veN TE EETEN VAN HET MANNA. 1. O

Overwin verwinninge vooronderſtelt alvorens een ſtryd,

" - 't geen Job in 't gemeen van den menſch zegt
Job7 1. dat hy een ſtryd heeft op aarde. Dat is byſon

- der waar van alle Geloovigen, volgens de af

Gen. 3. gekondigde oorlog in het Paradys door God

'? zelve. De waere Geloovigen N. hebben een

ſtryd met den duyvel, want wy en hebben dan

ſtryd niet tegen vleeſch ende bloed, maar tegen

de Overheden, tegen de Machten, tegen de Ge

welthebbers der wereld, der duiſternisſe dezer

eeuwe, tegen de geeſtelyke boosheden in de lucht.

Dien aards-vyand van de waere Geloovigen

ſpand al zyn krachten in, om haar afte leiden

van den weg des levens, die de Verſtandigen

na boven leidt, en het werk Gods in zyn ge

boorte te ſmooren, dan zoekt hy haar eens te

brengen tot vertwyffeling aan zyn genaede,

of tot bygeloovigheit, of tot oprechting van

eige gerechtigheit , ja hy heeft duizend andere

* . vonden,
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vonden, waar mede hy hen den weg ter Za

ligheit zoekt dwars te maken en tot zonden

te brengen. Nu doet hy hem gelegentheit

tot zonden voorkomen: aan Eva ſteld hy de

luſtigheit van de verbodene boom voor: aan

Achan houd hy voor de dierbaarheit van de

verbannen roof: David doet hy de ſchoone

Bathſeba voorkomen, als zy haar wies: Pe

trus dreef hy na de zale van Cajaphas: dan -

verduiſtert hy eens het verſtand des menſche,

dat hy het goede en quaede niet behoorlyk kan

onderſcheiden, maar met zyne wille een ver

keerde keure gaat doen: De God dezer eeu

wen verblind wel de zinnen der ongeloovigen, 2 cor. 4.

op dat haar niet en beſtraele de verlichtinge des 4.

Euangeliums der heerlykhelt Chriſti, die het

beeld Gods is. Nu weet hy wederom op een

behendige wyze de zonden in te geven, on

der ſchyn van eerlyk, voordeelig en verma

kelyk: op zulken verborgen wyſegaf hy in't 7eb. 13

herte van Judas, dat hy Jeſus verraden zou-*.

de : zoo vervulde hy het herte van Ananias,

dat hy den Heiligen Geeſt liegen zoude, en A4. 5.3

onttrekken van den prys des lands: dan zal hy

zig wel eens veranderen in een Engel des

lichts, als of hy des menſchen heyl voor had,

al zoude hy God daartoe tot getuigen roe- o... 3

pen, gelyk hy Eva verleide. 5. Zyh: 1. 6. ”

C OOK
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ook ſtryd met de wereld, zynde wereld ge

zinde menſchen, die uit de wereld zyn, en

1joh. 4. die uit de wereld ſpreken, en die de wereld hoort.

5- Hebben ook ſtryd met de wereld, die haar

aan boord valt, of door menſchen van dewe

reld, die of door beloften, of doordreigemen

ten haar tot godloosheit en ydele wandeling

Joh. 15 aan ſpooren, die haar haeten, laſteren ende

*9 vervolgen, want Iſmael, die na den vleeſche

gebooren is, vervolgt altyt Iſaak, den zone

der beloften, die na den geeſt gebooren is, of

: 7" 2-zy bieden haar aan wereldſche begeerlykheden,

de begeerlykheit der oogen, de begeerlykheit des

vleeſches, en de grootsheit des levens. 1. Zy

hebben ookſtryd met haar eigen vleeſch, het

welk als een vyand van binnen is. De aan

geboorene verdorventheit is een verrader in

onze ziele, die met de duyvel en de wereld

t' ſamenſpand, om onze ziele te bederven,

k" 7-5 de bewegingen der zonden wrogten in onze le

den, om de doodvruchten te dragen. Eenyge

lyk werd verzogt, als hy van zyn eige begeer

Jac 1.14 lykheit afgetrokken, en verlokt werd. Het

jok van de Heere Jeſus is voor vleeſch en

bloed niet aangenaam, want dat eiſcht het

kruyclgen van het vleeſch met haar bewegingen

en begeerlykheden: het vleeſch heeft veel regen

de weg van het Chriſtendom, dewyl het met

arbeid.
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arbeid, moeite en ſtryd niet gedient is. In

het bewandelen van den weg des Hemels be

ſtryd het vleeſch de Geloovigen veel, want

het vleeſch ſtryd tegen den geeſt, en de geeſt te

gen het vleeſch, en die twee ſtaan tegen malkan

deren. Nu wil het met haar dwaeze overleg

gingen en hoogte haer verheffen tegen de kennisſe

Gods, dan weld het vleeſch allerlei grouwelen

J.

2 Cor. 1e

en boosheid op, gelyk een bornput zyn waterjer. 67. -

opgeeft, en gelyk een voortgedrevene zee ſlyk

en modder opwerpt. T. Byzonder was de Ge

meinte van PERGAMus in zulk een moeyelyk

worſtelperk, die boven de gemeene vyanden,

nog moeſt ſtryden met valſche verleiders, die

haar van de eenvoudigheit des Euangeliums

zogten af te trekken, daar waren de Romein

ſche Stadhouder, Heidenſche Wysgeeren, die

die de waarheid des Euangeliums dwaasheit

agteden, quaadaardige jooden, die moord

en vervolging tegen de Gemeinte van Chri

ſtus bliezen, behalven dat daar nog ſchuilde

de verfoeielyke ketterye der Nicolaiten, tot

jeſ. 57.

2O.

welkers laſt daarom Johannes leide, dat by
hen de Throon des Satans was.

2. Deeze geeſtelyke vyanden moeſten zyWaarin

vellen en overwinnen. Het is een ſpreekwy
de over

y- winning

ze, ontleent niet alleen van 't geene in de der Gels.

Schermſchoolen der Grieken, maar van 't gene
vigen

beſtaat.

1IA
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alle gevechten gebeurt, 't welk altyt werd ge

eindigt met de overwinning van de eene par

tye, als er geen vergelyk tuſſchen beide

komt: in zodanigen ſtryd waren de Gelovi

gen van Pergamus ingewikkelt, met hunne

vyanden onderhet kruis-vaandel van de Vorſt

van het heir des Heeren, de Heere Jeſus, om

te ſtryden den goeden ſtryd. Wel is waar, dat

Chriſtus door zyn dood en kragt van zyn ver

dienſten, alle die vyanden al heeft overwon

opeab. s nen: hy is de Leeuw uit de ſtammen juda,
5.

die overwonnen heeft. Daarom heeft hy de

gevankenisſe gevankelyk gevoerd, en zyn vyan

den agter zyn zegenwaegen als nageſleept,

Pſé8.19 toen hy overwinnende in de hoogte is opgeva

*** ren, dewyl hy met zyn dood te niete gedaan

Heb. 2. heeft den genen die de magt des doods hadde,
I5.

dat is den duyvel. Evenwelzo gehengt God

nog dat die vyanden de Geloovigen nog da

gelyks beſtryden, dies het haar plicht is die

vyanden te overwinnen, en haar t onder te

brengen 't Is kennelyk, dat zoo lang de

Geloovigen in dit traenendal zyn, zy haere

vyanden niet t” eenemaal konnen overwinnen,

maar dat zy geduurig nog bloot ſtaan voor

haar aanvallen: maar Chriſtus ziet hier A. op

een ovERwINNING e in hoope, waardoor de

Geloovigen die zekere verwachtinge ſchep

- pen

t



Belooft aan de OVERWINNAARS. 4f

?

J

:,

pen, dat zy haere vyanden eens t' eenemaal

onder hare voeten zullen treden, volgens des

Heeren trooſtryke belofte, de God des vredesRom. 16.

zal den Satan haaſt onder uwe voeten verplet-zo.

teren. » De Geloovigen overwinnen ook in, get a

beginſelen, want na dat zy hunne herten voor-13, 14

bereid hebben dºor een vaſt en onverzettelyk

voornemen, om onder de baniere van Jeſus

hunne vyanden te beſtryden, met opdraging

van haar zelven aan de dienſt van Jeſus, en

met afzweering van de dienſt des Satans, des

werelds en van haar verdorven vleeſch, en

met aanzegging van den oorlog, en eeuwige

vyandſchap aan hen, zo overwinnen de Gelo

vigen: a. Als zy ontdekken de laegen van haar

vyanden: als de Jooden beraadſlaagt hadden

Paulus te doden, zoo wierd haerelaege Pau-Aa,

lus bekent: even zoo werden zy wel ontwaar 2,. "

de liſten des Satans, des werelds, envan haar

verdorven vleeſch. Zoo waren de gedachten, c.T. 2.

des Satans Paulus niet onbekent. b. Als zy af- Ir.

weeren de aanvallen van haere vyanden, dat

zy niets op haar vermogen, als zy edelmoe

dig de aanvechtinge des Satans afſlaan, zon

dert dat zy haar ergens door laten afſchrikken

van haar weg na den Hemel, volgens de les

van Jacobus, wederſtaat den duyvel en hy zal Jaf 4 7

van u vlieden. Als Petrus de Heere Jeſus

zyn
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zyn lyden zogt te ontraden, zeggende Hee

re zyt u genadig, dit zal u geenſins geſchieden,

weerde de Heiland die verzoekinge af, zeg

Matt 16 gende, gaat weg achter my Satana, gy zyt

23. my een aanſtoot, want gy en verzint niet dedin

gen die Gods zyn, maar die der menſchen zyn.

Als zy de zoete aanlokſelen des werelds ver

agten, kloekmoedig de vervolging en ſmaad

des werelds ondergaan, en liever met Moſes

verkiezen deſmaadheit van Chriſtus, als alle

de rykdommen en eere van een Konings Hof:

als zy nog na gunſt of ongunſt van de wereld

vragen, en alles wat de wereld geven kan,

met voeten ſtooten, want al wat uit Godge

zyeh. 5. booren is, overwind de wereld: als zy de bo

4•
ze luſten van haar verdorven vleeſch afwyzen,

nog na hare verborgene begeerlykheden luiſte,

ren. c. Als zy haar vyanden afbreuk en ſcha

de toebrengen, en t'onderbrengen: als zy

de Satan met zyn eigen wapenen wonden, e

ven als David Goliaths hoofd met zyn eigen

zweerd afhief, daar op ziet de taele onzes

Heilands, ſprekende van dien ſterkere, die

Luc. 11 den ſterkgewapende overwind, en zyn geheele
2,2 •

wapenruſtinge, daarhyop vertrouwde, neemt.

Als zy door de aanvallen des Satans nedriger

werden en voorzichtiger, die meer van Gods

invloeijinge leeren afhangen, en hem om zyn

byſtands

H

|
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byſtand aanzoeken, gelyk Paulus, als God

hem toegezonden had een Engel des Satans,

die hem met vuyſten ſloeg, het maakte hem

nederiger, dat hy zig niet zoude verheffen,

en daarom als hy bad, dat God die van hem

zoude wegnemen, zoo antwoorde hem Jeſus, n

myne genade is u genoeg, want myne kracht 2 Car 12

word in zwakheit volbragt: zoo zal ik dan9

veel liever roemen in myne zwakheden, op dat*s,

de kracht Chriſti in my woone. Als zy de we

reld vellen, en haar eigen vleeſch gevangen

leiden, zoo bedwong Paulus zyn lichaam, en 1 Cor.»

bragt dat tot dienſtbaarheit. Als zy doden ha-*7.

re leden die op aarde zyn, haar vleeſch kruyci

gen met haar begeerlykheden, haare oogen en

handen, als die haar ergeren, uitſteeken en

afkappen. d. Als zy haar vyanden doen wy

ken en vlieden, even als Jeſus de Satan eens

overwon, als hy hem in de woeſtyne verzogt,

want als hy hem geduurig op yder verzoe

kinge had afgeſlagen, doe liet de duyvel van Mat. 4.

hem af, en zoo overwinnen zy met volko :,,,,
men nadruk, als zy volherden tot den einde #

toe, als zy getrouw zyn tot de dood, en op #**
het einde van hun leven met Paulus konnen

zeggen, ik heb den goeden ſtryd geſtreden, ik 27".4.
hebbe den loop geëindigt, ik hebbe het geloovebe-" S.

houden: voorts is my weggelegt de Kroone der

Recht
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Rechtveerdigheit. Die nu op die wyze zyn

vyanden overwon, kloekmoedig afwees de

Leere en verleidinge der Balamiten en Nicola

iten, die beloofde Jeſus te ſpyzigen met het

VERBORGEN MANNA:

Redenen 1. Dog hèt komt niet van de weerdigheid

#van hunne perſoonen, of hunne overwinning,

Zjºerwi, want N. De perſoonen zyn het onweerdig :

maar zº zoo zeide de verloorene Zoon, Vader ik heb
wilde ". -

#len.be gezondigt tegen den Hemelende voor u, ende

Luc. 1s en ben niet meer weerdig uw zone genaamt te

* worden. 2. Hun werk van overwinning is ook

zwak, en niet te evennaeren met de Kroon,

wy moeten het met Paulus daar voor houden,

#s. dat het lyden dezes tegenwoordigen tyds niet en

is te waardeeren tegen de heerlykheit die aan ons

zalgeopenbaart werden. 1. Die overwinnin

ge behaelen de Geloovigen niet door haar ei

gen kracht, maar die is een vrugt van de in

vloeijende en helpende genade van Chriſtus,

a Theſſ:3dewyl de Heere getrouw is, zoo wil hy de

3. zyne verſterken, en bewaren van den boozen:

1 Pet.1.5 zy werden door de kracht Gods bewaard door

het Geloove tot de zaligheit, waarom zy ook

God voor zyn verſterkende genaede danken,

1 car. 15 zeggende met eenen Paulus, Gode zy dank,

57. die ons de overwinninge geeft door onzen Heere

Jeſum Chriſtum. n. Behalven dat hunne

9LC/
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overwinninge ook onvolmaakt is, en met zon- :

den bevlekt, trouwens alle onze gerechtighe- Jeſof 6

den zyn als een wegwerpelyk kleed.

2. Maar de waere redenen, waarom Jeſus

zyn Ove, winnaars op dat v ER BoRG EN MAN

NA wil onthalen, zyn a. Om dat die Over

winnaars zyn waere Uitverkoornen, Johannes

zag eens een groote ſchaere van zulke Over

winnaars, ſtaande voor den Throon en voor het

Lam, bekleet met lange witte klederen, en met

palmtakken in hare handen, en deze waren 't, -

die uit de groote verdrukkinge komen : ende zy Openb.7.

hevven haere lange kleden en gewasſchen, ende "

hebben hare lange kleden en wit gemaakt in het

bloed des Lams. Die God nu heeft uitverko

ren tot zaligheit, die wil hy hier in genade,

en daar na in heerlykheit zyn gunſt doen ſma

ken: daarom zal Jeſus op dien grooten Ge

rig s-dag zeggen tot die gene die aan zyne

rechterhand zullen ſtaan: komt gy gezegende ... .

myns Vaders, v erft dat Koninkryk het welk tºt 25

bereid is voor de grondlegginge der wereld. Im

mers, die God te voren gekeut heeft, die heeft z, sº

hy ook te voren verordineert den beelde zynes#

Zoons gelykformig te zyn, op dat hy de eerſt

geboren zy onder vele broederen: ende die hy te

voren verordineert heeft, deze heeft hy ookge

roepen, ende die hy geroepen heeft, dezen:
'J y
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hy ook gerechtveerdigt, ende die hy gerechtveer

digt heeft, deze heeft hy ook verheerlykt.

b. Die overwinnen, die zyn in Chriſtus, en

zyn op het aldernaauſte met hem vereenigt,

Rom. 8. die konnen roemen met Paulus, in dezen al

37 len zyn wy meer als overwinnaars, door hem

die ons heeft liefgehad. A. De Overwinnaars

hebben deel aan de dood van Chriſtus, daar

om werden ons de Overwinnaars zo beſchre

openb. ven, dat zy den verklager van hare broederen

** * * overwonnen hadden door het bloed des Lams,

haar leven niet lief gehad hebbende tot de dood

toe. Zulke werden nu met het Hemelſche

MANNA geſpyzigt, dat beveſtigt die Lof

zang van die vier Dieren, en de vierentwintig

Openb. 5 Ouderlingen, zingende, gy zyt geſlachtet,

# 'ende hebt ons Gode gekocht met uwen bloede,

uit allen geſlachte, ende taele, ende volke, en

matie: ende gy hebt ons onzen Gode gemaakt

tot Koningen ende Prieſteren. B. Die over

winnen genieten de krachtige voorbiddinge

van Jeſus, daar mede vertrooſtede de Heere

Jeſus Petrus, zeggende, Simon Simon, ziet

##2: de Satan heeft uliede zeer begeert, om te ziften

*** als de terwe, maar ik heb voor u gebeden dat

uw geloof niet op en houde. Nu de zulke, voor

wien hy bidt, brengt hy ook tot het volle

genot van het Verborgen Manna, daarom zei
- de
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de den Heiland in zyn Hoogen-Prieſterlyk

gebed, Vader, ik wil dat daar ik ben, ook joh. 17

die by my zyn, die gy mygegeven hebt. c. In ***

de Overwinnaars woont Gods Geeſt, daarom

zegt Johannes, Kinderkens, gy zyt uit God, Jºſs

ende hebt haar overwonnen, want hy is meer."

der die in u is, dan die in de wereld is. En

geen wonder, want door hulp van die Geeſt,

konnen zy alleen de Overwinninge behalen:

daar mede vertrooſtede God zyn Kerk by de

Propheet Jeſaia, zeggende, als de vyand zal #ſ 59.

komen gelyk een ſtroom, zal de Geeſt des Heere"

de bantere tegen hem oprechten. Alle die nu de

die Geeſt hebben, krygen recht tot het genot

van dit v ER BoRG EN MANNA, alzo die Geiſt 2 Cor. 1

tot een onderpand van dat zoet onthaal aan hen *

werd geſchonken, want in Chriſtus werden
zy verzegelt met den Heiligen Geeſt der belofte:# T

die het onderpand is van onze erfenisſe. De " 4.

Geloovigen ontfangen den Geeſt der aannee-Ron... 8

minge tot kinderen, door welken wy roepen, '5, 18

Abba, Vader ! dezelve Geeſt getuigt met on

zen Geeſt dat wy Kinderen Gods zyn. d. De

Geloovigen behalen hunne overwinninge door

de kracht van het bloed en verdienſten van

Jeſus, waarom wy lezen van die gene, die

de Satan dag en nagt voor God aanklaagde 30veni

dat zy hem overwonnen hadden door het bloed,##
D 2 det
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des Lams. Is nu die Overwinning een uit

werkſel van zyn verdienſten, een ſtraal, die

van hem voortvloeit, zoo kan Jeſus niet an

ders als die Overwinninge met zyn zegen en

gunſt bekroonen, waarom de Heere Jeſus

zoo menigmaal aan de Overwinnaars, die

tot den einde toe volherden, zulk een vol

genot van het vERBoRGEN MANNA in den

Hemel belooft: daar op zag de belofte van

Jeſus aan de Kerk van SMYRNEN, zyt ge

openb. 2 trouw, tot den dood, ende ik zal u geven de
IO.

Toepas

/ing.

Kroone des Levens.

Wie onzer werd niet vervoerd in verwon

dering, over de weergalooze goetheit on

zes Heilands, die met ons niet handeld als

harde en ſtrenge Meeſters, die maeyen daar

zy niet gezaait hebben, die met ſtraffigheid

van hunne onderdanen eiſſchen hunne ſchul

dige gehoorzaamheit, zonder hen ooit het

minſte bewys vangoeddadigheit te vertoonen,

maar die niet tegenſtaande onze onweerdig

heit, onze gehoorzaamheit overvloedig wil

vergelden, en daarom hen belooft te ſpyzigen

1. Met zyn Verborgen Manna. Gewiſſelyk

een heerlyke belooning, een overdierbare wel

daad! 't was wat groots, dat Melchiſedek,

de Koning van Salem, en Prieſter des Aller

- - -- - hoog
A
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'hoogſten Gods, den grooten Abraham, na

het ſlaan van Kedor-Laömer, en de Koningen

die met hem waren, tegemoet trok, en met

brood en wyn verquikte: maar ſtemt toe,

Geloovigen, dat het vry wat meer is, dat

Chriſtus Jeſus, die meer is als Melchijcdek,

zyne Overwinnaars wil verſterken met een

veel beter brood, het VER BoRG EN MANNA,

dat de wereld het leven geeft, een Manna,

dat zoo verre overtreft het oude Manna , als

het lichaam de ſchaduwe, en afgebeelde uit

munt boven zyn Schilderye: daar A. Dat

Manna was een ſtoffelyke ſpyze, geſchikt tot

voedzel voor het lighaam, en onderhoudinge

van dit dierlyk leven, daarom zeide Jeſus tot

de Capernatten, uwe Vaders hebben het Man-Job. 6.

na gegeten in de woeſtyne, en zy zyn geſtorven. *

Daar is Chriſtus een ſpyze voor de ziel, waar

door wy gevoed werden in de hope van het

eeuwig leven, een ſpyze, die niet alleen de

levendigen verſterkt, maar zelfs de dooden

levendig maakt, en die doet leven tot in al

le eeuwigheit. In eeuwigheit zal hy niet

wederom hongeren, die tot my komt, en zal - h.. 6
- - 70/7. C. Q

geenſins hongeren, ende die in my gelooft, en zal 35

nimmermeer dorſten: ja hy zal in der eeuwig

heit niet ſterven, volgens dezelve betuiginge
van Jeſus, dit is het brood dat uit den Hemel j

3D 3 neder

ob.6 5o
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nederdaalt, op dat den menſche daar van eete,

ende niet en ſterve. B. Het Manna was maar

voor eenen dag: wierd het bewaart tot den

morgen, het was bedorven, edog dit Manna

is het minſte bederf niet onderworpen, ja dat

doet ſtervelingen zelfs in eeuwige onverderf

lykheid leven. c. Verdigten de Joden van

dit Manna, dat het allerlei ſmaak hadde, en

bequaam was elks begeerte te voldoen, maar

dat mogen wy met recht van Chriſtus zeggen,

dat hy een yders gebrek vervult, elks begeer

te verzadigt, en alle gelovige zielen verge

cols 11 noegt, want Chriſtus is alles ende in allen,

yoh. 4.

#4

D. Die van het oude Manna at, hongerde we

derom, edog door dit Manna werd den hon

ger eeuwig verzadigt, als iemant door den

Geloove dat heeft geſmaakt. Van dit Manna

is waar, 't geen de Heere Jeſus eens getuig

de van het water, 't geen hy de zyne te drin

ken gaf, zoo wie gedronken zal hebben van 't

water dat ik hen geven zal, dien en zal in eeu

wigheit niet dorſten maar het water dat ik hem
- - - S<

zal geven, zal in hem worden een fonteyne van

water, ſpringende tot in het eeuwige leven.

E. Het Manna konde een Iſraeliet, als hy

geſtorven was, niet wederom ten leven her

ſtellen : maar dit Verborgen Manna kan de

dioden levend:# maken; daarop zag de moed

gevende



Belooſt aan de OVERWINNAARS. 55

gevende taele van Chriſtus, ik ben de Opſtan-ge, II

dinge en het Leven, die in my gelooft zal le-2, ”

ven, al ware hy ook geſtorven. F. Daar dat

, oude Manna bedorf, als de zon heet wierd, Exod 16

ſmolt het, het kon niet langer duuren als ee-21.

nen dag: daar is in tegendeel dit Verborgen

Manna geen bederf onderworpen, maar geeft

ook zelfs den zoetſte en aangenaamſte ſmaak

aan de hongerige zielen in het Hemelſch Ca

maan. G. De Iſraeliten die 't Manna hebben

gegeten, zyn echter niet alle ingegaan in het

Beloofde Land, maar die in Egypten geboo

ren waren, zyn alle in de woeſtyne geſtorven

uitgezondert joſta en Caleb, maar alle, die

dit Manna eeten door het Geloove, hebben

recht tot dat Hemelſch Canaan. 2. Ziet

gy op het genot 't geen Jeſus beloofd van dit

Verborgen Manna, zoo zal nog klaarder af

ſteken de weergaloosheit van deeze belofte:

de Heiland belooft hier niet alleen eens te

proeven van dit Verborgen Manna, maar hy

zegt aan zyn Overwinnaars toe, dat hy hen

van dat v ERBoRGEN MANNA zal geven te

EETEN: hy had yder onzer van hongerkon

nen laten ſterven, of hy had ons maar als

honden, een brokje van dat Verborgen Manna

konnen toewerpen, even als die ſeventig ko

ningen, die onder de tafel met afgehouwene

D 4 duimen

-

l
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duimen de kruimen oplazen, maar Jeſus wil

zyn Overwinnaars in ovf RvLoED van dat

Verborgen Manna op zyne genade-tafel op

diſſen tot hunne verqukkinge, hy dog meekt

er 31 de vermoeide ziele dronken, en vervuld alle

25 treurige zielen. 3. Beſchouwd gy die gene,

die hen zo rykelyk wil onthaelen op dit ber

borgen Manna, zo blinkt nog meer hun ge

luk door: die hen wil geven van dit Verbor

gen Manna te eeten, is de Heere Jeſus, die

Opper-gezaghebber van Hemel en van Aar

de: het was wat groots voor ons geweeſt,

dat die hooge God maar eens zyn oog op ons

doemwee dige ſchepſelen hadde laten vallen,

maar wat is het niet vry wat groter voor de

Overwinnaars, dat hy hen zelfs aan zyne

ruim-toegerichte tafel wil zetten, en op dat

ziel-verquikkend Manna onthalen. ô On

eindige eere voor ſtervelingen, dat de groote

Schepper een nietig ſchepſel, de Opperhoofdi

ge Ggd een arme aardworm zo hoog wil ver

eeren, dat hy met hem aan zyn ronde Tafel

mag aanzitten, om zyn hart op te haelen

aan zyn hemelſche lekkernjen ! Hoe zeer was

Haman niet in zyn ſchik, en hoe beroemde

hy zig niet over die grote eere, dat de Ko

ninginne Eſther hem nevens de Koning A

hasveros genoodigt hadde #t de maaltyd,

# - . : - - welke
- - - - - -
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welke zy bereid hadde, zeggende, ook en Eni. 5.

heeft de Koninginne Eſther niemant met den 12.

Koning doen komen tot de maaltyd die zy bereit

heeft, dan my: ende ik ben ook tegen morgen

van haar met den Koning genoodigt. Maar

hoe veel grooter ſtoffe van roem heeft hier

niet een geeſtelyk Overwinnaar, dat deHe

re Jeſus, die grote Hemel-koning, voor hem

zulken heerlyken maaltyd bereid, en zulken

gering ſchepſel met zyn Verborgen Manna vol

; op wil voeden en verquikken ? 4. Neemt

gy acht op de wyze, op welke hy dat Man

na de zyne wil doen genieten, hy wil hen

dat geven te eeten, buiten en tegen hunne

verdienſten, had Jeſus met ons na verdienſte

willen handelen, zoo zoude hy voor ons

een ysſelyk gerecht hebben toegerigt, hy zou

ons met traenen-brood hebben geſpyzigt, met Klaagl,3

bitterheden hebben verzadigt, en met Alſem '3'

dronken gemaakt: ja hy had ons voor eeuwig

konnen doen ſmaken een vuurig draken-venyn Deut. 32

en een wreet adderen-vergift, maar nu wil de- 33

zen weldadigen Heere zulke doemweerdige

ſchepſelen het gerichte hunner tafel vol vettig-job 36.

heids maken, en hen onthaelen op de Konink- 16.

lyke lekkern)en van zyn VERBORGEN MANNA.

Zalige dan, die haar hart zo mogen ophae

len aan het Manna, 't welk verborgen is, en

* * D 5 zoo

"
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Vele bek

ben niet

gegevens -

Aset Ver

genre’ tºt

Manza.

w

zoo rykelyk mogen Feeſteren aan zyn over

zoet onthaal, laat de blinde wereld u al onge

lukkig ſchatten, om dat gy moet miſſen hun

ne zondige en overdaedige brasſer)en, en u

moet tevreden houden met geringe ſpyze,

maar zy zien niet, dat gy nuttigd een ziel

vervrolykende ſpyze, die zy niet en kennen,

en dat gy op de maaltyd van Koning Jeſus

weid op het zielverluſtens-machtige Manna

dat verborgen is, en dat gy in 't verborgen,

tuſſchen Chriſtus en uwe ziele zoo te gaſt

gaat op zyn lieffelyke Hemel-banquetten, waar

voor gy de koſtelykſte gerechten des werelds

niet zoud willen verruilen: wat dog zyn de

aangenaamſte lekkernyen des werelds by het

hemelſch ziel-banquet van dit verborgen Man

ma? by het ſlagtvee van de ziel-verzadigende

verdienſten des Heilands? by het gevoelen van

zyn gunſt, en by de verquikkende indagtig

makende genade zyn Geeſts, die hy de zyne

doet ſmaeken? niet meer gewiſſelyk als den

draf der zwynen by het gemeſte Kalf.

Zalige dan, die dit Verborgen Manna reeds

door het Geloove hebben geſmaakt, en haar

zelve op vaſte gronden konnen verzekeren,

dat ze daar mede vol op in 't Hemelſch Ca

naan zullen verzadigt werden! Maar helaas,

hoe veele toonen met hun gedrag, dat ze

IRCOit
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nooit 1. Van dit Verborgen Manna van des

Heilands verdienſten hebben gegeeten? N. Im

mers veele hebben nog de minſte kennisſe niet

van dit Verborgen Manna : als de Iſraëliten

rontom hunne tenten het Manna zagen leg

gen, wiſten zy niet wat het was, maar zoo

zyn 'er ook veele onder ons zoo genaamd

Chriſtendom, die de Heere Jeſus, dat He

melſch Manna, in zyn begeerlyke dierbaar

heid, zielsverrukkens-machtige ſchoonheit,

de genoegzaamheit zyner verdienſten, en de

lieffelykheid zyner genade nog niet eens ken

men, wien de God dezer eeuwe de zinnen ver

blind heeft, namelyk der ongeloovigen, op dat 2car. 4.

haar niet en beſtraele de verlichtinge des Euan-4

geliums der heerlykheit Chriſti, die het Beeld

Gods is. 5. Daar van daan hebben zy ook

geen begeerte na het genot van dit Verborgen

Manna , hoe zeer men ook het zelve aan

zondaars zoekt aan te pryzen, ſchoon deOp

perſte Wysheid haar dienſtmaagden uitzend

en hen laat nodigen tot zyn toebereide tafel op

de tinnen der hoogten der Stad , roepende:

Wie is ſlegt? hy keere zich herwaards: tot de

verſtandeloozen zeit zy, komet, cetet van myn

brood, ende drinket van den wyn dien ik ge

mengt hebbe. Zy blyven ganſch luſteloos,

't is even of men hen een ſpreukje ofverº:
ZC

Spreuke

9. 3-5.
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zel verhaalde : men zoude het, zondaars,

byna uit uw gelaat konnen leezen, dat er

noit iets minder van u is begeert geworden,

ja dat gy niet eens gelooft, 't geen men van

de voortreffelykheit van dit Verborgen Manna

aan u voorſtelde, de meeſten onder u leven

als het domme Vee, niets minder denkende,

dan aan dat overkoſtelyk MANNA, zonder

welkers genotuwe arme en gebrekkelyke zie

len voor eeuwig zullen moeten verſmagten,

zonder ooit haar gebrek vervult te krygen:

uwegedachten laat gy niet hoger vliegen als

over het dierlyk ſtreelen van uwe uiterlyke

zinnen, hoe zoude het anders mogelyk zyn

dat zulk een aangenaam MANNA, en zooda

nige volheid van zielen-ſpys, u zoude werden

aangeboden, en uwe herten daar door zig niet

zouden laten inneemen, maar al even koudt

en ongevoelig onder de kragtigſte aanpryſing

zoude blyven? 2. Hoe vele hebben een af

keer van dit Verborgen Manna ? even als het

ondankbaar Iſrael een walge ſtak van dat He

melſche brood, zy vinden geen ſmaak in zyn

verquikkelyke verdienſten, nog in de zoetig

heit van zjn gemeinſchap : Iſrael, in de woe

ſtyne, verkoos het vleeſch en ajuin van E

gipten boven dat wonderbaar brood der En

gelen, waar uit zo veel voedzel en zoetigheit

WAS
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was te halen: zo hunkeren ook veele na de

vleeſch-potten en draf des werelds, de elendi

ge ſchepſel ſmaak heeft de ſmaak der waarag

tige zielen-ſpys ten enemaal vervalſcht en ver

dorven, en daarom beminnen zy met Ezau

de vettigheden van de aarde boven het Recht

der eerſt geboorte, zy maken geen werk van

eenige andere ſpyze, dan die den buik vuld,

in het overdadig genot van vleeſchelyke wel

luſten baden zy hen daegelyks, zeggende,

laat ons eeten ende drinken, want morgen ſter-1 cer 15'

ven wy.

En geen wonder, dat veele van dit VER-waar,ie

BoRGEN MANNA nog niet hebben GEGEE- het ſpruit

TEN. a. Zy hebben geen regt gezigte ge

kregen van hun allenthalvige gebrek. b. Zy##

vergaepen zig aan verkeerd voedzel, zy zyn# #ek

verſlingert op eigen gerechtigheit met de Jo

den, zy hebben hen veraaſt aan ydele inbeel

dingen, dat zy reeds zyn verzadigt, een ver

zadigde ziele vertreed de honigzeezn, zy heb

ben zig vergaſt aan de zonden, die zy als

ſinaakt.

een zoete beete onder hunne tonge verbergen, gek 2a.

ja zy hebben hen verbraſt aan een dele we- 12.

reld, en daarom walgen zy van dit ziel-ban

quet van het Verborgen manna, en vinden

daar zo weinig ſmaak in, als in het wit des

doyers zonder zout. c. Zy openen niet de mond

des
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des Geloofs, waar door men dit vERBoRGEN

MANNA alleen kan nuttigen, zy vertoonen

niet aan de Heiland hunne ledige ziels-wen

Pſ31. 11 ſchingen, volgens zyn laſt, doet uwen mondt

wydt open, ende ik zal hem vervullen. d. Zy

miſſen een gezont gehemelte, dat voor zig de

ſpyzeſmaakt, zy hebben geen onderſcheidend

oordeel, om dit zoet manna van alle andere

verderfelyke ſpyzen te onderſcheiden, en daar

om konnen zy ook geen ſmaak en genoegen

vinden in dit verborgen manna.

Overtui- 2. Ja zou het daar niet van daan komen,

## dat deze niet tragten hunne geeſtelyke vyanden

hare vy- te overwinnen, want de weg tot het genot van

#n. dit verborgen manna is alleen voor de ſtant

winnen, vaſtige Overwinnaars geopend, die het drie

voudig heirleger der duiſterniſſe beſtryd, en

die booze vyanden onvertſaagt het hoofd

bied tot aan het einde, die werd alleen toe

gelaeten tot het nuttigen van dezen vetten

diſch, dit verborgen manna, maar helaas!

hoe weinige konnen zig met recht tellen on

der de Overwinnaars van duivel, de wereld,

en haar eigen verdorven vleeſch ! want ,

Vele voe- N. Kan ooit iemant wel hoope ſcheppen,

# dat hy zyn vyanden zal overwinnen, als hy

# zig met hen niet heeft gemengt in den Stryd,

*yanden welke onder het bloed-vaendel van de Heere

Jeſus,
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'E

Jeſus, die Vorſt van het heir des Heeren,

werd gevoerd ? a. Veele nu beſtryden hunne

vyanden niet , maar leven in vrede met de

Satan, de wereld, en haar eige vleeſch, 't is

alles by hen in diepe ruſte, meenende dat het

zalig werden niet moeyelyker vald, als na dat

iemand dat moeyelyk neemt, en dat 'er geen

Stryd is, als die den menſch zig zelven aan

doet, en daarom hebben zy geen bekommer

mis voor vyanden, en houden alle aanvegtin

gen voor kleinwetentheit, inbeelding, en me

lancoly, zy hebben geen vrees, dat zy door

de zonden zullen overmeeſtert werden, maar

vleijen zig dat zy hen daar tegen wel zullen

konnen hoeden: als u iemant eens zeide, dat

uw herte was een modderpoel van allerhande

grouwelen, en dat gy tot die nog zult uit

ſpatten, gy zoud daar over gemelyk worden,

en wel zeggen met Hazaël, als hem de Pro

pheet Eliza voorzeide zyn gruwelyke wreet

heden die hy aan Iſrael oefenen zoude, ben, Kos. s

ik dan een hond, dat ik diergelyke boosheden 13.

doen zoude? Zy zyn het volk tot Laïs gelyk,

ſtil en zeker, die van geen vyanden wiſten,

zo zyn zy ook zeker, met die geruſte te Zi

on, als of zy met de Satan en de zonde een

verbond en voorſigtig verdrag hadden aan

gegaan: en wat wonder, zy zyn vrienden

Van
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van de wereld, de zonde en de Satan, zy

behooren tot het zaad der Slange, dewyldan

de ſterkgewapende by den zodanigen zyn hof

heeft ingenomen, wat wonder, dat daar alles

in vrede is? b. ja veele zyn onwillig tot de

zen Stryd, weinige zyn 'er onder ons Chri

ſtendom, die zig met de Wetgevers van I

ſfael vrywillig aanbieden tºt den Stryd, om

hunne vyanden te beöorlogen, en tot den

bloede tºe tegenſtaan, de meeſte blyven met

de onwilligen t”huis, met Gilead blyven zy

aan gene zyde der Jordane, ze zyn de Ru

beniten gelyk, die bleven zitten tusſchen de

ſtallingen, hoorende liever de bleetinge der

kudde, als dat ze tot de oorlogen des Hee

ren zouden optrekken, met Aſer zitten zy

aan de zeehavens, met Meros k men zy niet

op tot den Stryd des Heeren met de helden, in

Plaats dat zy de wapenen zouden opnemen

tegen hunne vyanden, ſchrikken zy voor de

* ſen oorlog, en willen liever dienſtvaar blyven

leggen onder de heerſchappye van de zonde,

van de wereld, en van het overheerſchend

Luc. 14. geweld van den Duivel, en daarom zenden

32. zy liever Gezanten uit, terwyl hunne vyan

A4,,, den nog verre ſyn, en begeeren 'tgene tot vre.
2G). de dient, want haar land werd geſpyzigt van

des Konings land: zy vreezen, dat zy by de

ſen'
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ſen oorlog verlieſen zoude het voordeel, ee

re en welluſten van deze wereld, of wan

hoopende van de overwinninge, geven zy

liever hen zelven op genade of ongenade aan op 9.

hunne vyanden over, en beſwyken uit laf 24 25.

hertigheit, zo haaſt zigden vyand opdoet,

voor de minſte tegenſtant vreezen zy, een

enkel dreigement, een enkel zuur opſlag der

ocgen van deze of gene aanzienelyke na d.

wereld, heeft kracht genoeg om hen te #

len, aleer zy den ſtrijd eens hebben aange

vangen.

c. En zo ſommigen al ſchynen tegen hunne ſele htt

vyanden te ſtijden, zoo is het evenwel de#.

rechte ſtrijd niet, waar in zy hen oefenen: ſtryd.

1. Want zy beſtryden niet alle hunne vyan

den, zy gaan alleen tegen eenige openbaere

zonden, die anderen in 't oog lopen, en die

hen hun eere en achtinge by anderen zoude -

doen verliezen, maar geenſins gaan zy tegen

hunne verborgene en lieve troetel-zonden,

maar die verbergen zy als een zoete beete on

der hunne tonge. 2. Of zy voeren een ſtryd

tuſſchen hun vleeſch en hunne ontwaakte con

ſcientie, zy zouden wel deze en gene zonden

volbrengen, haar lijſt is er groot genoeg toe,

maar hun conſciëntie ſchrikt hen tegen hun wil

en dank van die zonde af, door voorbou

E | ding
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dirg van de al te grootsgrouweykheit des

zelfs, of van de vreesſelykheit van de ſtraffe

en verdoemeniſſe, welke daar op volgen zal,

even als een quaaddoender de gruwelyke

ſchelmſtukken nalaat uit vrees voor het we

reldlyk Gerichte van de Overheid. 3. Of

zy ondervinden een ſtryd in hun herte, daar

de duivel met zig zelven one-nig is, daar de

eene begeerlykheit den oorlog voerd tegen

een andere begeerlykheit, wie de voorrang

en meeſt haar wil zal hebben, zoo legt de

gierigheid en hot aan dye in onbegenaedigden

dikwils met malkanderen over hoop. 4 Of

zy hebben deze ofgene menſchen tot hunne

vyanden gekregen, en leven in oneenigheit en

twiſt met hunne even naaſten. 5. Of zy voe

rah. « ren een ſtryd voor de vijanden van Chriſtus,

#" " tot verweering van haar ſnoode luſten en te

geerlykheden, die pleiten voor hun zonden, en

voor Baal twiſten, die aangaan tegen de klop

pingen van haar eenigſins ontwaakt geweten,

en die overtuigingen dapperlyk beſtryden en

zoeken te verdooven, om niet geſchud en

ontroerd te werden over haar valſche gron

den, waar op zy hun hoope der Zaligheid

gaan bouwen: wat tegenweer, liſt en geweld

doen niet meenige mond Chriſtenen, om af

te keeren de pylen, die de Heere Jeſus door

- - - - de
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de ſtrydbooge des Euangeliums in hun herte

heeft geſchooten, om die te wºonden, dat zy

ingezºgte van hunne naere en verloor ene ſtaat

mogten uitroepen: Heere Jeſus, gy hebt my Ge.r2o.7

over edet, ende ik ben over r det geworden, gy

zyt my te ſterk geweeſt, ende hebt over mogt. -

6. Of zy vºeren een oorlºg tegen Godzali

gen; zy konnen niet verdragen, dat door

hun godvruchtig en voorbeeldig gedrag han

ne conſcientie werd ontroert en gequetſt, en

daarom beſt yden zy hen met hunne laſterin

gen, liſtige lagen, beſchimping en vervol

gingen, zy hebben zulken bitteren haat te

gen haar opgevat, dat zy geen cen Godza

lige onder hen zouden overig laten, indien

zy zulks in hun magt hadden, maar jaagde

haar allen den landen uit. 7. Waren er ge

ne, die zelfs Gºd beoorlegden, en hem van

zyn Throon willen bonſen, even als Abſa

lºm, die zyn Vader van zººn Throon ſchop-,”

te, zeggende, laat ons zyne binden verſcheu

ren, en zyte touwen van ons vººr pen, met Pſ 2, 3

hunne ſtoute en verhevene zenden ſtrekken zy

tegens God hunne hand uit, en tegens den Al

#achtigen ſtellen zy zag geveldelyk aan, zy

loopen tegens hem aan met den hals, met hymne

dikke verhevene ſchilden, volgens de woorden

Van den Man Gods Job. -

E 2 Vilt
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Kevele- Wilt gy weten, of de ſtryd, welke gy

72e Z2 U//72

de ware

ſtryd.

Rom. 7

24

jeſ. 30

22.

voorwend te hebben, de waereſtryd is, waar

op de Overwinninge volgt, zoo vraagd eens

uwe Ziele: I. Ofgy voor den aanvang van

die ſtryd gelooft hebt, dat gy waard gevan

genen des Satans, en geboeit lag aan de kete

men der zonden, en dat gy zag het grootge

vaar, waar in gy was, zoo lang gy in de

ſtrikken uwer vyanden lag, ziende tegen u

als een rebel de ſchrikkelyke toorn Gods ont

ſtoken, en de muil der helle voor u open,

om u levendig te verſlinden? en daarop met

die banden zyt verleegen geworden, en be

zwaard daar over met Paulus hebt gezugt,

ik elendig menſche, wie zal my verlosſen van

het lichaam dezes doods ? ja of gy in weerzin

van de wreede ſlavernye uwer vyanden ern

ſtig God hebt geſmeekt om verbreekinge van

die naere boeyen, en daar op hun dienſtbaar

heid hebt afgeſchud, zeggende tot de zon

den heenen uit, heenen uit : dit gaat dog ze

ker t'ſamen, dat, zoo lang een uiterlyk be

lyder niet en ziet dat hy elendig legt geklui

ſtert aan de ketenen der duiſterniſſe, en daar

over niet bekommert is met ernſtige worſte

lingen om ontbindinge van die ketenen, hy

geen ſtryd tegen hen zal voeren , maar in

vriendſchap met hen zal blyven leven, maar

ZO
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zoo haaſt erkent hy niet, dat hy zoo elendig

gevangen legt aan die wreede boeyen van de

Satan, de zonde, en de wereld, of hy houd

die voor zyn vyanden, en begind haar te be

ſtryden. 2. Onderzoekt ook eens uw herte,

of de ſtryd die gy hebt, gegrond is op de

verzoeninge, die gy gemaakt hebt met God

in de offerhande van zyn Zoon?' is er dit de

grondſlag van, dat gy door het GELoovE

de ſterkte van de Heere Jeſus had aangegree- jeſ27.5.

pen en vrede met God had gemaakt ? kond gy

opregtelyk voor God betuigen, dat gy den -

Satan, de wereld, en uw verdorven vleeſch

den oorlog hebt aangezegt, zoo haaſt gy de

wapenen tegen God afleide, en met uw Mae

ker wierd bevredigt? is hier op uw ſtryd ge

bouwt, zoo hebt gy de rechte ſtryd, die met

overwinninge zal bekroont werden, want dit

is onafſcheidelyk aan malkanderen vaſt, dat

zo lang een zondaar met God niet verzoend

is, hy zoo lang blyft een vriend van die vy

anden Gods , maar zo haaſt maakt een ont

waakt zondaar geen vrede met God, en gaat

over onder de baniere van de Heere Jeſus, 7eſ 26.

ſchryvende met zyn hand, dat hy is des Hec- 43

ren, of hy verklaart alle de vyanden Gods en 7 ºf 4t.

zyns Zoons, voor zyne vyanden. 3. Toetſt'

eens uw herte, of gy wel een ſtrijd hebt tegen

E 3 alle
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alle uwe vyanden: daar iemand oprechtelyk

de zonden beſtryd, daar kant hy zig aan te

gen alle zonden : zulk eene kan met David

Iſ 119 zeggen, ik hegbe alle uwe beveelen, van al

23 les, voor recht gehouden: maar allen valſchen

pad hebbe ik gehaat. Hy ſtryd niet alleen te

gen grove zonden, die het licht der natuure

zelfs verfoeit, maar hy is ook tegen de min

ſte zonden vyard: als David maar een ſlippe

#na, van Sauls mantel had afgeſneden, ſloeg hem
e zyn herie daar al over. 4. De waere ſtryd

' heeft een goede uitkomſt, en behaalt de over

winninge, ſchoon een waere Stryder eensge

wond werd en ter nedergeworpen, zoo laat

hy zig niet geheel ver meeſteren, maar hy ſtaet

wederom op; de Rechtveerdige, als hy valt,

Pſ37.24 zoo en word hy niet we hgeworpen, want de

Heere onderſter zit zyne hand: eindelyk krygt

hy de overhand, door de onderſteunende

hand van Chriſtus: die Chriſti zjn, hebben

Gal 5.24 het vleeſch gekruiſt met de betºgingen en begeer

lykheden, -

overtui. Als gy uw zelven onder Gods alziende oºg

ging dat met d ze bewezen van de weere ſtryd eens

# wilde vergeljken, zoud gy deze proef dan wel

Str d krºnnen uitſtaan ? 1. Immers hebben de mee

## ſten de ſtrijd tegen hunne vyanden niet bebe zº on- 1 • t - -

stroomtr g@iliteit uit zu ken gezºgte van hunne elendi

ge
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ge ſlavernye, en het groot gevaar, waar voor

zy bloot leggen, vele gevoelen niet de naere

banden van die wreede dienſtbaarheid , zy

vleien haar zelven, dat zy nog vry zyn, en

zouden wel verwaaadelyk zeggen met de

Pharſen, wy zyn Azrahams zaad, ende en Joh. 8.

hebben nooit iemand gedient, hoe zegt gy dan, 33

gy zult vi) worden ? Als wy u zeggen, dat -

gy ſlaven zyt der zuiden en des Satans, zo

ryſt 'er een heimelyke tegenſpraak op in uw

herte, wy zyn Avrahams zaad, wy zynge

doopte Chriſtenen , Lederhaeren van de Kerk,

wy hebben nooit aan iemand dienſtbaar ge

weeſt, waarom zegt gy dat wy ſlaven zyn ?

daarom zyt gy ook met die dienſtvaarheid

niet eens verlegen, dat gy die zoud tez.tg

ten : waarlyk als iemand gevangen genomen

werd van den Turk, of op de galg en werd

gezet, hoe menigen zigt en ſteen boezemd

hy daar over niet uit? hoe menigmaal roept

hy daarover niet uit, ach, dat ik viv was !

en zult gy niet betreuren u we ſlavertje onder vers. 6.

de dienſt der zonden en des Satans, ºm te

zeggen, wat heb ik gedaan ? daar van daan

komt het, dat gy, uit overtuiging van de ge

vaaſ lyi het der vriendſchap des werelds, d s

Satans en des vleeſches, die vorige vriend

ſchap niet afgezworen, en hacre banden niet

E 4 heb?
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»f 36.5 hebt afgeſchud, gy wilt het quaede niet ver

Hiſ:11.7 werpen, maar blyft nogal hangen aan de af

keeringen van God, gy ſtaat geen zonden te

gen, maar verwoeſt dikwils uw conſcientie,

zoo dat ze naauwel, ks over de zwaerſte

zonden eenige kloppingen krygd, die uwe

conſcientie door gewoonte van zondigen zoo

vereeld, dat ze zonder eenige tegenſtant van

hun herte, tot allerhandegrouwelen uitſpat

ten. 2. Kond gy ookoprechtelyk betuigen

dat de Satan, de wereld, en uw vleeſch, u

we vyanden zyn geworden, als gy aan de

Heere Jeſus de hand gaf, en u onder zyne

baniere liet aanſchryven? Immers erkennen

veele uwer de zonde niet voor uwen vyand,

want gy onthaalt ze te lieffelyk, en zyt te

zeer verlekkert op de zoetigheden, die de

inwoonende zonde aan het vleeſch opdiſcht,

was het anders, zoo zou het niet alleen tot

uw ſmerte wezen, maar ook tegen uw wille,

als gy u door de zonde zag gewond, dewyl

gy u met niets minder kunt vereenigen, als

met dien huis-vyand, de inwoonende zonde.

Kond gy wel in oprechtigheit voor den Hee

re betuigen, dat gy de wereld houd voor uw

vyand, om dat haar vriendſchap een vyand

ſchap tegen God is ? zegt my eens, met wie

dat gy het houd? wie acht gy voor uwe
- -

w vrien
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vrienden in de wereld? houd gy daar voor

wel de Godzaligen, die by de wereld meeſt

veracht zyn? hebt gy met opzegginge van

uw vriendſchap en achtinge aan de wereld,

liever met Mozes verkoozen, met het volk Heb. 11.

Gods kwalyk gehandelt te worden, dan voor ee-25 26

nen tyd de genietinge der zonden te hebben: ach

tende de verſmaadheit Chriſti meerder rykdom

te zyn, dan de ſchatten in Egipten: want hy

zagh op de vergeldinge des loons. Haat gy de

wereld, en die uit de wereld zyn, en moet

gy daarom gaan voor ſtyfhoofdige, eigezinnige

en die uw wereld niet verſtaat, om dat gy te

gen de wereld en haar zonden zyt aangekant ?

hebt gy ooit de Satan voor uwen vyand ver

klaart ? zoud gy u dan wel zoo zoetvoerig

van hem laten gevangen houden tot zynen wil- 27in. 2.

le? ô Genadeloozen zondaar ! op alle deze26.

voorgaande vraegen kond gy geen JA ant

woorden, uw gedrag zou uw zeggen tegen

ſpreken. 3. Waar beſtryd gy alle zonden?

gy moogt bevegten de zonden die u nadeel

na de wereld zoude konnen aanbrengen, of

zonden, waar by gy u veracht zoud maken

by de wereld, of die gy wegens ouderdom

niet meer kond plegen, maar gy zyt geen

vyand van uw liefſte zonden geworden, maar

wilt u daar ſteeds mede bezoetelen. 4. Wat

E 5 1S
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is de uitkomſt van uw ſtryd ? behaalt gy de

Overwinninge ? immers een waarachtig ſtry

der overwind eindelyk alle tegenſtand, en

laat zig door niets, zelfs niet door zyn ei

en zonden en zwakheden van den ſtryd af

ſchrikken: het vleeſch begeert tegen den Geeſt,

ende de Geeſt tegen het vleeſch, ende deze ſtaan

tegen malkanderen, dit zal klaarder blyken:

5. Als wy wat nader willen naſpeuren het

gedrag van die gene, die hunne wyanden wil

len overwinnen.

overtui. a. Waar bied gy uwe vyanden tegenſtand?

ging van gy laat toe, dat de Satan, de Goddezer eeu

#. wen in u werkt, als hy gewoon is te doen

winnen, in de kinderen der ongehoorzaamheid, die ver

looren gaan. In plaats van zyn verleidingen

af te ſlaan, zo volgt gy die gretig op, zyn

minſte verzoekinge kond gy dikwils niet af

keer en ; een zuur gezicht wederhoud u wel

van het betragten van uw pligt, de minſte

engte is bequaam u te doen dienen van leugen

en bedrog, om 'er u uit te redden, een onef

fen woord kan u in verbolgentheit tegen uwe

naaſten doen opſtuiven, de lonken van eene

ontuchtige vrouw heeft krachts genoeg, om

uwe vuile liſten te ontſteeken, gy gaat, met

sºr,47 d en onbezonne jongeling, haar ſtraks achter

22, 23 na, gºlyk een os ter ſlachtinge gaat, ende gelyk

gººd
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een dwaas tot de tuchtinge der boeyen, tot dat

hem de pyl zjne lever doorſnyd, gelyk een vogel

zich haaſtel na den ſtrik, ende niet en weet dat

dezelve tegen zyn leven is. Waar bied gy het

vleeſch, of de inwonende zonden tegenweer ?

volgt gy niet aanſtonds de zonden in, men

ſchen, die hun geeſt niet wederhouden kon

nen, en daar m zyn zy als een opengebrooken Sprenge

Stad zonder muur: en toont gy zo niet, dat * *

gy dienſtknechten zyt der verdorventheit, want 2 Pet. »

van wien iemand overwonnen is, dien is hy ook 19.

tot een dienſtknecht gemaakt. Waar zoekt gy

de bedrieglyke wereld af te keeren ? blijft gy

niet geruſt in de ſchoot van die verleidende

Delila ſlaepen, in plaats van de verzoekingen

van de zondige wereldkloekmoedig af te ſlaen,

zoo volgt gy die veel eer in, en wandelt na

de begeerlykheit der oogen, na de begeerlykheid
des vleeſches, en na de grootsheit des levens, #oh. 2.

welke niet is uit de Vader, maar uit de we

reld : ja ſpand gy niet veel eer met de wereld

aan, om Gods volk te beſchimpen en te ver

volgen, even als Pekah, de zoone van Re

malta t' ſamenſpande met Rºſn, de Koning

Syriën, om Jeruſalem te benaeuwen, daar 7eſ 7 1.

hy zijn broeder Juda moeſt geholpen hebben

om den Syrier te beſtrijden, den erf-vyand van

Jacobs nakomelingen. b. Zoo gy uwe vy

anden
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anden had overwonnen, zoo zoudgy hen ee

nige ſchaede hebben toegebragt, maar waar

hebt gy de zonde, of de wereld, ofde Satan

de minſte afbreuk toegebragt? hebt gy nog

wel een zondige verdorventheit of begeerlyk

heit t ondergebragt? en ſchoon gy al mogt

ſchynen eenige zonden, waar aan gy te voren

- verſlaaft waard, te laten, zo is dat geen te

ken dat gy die overwonnen hebt, want uwe

jaren verhinderen u mogelyk de zonden als

voorheen te dienen, of u zyn benomen de

middelen of gelegentheden om tot die ongereg

tigheden uit te ſpatten. c. Waar overwind

gy uwe vyanden door hen t' onder te brengen?

in plaats dat gy hen zoud overwinnen, zoo

Rom. 12. laat gy zelfs u van hen overwinnen en gevan

* gen wegvoeren, dat gy van het quaad werd

overwonnen. d. Waar toond gy te overwin

men door tot den einde toe uit te harden en

ſtaande te blyven? Vele uwer hebben hunne

vyanden wel eens beginnen te beſtryden, maar

op de minſte tegenſtand hebt gy de wapenen

weggeworpen, en u op de vlugt begeeven,

gy wierd wel ſcherp overtuigt voor een tyd

lang, gy ſchreeuwde uw ongeluk wel zoo be

klaagelijk uit, dat waere begenadigden ho

pe ſchepten, dat gy als ontwaakt uit hunne

ſtrikken, ender de baniere van Jeſus zoude

OVCI
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overkomen, maar helaas! uwe overtuigingen

zijn overgegaan, gy hebt uwe handen van

de ploeg wederom terug getrokken, en uit

den ſtryd geſcheiden, met den Geeſt hebt gy be-g,l.3.3.

gonnen, maar met het vleeſch voleindigt, is

u niet overgekomen dat oordeel, 't geen de

Heiland eens voorſtelde aan de Phariſeen, - A

zzanneer de onreine geeſt van den menſche uitge- - - - -

gaan is, zoo gaat hy door dorre plaatſen, zoe-#.”

kende ruſte, ende en vind ze niet: dan zegt hy, 43-45.

ik zal wederkeeren in myn huis, van waar ik

uitgegaan ben, ende komende vind hy het ledig,

met bezemen gekeert, ende verſiert: dan gaat

hy henen, ende neemt met hem zeven andere

geeſten, boozer dan hy zelve, ende ingegaan

zynde, woonen ze aldaar, ende het laetſte des *

zelven menſches word erger dan het eerſte. Ge

wiſſelyk zyn deeze in een gevaarlyke ſtaat,

dewijl zy met de honden wederkeeren tot haar 2 Pet. 2

haar eigen uitbraakzel, en met de gewasſene22

zeuge tot de wentelinge in het jlyk.

En waar komt het dog van daan, dat er oorſche,

zoo weinige hunne vyanden overwinnen? waarom

1. Het komt veele daar vandaan, dat zy de-##

zen ſtryd onbedachtelyk hebben aangevangen. van den

N. Zonder dat zy eens zijn nedergezeeten,#"

en bedaardelyk hebben overwogen, of dege

meinſchap aan dit Verborgen Manna hen wel zo s

veel



7s Het VERBORGEN MANNA

*,

Luc. 14

3I.

veel weerdig was, dat zy daarom, onder

een geheele afzz: eering van hun zondige le

vens-cours, en onder een vrywillige afſtand

en opzegginge van den dienſt des Satails en

der zonden, tot de dienſt van de Heere Jeſus

wilden overgaan: wat zou hen dan noodza

ken om hun vyanden te overwinnen? 2. Zy

hebben niet eens by haar zelven bezettelyk

beraadſlaagt, of zy wel macht genoeg had

den, om met hope van overwinninge te ont

moeten de ſterke vyanden, die tegen hen aan

quaemen, zy hebben hun eigen onmagt nog

niet leeren kennen, om die ſtryd te onderne

men, maar willen alles in eigen krachten ver

richten, zy belden wel als een gemeene waar

heut, dat den menſch onmachtig is geworden

ten geeſtelyken goede, maar als het voor haar

zelve op de oefening aankomt, dan toonen

zy dat ze groote gedachten hebben van haar

krachten en ſterkte, om hunne wyanden te

konnen vellen, zy nemen dikwilsgroote din

gen voor, zonder eens alvorens de koſten te

overrekenen, en wel te bedenken, dat zy met

haar voeren een bedenken des vleeſches, 't welk

Kom 8.7vyandſchap tegen God is, en dat zich de Wet

Gal 6.3. zyn, daar zy niets en zijn: geen wonder,

* dat

Gods niet onderwerpt, ja ook niet en kan, en

dat zy haar zelve bedriegen, meinende iet te
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dat zy dan op den aanval van de Satan, de

wereld en haar eigen verderventheit gewond

werden, en als haar prooije gevangen werden

weggevoerd. 2. Daarenboven zy zien aan

tegen den arbeid en moeite, die daar aan vaſt

is, als tegen het uitſtreken der oggen, het af
houwen der handen en voeten, het dooden van

de leden die op aarden zyn, het verloochenen

van zig zelven, het opnemen van zyn kruis,

en het uitwerken van zyn zaligheid met vree

zen ende beeven: konden zy met wenſchen

hunne vyanden overwinnen, zouden zy wel

luſt hebben in het eeten van dit VERBoRGEN

MANNA, maar dat zy daarom zouden moe

ten ſtrijden, zoo dier ſtaat hen dat Verborgen

Manna niet aan, niet ongelyk dien aardsge

zinden jongeling, die raden w (g ten eeuwi

gen les en gevraagt hebbende, bedroeft henen

ging, a's hy uit Jeſus verſtaan hadde, dat

hy, om ten lºven in te gaan, alle zyne ryk

dom en goederen moeſt terlaten, en Jeſus na

volgen. Daar heerſcht in onbegenadigden

een diepgewortelde inbeelding, dat zy wel

met Jeſusgemeinſchap konnen krygen, ſchoon

zy nooit zulken tegenſtant gedaan hebben, zy

zien het beſtrijden van haerewyrnden wel aan

als een goede en nuttige betrachting, maar

niet als volſtrekt en algemeen NooDIG voor

Matt. 19

I6-22.

ieder
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ieder een, om deel te krygen aan dit VER

Matt. 7.

I4.

BoRGEN MANNA. Men denkt dat het alleen

de Leeraeren en eenige droefgeeſtige menſchen

zyn, die den weg na den Hemel moeyelyk

maken, daar Gods Woord duidelyk leert,

dat de poorte enge is, en de weg nauw, die tot

het leven leid, dat men moet ſtryden om in te

Luc. 13.gaan door de enge poorte, en dat, indien ook

24.

2 Tim. 2.

5.

iemand ſtryd, hy niet en werd gekroont, zo hy

niet wettelyk heeft geſtreden. 3. Zou dat ook

niet wel een reden wezen, waarom er zoo

veele zig niet konnen tellen onder dezeOver

winnaars, om dat zy hen vergaepen aan een

verkeerde Vrede, in die ſtaat, waarin zyle

ven, bevinden zy ruſte, dewyl nu die vre

de onder het vrye genot van zyn vleeſchely

ke vermaekelykheden aangenaam en lieffelyk is,

geen wonder, dat zy dan geen luſt hebben,

om tot het ſtrydperk van het Chriſtendom

over te gaan, waar mede hunne vrede niet

en kan beſtaan, en ondertuſſchen merken zy

niet, dat die gewaande vrede een vALsCHE

vrede is, die is maar een diepe zorgeloosheid

en een onbekommerde roekeloosheit, geboren

uit een afſchroeijing en uit een verdooving en

in ſlaap wieging van hunne conſcientie, en

uit een ongevoeligheit van hunne verdorvene

natuur-ſtaat, hen zelven zegenende in hun

herte,
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herte, zeggende, ik zal vrede hebben, wan- Deut 2,

neer ik ſchoon na mynes herten goeddunken zal 19.

wandelen: om de dronkene te doen tot de dorſti

ge: die zig dragen gelyk een die in 't herte van Spreuks

de zee ſlaapt , ende gelyk een die in 't opperſte 23 34

van de maſt ſlaapt. De Satan laat de zulke

geruſt en ongeſtcort, even als een Cipier Luc. 11.

handeld met den veroordeelden misdadigen. "

Want de gemeinſchap van Jeſus te miſſen, Kenteke

en geruſt in zyn ſtaat te zyn, gaan dikwils, "#.

ja doorgaans met malkanderen gepaart, zoo wºede.

uw voorgevende Vrede was de rechts Vrede,

als een heilzaeme vrugt van de Verdienſten

van Chriſtus, N. Zy moeſt gebouwd wezen

op een goede grond, namentlyk de Gerechtig

hett van de Heere Jeſus. Daarom beloofde

onzen Zaligmaker die Vrede aan die geene,

die tot hem zyn toevlugt nam , zeggende,

komt herwaards tot my alle die vermoeit ende Afst 11.

belaſt zyt, ende ik zal u ruſte geven. Zyt gy **

daarom zoo geruſt by u zelven, om dat gy

door den Geloove h bt aangegrepen de hoornen

van dien waeren Altaar de Heere Jeſus, die

gedragen heeft de ſtraffe die ons de Vrede aan-Jsſ 53.5

brengt: is uwe Vrede wel anders gegrond als

op uwé dwaeze inbeelding en vaſtſte Bing, ge

boren uit uwe eige liefde en zelfs bedrog, dat

gy met God zyt bevredigt ? is het met u niet,

F gelyk
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Jeſ: 29.8gelyk wanneer een hongerige droomt, ende ziet,

Jeſ: 57.

I8

Ger. 31.

2O.

vey's I9.

hy eet, maar als hy ontwaakt zoo is zyne ziele

ledig: of, gelyk als wanneer een dorſtige droomt,

ende ziet, hy drinkt, maar als hy ontwaakt,

ziet, zoo is hy nog mat, ende zyne ziele is be

geerig. 5. Waere Vrede volgt doorgaans op

voorgaande ſtryd en ontroeringe over onze

zonden en ſtrafweerdigheid, volgens Gods

trooſtryke belofte, ik zie hare wegen, ende ik

zal ze geneezen: ende ik zal ze geleiden, ende

hen vertrooſtingen weder geven, namelyk hare

treurigen. Eer dat God aan Ephraim een ge

voelen gaf van de ziels-verquikkensmachtige

Vrede, zeggende, is niet Ephraim my eene

dierbare zone? is hy my niet een troetelkind?

want ſint dat ik tegen hem geſprooken hebbe,

denke ik nog ernſtelyk aan hem: daarom rom

melt myn ingewand over hem, ik zal my zy

ner zekerlyk ontfermen, wierd hy alvorens be

roert over zyn zondige ſtaat, zeggende, zé

kerlyk, na dat ik bekeert ben, hebbe ik berouw'

gehad, ende na dat ik my zelven ben bekentge

maakt, heb ik op de heupe geklopt: ik ben be

ſchaamt, ja ook ſchaamrood geworden, omdat

ik de ſmaatheit myner jeugd gedraegen hebbe.

Heeft nu uwe geruſtheit u wel ooit eenige

traenen, droefheid, of arbeid gekoſt? ó! gy

zyt aan uwe Vrede zeer gemakkelyk gekomen,
gy

:

(trt
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º

gy weet niet van berouw te hebben over uwe

voosheid, zeggende, wat heb ik gedaan ! .

2. Maakt die Vrede u wel nederig voor den

Heere? die deze geruſtheid bezitten, ver

ont weerdigen haar zelven over die groote ge

nade, om met een David te zeggen, wie ben

ik Heere, ende wat is myn hays, datgy my tv,

hier toe gebragt hebt ? De Vrede die gy zegt

te bezitten, maakt zy u nu wel klein by uw

zeven ? word gy 'er niet trots en hovaardig

op met Sodom, we kers ongerechtigheid was

hoogmoed, zatheid van brood, en ſtille gei iſ -

hett. T. De waere Vrede is werkzaam tot

waere Godzaligheit. a. Die maakt een Chri

ſten omzichtig tegen de verſtrikkinge der zon

den en des Satans, en waakzaam tegen de

verleidinge der booze wereld, agtervolgens

de moedgevende taele van Paulus, de Vrede

Gods, die alle verſtand te boven gaat, zal teve Phil. 4 7

herten en twee zinnen bewaren in Chriſto feſit.

b. Die ware Vrede baard in een opreght Chri

ſten luſt tot heiligheid, om den Heere wel

behagelyk te dienen, daarom paarde David

die twee dingen met malkanderen, ik zal

hooren wat God de Heere ſpreken zal, want ºf 83 9.

hy zal tot zyn volk, cnde tot zyne guitſtgeno

ten van vrede ſpreken: maar dat ze niet zº eder

tot dwaasheit én hceren. Als God Davids

1" 2 hei te

2 San 7,

1 3.

Ezech.

I C - 49.
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herte door het gevoelen van die Vrede zoude

verwydert hebben, zoo zoude hy den weg zy

Pf. 119 nergeboden loopen: antwoord nu eens? heeft

** deze Vrede u meer op uw hoede doen zyn,

om niet verraſt te werden van uwe vyanden?

zyt gy daar door niet zorgelozer geworden?

hebt gy door die Vrede uw herte wel ver

warmt gevonden, om in wegen van waere

dankbaarheid, heiliger voor God te wande

len? wederſpreekt dat niet uw ſlordigh ge

drag, waar door gy u zoo veel meer hebt

toegegeven in uitgieting van allerhande god

ger. 7. loosheid, zeggende, wy zyn verloſt om alle

io. deze grouwelen te doen. 4. Eindelyk, zou

daar van de reden niet wezen, dat gy nog

al te vaſt gehecht zyt met uwe liefde aan dat

gene, 't welk gy moet beſtryden, men is nog

zeer gezet op het vermaak en voordeel van

het vleeſch: geen wonder dat ze dan geen

weer doen om dat te beſtryden: wie zal ern

ſtig tegenſtand bieden aan dat gene, 't welk

hy zoo zeer lief heeft, als zyn ooge, hand

Rampſa- en voet?

#r, Maar ach, rampzalig zondaar ! die met

die geen geen meer begeerte zwanger gaat na dit VER

## BoRGEN MANNA, maar dat als met handen

# ver- en voeten van u ſtoot: ſtaat het niet te duch

#, ten, dat gy, die hier van dat zoete":



Delooft aan de OVERWINAARS 85

:

hebtgewalgt, dat gy eens hier namaals van

des zelfs genot zult uitgeſloten werden, vol

gens Jeſus rechtveerdige bedreiginge aan de

verſmaeders van zyne Gemeenſchap, want ik z

zegge ulieden, dat niemand van die mannen, #

die genood waren, myn Avondmaal ſmaken en

zal. Want dit VERBORGEN MANNA is geen

brood voor de honden, maar voor de kinde

ren, geen ſpyze voor de Egyptenaeren, maar

voor het Iſraël Gods, want alzo zeit de Hee

MC. I4.

re, ziet myne knechten zullen eeten, doch gy- 76 45.
- - 1 I2. I4..

lieden zult hongeren: ziet, myne knechten zul- ****

len drinken, doch gylieden zult dorſten : ziet,

myne knechten zullen blyde zyn, doch gylieden

zult beſchaamt zyn: ziet, myne knechten zul

len juichen van goeder herten, maar gylieden

zult ſchreeuwen van weedom des herten, ende

van verbreekinge des Geeſtes zult gy huilen. En

weeſt verzekert, dat niets in den afgrond der

helle u meer zal quellen, dan dat u ooit een

zodanigen VERBORGEN MANNA is aange

boden, en den vechter verkryging is aange

wezen,maar dat gy met het vleeſchelyk Iſraël

dat geſchat hebt voor u al te lichten brood, en

daarom van de hand hebt afgewezen, daar

zult gy de welluſten van dit VERBORGEN

MANNA nog eens van verre zien, maar met

geen ander uitſlag, dan om u zelven eeuwig

- - F 3 in

s
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in de uiterſte wanhoop te verſcheuren, dat

gy mede tot het volle genot van dit hemels

Manna had konnen komen, indien gy u door

vergaeping aan het tegenwoordig genot der

zonden en vleeſchelyke welluſten, den toe

gang tot in alle eeuwigheid niet zelfs had toe
geſloten. - W

Bedrei. Ja driemaal over ongelukkigen, die noch

#niet tracht uwe vyanden te overwinnen ! 1.
te gene, 5 -

#' Kan er wel een zwaarder nederlaag wezen,

overwin- dan het verlies van dezen ſtryd, want door

** u hier te laten overweldigen, zult gy vallen

onder de macht des duivels, den vreeſten

en ſchrikkelykſten tyran, die meeſt plaagd

die gene, die hem het getrouwſte hebbenge

, Joh. 3. dient, want die de zonde doet is uit den duyvel.

2. Weigert gy feſtyden, gy zult ook nooit

zegenpraelen en overwinnen: komt u het be

ſtryden van uwe vyanden te zwaar en te naar

voor, zo dat gy daar van zegt, wat een ver

moeitheit ? ó! weeſt verzekert, dat gy niet

en zult gekroont werden, maar ten verderven

Mat. II. zult gaan, want werd het Koninkryk der he

12 melengeweld aangedaan, en nemen de geweldi

gers het zelve met geweld, en worden die al

2 cer. 9. leen gekroont, die wettelyk hebben geſtreeden,

24- waar zult gy blyven, lafhertigen zondaar?

hebt gy wel anders te wachten, als dat hy u
\ - - die
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die laauw zyt, ende noch koud, noch heet, openh.

als een laauwe drank uit zyn mond zal uitſpou-3 16.

wen, en uw deel ſtellen by den vreesachti-opez.

gen, in den poel die daar brand van vuur ende 2ï. 8.

ſulpher, het welk is de tweede dood. Uw ge

waande Vrede en ruſte, die gy bezit buiten

ſtryd met uwe vyanden, hoe zal die niet eens.

veranderen in een vreeslyke onruſt en quel

dinge, want verdrukking en benaauwtheit over Ron 29

alle zielen die het quaede werkt. Behoud u

dan dog, roep ik u alle toe , gelyk de En

gelen Loth dede by de ondergang van So

dom, om uwes levens wille, op dat gy niet om Gen. 19.
en komt. I7.

Ach, dat dit eens een behoorlyke indruk verma

op uwe zielen maakte! dat gy u verfoeide,##

dat gy zoo lang hebt verwaarlooſt dit over-###

dierbaar MANNA, en door de Satan uw con- verborge

ſcientie hebt laten in ſlaap wiegen, om u dus

lang te dragen als geſlagene vyanden van de

Heere Jeſus, weigerende op zyn vriendelyk

verzoek, onder belofte van het overzoet ge

not van een VERBORGEN MANNA, de wa

penen tegen zyne vyanden op te nemen, en

onder zyn baniere kloekmoedig te ſtryden!

komt er dan in uw herte op een ernſtige le

geerte na het EETEN van dit VERBoRGEN

MANNA, zoo -

F 4 1. Zoekt
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Malde, 1. Zoekt met inſpanninge van alle uwe

tºt ## krachten daar aan deel te krygen: N. Tracht

## daar toe een levendig gezichte te verkrygen

dit Ver- a. van uw eigen ledigheid, dat gy zoo hoog

#. noodig hebt van dit VERBORG EN MANNA te

eeten, of dat gy anders wegens gebrek van

dit waere zielen-voedzel van honger zou moe

ten ſterven: zoekt in een diep gevoelen van

uw behoeftigheid, met den verlooren Zoon te

Lee. 15. ##gen, hoe veele huurlingen myns Vaders

#7. hebben overvloed van brood, ende ik vergae

van honger : zonder dit gezichte zal uwe

graagte na dit Verborgen Manna niet werden

opgewekt. b. Zoekt een rechte kenniſſe te

krygen van de innemende zoetigheid en nood

zakelykheid van dit dierbaar. Manna, indien

y niet voor eeuwig wilt ſterven, dat zyn

Eſ, 63-3 goedertierentheit beter is als het leven. Die

kenniſſe zou in uw ziele ontſteken een begeer

te na het genot van dit Verborgen Manna, e

ven als de Heiland eens zeide van het water

yoh. 4 des Levens, indien gy de gaeve Gods kendet,

3° ende wie hy is, die tot u zegt, geeft my drin

ken, zoo zoud gy van hem hebben begeert, en

de hy zoude u levende water gegeeven hebben.

2. Zoekt in u te verwekken een rechten hon

ger na dit Verborgen. Manna, immers God liet

Voor Iſraël het Manna niet nederdaelen, eer

zy
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zy gevoelden, dat zy van honger zouden

mºeten vergaan, eve zoo wil Jeſus zynge

meinſchap aan niemant geven, als aan die

daar na begeergh is en hongerd, daarom

ſpreekt hy alleen de zulken zalig, zeggen

de, zalig zyn de hongeren ende dorſten na de Mat 5.6

Gerechtigheit, want zy zullen verzadigt wor

den. . a. Onthoud u daarom van alle verkeer

de laeffenisſen, om uwen honger te ſtillen,

denkende, dat alles buiten dit VERBORGEN

MANNA onbequaam is uwe holle begeertens

te verzadigen, dat is een brood, dat niet ver-jeſ:552

zadigen kan, zoo gy daar van wilt eeten, zo -

zal het wezen, gelyk wanneer een hongerige jef:29.8

droomt, ende ziet, hy eet, maar als hy ont

waakt zoo is zyne ziele ledigh: of, gelyk als

zwanneer een dorſtige droomt, ende ziet hy drinkt,

maar als hy ontwaakt, ziet, zo is hy noch mat

ende zyne ziele is begeerig. Wagt u, dat gy

laaffenisſe zoud zoeken in de dingen van de

wereld, want dan zoud gy u weiden met Hºſte 2

vind, die niet kan voeden. Zoekt geen laef

fenisſe in de zonden: daar werd verhaalt van

de Slange, dat ze haar venyn uitſpouwd eer

zy gaat drinken, ſpouwd ook zo het venyn

der zonden uit, indien gy wild eeten van dit

Verborgen Manna: waſcht uw herte van boos
heit, o Jeruſalem, op dat gy behouden word, Jer,4. 14

F 5 Hoed
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Dan. 9

I8.

Hoed u van verzadiging te zoeken in uw ei

gen Gerechtigheit, maar wild liever alles bui

ten hem verloochenen, en zeggen met de

Jeſ. 646 Kerk: doch wy alle zyn als een onreine en alle

2 Cor, 7.

II.

7. 8

joh. 6.

27.

onze gerechtigheden zyn als een wegwerpelyk

kleed. b. Stelt alles in 't werk, het welk

een geeſtelyken honger kan verwekken. 1. Ge

bruikt daar toe bittere ſauzen, de bittere -

kruiden van berouw en leetwezen, dat gy zo

veel verkeerde laaffenis in het ſchepzel hebt

gezogt, zulken droefheit ſcherpt de begeerte

van de ziel na dit Verborgen Manna op, daar

om zegt Paulus, ziet dit zelve dat gy na

God zyt bedroeft geworden, hoe groote neerſtig

heit heeft het in u gewrocht ? ja verantwoor

dinge, ja onluſt, ja vreeze, ja verlangen.

2. Oeffend u in het werk der Godzaligheid

veel door Gebeden, overdenkingen en onder

zoek van Gods Woord: door veel wandelen

en arbeiden krygt iemand luſt en begeerte na
1 Tim. * ſpyze, oeffend uw zelven tot de Godzaligheit

welke tot alle dingen nut is: werkt niet om de

ſpyze die vergaat, maar om de ſpyze die blyft

tot in het eeuwige leven, welke de Zone des

menſchen ulieden geven zal. 1. Gaat dit MAN

NA vergaderen, God laat dit Manna wel van

den Hemel regenen, maarhy wil dat wy het

zelve zullen opzamelen. a. Moeſt dat Man

VZ(Z
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na vroech werden gezogt, want op den dag

verſmolt het door de hitte der zonne, zoekt

zo de Heere Jeſus vroeg in den morgenſtond,

even als David, die uitriep: 6 God, gy zyt Pſ. 63.2

mijn God, ik zoeke u in den dagenraad, myne

ziele dorſtet na u, myn vleeſch verlangt na u.

b. Zoekt dit Verborgen Manna in de bedie

ninge van Gods Woord, dit is als een goude

kruyke, waar in het werd bewaard. c. Zoekt

aan dit Manna deel te krygen ter gelegener

tyd: de tyd voor Iſrael bequaam, om dat

Manna in te zamelen, was, terwyl het nog

op de grond lag, eer dat het wasgeſmolten,

neemt ook zo waar de bequaeme tyd, waar in

dat dierbaar MANNA u nog werd aangeboden, 2 cer 6.

eer de Heere ons de gelegentheid beneemt, 2.

en dat wy uwen erbarmelyken ſtaat weemoe-

dig moeten beklaegen met onzen Heiland,

als hy over Jeruſalem deeze weeklachte op

hefte: 6 Jeruſalem , och of gy ook bekendet, Luc. 19.

ook noch in dezen uwen dagh, het gene tot u-42.

wen vrede dient ! n. Onder een ernſtig zug

ten met verheffinge uwes herten na boven ,

zeggende met geeſtelyker en geheiligder be

wegingen als de ſchaere, Heere geeft ons altyt

dat brood, zoo doet de mond des Geloofs o

pen, en neemt Jeſus, dat Verborgen Manna

aan, tot voeding en verquikking van uwe

33ſ1
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aanmechtige ziele, immers aan die oeffening

des Geloofs is het ziels- verquikkensmachtig

onthaal op dit Verborgen Manna vaſt, daar

geb. 6. " zeide de Heiland Jeſus, die myn vleeſch

# " eet, ende myn bloed drinkt, die blyft in my, en

ik in hem. n. Voornamentlyk moeſt gy O

vERwINNEN, zoud gy het geluk hebben om

te ERTEN VAN HET MANNA, 't welk vER

BORGEN Is. a. Voorziet u daar toe van be

Eph. 6. quaeme wapenen, doet aan de geheele wapen
II. ruſtinge Gods, op dat gy konnet ſtaan tegen de

liſtige omleidingen des duyvels. 1. Zoekt te

verkrygen verdedigende Wapenen, omſchoot

vry te wezen tegen de aanvallen uwer vyan

Rem. 5. den; zet op uw hoofd den helm der hope,

4 5. die een waar krygsman niet zal beſchaemen,

Pſ27.13 en verwagt een heuchelyke uitkomſt, gord

uwe lendenen met de Waarheid, ruſt u toe

met het borſtwapen van de Gerechtigheid on

zes Heilands, doet boven al aan den Schuld

des Geloofs, om alle vuurige pylen van den

boozen te konnen uitblusſen, welk Gelove dog

* 7* 5 is de Overwinninge van de wereld, ſchoeid
e uwe voeten met bereidheit des Euangeliums des

Vredes, dat is met lydzaamheit, zonder den

Heere te beperken: wacht op den Heere, zyt

ſterk, en hy zal uw herte verſterken, ja wacht

op

Pſ: 27.1.
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ºf

º
u

l

op den Heere. 2. Zoekt u ook te voorzien

van beledigende wapenen, wapend u byzon

der met het zweerd van Gods Woord, waar

mede gy gelukkiglyk uwe vyanden kond o

verwinnen en nedervellen, daarom zegt Jo

hannes , ik ſchryve u jongelingen, want 1 Joh. 2.

gy zyt ſterk, ende het Woord Gods blyft in u, 14

ende gy hebt den boözen overwonnen. Zo had

den de broederen, die de Satan dag en nacht -

voor onzen God verklaagde, hem overwonnen

door het bloed des Lams, en het Woord haerer opent.

getuigenisſe: oeffend u veel in het wapentuig 12 **

des Gebeds, biddende tot aller tyd in den Geeſt,

en tot het zelve wakende met alle geduurigheit

gelyk Paulus alle deze Wapenen aanpryſt -

aan de Geloovigen van Epheſen. b. Zyt al- Epk. 6.

tyt op uw hoede, en waakt tegen de liſtige 13-19.

aanvallen uwer vyanden, achtervolgens de

ernſtige waarſchouwinge van Petrus, zyt

nuchteren ende waakt, want uwe tegenpartye'

de duyvel gaat om als een briesſchende leeuw,

zoekende wien hy zoude mogen verſlinden. c.

Zoekt van en uit de Heere Jeſus kracht en

ſterkte te haelen, om uwe vyanden te over

winnen, immers zonder invloed van zyn ge: Jºss

nade kond gy niets doen, maar door zyn hulp Phil.4

kond gy alles uitwerken, hy geeft den moede# 43

kracht, en vermenigvuldigt de ſterkte der gene #.

Pet..5.3

die
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die geen ſterkte heeft: van God geſterkt zyn

Pſ. 18.3o de, kon David roemen, met u loop ik door

eene bende, ende met mynen God ſpring ik over

een muur. Haald uit hem ſterkte door het

Marc. 9. Geloove, want want alle dingen zyn mogeljk

23 den genen die geloofd. Ja trekt kracht uit Je

ſus door yverige Gebeeden : door het Gebed

Hof:12.5 droeg zich Jacob met God vorſtelyk, en over

won dien Engel, dat hy een zegen agter zig

overliet. d. Hebt ſteeds in 't oog het volle

genot van dit Verborgen Manna in den hemel:

H.,.,., Jeſus zelve heeft voor de vreugde die hem was

voorgeſtelt, het kruis verdragen en de ſchande

veracht. Steld u zo geduurg voor die heer

lyke Prys van Overwinninge, aan het einde

van uwe loopbaene opgehangen, dat gy met

Phil. 3. Paulus kond zeggen, een ding doe ik, verge

14." ” tende dat achter is, ende ſtrekkende my tot het

gene dat voren is, jaege ik na het wit tot den

prys der roepinge Gods die van boven is, in

Chriſto Jeju. -

B En zoud gy zondaars niet ſtaan, om door
eweeg- - -

# een kloekmoedige Stryd uwe vyanden te o

om na de verwinnen? 1. Verpligt u tot dezen Stryd

#s. niet het uiterſte gevaar, waar in uwe ziele

te ſtaan haar bevind? dewyl gy te doen hebt met zo

danige vyanden, met welken alle verdragh

voor u doodelyk is, en die zich met eeden

(OC
v
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uw eeuwig verderf hebben verbonden: trekt

gy de handen terug van de ploeg, en toont

yu vervaard voor de Stryd, zoo ſtaat den

afgrond der helle reeds voor u open, en de

ketenen rammelen al, waar in de Satan u o

verwonnene zal vaſtkluiſteren, en in 't eeu

wig verderf wegſleepen. Deze Stryd dog is

onvermydelyk tot uwe behoudenisſe, hier kond

gy noch de ſtryd ontvluchten, noch op het

gezicht van overmacht Vrede met uwe vyan

den maken, hier is geen uitkomſt, gy moet

of overwinnen, of overwonnen werden en

omkomen: indien gy na den vleeſche leeft, zoo

zult gy ſterven, maar indien gy door den Geeſt

de werkingen des lichaams doodet, zo zult gy

leven. 2. Gy moet NU dezen STRY D be

ginnen, of gy zult het nooit daarna konnen

doen , nu, terwyl gy nog leeft is het alleen

de tyd om te ontwaken uit de ſtrikken uze

vyanden : wilt gy die tyd ongemerkt laten

voorby gaan, zonder dat gy op de wapen

kreet van de prediking des Euangeliums u

ten Geeſtelyken ſtryd aangord, zoo zal dat

voor u te laat wezen, als gy het gevaar voor

uwe oogen zien zult, hce geern gy dan dat

wilde ontworſtelen: hoord eens, hoe de

Vorſt van het heir des Heeren zich daar over

Rbzz. S,

13

duidelyk verklaart: Stryd om in te gaan door Lxc. 13

de 24
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de enge poorte, want vele, zegge ik u, zullen

zocken in te gaan, ende en zullen niet konnen.

3. Is deze Stryd ook niet noodzakelyk ? gy

kond door geen andere weg, noch door een

gemakkelyker middel toegang krygen tot het

genot van het VERBORGEN MANNA , daar

om zegt Paulus, dat niemand werd gekroont

zo hy hiet wettelyk heeft geſtreden. 4. Be

halven dat van deze Overwinninge ook af.

hangt het einde, waar toe u God in deze we

reld heeft gebragt, welk niet ander is, als

dat gy uwe vyanden zoud beſtryden, en zoo

de Kroone wegdragen : God heeft u in de

wereld gezonden, op dat gy de wrede boei

jen des werelds , des Satans en der zonden,

zoud breeken, en kloekmoedig onder de ba

niere van Jeſus tegen haar ſtryden: tot dien

einde heeft God beſchikt, dat uwe Ouders,

zoo haaſt gy in de wereld quam, van uwent

wegen den Krygs eed aan den Opper-bevel

hebber de Heere Jeſus hebben gedaan, dat

gy geduurende uw leven lang op de zyde

van God zoud zyn, en zyde, vyanden, die

ook uwe vyanden zyn , zoud beoorlogen,

welken eed uwer Ouders gy nooit hebt ge

laakt, met verklaeringe, dat gy u daar aan

niet verbonden achtede , maar die hebt gy

veel eer goedgekeurt, en by uwe openbaere

* be
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belydeniſſe en het genot van zyn dierbaere

panden aan zyn verborgen Tafel dien eed

zo dikwils plechtelyk vernieuwd, is dat nu

het einde van uwe geboorte in de wereld ? en

legt gy onder zulken grootenband, dat gy

een getuigen zyt over u zelven, dat gy met

beſtryding uwer vyanden verkooren hebt den #24

Heere te dienen? zºud gy dan trouwloos uw 22.

krygs-eed willen breeken, en niet veel eer u

we geſlagene vyanden trachten te overwin

men ?

Maar zult gy mogelyk zeggen, hoe kan hººg

ik ſtryden, en myn vyafden zoeken te over-#

winnen, daar ik geen krachten heb, maar ge-#

vangen en gebºeid legge aan de ketenen van#.

den Vorſt der duiſterniſle? hier op moet ik u# #

antwoorden: 1. Dat het wel waar is, dat"

gy geen krachten hebt om uwe vyanden te

wederſtaan, maar mogelyk legt gy uw on

macht tot een grond van uw weigering om u

we vyan ien te beſt yden, daar de grondſlag

is een moedwillige ongehoorzaamheid, om dat

gy tot Jeſus niet wilt komen, om onder zyne

baniere te ſtryden: dat verweet Jeſus de Pha

riſeen, zeggende, gy en wilt niet tot my ko-gº. 3.

men, op datgy 't leven moogt hebben. 2. Wilt 4o.

gy dat uw onmacht u niet zal afhouden van

dezen ſtryd, zoo zoekt uwe machteloosheit

recht
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recht te gevoelen, belyd die voor den Heere

met ſmerte en verlegentheit, wenſcht als over

wonnene uit die banden ontſlaegen te wer

den, en ſmeekt hem, dat hy zyme kracht in

uwe zwakheid wil volbrengen, zeggende

met Joſaphat, als hy door een groote mee

, c,. nigte werd beſprongen, in ons en is geene

2o. 12 kracht tegen deze groote meenigte die tegen ons

komt: ende wy en weten niet wat wy doen zul

len, maar onze oogen zyn op u. 3. Maand

God op zyn Verbonds-belofte, waar by God

heeft toegezegt, dat hy zyn Bondvolk be

quaam zoude maken tot den ſtryd, zeggen

E. de, ik zal u een nieuw herte geven, ende zal

# 26 eenen nieuwen Geeſt geven in 't binnenſte van

27. u: ende ik zal het ſteenen herte uit uw vleeſch

wech nemen, ende zal u een vleeſchen hertege

ven: ende ik zal mynen Geeſt geven in 't bin

nenſte van u, ende ik zal maken datgy in my

me inzettingen zult wandelen, ende myne rech

ten zult bewaren ende doen. -

overtui- Maar myne Reden wend zich tot u, wa

#" re begenadigden, die reeds al door het Ge

# #er loove gekregen hebt een voorſmaak van dit

aan van VERBORGEN MANNA: wat hebben wy geen

#" reden van klachte over uw wangedragh,

ſtryden gunſtgenooten Gods, die onder de baniere

"#van de Heere der Heirſcharen zyt overge34e 2yaza

den. - gaan J

ſ



Belooft aan de OVERWINNAARS. '99

gaan, dat gy niet meer doorbreekt in u te

oeffenen in dezen Geeſtelyken ſtryd, en uwe

vyanden niet vuurger tracht te overwinnen ?

helaas! hoeflaauw beſtryd gy uwe vyanden ?

hoe dikwils ſchynt gy vergeeten te hebben,

vaar voor gy de Satan, de wereld, en uw

verdorven vleeſch hebt te houden ? hoe me

nigmaal draagt gy u, als of er tuſſchen u en pº

uwe vyanden een vaſte vrede en vriendſchap

was, en als of zy u niet meer belaagden, en

gy op dat Koninkryk der duiſterniſſe geen

afbreuk meer te doen had, hoe onachtzwazig

zyt gy dikwi's niet gewapend, en valt in ſlaid

mering van zorgeloosheit, terwyl de wereld,

de Satan, en uw verdorven vleeſch hdt tºt

van haere bekooringe over uwe ziele haald?

hoe weinig bied gy uwe vyanden tegenſtand ? . . - .

hoe dikwiis koeſtert gy nóch niet in uw hoºr.' ' . .

zem uwe beminde zonden, die gy als een3

zoete beete onder uwe tonge gaat verbergen?

hoe dikwils handelt gy niet met uwe vyandez

als Saul te werk ging in het verſlaan der A

malekiten, die ſpaarde de Koning Agag, en

alles dat hy hadde? in plaats dat gyuwe vy-A.

anden zoud tegenſtaan, zoo geeft gy die dik

wils te veel toe, en wijkt voor de zondige

ſtroom van eene booze wereld , gy tjóf'

draagt met al te veel oogluiking en gemakke

G 2 ly/het
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1 Sam. 4

I2.

lykheit verleidende dwaalgeeſten, die als zoo

veele verderfelyke verſpieders zyn binnen de

legerplaats van onze kerk? wat flaauwhelt,

toegeventheit en verſchooning ontrent allerlei

ſoort van ziel-verderffelyke dwalingen toont

gy menigmaal niet in deze verbaſterde ty

den? in plaats van door uwe heldhaftigheid

hel en wereld voor uwe verſchrikkelykewa

penen te doen beeven, zoo zyt gy voor het

minſte gevaar ten eerſten verzet, en voor de

minſte vuurige pyl verſchrikt, en doet gy al

eens een korte tegenſtand aan uwe vyanden,

hoe haaſt werd gy dat moede, en ziet om na

een veilige plaats, daar gy het gevaar beſt

kond ontloopen, die met dien blooden Benja

minuter welaanſtonds uit de ſlach-orden zoud

loopen met geſcheurde klederen, en met aarde

op uw hoofd: of hoe weinig hebt gy luſt om

tot den bloede toe uwe vyanden te beſtryden?

ò neen, gy handeld met uwe zonden en be

geerlykheden zachtkens, gelyk David be

laſte, dat de Veld-overſte Joãb handelen

zoude met den jongen Abſalom: wordt de

ſtryd eens wat heet, komt het aan op zwaere

benaautheden, diepe zielen-wonden, bloed of

dood, ſchrikt men dan niet, om zich zoo

verre in dezen ſtryd in te laten? hoe vreeſt

men dan niet voor de ſlagen en wonden van

zyn
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ºyanden? tot wien men dan zeer gepaſt mogt

zeggen, Gy en hebt noch tot den bloede toe Het 124

niet tegen geſtaan, ſtrydende tegen de zonde:

en zoo ſommige uwer noch al hunne wyanden

een wond toebrengen, laat gy het daar niet

by blyven ? vervolgt gy dat werk wel met

dapperheit? tracht gy wel t eenemaal uwe

vyanden tºonder te brengen, en dodelyk te

doorwonden ? helaas! dat wy zoo onachtſaem

zyn, om onze vyanden beſtendig te beſtry

den, en ons door een heilig geweld en ºver

in hen heftig te vervolgen, te verzekeren,

dat wy hier namaals volkomen tot verzadi

ging toe zullen ceren van dit MANNA, dat

vERBoRG EN is! Wel hebt gy dan noit een

proef gekreegen van dit ziel- verquikkens

machtig MANNA ? hebt gy dan nooit ge

ſmaakt de eerſtelingen van dit Engelen-brood,

dat gy niet wakkerder zyt geworden, om u

we vyanden afbreuk te doen? Doe Jonathan

maar eens geproeft hadde van de honich, die

in het woud vloeide, zoo wierden zyne oogen

verlicht, en zyn geheel lichaam geſterkt, om

zyne vyanden verder te vervolgen en t' onder

te brengen. -

En waar komt het doch van daan, dat wy

met ingeſpanne krachten niet ernſtiger trag

ISam. 14

26-3O.

teIl CCT1 verzekerde ov ERWINNINGE tegen

G 3 OnZe
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onze vyanden te behaelen? 1. Zou het daar

niet wel van daan komen, dat gy al te wei

nig beſef hebt van de macht, boosheid en liſt,

van uwe doodelyke vyanden, voor welkers ge

vaarlyke verleidinge gy bloot legt: gy hebt

Jeſ. 64.7
*,

N

al te kleine gedachten van hen, had gy daar

van een levendigen indruk op uw herte, zoo

zoud gy aan haar dapperder tegenſtand bie

den. 2. Gy zyt dikwils al te weinig afge

recht op het beſtryden uwer vyanden, gy zyt

onervaren in den geeſtelyken wapenhandel, en

verſtaat u niet op uw Geloofs-ſchild zoo te

zwenken, dat gy'er de pylen des boozen doet

op afſtuiten, en met het zweerd van Gods

Woord zoo fors toe te ſlaan, dat gy uwe

vyanden doodelyke wonden toebrengt. 3. Zou

dit ook niet wel een van de redenen wezen,

dat gy al te moedeloos tegen deze ſtryd opziet

als een werk, dat voor u te zwaar is, en

daarom geeft men de moed op, zonder dat

men zich zelven opwekt, om God en zyne

ſterkte aan te grypen, in wien wy kloeke daeden

doen konnen. 4. Ook is dit wel een oor

zaak van het flaauw beſtryden uwer vyanden,

dat gy de ſtryd te vcel onderneemt in uw ei-

gen krachten: gy zyt dikwils trots op uw ei

gen ſterkte, als een Petrus, die daarom zoo

deerlyk van de Satan wierd geſlingerd, en zo

- . * - ZW3ldP
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zwaarlijk gewond, dat hy met vervloekinge Mat 26.

van zich zelven , zyn getrouwe Heer drie-99 74

maal ging verloochenen, daar in de erkente

niſſe van onze zwakheid alle onze kracht is

gelegen, want Gods kracht werd in onze ººr 12

zwakheit volbragt. Is het dan wel wonder,***

dat gy dan zoo weinig voorſpoed hebt in het

overwinnen uwer vyanden, en dat gy zulke

traege handen en ſlappe knien hebt? 5. Men

zou 'er konnen byvoegen, dat gy niet ge

noeg ſter-oogd op de vergeldinge des Loons,

op het overzoet genot van het VERBORGEN

M AN N A, aan de Overwinnaars belooft:

glinſterde die liefjelyke gemeinſchap van de

Heere Jeſus u meerder in uw oog, zo zoud

gy ſterker wederſtant aan uwe vyanden doen,

om die te overwinnen.

Welaan dan Chriſtenen, die onder het Opwek

kruys-vaandel van de Heere Jeſus zyt aange-#r

nomen, om tegen uwe vanden te ſtryden,# #

en hen te overwinnen, komt, verwakkert klºtkne
w - - atg betal

eens uw geeſtelyke heldhaftigheit, en ar-#,

beid met ingeſpanne krachten, om een ver- overwin

zekerde overwinninge te behalen, neemt de-"

zen oorlog tegen uwe vyanden aan, vervolgt

ze met een onverzoenelyken haat, tot dat gy

de volle o erwinninge zult behaald hebben:

en op dat gy in deze ſtryd voorſpoedig moogt

G 4 Z) d.
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A

º

2

8,

zyn. 1. Zoo leerd de laegen uwer vyanden

kennen, anders kond gy u voor hare aanval

len en verzoekingen niet wagten, daar die te

KENNEN half gewonnen is, en daarom zoekt

regt uit te vorſſen hunne dieptens en liſtige

omleidingen, tracht uit te vinden de ſchuil

hoeken, waar in zy haar verbergen, en te

verſpieden de wegen waar door zy u verſtrikt

hebben, neemt naauw acht waar in de groot

ſte kracht van uwe vyanden legt, even als

Delila niet ruſtede, voor dat Simſon haar

ontdekt had waar in zyn kracht beſtond. 2.

Wagt u van al het gene dat u hindernisſe zou

konnen toebrengen in uw kloekmoedig ſtry

den, voornamelyk : N. Zoekt op u hoede

te wezen tegen zorgeloosheid, om u zelven

in een onbekommerde ruſte te baekeren, als

of 'er geengevaar meer overig was, en als of

alle uwe vyanden reeds dood waren, en over

wonnen onder uwe voeten lagen, want dan

zyn de wyanden naaſt by, om u te overrom

pelen, als de menſchen ſliepen, kwam zynen

# *3 vyand, ende zaaide onkruit midden in de tar

1 Pet. 5. we, en daarom zyt liever nuchteren en waakt.

5. Wapend u ook tegen kleinmoedigheid, be

zczykt niet op de heftige aanvallen uwer vy

anden, ſchoon God ſchynt met zyn onder

ſteunende genarde verre van u te wezen,

/ Iſla d;

ſ

t
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maar ſteld als dan nog uw vertrouwen op de

Heere Jeſus, ſteunende op zyne onfeilbaere

beloften, achtervolgens des Heeren moedge

vende taele, wie is er onder ulieden, die denjeſ:5o.

Heere vreſt, die na de ſtemme zynes knechts 19.

hoort ? als hy in de duiſternisſe wandelt, ende

geen licht en heeft: dat hy betrouwe op den na

me des Heeren, ende ſteune op zynen God.

1. Wacht u van groote inbeeldinge van uwe

eigen krachten, u vleiende, dat gy u van de

ze en gene zonden wel bewaren zult: ó! die

ydele verheffinge des herte is een doode vliege,

die de zalve des Apothekers ſtinkende maakt,

die daar mede zyn herte laat bekruipen, die

is naaſt aan zyn val, want hovaardigheid is Spreuke

voor de verbreekinge, ende hoogheid des geeſtes 16 18

voor den val. Dat had David ondervonden,

hoord hem zelfs eens ſpreken : ik zeide wel Pſ: 3o.

in mynen voorſpoed, ik en zal niet wankelen in 7 8.

eeuwigheid, want Heere, gy had mynen berg

door uw goedgunſtigheid vaſt gezet, maar doe

gy uw aangezigt verbergde werd ik verſchrikt.

En daarom, ſtryd nooit met wapenen die van

uw eigen maakzel zyn, maar tºantrouwd aan K., 11

uw eigen krachten, zyt niet hoog gevoelende2o.

maar vreeſt, en onderneemt den ſtryd in en

door de kracht van Jeſus, word krachtig in Epb. 6.

den Heere, en in de ſterkte zyner macht, u ver-*

G 5 latende
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Heb. 13.

Mat. I3.

22.

latende op de Goddelyke belofte, zeggen

de, ik en zal u niet begeven, ik en zal u niet

verlaten. n. Wagt u van aardsgezintheit en

liefde tot de wereld, die u voor uwe vyanden

zou doen vallen, dat maakt krachteloos het

krachtigſte wapentuig, om u te beſchermen,

namentlyk Gods Woord, die in de doornenbe

zaait is, deze is de gene die het Woord hoord,

ende de zorgvuldigheit dezer wereld, ende de

verleidinge des rykdoms verſtikt het Woord, en

de het word onvrugtbaar. Demas, die ſcheen

onder de baniere van de Heere Jeſus overge

gaan te zyn, verliet Paulus, als hy de tegen

woordige wereld had lief gekregen. 3. Wilt

gy.gelukkelyk uwe vyanden overwinnen, zo

zoekt deze navolgende dingen te betrachten :

N. Beneemt uwe vyanden alle toevoer , zoo

dede Jehlskia, als Sannerib, de Koning van

Aſſyrien optrok tegen Jeruſalem, want hy

liet ſtoppen alle de fonteinen, mitsgaders de

beeke die door het midden des lands henen vloei

de, zeggende waarom zouden de Koningen

van Asſyrten komen, ende vele waters vinden ?

hier door zult gy gy hen zeer verzwakken :

a. Vlied alle quaede gezelſchappen, en alle

vuile reden voeringen, want quaede ſamenſprê

kingen bederven goede zeden. Zoo bedwong

2 Tim.4.

IO.

2 Crow.

32: 4

1 Cor. 15

33.

A - Da

iſ)
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ſ

David zyn tonge, zeggende, ik zal myne pſ:39.2,

wegen bewaren, dat ik niet en zondige met my

ne tonge, ik zal mynen mond met eenen breidel

bewaren, terwylen de godlooze nog tegen over

my is. b. Maakt een Verbond met uwe oo

gen, om niet te zien na ydelheid: daar in

queet zich Job dapper, die zeggen konde,

ik hebbe een Verbond gemaakt met myne oogen: joh.31.1

hoe zoude ik dan acht gegeven hebben op eene

maagd? David ſmeekte daarom, zeggende,

wend myne oogen af, dat ze geen ydelheid en Pſ. 119.

zien. 3. Houd u digt onder de baniere van '"

uw Overſten Leidsman de Heere Jeſus, van

wien door de Propheet Jeſaia voorzegt was,

dat hy ſtaan zoude als een baniere der volkeren. Jeſ: 11.

Verbeeld u, dat gy daar op geſchreven ziet.”

't geen de grote Conſtantinus eens onder een

kruis-teken in de lucht zag, volgens het ver

haal van Euſebius, en 't geen hy daarna in

zyn banieren liet zetten, Overwin in dezen.

Paſt u geſtadig zyn lyden toe door het Ge

loove, waar uit gy een wondere kracht zult

haelen, om uwe vjanden te overwinnen. Pau

lus getuigt van de oude Helden, dat zy door

het Geloove hebben overwonnen, en in den krijg

zyn ſterk geworden. -

2. QUyt u manmoedig in het beſtryden uwer

wyan- -
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vyanden: volgens aantekening van het Goud

ſche Kronykje, gaven de vyanden onze Oude

ANederlanderen die lof, dat eer hemel en aarde

vergaan zou, eer dat zy wyken zouden voor

hare vyanden : even zoo moet gy ook niet

wyken voor de aanvallen van uwe vyanden,

1 Cor. 13 maar houd u mannelyk, en zyt ſterk. T. Hebt

* goede moed, u verzekert houdende, dat de

Joſr. 18 HeereJeſus, die u aan de ſtryd met uwe vy

anden heeft gevoerd, u ook daar van zal af

brengen met een heerlyke OvERwINNINGE.

Hoord eens hoe de Heere zyn volk van zul

ken goede uitkomſt gaat verzekeren, zeggen

5eſ 41 de, en vreeſt niet, want ik ben met u, ende

19 zyt niet verbaaſt, want ik ben uw Godt, ik

ſterke u, ook helpe ik u, ook onderſteune ik u

met de rechter hand myner gerechtigheid.

4. Loopt God yverig aan, om krachten en

verſterking ter behaeling van Overwinning,

#ſ 40 hy geeft dog den moede kracht, ende hy verme

nigvuldigt de ſterkte dien die gene kragten heeft.

Luc. 21 Waakt dan tot aller tyd, biddende dat gy metigt

* weerdig geacht worden te ontvlieden alle deze

dingen die geſchieden zullen, ende te ſtaan voor

# den Zone des menſchen.

ºm na de En zoud gy, Chriſtenen, niet trachten

#", zoo uwe vyanden door kloekmoedig ſtryden

ſtain. te o Y ERWINNEN ? 1. Gy zyt immers Jeſus

Krygs
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Krygsknechten, en wel wat voor Krgsknech

ten ? N. Gy zyt geboorene Krygsknechten:

a. Die in de wereld zyt gekomen onder het

zalig Licht des Euangeliums, gy zyt geboo

ren in de ſchoot van de waere Kerk, in zulk

een Land, alwaar dezen Oorlog bloeid, en

alwaar een heftige ſtryd geoefend werd tus

ſchen het Zaad der Vrouwe, en het zaad

der ſlange. B. Ja gy zyt Kr)gshelden ge

worden door een boven-natuurlyke geboorte,

waar door God u een nieuwe natuur heeft

medegedeelt, en een helden-hert en ſtrydbaar

gemoed heeft ingeſtort: is het nu die nieuwe

geboorte niet eigen door dapperlyk te ſtryden

haar vyanden te overwinnen ? hoordJohannes

dat krachtig beveſtigen, een tegelyk die uit het 3.

God gebooren is, die en doet de zonde niet, 9.

want zyn zaad blyft in hem, en de hy en kan

niet zondigen, want hy is uit God gebooren.

Ja al dat uit God gebooren is, over wind de 15%

wereld. 5. Gy zy aangenomene Krygsknegten +

die daar toe onder het Kruisvaandel van de

Vorſt van het heir des Heeren zyt aangeno

men, om onder zyn oppergebied kloekmoe

dig te ſtryden. C. Gy zyt bezwoorene Krygs

knechten, de Getuygen die over uwen doop

geſtaan hebben, hebben niet alleen aangeno

men, dat zy u tot dienſt van Jeſus zouden

op-

• f.
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optrekken, om met een onverzoenelyken

haat uw vyanden te beſtryden, maar gy hebt

zelfs door een heilige eedzweerunge, u zelve

verbonden, dat gy geduurende uw leeftyd in

zyn kragt de Satan, de wereld, en uw ver

dorven vleeſch vyandelyk zoud handelen:

als gy eerſt uw verbond maakte over de of

ferhande van de Heere Jeſus, en de beheer

ſching van uwe wreede vyanden zegt te ont

worſtelen, ootmoedig God ſmeekende om

losmaeking van die moeijelyke boejen, hebt

gy doe in waarheid niet gezwooren, datgy

alle zyne vyanden zoud houden voor uwe vy

anden, zoo hy u wilde verweerdigen onder

zyn baniere aan te ſchryven ? en hebt gy

dien eed niet zoo dikwils vernieuwd, als gy

de panden van zyn genade aan zyn Tafel

hebt genooten? immers dat Bond-zegel is uw

krygs-eed, waar door gy alle trouw aan uw

Krygs Overſte de Heere Jeſus hebt gezwo

ren? en hoe menigmaal hebt gy die plechti

ge belofte herhaald, als gy in nood en be

naautheid waard? hebt gy doe niet dikwils

uw mond tot de Heere opgedaan, zeggende,

#ſ 119 ik hebbe gezworen, ende zal 't beveſtigen, dat ik

onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheit.

Zoud gy dan uw woord terug halen? 2. Gy

ſtryd voor een goede zaak, zoudgy niet ſterk

WcZen ,
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wezen, daar gy den oorlog voerd voor de

behoudenisſe van uwe koſtelyke ziele, voor

Gods volk, en met eenen voor de zaeke van

de Heere Jeſus: de meeſte oorlogen die ge

voerd werden, zyn voor een quaede zaak,

voor eigen belang, die haar oorſpronk ſchul

dig zyn aan verkeerde oogmerken, en daarom

ook onwettig en onrechtveerdig zyn, en by

God verfoeit, maar uw ſtryd is wettig, die

God zelve al by de eerſte Moeder-belofte Gea. 3.

heeft afgekondigt, vyandſchap ſtellende tus-15.

ſchen het Zaad der Vrouwe, en het zaad der

ſlange, gy ſtryd tegen vyanden, die met ee

nen Gods en uwes Overſten vyanden zyn,

en die God heeft verbannen, de ſtryd is des

Heeren, en werd gevoerd tot zyn eere, zoo

wel als tot de behoudenisſe van uw eige koſte

lyke ziele: en zoud gy dan niet kloekmoc

dig daar tegen uitkomen? David was immers

zoo gehart, waarom wy hem zoo vinnig te

gen Gods vyanden hooren uitvaren, zoude ik prº 132

niet haten, Heere, die u haeten ? ende verdriet 21, 22.

hebben in de gene die tegen u opſtaan? Ik hateze

met volkomenen haat, tot vyanden zyn ze my.

3. Ziet gy op de vyanden, die gy moet over

winnen, zo moet gy overredet werden, om

die kloekmoedig te beſtryden. N. Devyan

den, die gy te beſtryden hebt, zyn zulke

a. booze
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1 joh. 5. a. booze vyanden: de geheele wereld ligt in het

*9 booze: gy voerd den oorlog tegen Hamans

en Goliats, die de ſlagordens des Heeren hoonen

#** en vloeken, gy ſtryd tegen den boozen, die

van een zeer boozen aard is, die ontziet noch

Matt. 4 Perſoon, die zelfs Gods Zoone dorſt aantas

ten in de woeſtyne, noch plaatſe, dervende

zelfs in het Paradys den eerſten menſch tot

zonden verzoeken, noch Staat, als die een

jonge Salomon dorſt verleiden tot veele wy

ven te nemen, en tot Afgoderye, nederige

Visſchers doet diſputeren om de hoogſte plaets,

Mat4. 6 noch de heiligſte zaeke, als die de H. Schrift

derft misbruiken en verdraaijen, als hy Jeſus

verzogt, nºch het ontzagchelykgezelſchap,

dervende Joſua den Hoogenprieſter weder

ſtaan, ſtaande voor het aangezichte van den

Zach. 3. Engel des Heeren, noch de plechtigſte tyd,
I. berokkende op Paſcha de dood van Jeſus,

en nog heb gy te beſtryden dien inwendigen

jer 179 vyand, uw boos en argliſtig herte. b. Het zyn

ſterke vyanden, kinderen Anaks. c. 't Zyn

liſtige en looze vyanden, die door zoo veele

2 Sam. omwegen en lagen u gevangen zoeken te kry

#, 6. gen. d. Het zyn zulke gevaarlyke vyanden,

g, ” die ons zo naby leggen, en malkanderen zo

getrouw helpen, de Satan ſlaat het vuur der

verzoekinge, de wereld verſpreid de vonken,

CIA
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en ons boos herte is als de tonder, die de

vonken ontfangt, om met den Oudvader

Bernardus te ſpreeken. e. Ja gy hebt te doen

met vyanden, die reeds overwonnen zyn,

wiens kracht Jeſus reeds heeft verbroken, uw

groote Heirvorſt Jeſus heeft hen en haere ,

peerden verlemd, evenals eens Joſua de Cana-7-ſte 5

nuten had gedaan: hy heeft de wereld al over-gi. 16.

wonnen, hy heeft de Satan te niete gedaan, 33.

alzoo hy daar toe is geopenbaard op dat hy de 17oh. 3.

werken des duivels verbreken zoude. Onzen 8.

ouden menſche is met hem gekruiſt, op dat het Rom 6,6

lighaam der zonde te niete gedaan worde, op

dat wy niet meer de zonde en dienen. Uwe

vyanden mogen u een wonde toebrengen, zy

zullen u evenwel niet konnen t onder bren

gen, en daarom behoeft gy daar voor niet

vertſaagt te wezen. 4. Ziet gy op uw overa

ſten Leidsman onder wien gy ſtryd, zo zult

gy nog meer reden vinden, om na deze Over

winninge door een kloekmoedig bevegten tt

wer vyanden te ſtaan, immers gy voerd de

zen oorlog onder het vaandel van dien gro

ten Bevelhebber Jeſus, die de baniere draagt Hoºgt 5.

boven tien duizenden, die de Vorſt is van het ºp

heir des Heeren, die ſterke Leeuw uit de ſtam-# **

me van Juda, wiens naam is Heere der heir: ,,

ſchaeren, en zoud gy dan niet kloekmoediggaat #

- II ſtry
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ſtryden? te meer als gy eens bedenkt hoedanig

een Veldheer gy dient, gy ſtryd N. onder een

Veld-Overſte, die u genoegfaeme moed wil

bezorgen: valt de Satan met deboze wereld

u aan als een briesſchende leeuw om u te ver

ſlinden, hy wil u inſtorten een leeuwen-hert,

dat gy met Paulus kond zeggen, God en

heeft ons niet gegeven eenen geeſt der vreesach

tigheit, maar der kragt.

3. Gy voerd den oorlog onder een Veld

Overſte, die u in dezen ſtryd zelfs voorgaat,

zoud gy hem dan niet navolgen, maaralleen

laten? Als eens Scipio in een veldſlagh in

Spanjen zag, dat zyn krygsvolk begonden

te deinzen, liep hy met de ſchild aan den

#

arm alleen tuſſchen de twee legers voor uit,

haar toeroepende: Komt, 6 Romeinen, uwen

gevaarloopenden Scipio te hulp, wierden die

Krygsknechten zoo gemoedigd, dat zy de

kans hervattende, een roemruchtige over

zwinning op hunne vyanden behaalden: en

zoudgy dan mindergetrouwigheid toonen on

trent uwen overſten Leidsman Jeſus? is hy

niet voor u geweeſt in zware ſtryd, en heeft

hy niet voor ons geleden, ons een exempel nala

Ypet: 2 tende, op dat wy zyne voetſtappen zouden na

ai: volgen? zoud gy dan hem hier in ook niet

zoeken gelykte werden? zeide eens de Vorſt
- - Gi



Belooft aan de OVERWINNAARS. # 15

Gideon tot de drie hondert mannen, waar

mede hy het leger der Midianiten zoude aan

taſten, ziet na my, ende doet alzoo : ende Richt. 7.

ziet, als ik zal komen aan het uiterſte des le-'7:

gers, zoo zal 't geſchieden, gelyk als ik zal

doen, alzoo zult gy doen. Ziet gy ook zoo

op den Overſten Leidsman ende voleinder des". "

geloofs Jeſum, dewelke voor de vreugd die hem

voorgeſtelt was, het kruice heeft verdragen en er

de ſchande veracht. 2. Gy ſtryd onder een

Veldheer, by wien gy vind zulken kragtige

hulpe, want hy is de machtige Jacobs : als

eens de Schipper, die de Koning Antigonus

voerde, met vreeze wierd bevangen op het

gezigte van de menigte der vyandlyke ſchepen

die op haar afquamen, ſprak hy hem met de

ze woorden een moedt in 't lyf, maar dat ik

hier by u ben, voor hoe vele ſchepen rekent gy

dat wel? Maar, ó Chriſtenen! Jeſus die

aan uwe ſpitſe is, moet gy meer rekenen voor

u dan uwer tien duizend, want hy heeft de or

Satan aan een keten, de wereld onder zyn

knien, en doet alle ſchepſelen van zynen

wenk afhangen, ja hy zelve is den Schild u

wer hulpe, van u mag men zeggen, 't geen

eens Mozes van Iſraël roemde, welgelukzalig Beat 35

zyt gy, o Iſrael, wie is u gelyk? gy zyt een29.

volk verloſt door den Heere, den ſchild iſ ver

H 2 hul.

r

d
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2 Tim.2.

hulpe, ende die een zweerd is uwer hoogheit;

daarom zullen zich uwe vyanden u geveinsdelyk

onderwerpen, ende gy zult op hare hoogten tre

den. Zoud gy dan niet kloekmoedig ſtryden,

daar gy geholpen werd door zulken machti

gen Bondgenoot met zyn menigte heirſchae

ren, die voor u wil ſtryden, daar op drong

David aan, twiſt, heere met myne twiſters,

ſtryd met myne beſtryders: grypt den ſchild en

de rondasſe, ende ſtaat op tot myner hulpe: en

de brengt de ſpiesſe voort, ende ſluit den wegh

toe, myne vervolgers tegemoete, zegt tot my

ne ziele, ik ben u heil ! Wel dan, weeſt ſterk

ende hebt goeden moedt, en verſchrikt niet, en

de en ontzet u niet, want de heere uwe God is

met u alomme daar gy henen gaat. n. Gy dient

ook onder zulken mildadigen Veldheer, die

zyn krygsknechten zoo rykelyk wil beloonen,

die hier wettelyk ſtryd, werd ook heerlyk ge

kroont, zoud gy dan niet ſterk zyn, daar 't

loon na uw werk zal zyn ? immers uw dap

pere ſtryd zal begiftigt werden met een on

verwelkelyke Kroone der heerlykheid ! hoe

konde Paulus, dien kloekmoedigen Krygs

man niet juichen, als die Kroone hem in zyn

oog flikkerde, ik hebbe den goeden ſtryd geſtre

- den, ik hebbe den loop geëindigt, ik hebbe het

Geloove behouden: voorts is my weggelegt de

Kroonor

*-*.
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Kroone der rechtveerdigheid, welke my de hce

re, de rechtveerdige Rechter, in dien dag ge

ven zal. Dan zult gy vol op EETEN van

het MANNA dat v ER BoRGEN is. Kond gy

wel iets heuchelyker wenſchen, als het genot

van de ziel-verzadigende verdienſten en alge

noegzaamheid van Jeſus? konnen de bekom

meringen en verdrietelykheden van dezen ſtryd

opgewogen werden tegen het ziels verruk

kens-machtige onthaal, 't geen onzen Hei

land hier beloofd aan zyne kloekmoedige

Krygsknechten? dit VERBORGEN MANNA

is al uwen moeijelyken arbeid en ſtryd over

dubbel waardig, kan Jeſus zyn zegenprae

lende Krygsknechten wel ſmaekelyker ſpyzen

voorzetten, als zyn eigen zelve, met al zyn

ziel-inneemende genaede, een ſpyze, waar by

de ziele leeft, die van eeuwigheid al voor u

bereid is, die is de alder-voedzaamſte, het

vette vol mergs, de alderſmaekelykſte ſpyze,

welke uw gehemelte zoet is, die wonderlyk

vervrolykende is, ja die is een ziel-verzadi

gende ſpyze, die alle uwe oneindige begeer

tens kan vervullen. Ziet dat breeder uitge

breid in onze Houwelyks-vereeniging. 5. Vor-#"

derd zulk een kloekmoedig ſtryden ook niet Eer

de tyd die gy beleeft? Wat woelen uwe vyan- eniging

den niet op allerhande wyze ! de Duivel:#”

- H 3 heeft
-- v
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heeft groten toorn, die Grooten en Vorſten

dezer wereld ophitſt tegen zyn erfdeel, om

haar te vervolgen, die dan eens verwekt ver

vaarlyke dwaalgeeſten, die door verkeerde

dingen te ſpreken de rechtzinnige waarheid

beſtryden, zig aankanten tegen de Godtheid

van Gods Zoon, het aanwezen Gods gaan

evegten, die# leeringen van

een zorgeloos, vleeſchelyk en Epicureïſch

leven door woord enwandel zoeken te ver

ſpreijn: ziet het er niet van alle kanten met

de Kerk donker uit, als de gewichtigſte ſtuk

keu van onze Chriſtelyke Leere werden aan

geteſt en ondermynt? is het dan niet hoog tyd

dat gy u mannelyk tegen zulke vyanden gaat

verzetten, zonder hen een voet te wyken ?

Opwek- 2. Belooft hier de Heiland aan zyn OvER

## w1NNAARs, dat hy hen zal geven te EETEN

#n van het MANNA dat vERBoRGEN is N. Zoo

een weer- zoekt meer en meer van dit VERBORGEN

#. MANNA te ſmaeken: moeſten de Iſraeliten,

maken om dat MANNA te gaan zoeken, gaan bui

# ten de legerplaatſt, gaat gy ook tot Jeſus uit

Manna buiten de legerplaatſe, klimt met uwe gedach

#* 13 ten en genegentheden tot boven de wolken op,

* en dringt door tot binnen den voorhang tot

het hemelſch Heiligdom , daar Jeſús, dit

VEEgoRGEN MANNA verborgen is: zoekt

- dan
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dan de dingen die boven zyn, daar Chriſtus is call. 3.

zittende ter rechter hand Gods: zoekt de dingen 1. 2.

die boven zyn, niet die op de aarde zijn. b. -

Blyft niet hangen aan de utterlyke ſchorſe van

woord of bondzegelen, maar dringt met uw

Geloove daar door heen tot dat overzoet zie

len-voedzel, 't geen daar onder verborgen is,

wat bereid gy buik en tanden, gelooft engy hebt

gegeeten. 2. Mag het u gebeuren nu en dan

dat VERBORGEN MANNA te eeten, a. Zoo

ſtelt in dit zielen-voedzel uw volkomen ge

noegen, alle het overige in de wereld is maar

wind, welke niet verzadigen kan , juicht -

dan met Aſaph, wien heb ik in den hemel ne- Pſ: 3.25

vens u? neffens u en lijſt my ook niets op der

aarde. b. Draagt uw roem daar op, dat de

Heere Jeſus u verweerdigt te onthaelen op

dit VERBORGEN MANNA, dat in u ook mag

vervuld werden de heerlyke voorzegging

van Jeſaia dat in den Heere zig zoude beroe.

men het ganſche Zaad Iſraels, en zoudgy u#45.

daar over niet heiliglyk beroemen ? dit Ver-73,

borgen Manna gaat alle andere ſpyze te bo- Manna

ven, want, 1. Daar alle andere ſpyze kan ##ſt

verderven, daar kan dit Verborgen Manna dertſpyſe

niet verderven, want Jeſus Chriſtus is giſte-#* '3'

ren ende heden dezelve ende in der eeuwigheid. "

2. Daar andere ſpyze in de maag verteerd,

- - - H 4 daar
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joh. 6.

35.

Coll. 1.

I9.

daar vergaat dit MANNA nooit, maar verza

digt een bongerige ziele voor altoos, daarom

zeide Jeſus, ik ben het brood des Levens, die

tot my komt en zal geenſins hongeren, ende die

in my gelooft zal nimmermeer dorſten. 3. An

dere ſpyze verminderd door eeten, maar dit

Manna vermindert nooit, die is als de olie in

de kruike, die nooit ontbrak, want het is

des Vaders welbehaegen geweeſt, dat in hem

alle de volheit woonen zoude, 4. Andere ſpy

ze werd men moede, zelfs de lekkerſte, even

Num.11 als Iſrael walgde van het Manna in de woe

* * 3 ſtyne, hoe zoet en aangenaam dat was, edeg

50h. 6.

34- -

Coll. 3.

JE:

dit Manna word men noit moede, maar hoe

meer men dat eet, hoe liever dat wy dat kry

gen om te nuttigen, om te zeggen, Heere,

geeft ons altyt dat brood. 5. In andere ſpyze

is alleen kragt om te verſterken en te verza

digen, maar niet om iemand te geneezen ofte

verloſſen uit zyn elendige ſtaat, maar in dit

Manna is alles voor een zondaar te vinden,

ſfyze tot voeding, medicyne tot geneezing,

rantſoen tot vrykooping, want Chriſtus is alles

ende in allen. 6. Andere ſpyze kan iemand

ten hoogſten voor eenige tyd zyn leven on

derhouden, maar geen ſpyze kan iemand van

de dood bevryden, maar dit Manna, deze

ſpyze dryft de dood voor eeuwig uit, en ver:

' . . - wiſſelt
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wiſſelt die met het eeuwig Leven. Daarom

zeide Jeſus, ik ben de Opſtandinge en het Le-joh. 11

ven, die in my gelooft zal leven, al ware hy25.

ook geſtorven, c, Weeſt bezorgt, om in dit

zoet onthaal op dit VERBORGEN MANNA

te blyven, rykelyk van dit Manna te nuttigen,

zyn vriendelyk onthaal te beantwoorden met

de liefelyke reuk van uwe Nardus, voorſpoe

dig daar door zoeken te groeyen, in wegen

van waere dankbaarheid uw Ziel-bruidegom

weder te onthaelen op uwe uitgelezenſte ziel

gerechten , en uw verlangen na het volmaak

te genot van dit Verborgen Manna in den he

mel op te wakkeren: dog ziet deze zaken

uitvoeriger behandelt in onze Houwelyks

Vereeniging, pag. 598-521.

Driemaal over zalige dan, die aan deze be- vertreo

lofte deel hebben. 1. Door dit MANNA zal ſtinge

a. De Heere Jeſus ons verſterken op onzen

weg na het hemelſch Canaan daar boven, zo

dat wy de krachten zullen vernieuwen, ende

opvaeren met vleugelen gelyk de arenden, loopen 7eſ 4e.

zullen, en niet moede werden, wandelen, en 31

niet mat werden. b. Iſrael mogt alleen van

het Manna eeten tot op de grenzen van het -

land Canaan, daar God dat Manna niet meer

liet vallen, maar als wy zullen aangelandzyn

- --

H5 in
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- *

in't hemelſch Canaan daar boven , zal de Hee

reJeſus ons geven een volkomen genot van dit

Verborgen Manna, zyn volzalige gemein

#ºrks ſchap, en alle onze ſchatkameren en oneindi

ge ziels-begeertens vervullen: was het nie

mand gegunt te eeten van het Manna, 't welk

in een goude kruike in 't Heilige der Heiligen

was verborgen, maar wierd dat daar alleen

bewaard ter gedachteniſſe van Gods wysheid,

goetheit en macht, edog, als wy onze ſtryd

kloekmoedig zullen voleindigt hebben, zullen

wy toegang krygen, om tot verzadiging toe

ons te verluſtigen in het eeten van het Verbor

gen Manna, als de ziel-vervullende volheid

Sprenke

IO. 25.

Spreuke

2+- 16.

Pſ37.24

van dezen algenoegſaemen Heiland uw eeu

wig ziel-voedzel zal zyn. 2. Ja dan zullen

wy ons ook konnen verzekeren, dat wy ook

een gewiſſe overwinninge zullen bekomen ,

wy mogen door onze vyanden eens werden

nedergeveld, maar wy zullen niet geheel over

weldigt werden, dewyl onze genade - ſtaat

onwankelbaar is, de Rechtveerdige is een eeu

wige grondveſt, maar zullen wederom uit on

ze val opſtaan, daar de godloozen in 't quaad

nederſtruikelen, daar zal de Rechtveerdige ze

venmaal vallen en opſtaan: als een Regtveer

dige valt, zoo en wort hy niet weggeworpen,A

want de heere onderſteunt zyne hand. Want

de
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deſtryd die wy met onze vyanden hebben, is

ons een onfeilbaar kenteken, dat wy onder 't

gezegend. Vrouwen-zaad behoren, en onder

de baniere van onzen Heirvorſt de Heere Je

ſus zyn aangenomen, want zo lang wy nog

aan Satan, wereld en zonden dienſtbaar wa

ren, leefde wy in ruſt en vrede, maar hoe

meer deze vyanden ons beſtryden, hoe klaar

der wy gewaarwerden, dat God ons uit hun

boeyen heeft losgeſcheurt, alle onze ſtruike

lingen zullen maar onze overwinninge te meer

bevorderen, ons voorzigtiger maken om de

laegen onzer vyanden te ontdekken, nauwer

zagt doen houden op ons herte, alzoo alle Rgns.

dingen ons moeten moeten mede werken ten goe- 28.

de: op 't einde zal blyken, dat onze vyan

den tot hun eigen val zig met ons in ſtryd

hebben gewikkelt, want Gods Volk, het wa

re Jeruſalem heeft God geſteld tot een laſtigen

ſteen allen volken: alle die zig daar mede bela- Zach. 12

den, zullen gewiſſelyk doorſneden werden, met 3.

wien het gaan zal, als eens Sulpicius Severus

ſchreef van Gods Kerk onder de onmenſche

lyke en langduurige vervolging van Diocle

tiaan, die tot ondergang van hun aanrigters

uitviel, door gene oorlogen is de wereld oit meer

uitgeput, en wy hebben nooit grooter overwin

ning behaalt, als toen wy door tienjarige ver

- -
woeſtingen



424. Het VERBORGEN MANNA

woeſtingen niet hebben konnen overwonnen wor

den. En daarom laat de moed niet vallen

Chriſtenen, maar houd u verzekert, dat de

tyd vaſt met groote ſchreden nadert, dat gy

meer als overwinnaars zult werden door Jeſus

die ons heeft liefgehad, volgens zyn trooſtry

Openb.3 ke belofte, die overwind ik zal hem geven

* met my te zitten in mynen Throon. Dan zal in

u vervuld werden, 't geen een van de Ou

derlingen tot Johannes zeide van die gene die

uit de groote verdrukkinge quaemen, zy hebben

Openb. 7 haere lange kleederen wit gemaakt in het bloed

* '7 des Lams, daarom zyn zy voor den Throon

Gods, ende dienen hem dag ende nagt in zynen

Tempel: ende die op den Throon zit, zal haar

overſchaduwen. Zy en zullen niet meer honge

ren nog dorſten, nog de zonne en zal op haar

niet vallen, nog eenige hitte, want het Lam

dat in 't midden des Throons is, zal ze weiden,

ende zal haar een leidsman zyn tot levendefon

teinen der wateren: ende God zal alle traenen

van hare oogen afwisſchen.

A M E N.

De
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WITTE KEURSTEEN

OVERWINNA A RS:
ºf Of een *.

L EER-R E D EN

Over OP EN B: II. vERs 17.

xevxay, xai ix3 rov li- | nen witten Keurſteen,en

4)ov âvopa zatvev ye- de op den Keurſteen eenen

yezupévov, # 83els #yve nieuwen Naam geſchre
-/

za) 3oſso civrâ lijſpov Ende ik zal hemgeven ee

is van 3 A2p-8ayev. ven, welke niemant kent

dan die hem ontfangt.

gE Genaden-ſtaat en Zaligheid van Inleiding

à l! Gods Kinderen is vaſt en onbe

#%# weeglyk aan de zyde van God, en

zeker aan de zyde der Geloovigen.

1. Aan de zyde Gods ſteunt hun Genaden

ſtaat en Zaligheid op onwrikbaere pilaeren: -

N. Zy is gebouwd op Gods eeuwige Raad Rox.8.

der verkieſinge, welke vaſt en onveranderlyk 29-3°

is, want het vaſte fondament Gods ſtaat, 27 en 2,

heb- 19
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Jeſ:54.
IO.

jer. 32.

39. 4O

:

jeſ. 59.

2I:

hebbende dezen zegel, de Heere kent de gene

die zyne zyn. 5. Haar ſtaat is gegrond op

de vaſtigheid en beſtendigheid van het Gena

de-Verbond, met de Geloovigen in Chriſtus

opgericht: daar mede vertrooſtede God eens

zyn volk by de Propheet Jeſaia, bergen zul

len wyken, ende heuvelen wankelen, maar my

me goedertierenheit en zal van u niet wyken,

ende het Verbond mynes vredes en zal niet wan

kelen, zeit de Heere uwe Ontfermer. Onder

de weldaden nu van dit Verbond behoord ook

de volſtandigheid der Geloovigen, hoe ziels

verquikkensmachtig is niet des Heeren be

lofte by de Propheet Jeremia, zeggende,

ik zal hen eenderlei herte ende eenderlet weghge

ven, om my te vreezen alle de dagen: hen ten

goede, mitsgaders hare kinderen na hen: ende

ik zal een eeuwig Verbond met hen maken, dat

ik van achter hen niet en zal afkeeren, op dat

ik hen wel doe, ende ik zal myne vreze in haar

herte geven, dat ze niet van my af en wyken.

1. Haar zaligheid is geveſtigt op Gods onbe

weeglyke trouwe en onfeilbaere beloften, waar

in hy haar zyn eeuwig byblyvende genade heeft

toegezegt, zoo beloofde God, my aangaan

de, dit is myn Verbond met haar, zeit de Hee

re, myn Geeſt die op u is, ende myne woorden

die ik in uwen mond geleit hebbe, die en zullen

“UA/2
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van uwen monde niet wyken, mochte van den

monde uwes zaads, mochte van den monde des

zaads uwes zaads, zeit de Heere, van nu aan

tot in eeuwigheid toe. n. Ja de genaede van

yder Goddelyk Perſoon in de aanbiddelyke

huishoudinge der Heilige Drie-eenheid is een

onwankelbaar ſteunſel, welke haar ſtaat on

derſchraagt. a. Beſchouwen wy God de

VADER, vinden wy, 1, dat zyn eeuwige

en vrye liefde een krachtig ſteunſel is van haar."

genade-ſtaat: daarop ziet des Heeren trooſt

ryke betuiginge, ik heb u liefgehad met eene Jer3ig

eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met

goedertierenheid : nu deze liefde is onveran

derlyk, daarom zegt God, kan ook een vrou-7ef 49

we haeres zuygelings vergeeten, dat zy haar 15-

niet en ontferme over den zone hares buiks? of

ſchoon deze vergaten, zod en zal ik dog uwer,

niet vergeten. 2. Wat een krachtig ſteunſel

is niet zyn onveranderlyke eedzweering aan Pſ11c,4

zyn Zoon gedaan, dat hy hem zoude begif

tigen met een eeuwig Prieſterdom na de orde

minge Melchiſedeks. 3. Wat een ſterke pilaar

die haar ſtaat onderſchraagt, is niet des zelfs

eeuwige gifte des Vaders aan zyn Zoon, om

haar als zyn eigendom, voor eeuwig zalig te

maken: daarom zegt Jeſus, zy weren uwe, gºh.174

en gy hebt my dezelve gegeven, en daarom zal
r hy
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hy niet gehengen, dat iemand zyn erfdeel

zou ontvreemden: myn Vader die ze mygege

Joh. 1oven heeft is meerder dan alle, ende niemand en

29 kan zerukken uit de hand myns Vaders. b. Be

ſchouwen wy den ZOONE, zo vinden wy

Pſ: 4o. een krachtig ſteunſel van haar ſtaat: 1. In

8.9 zyn eeuwige borgtocht, welke niet kan ver

deld werden. 2. In zyn bloed en dood, waar

door hy de volherdinge in haar genaden-ſtaat

Rom. 5. heeft verdient : indien wy vyanden zynde, met

*° ' - God verzoent zyn door den dood zyns Zoons,

veel meer zullen wyverzoent zynde, behouden

worden door zyn leven. En daarom kan die

verdienſte niet verydeld werden, trouwens

Heb. 9. het is een eeuwige verlosſinge, welke hy voor

* haar heeft te wege gebragt. 3. Haar ſtaat ruſt

ook op de krachtige voorſpraak van Jeſus,

geb. 17 waar door hy uit kracht van zyn voldoeninge

#5 van zyn Vader eiſcht dat hy zyn Geloovigen

## *7 wil bewaren van den boozen, en zyn mogen

in den hemel, daar hy is, welke voorbiddinge

#*. 11 van Jeſus niet vrugteloos kan uitvallen, om

** dat God zyn Zoon altyt hoord. 4. Behal

ven dat Chriſtus als Koning haar krachtdadig

ſtaande houdt door zyne onverwinnelyke

kracht, volgens zyn heuchelyke belofte, ik

#gh to get e haar het eeuwige leven: ende zy en zullen

28. niet verloorengaan in der eeuwigheid, ende nie
- -- mand
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mand en zal dezelve uit myne hand rukken.

c. Slaan wygade den HEILIGEN GEEST,

zoo doen zig daar in ook onbeweeglyke ſteun

ſels op, die haar ſtaat vaſt en onwrikbaar

maken: als 1. Daar is zyn inwooninge in haar

herte, die eeuwigduurend is, daarom belooft

Jeſus aan zyne Diſcipelen deze Geeſt onder - ,

de naam van eenen anderen Trooſter, op dat Joh. 14.

hy by hen blyven in der eeuwigheid. 2. Zyn" ,

levendigmakende kracht in haar, welke eet-

wigduurende is, en een altoos levendige

ſprink-ader van genade, welke nooit kan op- . .

geſtopt werden, achtervolgens de trooſtryke

betuiginge van Jeſus aan de Samaritaanſche . . .

Vrouwe, zoo wie gedronken zal hebben van 3,5 a

't water dat ik hem geven zal, dien en zal in 14.

eeuwigheid niet dorſten, maar het water dat

ik hem zal geven, zal in hem worden een fan-

teine van water ſpringende tot in 't eeuwige le-

ven. 3. De Geeſt Gods beveſtigd haar ook

in hun genade-ſtaat, en verzegeld haar tot de Eph. 1.

zaligheid, dat ze daar in van haere vyanden *3

niet beſchadigd konnen werden, Paulus ver

trooſtede de geloovige Corintheren met die

verzegelende Geeſt, die ons met u beveſtigt in#"

Chriſto, ende die ons gezalft heeft, is God, die ” ”

ons ook heeft verzegelt, ende het onderpand des

Geeſts in onze herten gegeeven. En daarom

I 2 waar

" "

*
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ſchouwde hy ook de geloovige Epheſers dat

ze hem niet zouden bedroeven, dewyl zy

Eph. 4. door hem waren verzegeld tot den dag der ver

30 losſinge. Ja deze goede Geeſt overſtort de

herten der Uitverkoorenen met onuitblusſely

ke genadegaven, die onfeilbaar van de zalig

Rom. 11. heid werden gevolgt: de genade-giften en de

* roepinge Gods zyn onberouwelyk: het is een

x Joh. 3. zaad, 't welk in hen blyft, haar Gelove mag

9. nu en dan eens geſlingert werden, maar het

duurt altyt. Chriſtus had voor Petrus gebe

Lue. 22. den dat zyn geloove niet zoude ophouden: ja .

3* dat Geloove overwind de wereld, haere liefde

1 cer. 13 blyft geduurzaam, die vergaat nimmer meer:
S- haere hoope op de zaligheid is zeker, die

- kan haar niet te leur ſtellen, want de hoope

Rºn 3.5 en beſchaamt niet. En geen wonder, want

amat 7. zy is op een ſteenrotſe gebouwt, ende daar is

24 25. ſlagh-regen nedergevallen, ende de waterſtroo

men zyn gekomen, ende de winden hebben ge

waait, ende zyn tegen het zelve huys aange

vallen, ende het is niet gevallen, want het was

op de ſteenrotſe gegrond. 2. Maar hoe vaſt en

onwankelbaar haar zaligheid by God ſtaat, zo

zoude dat geen vaſte trooſt aan Gods kinderen

konnen verſchaffen, zoo lang zy by haar

zelven daar van niet verzekert waren, en

daarom is God zoo goed, dat hy zyn Volk
- ºf - VdIl
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van haar Genade ſtaat en toekomende zalig

heid wil verzekeren, dat ze met een Paulus

konnen roemen, ik weet wien ik gelooft hebbe 27in 1.

ende ik ben verzekert dat hy machtig is het pand 12

by hem weggelegt te bewaren tot op dien dag.

Deze verzekering geeft God aan zyne kinde

ren op tweederlet wyze: N. Hy verzekert de

Geloovigen van haar Genade ſtaat en haar aan

ſtaande heerlykheid uitwendig, a. Door zyn

onfeilbaar Woord en ziels-verquikkens-mach

tige beloften, in dat Woord aan haar gedaan,

daar mede richtede David zyne ziele op, -

waarom hy zeide, dit is myn trooſt in myne e- Pſ. 119.

lende, want uwe toezegginge heeft my levendig 3°.

gemaakt. Immers al wat te voren geſchreven kom 15.

is, dat is tot onzer leeringe te voren geſchre- 4

ven, op dat wy door lydzaamheid en vertroo

ſtinge der Schriften hoope hebben zouden, b.

God wil tot haar meerder verzekering zyn be

lofte nog verſterken met eedzweering, dat hy

zyne goedertierenheid van haar niet zoude

wegneemen, nog in zyne getrouwigheid niet

feylen, dat hy zyn Verbond niet zoude ont

heiligen, en 't gene uit zyne lippen gegaan was

niet en zoude veranderen: hy hadde David

eens gezwooren by zyn Heiligheid, zoo hy

aan David ligge. Hoe krachtig beveſtigt dit triº z.

Paulus, als hy zegt, dat God, willende den iſ, is.'

1 3 ef

Pf. •g,

34-36.

v
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'Rom. 4.

II.

erfgenamen der beloftenisſe overvloedelyker be

ze yzen de onveranderlykheit zynes raads, is

met eenen eed daar tusſchen gekomen, op dat wy

door twee onveranderlyke dingen, in welke het

onmogelyk is dat God liege, een ſterke vertroo

ſtinge zoude hebben. c. Ook wil God nog aan

zyn Kinderen ſchenken bond-zegelen tot ver

zekering van zyn onveranderlyke liefde en

trouwe t haarwaards: zoo had Abraham het

teken der beſnijdenisſe ontfangen tot eenen zegel

der Rechtveerdigheid des Geloofs. Verzegeld

ons den Doop niet onze naauwe gemeinſchap

met de Heere Jeſus? verzekert Paulus de ge

loovige Galaters daar niet van, als hy zegt,

Gal.3.x7 zoo vele als gy in Chriſtum gedoopt zyt, hebt

gy Chriſtum aangedaan. Is het Avondmaal

ook voor de Geloovigen geen zegel van haar

aandeel aan de volheid van de Heere Jeſus?

1 Cor. 1o de drinkbeker der dankzegginge dien wy dank

I6.

zeggende zegenen, is die niet een gemeinſchap

des bloeds Chriſti ? Dat David beſneden was,

hoe krachtig verzekerde hem dat van Gods

hulpe, dat hy den Reus Goliath verſlaan zou

de, waarom hy zeide tot Saul, uwe knecht

heeft zoo den leeuw als den beyr verſlagen, al

zoo zal deze onbeſnedene Philiſtyn zyn, gelyk

een van die. 5. Inwendig verzekert ook God

zyn Volk van haar Genaden-ſtaat, en aan

1 Sam.

i7. 36.

- - ---------- -------- ---" --------

--ſtaande -
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ſtaande Zaligheid, door twee vaſte Getuy

gen, welke hy haar tot haere trooſt en geruſt

ſtellinge ſchenkt: a. De eene Getuyge is haar

verlicht Gemoed, 't welk een weerſlagh kan

maken op haar eigen zelven, en op het Gena

den-werk in haar herte gewrogt, daarom

ſpreekt Paulus van het getuigenisſe zyner con-2 cor. 1,

ſttentie, en vraagt op eene andere plaats, *

wie van de menſchen weet hetgene des menſchen 1 car. 2.

is, dan de Geeſt des menſchen die in hem is? 11.

b. Maar behalven deze Getuige van haar ei

gen herte, zo begiftigt Jeſus zyne Kinderen

nog met een veel voortreffelyker Getuyge, na

mentlyk die van zyn GEEST, die alles weet,

zelfs de diepten Gods, en daarom de Geloo-, car.,

vigen verzekert van haar Genaden ſtaat, dat io. "

ze voor God zyn gerechtveerdigt, en erfge

namen van de eeuwige Heerlykheid zullen

zyn : met deze Vertrooſtende Geeſt ſpreekt

hier de Heere Jeſus de Kerk van Pergamus

een hart in 't lyf, als hy haar die gaat belo

ven onder een WITTE KEuRSTE EN, BE

scHREE v EN MET EEN NIEuwe NAAM,

wELKE NIEMAND KENT, DAN DIE HEM

ONTFANGT.

Wy hebben reeds beſchouwt het Ziels

verzadigend Manna, dat verborgen is, het

welk de Heiland belooft aan de Overwin

I 4 - naars:
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naars: nu moeten wy gaan overwegen die

heuchelyke verzekeringe van onze VRY

sPRAAK voor Gods Vierſchaar, afgebeeld

onder een Witte Keurſteen, beſchreven met een

Nieuwe Naam.

Aanpry- Gewiſſelyk een overheerlyke Belofte, wel

J# aerke onze ingeſpanne overdenkinge wel drie

ſtafe.

grx:

M #3

dobbel weerdig is, als die behelſt een trooſt

ryke toezegginge van de Verzekeringe des

Heiligen Geeſtes voor de Vierſchaar van ons

Geweten. Herwaards dan alle trooſtelooze,

bedrukte en beladene, die geduurig geſlin

gerd werd door twyffeling aan uw Genaden

ſtaat, ziet hier is verquikking vooruweaem

mechtige ziele, want Gods GEEst zal u als

die Witte Keurſteen verzekeren dat 'er geen

verdoemenisſe is voor u die in Chriſtus Jeſus

zyt. Gaeve God, dat ik van deze Witte

Keurſteen uit eige ondervinding mogt hande

len, en bequaam zyn om den moedeeen woort

ter rechter tyd toe te ſpreken, de Treurige

Zions te vertrooſten, en dezemyne Verhan

deling een gezegend Werktuig in Gods hand

mogt zyn, door welkers middel het God be

haagde door zynen Geeſt om de Verdienſten

van Chriſtus die genen wakker te maken,

die zich valſchelyk vleyen, dat zy voor zyn

Vierſchaar zyn gerechtveerdigt, en aan zyn

King
- -sº---
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Kinderen te geven cieraad voor asſche,

vreugden-olie voor treurigheid, en het gewaad

des lofs voor een benaauwden Geeſt !

In deze Woorden zullen wy in overwee-verde.

ging nemen twee voorname Hoofdzaken: ling.

I. Het weergaloos GEscHENK, 't welk de

Heere Jeſus aan de Overwinnaars be

loofd, IK zAL HEM GEVEN EEN WIT

TE KE U R ST EEN, en oP DIE

- KEURSTEEN GESCHREVEN EENE

NIEUWE NAAM , wELKE N1E

MAND KENT, DAN DIE HEM oNT

FANGT. En deze heerlyke Gave bevat

wederom -

N. De Heerlyke G1 FTE op haar zelve,

namentlykeen WITTE KEuRSTEEN.

5. De Voortreffelykheid van deze KEuR

sTEEN, of haar heerlyke omſchryvin

ge, op die Witte Keurſteen is geſchre

ven een NIEuwE NAAM, welke nie

mand kent dan die hem ontfangt.

II. De ziels-verquikkensmachtige BELoFTE

of BEGIFTIGING zelfs van dit over

dierbaar Geſchenk, IK ZAL HEMHero

GEVEN EEN WITTE KEuRSTEEN. ſchenkdat

| De Heere Jeſus laat het niet blyven by de#"

voorgaande Belofte van het eeten van 't Ver- seniyitte

borgen Manna, maar hy voegt er nog een#-

º ,-.- - - - I 5 ander
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ander Goed by, van geen minder waardje,

namelyk, de verquikkelyke VERZEKERING

van hun VRYSPRAAK en volle Recht tot

het Eeuwig Leven, aan de Overwinnaars

toegezegt: N. het Geſchenk, 't geenJeſus hier

aan de Overwinnaars belooft, is by uitne

mentheit groot, en werd daarom hier voor

geſtelt onder een nadrukkelyke benaeminge

van een WITTE KEuRSTEEN. Het grond

woord vn4es hier KEuRSTEEN vertaalt, be

tekent in haar eigen aard in 't gemeen een

kleine ſteen , 't welk onze Overzetters met

recht vertaalt hebben een Keurſteen, dewyl

het in 't byzonder beduid zulken kleinen ſteen

die de Ouden gebruikten als zy tot d' een of

d' andere zaak hun ſtem gaven, gelyk wy

konnen afnemen uit de taele van Paulus tot

de Koning Agrippa, want verhalende hoe

hy veele van de Heiligen in gevankenisſen had

Aā, zo geſlooten, voegde hy daar by, dat als zy om

IO.

gebragt wierden, hy het toeſtemde, zaráveyaz

%4" of, ik gaf 'er myn ſtem toe, gebruiken

de het zelve woord 't welk hier Keurſteen is

vertaalt, trouwens het geven vanſtemmen ge

ſchiede oudtyds wel door Steenen, ja door

witte ſteenen in aangename zaken, die daar

om als witte Keurſteenen waren, 't is zeker,

dat wy deze Witte Keurſteen hier niet na de

- - - letter



Belooft aan de OVERWINNAARS. 139

letter of eigentlyk moeten verſtaan, want het

zoude verre beneden de weerdigheid en mild

dadigheid van onze Koning Jeſus zyn, gee

ſtelyke Overwinnaars met zulke eigentlyke

ſteenen, hoe glad en ſchoon die ook mogten

zyn, te beloonen, maar de Heere Jeſus be

looft hier door deze Witte Keurſteen die wel.

daeden, waar van eertyds Witte Keurſteenen

tekenen en bewyzen waeren. a. Sommige

# verſtaan door deze Witte

Keurſteen een Edel Geſteente, met name den

Carbonkel, die van groote glans en waardye

is, en in dien zin zoude de Heere Jeſus on

der deze Keurſteen groote ſchatten, aanzien

en heerlykheid aan zyn Overwinnaars beloo

ven, want rykdom ende eere is by my, duur- spr

º

euke

achtig goed, ende gerechtigheid. Ja die Op-* *

perſte Wysheid getuigt van zich zelve, op

dat ik myne liefhebbers doe beerven dat beſtem-"
2 l.

dig is, ende ik zal hare ſchatkameren vervul

len. Maar wy b. meenen, dat de Heiland

hier zinſpeeld op die kleine witte Steentjes,

die by de Ouden haar verſcheiden gebruik

hadden: zoo willen ſommige Godsgeleerden

dat 1. de Heere Jeſus onder den Naam van

Witte Keurſteen, zich zelve aan zyne Over

winnaars belooft, dog daar toe kan ik myne

toeſtemminge niet geven, om dat Chriſtus
t deze
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deze Witte Keurſteen belooft te zullen geven

aan die genen, die zoude overwonnen heb

ben, maar nu was aan haar Jeſus al geſchon

ken eer zy overwonnen hadden, daarenboven

werd hier beloofd zulken Keurſteen, die be

ſchreven zoude wezen met een Nieuwe Naam,

maar wat voor een Naeme zou Jeſus verkry

gen, daar hy reeds verheerlykt was aan de

rechterhand zyns Vaders?

DeHeili- 2. Dies verſtaan wy door deze Witte Keur

### ſteen de vertrooſtende GEEST, verzekeren
verſtrekt -

de Gei, de de Geloovigen van haere Vryſpraak voor

###des Heeren Vierſchaar, dit gevoelen ſteunt

#"op zeer goede en vaſte gronden. Immers

ſteen, komt deze Verklaering gevoegelyk overeen

met het verband van deze belofte met de

voorgaande, want daar hy aan de Overwin

naars belooft hadde gemeinſchap aan zyn heil

zaeme verdienſten onder het eeten van het

Manna dat verborgen is, konde hy daar hen

nu gepaſter belofte doen, als de heilzaeme

verzekering daar van door den Heiligen Geeſt,

als die Witte Keurſteen ? te meer, als wy

te rade gaan met de Ouden, die dat ſlagh

van kleine witte Steentjes gebruikt hebben,

zullen wy ook zien, dat met recht de Heili

ge Geeſt by een Witte Keurſteen mag werden

vergeleken.

BR. Wier
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R. Wierden die Witte Keurſteenen gebruikt De Hei

in ſtemmen en verkiezen van Magiſtraats per-#e Geeſ?

ſoomen, of andere mannen van Naam, gelyk#'

ſommigen ook aanmerken, dat ze die ſteent-#eur

jes ook gebruikten op de Ryksdagen, alsmer:##r

iemand tot een aanzienelyke waardigheid en Gelovige

hoogſtatelyk Ampt wilde verheffen, zoo be-#
• 1, - - - e 2

ſchreef yder Lidt van de Vergaedering die#

Steen met de naam van die gene, welke hy

rot dat Ampt wilde bevorderen, welke Stee

men dan vervolgens in een emmer of busſe

wierden geworpen, mits daar vooraf latende

gaan een olyfblad, beſchreven met de naam

van Mercurius, die de Heidenen meenden

dat het lot beſtierden, we ke Steenen daarna

wederom wierden nageteld, en die dan de

meeſte Witte Steenen met zyn Naam had be

ſchreven, wierd by meerderheid van ſtemmen

verkoozen, en verkreeg die waardigheid:

voor zulken Witte Keurſteen verſtrekt ook

de Heilige Geeſt, die verkieſt die gene, die

zyn Krygsknechten ten Geeſtelyken ſtryd

moeten aanvoeren, waarom de Heilige Geeſt

zeide, zonderd my af beide Barnabam ende Aars,

Saulum, tot het werk daar toe ik ze geroepen

hebbe. Die zelve Geeſt brengt ook de Gelo

vigen thuis de volle uitſpraak van hare ver

kiezings tot de hoogſte waardigheid, dat zy

gC
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openb. 1 gemaakt zyn tot Koningen en Prieſters Gode

6. en zjnen Vader, en tot een cierlyke Kroone in

5, 6, 3 de hand des Heeren, en tot eenen Koninklyken

hoed in de hand onzes Gods: in zoo verre dat

zy eeuwig met hem zullen heerſchen, en met

hem zitten op zynen Throon, gelyk als hy

overwonnen had, en gezeten was op zyns

grººts Vaders Throon. 5. De Witte Steenen ge

bruikten de Ouden ook in het tellen en re

kenen, even als de penningen eertyds daar toe

gebruikelyk waren, waarom het Griekſche

Woord veſtigt ons in de Schrift voorkomt

in de beduideniſſen van rekenen, in dien zin

Luc. 14. gebruikt het Jeſus, als hy zegt, wie van

* u, willende een toren bouwen, overrekent niet

eerſt de koſten die tot de opbouwing noodig is ?

Dus rekende de Ouden door Witte Steenen

haere gelukkige dagen, daar zy door zwarte

ſteenen haere ongelukkige dagen afbeeldden,

De Hei- want witte en zwarte ſteenen wierpen zy in

lige Geeſt een vat, en als zy daarna die wederom uit

#" gehaalt hadden, maakten zy haar geluk op

een Tel- uit een witteſteen , en voorſpelde hun onge

kºſt luk uit een zwarte ſteen: even zo ſtrekt de H.

- Geeſt zyn volk tot een tel-kunſt. a. de Heili

ge Geeſt leert een Geloovige verſtandig op

ſlaan het Schuld-boek van Gods Wet, en daar

uit optellen alle hare afwijkingen van die aller
- - vol
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volmaakſte regel, die leert haar ontvouwen

het boek van haar eigen geweten, en daar uit

opmaken wat voor beſchuldigingen en knae

gende ontroeringen daar in gebooren werden

door het verhoolen verwyt van haar te bin

nen komende zonden. b. Die zelve Geeſt,

als een Witte Keurſteen, leerd ook de Gelo

vigen opſlaan de bladeren van het Genaden

Verbond, en daar uit oprekenen alle de alge

noegzaeme volmaaktheden en dierbaere ver

dienſten van Jeſus voor verlegene zondaars:

daarmede vertrooſtede de Heere Jeſus zync

Diſcipelen tegen zyn weggaan, zeggende,

indien ik niet weg en ga, zo en zal de Trooſter Yi. 14.

tot u niet komen, maar indien ik henen ga, zo 7-11.

zal ik hem tot u zenden. Ende die gekomen

zynde, zal de wereld overtuigen van zonden,

ende van gerechtigheit, ende van oordeel. Van

zonde, om dat zy in my niet en gelooven, ende

van gerechtigheid om dat ik tot mynen Vader »

henen ga, ende gy en zult my niet meer zien,

ende van oordeel, om dat de Overſte dezer we

reld geoordeelt is.. c. Uit deze Witte Keur

ſteen kan een Chriſten zyn aanſtaande geluk

oprekenen, alzoo hy een zeker en onfeilbaar

voorbeduidzel is van hun aandeel aan zyn dier

baere verdienſten en gerechtigheid, want ge

lyk het misſen van deze Witte Keurſteen een
klaar

*,

v

-

- -

- * * *
w

r
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klaar bewys is, dat zulke nog vervreemd zyn

van het leven Gods en van zyn zaligegemein

ſchap, natuurlyke menſchen, den Geeſt niet heb

R. s ,bende, want zooiemand den Geeſt Chriſti niet

en heeft, die komt hem niet toe. Even zoo is

het deel hebben aan deze Witte Keurſteen, de

ze vertrooſtende Geeſt een onfeilbaar teken dat

ze met hem op het allernaauwſte zyn veree

1 joh. 4. nigt, want hier aan kennen wy , dat wy m

I3- hem blyven, ende hyin ons, om dat hy ons van

zºnen Geeſt gegeven heeft. 2. Ook wierden

DeHeili-die Witte Steenen gebruikt in de kamp-wed

ge Geeſt dingen der Grieken, 't zy in hunne worſtel

#" perken of in hunne loop-baenen, waarin zig

Over- verſcheidene Kampvechters begaven, waar

#"van de Overwinnaars met een Witte Steen

Witte wierden begiftigt, die Grieken richteden voor

# de Overwinnaars een hoogſtatelyk en koſte

#ei lyk Gaſtmaal aan op koſten van het gemeen,

#nege- tot welk deOverwinnaars geen toegang had

" den, tenzy deze Zegenpraalders niet alleen

aan hunne halzen verciert waeren met de

mevrºra, de wapenen der overwonnenen, maar

ten ware zy ook een Wit Steentje, beſchre

ven met den naam van den Overwinnaar, na

hunne bevogte overwinninge ontfangen, ver

toonden, maar zoo als zy dat Witte Steentje

vertoonden, wierden zy aanſtonds toegelaten
n tQ#
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tot de vreugde-maaltyd, by dat voorval aan

geſtelt: ja de Grieken waren ook gewoon de

Overwinnaars tot belooning toe te leggen

een zeker gedeelte van graan, en voorraad

van eetwaeren, tot hun jaarlyks onderhoud

noodig, tot een onderpand nu van hun recht

. tot die portie, kregen zy ook zulken Steen,

waar op gegraveert was de quantiteit van hun

bezolding, 't zy van geld of levens-middelen,

geduurende hun leven lang : en mogelyk

heeft ook Jeſus hier gezien op die WITTE

KEuRSTEENEN, die in die Wedſtryden der

Grieken gegeven wierden aan die genen, die

overwonnen hadden, immers dit gevoelen van

vele Gods-geleerden, ſteunt op goede rede

nen. a. Want deze Witte Keurſteen beloofd

de Heere Jeſus aan die overwinnen, even

als van ouds de Overwinnaars met zulke Stee

men wierden beſchonken. b. In dien zin blykt

dan ook het regte verband van deze beloofde

WITTE KEuRSTEEN met de beloften van

het eeten van het Verborgen Manna, 't zymen

dat Verborgen Manna aanmerkt als de rykely

ke Maaltyd, tot welkers deelgenootſchap de

ze Witte Keurſteen hen toegang en recht gaf:

't zy dat deze Witte Keurſteen aan de Over

winnaars verſtrekte tot een waarteken, dat

zy eens voor eeuwig met de lieffelykheden

- #13;l
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aan Gods rechterhand zullen verzadigd wer

den aan die triumphante en vol-toegeruſte

maaltyd in den Hemel, immers de eeuwige

zaligheid werd ons zeer dikwils in de Heili

ge Bladeren afgeſchildert onder het zinne

beeld van een koſtelyke en rykelyke maaltyd,

pſis 11 zoo ſpreekt 'er David van, verzadiging der

vreugde is by uw aangezichte, lieflykheden zyn

in uwe rechterhand eeuwiglyk. Chriſtus ver

gelykt het genot van zyn zoete gemeinſchap,

zoo hier in genade, als daarna in heerlykheid

by een groot Avondmaal, waar toe er veele

#e. 14 wierden genoodigd. c. Op deeze W 1T T E
G KEu Rs T E EN zoude geſchreven wezen een

NAAM , even als ook op die Witte Steen die

den Overwinnaar ontfing, zyn naam was ge

graveert, zo om hem te verzekeren van zyn

vol recht tot de toegerechte maaltyd, als om

hem met vrymoedigheid daartoe te doen tre

den. d. Dit alles paſt ook op de WITTE

KEuRSTEEN, den Heiligen GEEST: 1. Gaf

die Keurſteen aan de Overwinnaars een vrye

toegang tot die Princelyke maaltyd, by die

gelegentheit aangeregt, zulken KEuRSTEEN

is ook de Heilige GEEst voor de Gelovigen,

die voor haar een vrye toegang tot die Maal

Matt. 3. tyd daar boven bereid, daar zy eens met A

#" "braham, Iſaak en Jacob zullen aanzitten in

het
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\

het koninkryk der Hemelen, want door hem

hebben wy beide den toegang door eenen. Geeſt #* *

tot den Vader. 2. Gaf de Witte Keurſtien" -

den Overwinnaar een klaar gezigte van de

prys, waar mede hunne ovwinninge wierd

bekroond, even zoo licht ook Gods GEEsT

deze WITTE KEuRSTEEN , de Geloovigen

voor, om haar van verre te doen beſchouwen - , ,

de Prys der Heerlykheid, aan het einde van

hun loopbaene opgehang n: dat was immers

het einde van de zendinge van Gods Geeſt aan

de geeſtelyke Overwinnaars kennisſe te geven

van alle goederen, waar mede God haar wil

de verryken , die voerd de Geloovigen wet

eens met Mozes als op den berg Nebo op de

h ogte van Pisga, en doet haar als door de

Verrekyker des Geloofs van verre beſchouwen

dat Hemels Ganaan, alwaar de zoete honigh

vloeid van Gºds liefelyke gemeinſchap, en

de verrukkensmachtige omhelzingen van zy- •

me onmiddelykeliefde. Hoord eens hoe krag-

tig Paulus dit beveſtigt 3 zeggende, º) en 1c, g:

hebben niet ontfºngen den geeſt der wereld, 12.

maar den Geeſt die uit God is, op dat wyzou

den weten de dingen die ons van God geſchon

ken zyn. 3. Verzekerde die Witte Keurſteen

de Overwinnaars van die heerlyke bezolding

welke zy ontfangen zouden voor húnne be

K 2 -, toond5
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Eph. I.

I4

/

toonde dapperheid, even zo verzeekert Gods

GEEsT, als deze WITTE KEuRSTEEN, de

Geloovigen van die weergalooſe goederen,

welke God voor haar in de ſchatkamer des

hemels heeft weggelegt, daarom werd hy ge

zegt des Heeren kinderen te verzegelen tot

den dag der verlosſinge. Daarom draagt ook

den Heiligen Geeſt den naam van het Onder

pand van onze erfenisſe, ARRABôN, zynde

een woord uit de Hebreeuwſche taele overge

nomen, beduidende dat gene, 't welk aan

iemand gegeven werd tot zekerheid van het

- beloofde, dat men zyn woord zal houden,

even zoo ſteld de Heilige Geeſt ons volko

men geruſt van de bezittinge der tot komende

zaligheid, alzoo des zelfs in woonunge in onze

herten als in zyn tempel, een overtuigend

bewys is van onze weder-vereeniging en ge

meinſchap met God, zo hier in genade, en

, daarna in volmaakte heerlykheid: dit wierd

aan Johannes door een groote ſtemme uit den

hemel verkondigt, zeggende, ziet de Taber

Openb.

2I. 3

Hiernport -)

byzonder

makel Gods is by de menſchen, ende hy zal by

haar woonen, ende zy zullen zyn volk zyn,

ende God zelve zal by haar, ende haren God

zyn. -

. Het voornaamſte gebruik had plaats in

gezien op de vierſchaar der heydenen, byzonder in de

Recht
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Rechtbank der Grieken, in welke de Rich- de Witte
ſters of Raadsheeren het vonnis over de aange- Steenen,

D04267 7426 •

klaagden uitſpraeken door Ket 1ſteenen, door de aan

Witte Keurſteenen ſpraken zy de aangeklaag-#
672 voor

den vry, en door zwarte ſtenen veroordeel-, Regt

den zy hem, die in een emmer verzaemelt bank
zynde, of op tafel geworpen, van den Rig- wierden

- 'Z'7"W (76'

ter wierden nageteld, als nu de Witte Steenen#.

de meeſte waeren, wierd hy onſchuldig ver

klaart, en als de zwarte ſteenen het grootſte

getal uitmaakten, werd hy veroordeelt: dit

werd beveſtigt onder anderen met den Dich

ter Ovidius, die in zyne Matamorphoſis al

dus zong :

Mos erat antiquus niveis atriſque lapillis

Hus damnare reos, illus abſolvere culpa. '

Dat is :

De Ouden hadden de gewoonte door Witteſteen

kens de onſchuldigen vry te ſpreken, en door

zwarte ſteenkens de ſchuldigen te veroordelen.

Tot verzekering van welke Vryſpraak ſem

mige Geleerden willen, dat aan zulke aange

klaagden een Witte Keurſteen wierd gegee

ven, waar op hy ook vry uitging. Indien

Gods Geeſt deze belofte niet ontleend heeft

K 3 van
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- -- van beide deze plechtigheden, zoo in de ſtryd.

- perken als in de Vierſchaeren der Heidenen ge

bruikelyk, zoo meenen wy evenwel met de

meiſte Godgeleerden, en met onze vermaerde

Kanttekenaars, dat Gods Geeſt op dit oud

gebruik in het Bloed-gerichte, heeft gezin

ſpeelt: want, a. deze uitlegging voldoet al

lerkrachtigſt aan de bygevoegde wittigheid

van dezen KEuRSTEEN , want de witte coua

leur is doorgaans een zinnebeeld van onſchuld:

, zoo lezen wy van de Overwinnaars in de Ge

geen'3' meente van Sardis, die haere klederen niet be
r vlekt hadden, dat zy met Jeſus zouden wan

delen in Witte klederen. b. Deze verklaering

van deze belofte paſt ook zeer wel op de toe

ſtand van de Gemeente van Pergamus: wier

den zy voºr Stadhouders en Koningen geſteld

om de Naeme van Jeſus, en voor die aard

ſche Vierſchaeren geſleept en daar veroor

deeld, om dat ze de dwaelingen der valſche

Propheten en verleiders verfoeiden, gelyk

bleek in Antipas, die getrouwe Getuyge, die

om zyn getrouwe belydeniſſe onder hen ge

dood wierd: wat konde de Heiland hen te

gen zulke onrechtveerdige veroordeelingen

ſterker vertrooſtinge inboezemen, als met die

trooſtryke belofte, dat ze in de hoogſte Vier

ſchaar van den grooten Richter van levendi

- gen
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gen en van dooden, zouden worden vryge

ſprooken, en dat hy hen van die vryſpraak ten

vollen zoude verzekeren door de W 1 T TE

. KEuRSTEEN van den HEILIGEN GEEst.

En ſchoon deze Witte keurſteenen aan de aan

geklaagden in het Gerichte zelfs niet wierden

in handen gegeven, zo wierden zy evenwel

ten hunnen gevallen, om hen het leven te

ſchenken, in een daar toe beſtelde busſe ge

worpen, 't welk waarlyk even veel is, alsof

die Witte ſteenkens hen in handen wierdenge

geven, zulks dat Chriſtus hier aan zyneO

verwinnaars toezegt de verzekering van hun

ne vryſpraak voor de Hemelſche Regtbank

door de inſpraak van zynen GEEst, deze

WITTE KEuRSTEEN, en niet de Vryſpraak .

zelve, even als de Witte keurſteen by de Ou

den zelfs niet was haar Vryſpraak zelve van

hunne beſchuldiging, maar een bewys en ver

zekering van hunne Vryſpraak, invoegen dat

deze WITTE KEuRSTEEN niet is de Vry

ſpraak van de zonden, gedaan in de Heme

len, maar de verzekering van die genaedige

vryſpraak voor de Vierſchaar Gods, in de

herten der Geloovigen door den Heiligen

Geeſt deze WITTE KEuRSTEEN.

Maar zullen wy nu in de grond zien, hoe

Wat deze

verzeke

ring door

deſe wit

te Keur

deze WITTE KEuRSTEEN, de Gelovigen, ſie,

K 4. ” tºn af ſtelt.
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en byzonder die van Pergamus verzekert van

de vergeevinge van hunne zonden: 1. Zoo

moeten wy de Gelovigen ons zelven verbeel

den als ſchuldigen, en die als zoodanige wer

den betigt en aangeklaagt voor Gods Vier

ſchaar, wegens ſchennis van de Goddelyke

Majeſteit, immers zodanig zyn alle Uitver

korenen, die het leven hebben verbeurt, en

over hen gehaald hebben de ſchuld van de

Mat. 18. eeuwige verdoemenisſe, die daarom niet on

24

Openb.

I2. IO.

Rom, 2.

J4,

Joh. 5.

45,

aardig vergeleken werden by die ſchuldenaren,

die tien duyzent talenten ſchuldig zyn, en niets

hebben om te betaelen. Deze vordert daarom

de Satan ter verdoemenisſe, waarom hy ge

naamt werd den verklager der broederen, die

haar verklaagde voor onzen God dagende nagt.

Ja de Wet, hen van zonden overtuigt heb

bende, eiſcht uit dien hoofde, dat zy vol

gens haere rechtveerdige bedreiginge, aan

Gods wraak mag werden opgeoffert, daar

om zeide Jeſus tot de Phariſeen, meind niet

dat ik u verklagen zal by den Vader: die u ver

klaagt is Mozes, op welke gy gehoopt hebt.

Welke eiſch werd goedgekeurt van hunge

wisſe, die kennisſe draagt van hunne misda

den, hem daar over beſchuldigt, en Gods

ſtrenge wraeke voorſpeld. 2, Daarop komt

Chriſtus hun grooten Advocaat, die daarom

ge
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genaamt werd onzeVoorſpraak. n Hybrengt

voor hen in, dat hy van eeuwigheid voor

hen is borge geworden, en dat zy daarom

van alle aanſpraak over die ſchulden zyn ont

heft. 2. Hy vertoont ook zyn dierbaere of

ferhanden, voor hunne zonden opgeoffert,

dat hy hunne zonden in zyn lighaam heeft ge- 1 Pet. 2.

dragen op het hout des kruyces, en op dien *4.

grond eiſcht hy dat zyn Vader, als een regt

veerdig Richter, den eiſch aan de Satan en

aan de Wet wil ontzeggen. 3. Waarop God "

de Vader, ziende de Geloovigen met Jeſus

vereenigt, hen handelt als onſchuldigen, ont

heft haar van alle aanſpraak, en wyſt hen

| toe het Recht tot het eeuwig leven. 4. Hier

op komt de GEEsT Gods, als een Geheim

ſchryver, die deze vryſpraak de geloovigen

in hun hertewerkt, dat leert Pauluskragtig,

de zelve Geeſt getuigt met onzen geeſt dat wy R.,,,.

kinderen Gods zyn. Op wat wyze nu deze 16.

Witte Keurſteen ons verzekert van onze vry

ſpraak, valt ons nu nader te onderzoeken:

dog verſtaat - - Waarin

N. Door deze verzekering van onze vry-º:

ſpraak, door deze Witte Keurſteen van Gods#

GEEST, niet a. een woordelyk getuigenisſe des #te

Heiligen Geeſtes, waar door hy, als door een##

º

des Gee

inwendige ſtemme, of door een verſtaanbaere ſie, niet

: K 5 ſtemme" ſtaat.
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Matt.

H7.

ſtemme uit den hemel de geloovigen toeroept,

dat zy voor Gods Rechterſtoel zyn vryge

ſproken, even als eens God de Vader zulken

luydbaar getuigenisſe uit den Hemel van zyn

,, Zoone gaf, zeggende, deze is myn geliefden

” Zoone in welken ik myn welbehage hebbe. Neen

het is een zakelyke getuigenisſe, welke Gods

Geeſt geeft van haere vryſpraak voor Gods

Vierſchaar, waar door hy inwendig haar her

te overtuigt van de genaedige vergevinge ha

rer zonden. b. Noch deze verzekering van

onze vryſpraak voor God, beſtaat niet in die

byzondere aanblaezinge des Heiligen Geeſtes

waarop de Geeſtdryvers zulken grooten roem

dragen, waardoor die Geeſt zoude nederdae

len op een Chriſten, na dat hy lang met ge

ſlootene oogen in ſtilte, om in God te ruſten

en God in hem te laten ruſten, had gezeten,

om de aanblaezinge des Geeſtes in te wagten,

hem ingevende, dat hy voor God is vry ge

Waarin

deſe ver

zeke ing

ſproken: neen, zulke ingevingen des Geeſtes

werden zondergrond voorgewend. E. Maar

deze verzekering van haar vryſpraak door de

ze Witte Keurſteen van Gods Geeſt beſtaat in

een redelyke overtuiginge, en innerlyke verge

van Gods wisſing van haar geweten, uit welkers kragt

Geeſt a

beſtaat,
de Geeſt Gods door byzondere verlichtinge

in haar verſtand en vervrolyking en geruſt ſtel

- - ling
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ling van haar herte, haar van de waarheid

van hun vryſpraak voor God op het krach

tigſte verzekert, en dat doet Gods Geeſt op

een gewoone of op een buitengewoone wyze:

* .

a. Op een gewoone wyze verzekert Gods Het God,

Geeſt zyne Kinderen van haar vryſpraak voor ººſt ºp

Gods Vierſchaar op deze navolgende wyze:
een ge

pp20074e

1. Als hy de geloovigen uitlokt en werkzaem wyſe haar

maakt, om te gaan onderzoeken, of zy al
verzekert

van haer

voor Gods Vierſchaar zyn gerechtveerdigt, vryſpraak

hy zet haar aan, om na te ſpeuren, wat in de

menſche is, wat er al in hun herte omgaat, of

ooit omgegaan heeft, wat voor genade-wer

kingen zag daarin al geöpenbaart hebben, hy

doet de geloovigen naauwkeurige kennis ne

men van die kentekenen, welke Gods Woord

ſteld van alle die gene die voor zyn Vier

ſchaar zyn gerechtveerdigt, als daar is: N.

Een leevendig gevoelen van onze zonden

en ſchuldbaarheid voor God, ik zegge, niet

zulk of zulk een trap van verbryzeling, van

verſlagentheit, van ſchrik en van wanhoop,

gelyk vele onkundigen van des Heeren weg

eerſt willen hebben, eer zy derven denken

dat zy gerechtveerdigt zyn, maar ik ſpreek

Van een LC'day' gezichte V3 In OſlZe doemweerdi

e ſtaat, en een walge van ons zelve. Hoord.

eens, hoe de Heere Jeſus deze ſtempel daar

op
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Mat. 9.

I3

Openb.

2 I. 6.

Roma. 3.

28.

op zet, als hy tot de waanwyze Pharizeen

zeide, ik ben nietgekomen om te roepen recht

veerdige, maar zondaars tot bekeerunge. dat is

die haar zelven als zulke doemweerdige zon

daars kennen en veroordeelen. E. Een ander

bewys van haar vryſpraak voor God, is een

vuur ge begeerte na de gerechtigheid van Chri

ſtus, die nergens anders mede kan verzadigt

werden als met zyn verdienſten: daarop zag

de ziels-verqukkensmachtige belofte van de

Heere Jeſus, als hy zegt, ik zal den dorſti

gengeven uit de fonteine van het water des le

vens voor niet. 2. Tot een kenteken van wae

re gerechtveerdigden ſteld ook de Schrift

het waarachtig geloove in Chriſtus, waar

door een zondaar uit een diep en leevendigh

gezichte van zyn zondelykheid, verdeme

lykheid en onmagt geheel verlegen en rade

loos uit zig zelven gaat, en tot Jeſus vlied,

met een geheele overgave van zig zelv n aan

hem, om door hem behouden te werd n.

Dat beveſtigt Paulus krachtig, als hy uit zy

ne voorgaande gelegde gronden een beſluit

opmaakt, wy beſluiten dan dat de menſche

door het gelove gerechtveerdigt word n. Voegt

daar by de oefening van waere God rucht,

want al die God rechtveerdigt van de zonden,

die heiligt hy met eenen, om tot zyn eere te

leven,
N
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ſtalte van een gerechtveerdigden in haar zel

leven. Dat was immers het einde, waartoe

Jeſus voor zyn Uitverkorenen ontſlagh van

hun ſchulden verwerfde, daarom zegt Pau

lus, dat hy hem zelven voor ons gegeven heeft, Zºt 2.

op dat hy ons zou de verlosſen van alle ongereg-"

tigheid, ende hem zelven een eigen volk zoude

reinigen, yverig in goede werken. Deze ver

zekering van onze vryſpraak bevordert Góds

Geeſt verder:

2. Als hy een Geloovige helpt in het op- God,

- - Geeſtmaken van haar genaden ſtaat, dat zy de ge helpt ons

opmaken

ven ontdekken. A. Als hy haar gemoed op- onze ge

wekt, om haar te vergelyken met die merk-#

tekenen van die geene, die voor Gods Vier

ſchaar zyn gerechtveerdigt, en naauwkeurig

doet onderzoeken als onder Gods alziende oog,

of ook de geſtalte van een waere gerecht

veerdigde voor God in haar werd gevonden.

2. Hy helpt een Chriſten, als hy maakt dat

die hebbelyke genaede van een gerechtveerdig

de, en die voornoemde merktekenen, welke

anderſins met veel duiſterniſſen zyn bewon

den, overvloedig'yk in haar ziele blinken,

en aan de beſpiegeling van hun zelf-onder

zoekende gemoed, gelyk als van zelfs zig ver

toonen. 1. Hy bevordert die verkering als

hy haar loome ziele opwekt tot een neerſtige

acht
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Eph. 1.

I7. I8.

achtgeving op die gerechtveerdigde geſtalte

in haar ziele, en de oogen van haar verſtand,

beſtraalt met een boven-hemelſch licht, dat

ze nu in haar ziele onderkennen die genaede,

welke te voren als onder de asſche was ver

borgen, die verlichtende Geeſt wenſcht Pau

lus toe aan de geloovige Epheſers, op dat de

God onzes Heeren Jeſu de Vader der Heerlyk

heid, u geven de Geeſt der Wysheld ende der

openbaeringe in zyne kennisſe, zoo helderd de

ze Witte Keurſteen de Geeſt Gods die genade

op, en doet die klaar en met onderſcheid zien,

hoewel hy dezelve op de eene tyd klaarder

en helderder doet voorkomen als op de ande

re tyd: dit is een genoegſaam bewys, dat het

niet is het getuigenisſe van onzen geeſt, maar

van de Geeſt Gºds, want als het was het ge

tuigenisſe van ons herte, dan zouden de ken

tekenen van een gerechtveerdigde te gelyk en al

tyt even klaar voorkomen, maar nu is het

zeer ongelyk, want Gods Woord leezende,

zal ons dat zelve Woord, 't welk ſpreekt

van de geſtalte van een gerechtveerdigde, voor

komen de eene tyd veel klaarder in kracht en

beminnelykheid als de andere tyd, al na dat

de Heilige Geeſt ons met zyn verlichtende ge

nade voorkomt, en aan de andere kant, ten

aanzien van onze geſtalte in het hert, daaron

- trent
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W

',

trent bevinden wy ons veel levendiger, veel

gevoeliger en krachtiger ontrent het Woord

Gods aangedaan op de eene tyd als op de an

dere, op de eene tyd zyn wy klaarder in het

zien van onze eige ontblootentheid en geloofs

oeffening dan in de andere tyd, en dat al na

dat de Geeſt Gods ons bewerkt, n. En als er

in haar ziele opryſt een quaad vermoeden, of

die genaede, welke zy in haar ziele ontdek

ken, wel waere genaede is, en die met de

rechtveerdigmaking onfeilbaar gepaart gaat,

doet de H. Geeſt haar zien uit de oprechtheit

van haar daeden, dat hun ziels-geſtalte over

de zonden en de gerechtigheid van de Heere

Jeſus geen enkel ſhyngenaede, maar #dere Heb.69

genaede is, dingen die met de zaligheid zyn

gevoegt, dat haar gemoed daarin niet dwaelt, Hek. »

als die dat voor waere genade aanziet, de- 14

wyl dat gemoed gereinigt is door het bloed

van Chriſtus.

3. En dus het werk ophelderende en voort- Hoe Gods

zettende, leert Gods Geeſt haar uit die merk-#'

tekenen dan de concluſie en het beſluit opma-#

ken, dat zy waarlyk voor Gods Vierſchaar##
- zet? Uſt/g

zyn vrygeſproken, die haar een onwederſtan- onze vry

delyke kracht en vrymoedigheid byzet, om ſpraak

vaſt te ſtellen, ja ik ben voor Gods Rech-""

terſtoel gerechtveerdigt; zo dat zy over haar

- * ſtaat
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ſtaat dit beſluit dan eindelyk kan opmaeken

door redenkaveling, al die by zig zelven is

verlooren, die na zyn gemeinſchap onverza

delyk halsreikt, die in Jeſus gelooft, en die

de heiligmakinge betragt, die is voor Gods

Vierſchaar gerechtveerdigt. Maar ikben by

myn zelven verlooren, ik ben begeerig naJe

ſus en zyne verdienſten, ik hebbe hem door

het Geloove aangenomen, en ik jaege de hei

ligmakinge na, by gevolge beſluit ik, dat ik

voor Gods Rechtbank ben vrygeſproken. Ze

kerlyk die vrymoedige vaſtſtelling van haere

vryſpraak voor God, komt ook van Gods

Geeſt, want als die ons niet en hielp, voort

zettede, en tot dat beſluit deed doorbreken,

zoo zouden wy tot dat beſluit niet derven

komen, eensdeels omdat wy ons zelven be

wuſt zyn door eigen ondervinding, en ook

door het getuigeniſſe van Gods Woord, dat

ons herte zeer bedriegelyk is, daar wy niet

derven op vertrouwen, anderdeels, om al

het gebrekkelyke, dat onze beſte werken niet

anders als een wegwerpclyk kleia zyn, en om

dat wy het lichaam der zonden nogh by ons

hebben, en daarom derven wy niet als met

veel beſchroomtheid iets goeds van ons zelven

denken, maar als de Geeſt Gods daar by komt

en aan haar ondekt, dat dat ook Genaedens

e Zyn,

s
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zyn, waar door wy kunnen kennen de bedrie

lykheid van ons herte, en de gebreeken, ons

byblyvende, zoo toont hy ons klaar, hoe dat

zyn getuigeniſſe in ons zº aarachtig is, en

daarom ons doet komen tot dat onfeilbaar be

ſluit en vaſtſtelling, dat het waere genacde

is in haar ziel, en dat zy daarom voor Gods

Vierſchaar zyn gerecht veer digt. -

4. Ja hy verzekert ons wel van de vry- cºd,

ſpraek voor Gods Vierſchaar, als hyzig werk- Er

zaam betoont ontrent Gods trooſtryke belof-#.

ten: N. Als Gods Geeſt de geloovigen onder gaſe ry

of na het hooren of leezen van Gods Wooral:..

door zyn indachtigmakende genaede te binnen zegeling

brengt de heilryke beloften van de vergevinge:#

hunner zonden, als daar is de verquikkende##

taele, welke God legt in den mond zyner berºe.

Propheten, Trooſtet, trooſtet myn Volk, zal gefas.

ulieder God zeggen: ſpreekt na het herte van 1.2.

Jeruſalem, ende roept haar toe, dat haar ſtryd

vervult is, dat haere ongerechtigheid verzoent

is : en wel byzonder als hy zulke beloften haar

te binnen brengt, die op hunne ſtaat en nood

byzonder paſſende zyn: dat had David on

dervonden, waarom hy betuigde, als myn Pſy4.19

gedachten binnen in my vermenigvuldigt wier- -

den, hebben uwe vertrooſtingen myne ziele ver

quikt. En menigmaal zoo onverwagt, dog

L op
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op een zeer innige en gevoelige wyze haar

zekere beloften of ſpreuken uit Gods Woord

doet te binnen komen, die hy zo levendig op

haar herte drukt, dat zy haar daar door vin

den gemoedigd, en zig in de Godhares heils

konnen verblyden: byvoorbeeld,als eenChri

ſten ziet zyn ſtrafweerdigheid wegens al zyn

grouwelyke zonden, als hy hem dan te bin

nen brengt zyn trooſtryke toezegginge door

yeſ1. 18 Jeſaias, al waren uwe zonden als ſcharlaken,

/

B4att. II

28.

##
27

Yeſ 54.

zy zullen wit worden als ſneeuw, al waren

zy root als carmoſjn, zy zullen worden als

witte wolle. Zugt een Chriſten al eens

onder de zwaere laſt van zyn zonden, als hy

hem dan wel te binnen brengt de moed-ge

vende taele van Jeſus, komt herwaards tot my

alle die vermoeit en belaſt zyt, ende ik zal u

ruſte geven. Ziet hy een vertoornde God

over zyn zonden, als hy hem dan te binnen

brengt Gods verſterkende taele, grimmig

heid en is by my niet, wie zoude my als een

doorne ende diſtel in oorloge ſtellen, dat ik tegen

hem zoude aanvallen, ende hem te gelyke ver

branden zoude? ofte hy moeſtemyne ſterkte aan

grypen, hy zal vrede met my maken, vrede

zal hy met my maken, of die vervrolykende

taele Gods, voor eenen kleinen oogenblik hebbe

ik u verlaten, maar met groote ontfermingen

- zal
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zal ik u vergaderen: in eenen kleinen toorne

hebbe ik myn aangezichte van u een oogenblik

verborgen, maar met eeuwige goedertierenheit

zal ik my uwer ontfermen, zegt de Heere uwe

Verlosſer. Verbeeld hy zich, dat de Weth

haar vloeken tegen hem uitbraakt en hem ver

oordeelt, als hy hem dan te binnen brengt, N

Chriſtus heeft u verloſt van de vleek des Wets, Gal 3 13

een vloek voor u geworden zynde. Schynt de

Satan met al zyn magt op u aan te vallen,

om met zyn vuurge pylen u te beſchieten,

als hy dan u doet hooren de hertſterkende

taele van Paulus, de God des Vredes zal de Ron: 16,

Satan haaſt onder uwe voeten verpletteren. Is ºo.

een Chriſten in geeſtelyke verlaetinge, zeg

gende met Sion, de Heere heeft myner verla

ten, de Heere heeft myner vergeten, dan maakt

hy hem wel indagtig die vertrooſtende tale des

Heere, kan ook eene vrouwe hares zuigelings gaf 42

vergeten dat z) haar niet en ontferme over den: "

zone hares htyks? of ſchoon deze vergaeten,

zoo en zal ik doch uw er niet vergeten. Ja de

Geeſt Gods werpt Gods beloften wel in haar.

ziele met een geheime beſtraffinge, denkje niet

aan myn trooſtelyke toezeggingen? immers de

Heere Jeſus heeft die Witte Keurſteen, die

indachtigmakenden Geeſt aan zyne Kinderen

belooft, zeggende, de Trooſter, de Heilige ºok 14

L 2 Gsgſt, 28
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Geeſt, welke de Vader zenden zal in mynen

naeme, die zal u alles leeren, ende zal u in

dachtig maken alles wat ik u gezegt hebbe.

5. Als de Heilige Geeſt haar wel ingeeft, dat

die ſtemme, die zy dikwils in zyn vaderlyke

beloften uit zyn Woord hooren, de ſtemme

Gods zelve is, ja deſtemme van haar Liefſte,

Hoogt. 2. die de Waarheid is. Dat is de ſtemme mynes
8.

Liefſten. 1. Als hy de trooſtryke belofte van

vergeevinge haerer zonden aan haar ziele toe

paſt, en haar doet zeggen, die vaderlyken

zegen is voor my, die belofte gaat my aan,

Gal 22o Chriſtus heeft my lief gehad, en hem zelven

voor my overgegeven. n Gods Geeſt doet de

zielen van zyn Volk onder het hooren en be

ſchouwen van zyn beloften wel aan met een

zoete verlichting van dat weergaloos geluk

hunner vryſpraak voor Gods Vierſchaar,

met gevoeliger en levendiger geſtalten van

vrede en blydſchap, en met een vrolyke ver

wachting van de trooſtryke vryſpraak van Je

ſus in genen dage voor Engelen en menſchen.

Daarop ziet die hert-innemende belofte van

Jeſus, die my lief heeft, zal van mynen Vader

gelievet worden, ende ik zal hem lief hebben,

en ik zal my zelven aan hem openbaeren, dat

is, ik zal my aan hem ontdekken met myne

inwendige vertrooſtingen, die alle verſtand

joh. 14

2I,

- te
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te boven gaan. En in het volgende 23. vers

belooft hy diergelyke genaede, als hy be

tuigt, myn Vader zal hem lief hebben, ende

wy zullen tot hem komen, ende zullen woonin

ge by hem maken, dat is, wy zullen onze te

genwoordigheid door de trooſtryke werkingen

des Heiligen Geeſtes aan haere zielen ontdek

ken: daar op ziet ook die hert-verheugende

toezegginge aan de Geloovigen van Laodi

cea, indien iemand myne ſtemme zal hooren, opent 3

ende de deure open doen, ik zal tot hem inko- 26.

men, ende ik zal met hem Avondmaal houden,

ende hy met my. Doch alle Gods Kinderen

ondervinden niet deze zoete ziel-ſtreelende

kusſingen van des Heeren mond. " -

b. Maar deze Witte Keurſteen des Heiligen Gods

Geeſtes verzekert de Overwinnaars ook wel #vr.

op een buitengewoone wyze, als Gods Geeſt zyn volk

ſommige van zyne kinderen zoo aandoet door#

het onmiddelyk gevoelen van zyn liefde, dat#

zy niet van noden hebben, om door reden-ka- #en

veling uit Gods Genade-werk in haar hertede#"

zekerheid van haar vryſpraak voor God op te

maken, die wel door een zoete en ſtille in

luiſtering in haar ziele haar ingeeft, dat zy

voor Gods Vierſchaar zyn vrygeſproken van

alle aanklachten, waarop zy als dan zoo ze

ker en vaſt gaan konnen, als of zy den En

3 gel



166 De wITTE KEURSTEEN

gel Gabriel hoorden zeggen, gy zyt een zeer

gewenſcht man. Om die buiten gewoone ver

Pſ:35.3 zekering ſmeekte David, als hy bad, zegt

tot myne ziele, ik ben uw heyl, endaarop wil

de David wagten, als hy zegt, ik zal hoo

pſ35.9.ren wat God de Heere ſpreken zal, want hy

2 Cor. 12.

3-7

zal tot zyn volk, ende tot zyne gunſtgenooten

van vrede ſpreken. Dit is een rechte voor

ſmaak van den Hemel, doch dat is de ge

woone weg niet die Godt houd met zyne kun

deren, dat ze zoo derven vertrouwen zonder

eenige vreeze. Zoo handelde God van ouds

met de Propheten, en gaf hen zulke klaere

blyken en verzekering, dat dat gene, dat de

Heere hen ontdekte, Goddelyk was, dat zy

daar aan niet twyffelden, en daarom is zul

ken verzekering niet voor alle Gelovigen, maar

voor de minſte, en dat ook op de weinigſte

tyd, die dat eens gebeurd, die heeft iets on

gemeens, dat zelden komt, en ras voorby

gaat, zulken verzekering te ontfangen, is

een zeldzaeme tture van korten duur, en wel

ontfangen zulken die verzekering: 1. Die

God wil brengen in byzondere beproevingen,

om haar dan daartoe bequaam te maken, dan

laat hy wel zulke klaere gezichten en opge

trokkene geſtaltens voorafgaan: cer God Pau

lus overgaf aan de vuyſtſlagen van de Satan.

voerde
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voerde hem God op tot in den derden He

mel: eer Chriſtus verzogt wierd in de woe- Met 3.

ſtyne, vereerde hem God met die ſtemme van 17 en

hoogweerdige heerlykheid uit den Hemel. *** *

2. Zulken gebeurt dat wel eens, die hy een

zwaar kruis wilde toezenden, eer God zyne

oordeelen wilde uitſtorten op den aardbodem,

wierden de dienſtknechten onzes Gods eerſt opent 7

verzegeld aan haere voorhoofden. Ja 3. on-3.

der de zwaarſte tormenten en wreedſte pyni

gingen overſtort Gods Geeſt zyne kinderen

wel met een onbedenkelyke vreugde, getui

gen zyn zoo veele Bloed-getuigen, die al zin

gende en ſpringende na de brandſtaken zyn

gegaan, ja die verklaart hebben, dat zy we

gens de onuitſprekelyke vertrooſtingen van Gods

Geeſt geen pyn gevoelden, maar dat de bran

dende koolen hen waren als zagte en lieffelyk

reukgevende roozen. 4. Somtyds gunt God.

wel aan zieken en dood-kranken zyn buiten ge

woone verzekering des Heiligen Geeſtes, als

hy aan haere verbeeldinge ſomtyds zeer zoete

en heldere beeltenisſen en gelykenisſen van He-,

melſche zaken zoo onderſcheidentlyk vertoºnt

en afmaalt, dat ze die voor haar óogenſchy

nen te zien, en daar door zoodanig werden

aangedaan, als of zy dezelve alreeds in te

genwoordigheid genooten, doende den heme}

- L 4 daelen
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joh. 14

I7

daelen in de ziel, eer dat de ziele in den he

mel opklimt, gelyk den vermaarden Profes

ſor Witſius al in zyn Verbonden heeft aange

merkt uit de ervarentheid van ſommige Hey

ligen, die God met zulke zeldzaeme verze

keringen en vervoeringen als buiten haar zel

ven vereerd heeft : van deze onmiddelbaere

verzekering van Gods Geeſt , deeze Witte

Kenrſteen, mag men nu zo veel redenkavelen

als men wil, het zal evenwel altyt blyven

een groote verborgentheid voor een booze we

reld, welke de Geeſt niet en kan ontfangen,

want zy en ziet hem niet, noch en kent hem

niet. Die kan daar over zoo weinig vonnis

ſen, als een blinde van de coleur. Gelyk dit

niet is de gewoone weg, welke de Heere met

zyn meeſte Kinderen inſlaat, zoo heeft die

ook God in zyn Woord niet geſtelt als een

merkteken van onze vryſpraak voor God, en

van onze genade-ſtaat, dewyl dat meer is te

leven doorgevoelen en door aanſchouwen, als

aan deze zijde van de Eeuwigheid, daar de

gemeene weg is te leven door geloove, en niet

te wandelen door aanſchouwen. Dat nu dat

voorwendzel van het getuigenisſe van Gods

Geeſt geen louter bedrog des Satans is, of ei

gen ingeeving, maar waarlyk het getuigenisſe

van Gods Geeſt zelve, ziet dat breed getoont
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in onze Godgel. Stell. 2 Deel. pag. 526-528.

Zie daar het weergaloos geſchenk van deHe

re Jeſus: edog de voortreffelykheid van de

ze Witte Keurſteen zal nog meer afſteken, zo

gy met my eens verder gaat overwegen:

a. Haar heerlyke omſchryvinge, want Jeſus

vervolgt, dat op die Keurſteen zou ge

ſchreven ſtaan een NIEuwE NAAM, wel

ke niemand en kent, dan DIE HEM oNT

FANGT. - -

a. Die Witte Keurſteen zou verciert wezenop die

met de omſchryving van een NAAM. #

Buiten allen twyffel zinſpeelt de Heere#,

Jeſus op de Raads-vergadering der Ou- eenNaem

den, waarin men, als er een aanziene-#

lyk Ampt was vergeeven, den naam deszen.

genen die men daar toe verkoos, tekende

op een witte gladde ſteen, waarvan het

oorſpronkelyk is, dat de naam betee

kend de waardigheid zelve, waar toe

men iemand benoemde, niet alleen by

Heidenſche, maar ook by Heilige Schry

vers, in dien zin zegt Paulus van Chri

ſtus, dat God hem een Naamgegeeven Phil. 2.

heeft boven alle namen, dat is, God heeft?

hem verheven tot de hoogſte waardig

heid boven anderen. Zo dat de Heere

Jeſus aan zyn Geeſtelyke Overwinnaars

b.. L 5 niet
4
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niet enkelyk belooft een blootenaam, maar h

belooft haar daar onder 1. De hoogſte weer

digheiden aanzien, waartoe hy hen verheffen

zou, niet alleen dat zy dienſtknechten van die

grote Hemel-koning zoude werden, eene weer

digheid, waarop de Tempel-bouwers hun roem

droegen, als zy door de Beämpten van den

Koning Darius, naar hunne namen wierden

gevraagt, zeggende, wy zyn knechten van

de God des hemels en der aarde: maar die de

ze Witte Keurſteen van een genaedige vry

ſpraak hadden, ontfangen, zou verheeven

werden tot de hooge weerdigheid N. Van een

Propheet, die ontdekkinge gekregen hebben

van de geheimen van het Koninkryk der He

melen, en gemeinzaam van God werden on

derwezen, volgens des Heeren trooſtryke

, toezegginge door de Propheet Jeſaias, alle

Jeſs413uwe kinderen zullen van den Heere geleert zyn.

2. Zy zouden verkrygen de hooge naam van

Prieſter, naaſt de Koninklyke heerſchappye

was het Prieſterdom de hoogſte Bedieninge

wel eer by Gods Volk en andere Volkeren:

die in het Oude Teſtament eens de Hoogeprie

ſter gezien had met zyn Prieſterlyk gewaad

uitgedoſt, omgord met den Ephod van he

mels-blaauw purper, ſcharlaken en fyn ge

twernt linnen, dragende op zyn voorhoofd

: die
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die goudene Plate, waarin gegraveert waren

die uitmuntende woorden, de Heiligheid des

Heerent op zyn borſt de Borſtlap des Gerich

tes, omzet met de Namen van de twaalf

Stammen Iſraëls, en de Urum en Thummim,

en zyn andere Prieſterlyke klederen, die zou

daar uit hebben konnen lezen de uitmuntent

heid van die waardigheid: in geen minder

achting was het Prieſterſchap by de Heide

nen, de Egiptenaars waren gewoon hunne

Koningen uit hunne Prieſters te verkiezen,

en Julius Caeſar zeide tot zyn moeder op den

dag der verkiezinge, dat hy zich getrooſt

zou houden, zoo hy of Aards-Prieſter, of

balling wierd, edog de wacre gerechtveer

digden werden tot die groote Prieſterlyke

weerdigheid verheeven, immers dat had de

Heere hen al toegezegt by de Propheet Je

ſaia, zeggende, gylieden zult Prieſters des 7eſ or 6

Heeren heeten, die even als certyds de Prie

ſters Gode als zyn Eigendom zyn toegewydt, -

volgens des Heeren gunſtige toezegginge

door de Propheet Maleachi, zy zullen zeit

de Heere der heirſchaeren, te dien dage, dien

ik maken zal, my een Eigendom zyn. Die als

Prieſters gemeenzaam met God verkeeren, en

vrymoedigheid hebben, om met hare offerhan

den in te gaan in het Heiligdom, zoo dat ze

nºte:

Mal. 3.

I7.
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niet eenmaal des jaars ingaan in het Heilige

der Heiligen, maar nu vryheid gekregen heb

ben om alle dagen in te gaan in het Heilige

der Heiligen daar boven, den Hemel zelve,

alwaar zy haere gebeden Gode aanbieden als

een welriekend Reukwerk.

3. De Gerechtveerdigden verkrygen een

nieuwe naam van Koning: het hoogſte doel

wit, waar na eerzugtige herten jaegen, is

een Konings Kroon, edogh de Geloovigen

werden ook tot die weerdigheid verheeven,

1 Pet. 2. zyn ze niet een Koninklyk Prieſterdom, na de

9. uitdrukkinge van Petrus? heeft Chriſtus ons

#" niet gemaakt tot Koningen Gode zynen Vader,p volgens de roem van Johannes? Novarinus

verhaalt van een zeker Koning, die voor een

deel arme Chriſtenen een groote maaltyd aan

richtede, en gevraagt zynde, waarom h

zoo veel eere bewees aan luiden van zulken

geringen en laegen ſtaat, antwoorde, deeze

moet ik eeren als kinderen van den hogen God,

zy zullen zyn Koningen en Princen met my in

de andere wereld. Zekerlyk zulke groote

Vorſten zyn des Heeren lievelingen, die in

waardigheid andere te boven gaan, die als

Koningen hunne Geeſtelyke vyanden, de Sa

En, o tan, de wereld en haar eige vlees beſtryden,

1, die den ſtryd niet en hebben tegen vlees en bloed,

- W/2447”
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maar tegen de Overheden, tegen de Machten,

tegen de Geweldhebbers der wereld, der dui

ſternisſe dezer eeuwe, tegen de geeſtelyke boos

heden in de lucht. Die als Koningen trium

phantelyk over die zegenpraelen, en meer alsRom. 8.

Overwinnaars over hen zyn door Chriſtus die37.

hen heeft liefgehad. Die de wereld tºonder-, 7***

brengen, want al wat uit God geboren is, over."

wind de wereld, die denSatan doen vlieden,

ja die zelf gezagh voeren over haar zelven,

en de oproer in haar eigen gemoed ſtillen,

want die Chriſti zyn hebben het vlees gekruiſt# 5.

met de bewegingen ende begeerlykheden. Im- "

mers dat is de heerlykſte zegenpraal, zyne

eigen ongeregelde driften en luſten te dem

pen, daarom zeide Salomon zeer wel, de

lankmoedige is beter dan den ſterken, ende die#.

heerſcht over zymen geeſt dan die een ſtad in- **

neemt. Die als Koningen de Engelen hebben

tot hunne trawanten, die hen oppaſſen: zyn

ze niet alle gedienſtige geeſten die tot dienſt uit- Heb. 1.

gezonden worden om der genen wille die de za-**

ligheid beërven zullen ? ja die eens hier na

maals als Koningen zullen regeeren, en met

Chriſtus heerſchen, volgens de trooſtryke

belofte van Jeſus, gedaan aan de Gemeente

van Laödicea, die overwint ik zal hem ge- Openb. 3.
ven met my te zitten in mynen throon. 2. I.

- 2. Voor

- .
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Deze 2. Vooral verſtaan wy door deze Nieuwe

Naam , Naam de naam en weerdigheid van Kinderen

# Gods, van Zoonen en Dogteren des Aller

heid van hoogſten, mogelyk, dat de Heiland zin

- #"ſpeelt op de Prophetie van Jeſaias, alwaar

7ſ: 62.2 de Heere belooft dat zyneUitverkoorenen met

- eenen Nieuwen Naeme genoemt zouden wor

7eſ 65. den, welke des Heeren mond uitdrukkelyk noe

+5 men zoude, of op een Prophetie, waarin de

Heere beloofde, dat hy zyne knechten met ee

men anderen naeme zoude noemen, namelyk de

Heere zou haar verheffen tot de weerdigheit

van Kinderen Gods , immers de gerechtveer

digden voor Gods Vierſchaar werden begun

ſtigt met dat voorregt, dat zy Kinderen Gods

werden, zoo veele hem aangenomen hebben,

. - dien heeft hy macht gegeven. Kinderen Gods te

- worden, namelyk die in zynen naeme gelooven.

Ja zy verkrygen zoo de naam van Gods kin

deren, dat daaronder ook belooft werd het

Recht tot haar Vaders erfenisſe. Zekerkyk

een groot voorrecht, Kinderen van die groo

te God te werden, edog de voortreffelykheit

Jeſus be- van dezen Naam zal verder blyken, als gy

looft de met my eens nader gaat beſchouwen -

# b. Haar heerlyke omſchryvinge, als een

Naem op NIeuwE NAAM, wELKE NIEMAND KENT

#- DAN DIE HEM ONTFANG T.

- - Het
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Het eerſte 't welk deze naam beminnelyk

maakt, is, dat het een NIEuwE Naam zou

zyn, Chriſtus noemt met recht dien Naam

NIEuw. N. Zo gy de ſtaat der Geloovigen

aanmerkt voor haar wedergeboorte en vry

ſpraak voor Gods Vierſchaar, zoo miſten zy

toen dien naam, de natuurlyke zondige ge

boorte maakt niemand een kind Gods, maar

alleen de wedergeboorte. Van te voren waren

zy geen kinderen Gods, maar kinderen des Epk 2,

toorns van natuure, maar door de genade ont

fangen zy eerſt die Nieuwe Naam van Kin

deren Gods, achtervolgens Gods trooſtryke

belofte, ik zal het gene myn volk niet en was, ARoz.9

myn volk noemen: ende die niet bemint en was ##

myne beminde: ende 't zal zyn, in de plaatſe

dat tot haar gezegt was. gylieden en zyt myn

volk niet, aldaar zullen zy kinderen des leven

digen Gods genaamt worden. 5. Die Naam

werd genaamt nieuw, wegens haar uitnemen

de deftigheid, ſchoonheid en heerlykheid,

welkers koophandel beter is als de koophandel

van zilver en goud, en al wat u luſten mag,

is daar by niet te vergelyken, daarom ſchater

de Johannes daar over in verwondering uit,

Ziet hoe groote liefde ons de Vader beweezen! 3-2 3

heeft, namelyk dat wy kinderen Gods zouden”

genaamt werden. 2. Het zou een Nieuwen.

Naein
NA
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Naam wezen, om dat die Naam een nieuw

byzonder Recht zou medebrengen, om God

door de verzoeninge van Chriſtus te noemen

Rom. 8. Abba Vadert en met volle vrymoedigheid te

## 4 gaan tot den Throon der Genade. T. Nieuw

I6.
is die Naam, wegens de hemelſche erfenisſe

die deze Overwinnaars als zyne kinderen zul

len genieten, waarop Paulus ziet, als hy

Rom. 8. zegt, ook wy zelve, die de eerſtelingen des
23.

2•

Rom. II.

29.

cap. 56.5

Geeſtes hebben, wy ook zelve zegge uk, zug

ten in ons zelven, verwachtende de aanneemun

ge tot kinderen, namelyk de verlosſinge onzes

lighaams, welkers zoetigheid nog meeſt voor

de Geloovigen verborgen is hier op de aarde.

#7*3. Daarom zegt Johannes, nu zyn wy Kinde

ren Gods, en het is niet geopenbaart wat wy

zyn zullen n. Die Naam werd genaamt

nieuw, om dat zy lang duuren zal: nieuwe

dingen konnen lang ſtaan, zoo zou ook de

ze weerdigheid van Kinderen Gods lang duu

ren, want die weerdigheid zou blyven tot in

der eeuwigheid: immers de gaven Gods zyn

onberouweyk. Zulks dat de Gelovigen noit

van die weerdigheid konnen vervallen. Hoort

eens die trooſtryke belofte Gods, by de Pro

pheet Jeſaia, alwaar de Heere aan de vreem

de en geſmeedene, die hem zouden verkiezen

voor hunnen Verbonds-God, belooft, onr

hen
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hen onder de tyd des N.Teſtaments zo wel,

als iemand anders onder Iſraël, te zullen

brengen in zyn huis en binnen zijne muuren,

de Kerk des N. T. daar hy hen een plaatſe

zou geven, ende een naeme, beter als der zo

men en dogteren, dat is, veel wenſchelyker en

voordeeliger, dan of zy door natuurlyke

voortteeling van kinderen een plaatſe en naam

in Canaan, en onder het oud Iſrael hadden

verkregen: daar had elk, door middel van

geboorte, als een kind een naam in de Geſtagf

Regiſters, en dan ook een zekere plaatſe des

erfdeels die aan haere Stam-naam vaſt was ;

dog nu zouden zy , zelfs, zonder kinderen

zynde, een naam en plaats krygen, veel beter

als zy kregen door middel van hun kindſchap,

dat gaf wel iemand een plaatſe en een naeme

als een gemeen Iſraeliet in 't Land en onder

het volk der Joden, dog niemant in het huis

en binnen de muuren van het Heiligdom, e

dog deze geſheedene nu, die oud-tyds van het

Prieſterdom waren geweerd, zouden geeſte

lyk een plaatſe en een naeme krygen, wer

dende zoo na als iemand toegelaten, om

Geeſtelyke Prieſters des Heeren, en Dienaars

onzes Gods te zyn: dat was ook een plaats

en naam, die men door gebrek van nazae

ten wederom konde verliezen, maar dit zou

M. eën
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een eeuwige Naam wezen, die niet uitgeroeit

zal werde, maar eeuwig en erfelyk zou wezen.

3. Die kan ook genaamt werden Nieuw, in

tegenſtellinge van de Geloovigen des Ouden

Teſtaments, die waren als onmondige kinderen,

ſtaande onder Voogden en Verzorgers, die

Gal. 4. dienſtbaar waren onder de eerſte beginſelen der

* 3 wereld: maar nu zyn wy gekomen tot mon

dige jaren, en ontſlagen van de ſchaduwach

Hek. 11.tige Wet, alzoo God wat beters over ons voor

49 zien hadde. Maar om nog al meer deſſelfs

dierbaarheid te doen afſteeken, zoo vervolgt

hy:
Die 2. Dat die Nieuwe Naam zou GEscHRE

Naam

#ge vEN wezen op die Keurſteen. N. Door het

ſchreven ſchryven van deze Nieuwe Naeme wil de Hei

" land uitdrukken de vaſtigheid en zekerheid

van deze belofte, dat hy haar waarlyk tot

die weerdigheid van het geeſtelyke kindſchap

zou verheffen: zaken, die men onverander

lyk wil doen ſtand grypen, is men gewoon

te ſchryven. Dit was de hooft-reden, waar

om de Heere de Woorden des Wets niet alleen

by Sinai mondeling uitſprak, maar die ook

ſchreef in ſteene tafelen: als de Perſiſche Ko

mingen iets ſchriftelyk beveelden, zoo was dat

niet te herroepen, zoo was ook deze belofte

onherroepelyk, en de Geloovigen kondendaar

- *- vaſt
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vaſt ſtaat op maken, even als of zy een ge

ſchrift hadden, met zyn eigen hand enaer

tekent, want hy, die de overwinninge Iſraels r&oºr.

is, liegt niet. n. Chriſtus drukt daar door 15- 29

ook uit de geduurzaamheid van die Naam en

weerdigheid: de zonde van juda is geſchre

ven, ſtaat er, dat is, die blijft altoos, en ?er. 17.

ſtaat tot haren laſten: even zoo blyft haar"

kindſchap geduurzaam, en zy zullen noit die

weerdigheid verliezen. 3. Hy geeft daar

door te kennen de welmeenentheid en oprech

tigheit van zyn belofte, om haar tot die gro

te weerdigheid te verheffen: woorden zyn

dikwyls maar bedriegelyke tongen, valſche

munten, vermomde aangezichten, want als

iemand iets niet meent, zoo belooft hy d.k-

wils wel iets met woorden, maar wacht zig

wel dat met zyn hand te ſchryven, om niet

klaarlyk van ontrouw overtuigt te werden,

maar die ergens de hand derft onderzetten,

en iets ſchryft, die word gehouden het wel

te meenen, en zyn belofte te willen volbren

gen: zoo was er voorzegt, dat de bekeerde Jºſ H4.5

uit de Heidenen met hare hand zoude ſchryven

dat ze des Heeren waren. Dus wil Jeſus zyn

Overwinnaars verzekeren, dat hy 't oprecht

met hen meende, het gene hy hen beloofde

was hy ook van zins te volbrengen, gelyk

M 2 iemaant
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iemant, die iets ſchryven durft, om dat hy

dien heerlyken Naam ſchreef, zotoonde hy,

dat het hem ernſt was. Maar het heeft nog

zyn nadruk, dat op dien Witten Keurſteen de

zen. Nieuwen. Naam zou geſchreven ſtaan,

want daar door wil hy te kennen geven, dat

den Heiligen Geeſt zyn Volk als een Witte

Keurſteen verzeekerende van haar vryſpraak

voor Gods Vierſchaar, haar met eenen zou

verzekeren van die Nieuwe Naeme, dat ze -

Kinderen Gods zyn: immers dat is het werk

van Gods Geeſt, de Geloovigen ook van

haar kindſchap te verzekeren. Hoe zoet be

veſtigt dit Paulus, zeggende, dezelve Geeſt

#s. getuigt met onzen geeſt dat wy kinderen Gods

zyn. Hoe dat nu Gods Geeſt dat doet, heb

ik reeds boven gezegt, en kunt gy nader

zien in onze Stell. Godgel. 2 Deel, pag.

519-526.

3. Het derde, 't welk deze Witte Keur

ſteen nevens deze Nieuwe Naam aanpryſt,

is, dat NIEMAND DIE KENT, DAN DIE zE

oNTFANGT. Verſtaat hier niet enkelyk een

bloote kennisſe, die alleen in de herſenen

plaats heeft, maar hier ſpreekt Chriſtus van

een doordringende kennisſe, waar door men

een zaak ziet en kent in haar natuurlyke ge

daante, glans en luiſter, daar Paulus van

- - ſpreekt,
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ſpreekt, als hy zegt, de natuurlyke menſche r cor. 2.

en begrypt niet de dingen die des Geeſtes Gods 14

zyn. 2. Hy verſtaat een ondervindende ken

niſſe, die het door de ervarentheid zyn wys

geworden, wat geluk het is een kind van God

te wezen, en van zyn vryſpraak voor God,

en dat kindſchap, door Gods Geeſt te werden

verzekert. Van zulk een ondervindende ken

niſſe ſpreekt David: op dat men op der aarde Pſ: 67.3,

uwen wegh kenne, onder alle de heydenen uw -

heyl: dat is, op dat men door ondervindinge

leeren mag, dat gy ons gezeegent hebt, en

uw aangezichte over ons hebt laten lichten.

3. Hy verſtaat een kennisſe van hoogachtinge

en erkenteniſſe, zoo dat men die op zyn reg-

te prys zet, en na behooren waardeert: dit is Joh. 17.

het eeuwige leven dat zy u kennen. m. Einde-3

lyk meent Chriſtus een kennisſe van onder

ſcheidinge, wien deze Witte Keurſteen en de

ze NIEuwE NAAM is te beurt gevallen.

Als Chriſtus nu zegt, dat niemand die kent Niemant

dan die hem ontfangt, a. Zoo wil hy in het##

gemeen uitdrukken de grootheit van dat goed,#

dat in deze Keurſteen en Naam is opgeſloo- hen ont

ten: dat deze Witte Keurſteen, deze hooge"

weerdigheid en luiſter van Gods kinderen te

zyn, onuitſprekelyk en onbegrypelyk is, zoo

groot, dat men de weergaloosheid van dat

M 3 goed,
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Spreuke

X4. IO.

Pf 4.8.

- raak voor Gods Vierſchaar? met wat voor'p - - - -- - -- - - *

goed, daar in opgeſloten, anderen niet kan

vertellen, nog (alzoo die nog afweezig is)

zich zoo niet verbeelden kan, als ze wel inder

daad is. Niemand kendregt de grootheit van

dat geluk, als die het zelfs uit Gods hand

heeft ontfangen. Het is een ſpreekwyze niet

ongelyk die van Salomon, het hertekend

zijn eigen bittere droefheid, ende een vreemde

zal zig met des zelfs blydſchap niet vermengen.

Dat is zoo veel als of hy zeide, men weet

niet hoe een ander te moede is in voor- en te

genſpoed, zoo lang als men het zelfs niet

heeft ondervonden en geſmaakt. Zo ook hier,

niemand kent dit, dan die het ontfangt : zoo

lang iemand dat niet ondervonden heeft, zoo

weet hy niet recht, wat ſchatten van zalig

heid daar al in opgeſloten zyn: A. Niemand

kan recht oordeelen, wat vergenoegen het in

't herte baard, als iemand door Gods Geeſt

werd verzekert van zyn vryſpraak voor Gods

Vierſchaar, hoe een ziele als dan huppeld in

het gevoelen van Gods heil! zekerlyk baard

dat in hem een vreugde vry grooter als ten

dage, wanneer der godloozen koorn en moſt

werd vermenigvuldigt. Wie kent die ruim

te, die in zulk een ziele komt, op zulk een

trooſtryke verzekering van een genadige vry

GCT1
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een verwydert herte zulk een dan lopen kan

het pad van Gods geboden? Wie anders als

die gene, die met deze Witte keurſteen wer

den begiftigt, kent, wat algenoegzaamheid

zulk een gerechtveerdigde alsdan in God en

in Chriſtus ziet met Mozes, die zigh vaſt

hield, als ziende den onzienlyken. Hoe een #**

Chriſten als dan in Gods algenoegzaamheid"

werd verſlonden, dat zy met Aſaph moet uit

roepen, wien heb ik neffens u in den hemel? Pſ: 73.

neffens u en luſt my ook niets op der aarde: be-*5 **

zwykt myn vleeſch ende myn herte, zo is God

de Rotsſteen mynes herte, ende myn deel in eeu

zvigheid. Wie kend die onverſchroke kloek

moedigheid, welke een verzekerde ziele ſchept

uit bewuſtheid van haar rechtveerdigmakinge

voor God? wat doet haar dat niet roemen in

de verdrukkinge? wat maakt haar dat niet

geharnaſt, om alle duiſternisſe onbekommert

door te wandelen? wie weet, als zy, hoe on

verſaagt het hen maakt, om hare geeſtelyke

vyanden kloekmoedig onder de ocgen te zien,

dat zy met God konnen loopen door een bende Pſ. 18.30

en ſpringen over een muur. B. Niemand ook

als die gene, die deze NIEuwE NAAM ont

fangt, kan ook een rechte verbeelding ma

ken van de grootheid van het geluk van met

dezen Nieuw en Naam begiftigt te wezen.

-- - - M 4 Wie

Rom.5 3



184 De wITTE KEURSTEEN

Stell.

Godgel

Wie dog, behalven de Gerechtveerdigden,

kan een regte beſeffinge maken wat goed het is

dat de hooge en verhevene God, de Koning

der Koningen, die algenoegzaam was, die

het aan geen Zoon ontbrak, arme aardwor

men verheft tot die weerdigheid van zyn kin

deren, die de minſte ſchoonheid, of bevallig

2# heid, of deugdſaemheid niet hadden, waarom

P4-514: God zigkonde laten bewegen, maar die in te

gendeel zyn toorn en verſmaeding weerdig

waren, ja kinderen waren des toorns, des Sa

tans, en der vervloekinge. Ja wie kan zich

na waarde verbeelden de grootheid van dat

goed, en van de erfeniſſe, welke God aan

deze Nieuwe Naam heeft vaſt gemaakt? wat

werd 'er David niet over in diepe verwonde

ring vervoert, uitroepende, 6 ! hoe groot is

Efarao uw goed, dat gy weggelegt hebt voor degenen

die u vreezen! dat gy gewrocht hebt voor de

genen die op u betrouwen, in de tegenwoordig,

heid der menſchen kinderen. 3. Maer in 't by

zonder, niemand kent deze keurſteen en niet

we Naam in haer luiſter, nog kent die by

ondervinding, nog waardeert die na behoo

ren, nog onderſcheid die gene, die daar me

de werden beſchonken, als die geenen, die

dezelve infogº.
4, Nie
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a. Niemand anders als de waere Geloovi-Niemant

en kent dezen Witten keurſteen en Nieuwen# die t
Naam in haar rechte gedaante: wel is waar,#ZTE -

een onbekeerde, die eenige gemeene verligting# deze

des H. Geeſtes heeft ontfangen, die kan wel##

in t gemeen rechtzinnige bevattingen maken te ge

van het geluk van diegene, die een Witte"

keurſteen heeft ontfangen, en met die Alieu

we Naam van kinderen Gods is begiftigt, en

kan daar meenigmaal onderſcheidentlyker van

ſpreken, met meerder oordeel als eenvoudige

Chriſtenen, die daar in waarheid deel aan

hebben, nochtans, die ze niet heeft ontfan

gen, ziet dat geluk niet in haar eigen gedaen

te, ſchoon zy al geoeffende zinnen in de waar

heden hebben, en ook al mooy konnen prae

ten van dezen Witten keurſteen en haar voor

treffelyke naam, zoo zien zy nochtans dit

geluk van Gods Gunſtgenooten niet in haar

overwegende luiſter, en geen wonder, want

die heerlykheid is niet te zien met de oagendes

lighaams, of met de natuurlyke oogen der zic

le: onwedergeboorenen konnen geen groter en

verder uitgeſtrekte kennisſe hebben, als van

de dingen die zy zien, taſten en voelen, en

haar uiterlyke zinnen treffen: zy zyn vleeſthe

lyk, en konnen daarom geen verder kenniſſe

hebben, als van zaeken die het vleeſch koe- ºf

* . M 5 ſteren.
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Joh. 14 ſteren. Hoe zoude dezen dan regte kennisſe

17. konnen hebben van deeze Witte Keurſteen,

deze vertrooſtende Geeſt, van die ruſte, vre

de en vergenoeging in God? van de roemende

blydſchap des herten, onder alle uitterlyk ge

brek en verdrukkinge? van die verzadigende

vergenoegtheid des herten eeniglyk in Gods

gemeinſchap? hoe zoude die dan kennen de

rechte luiſter van deeze nieuwe Naam ? te

meer, om dat de luiſter en heerlykheid van

verzekert te wezen van zyn vryſpraak, en

tot de weerdigheid van Gods kind te zyn aan

genomen, verborgen is, die is gelyk het Ko

Luc. 17 ninkryk der Hemelen, dat niet en komt met

2r uiterlyk gelaat, maar binnen in ons is. Wel

mag David van de Bruid zingen, des Ko

Pſ:45 14nings Dochter is geheel verheerlykt inwendig.

Nieman, b. Die deze Witte Keurſteen en Naam niet

als die ontfangt, heeft daar ook geen ondervindende

#"kennisſé van, zy en weten niet op wat wyze

ſteenont-Gods Geeſt de zyne verzekert van haere vry

#ſpraak voor God by eigen ervarentheid: zy
## zyn het door de ondervinding niet wys ge

onder- , worden, door wat wegen, met wat voor ver

# wisſeling van vreugde en droefheid, geloove

en ongeloove, ſtryden en overwinnen, door

wat voor worſtelingen van de ziele voor Gods

Genaden-throon, om maar een aanblik van

Gods
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Gods goedertierentheid, en na wat ernſtig

zoeken na die trooſtryke verzekering, een ge

loovige die Witte keurſteen ontfangt , dat

druipen van haar oog tot God, dat aanloopen

van hem als een waterſtroom in dengebeden ,

en wat diergelyke bewegingen des gemoeds

meer zyn, die met deze Witte keurſteen ver

gezelſchapt gaan, is een vreemde taele voor

de wereldſch kinderen: zy hebben ook geen

ondervindende kennisſe van dat getuygen van

Gods Geeſt aan de herten der geloovigen, dat

zy van God zyn vrygeſproken, hoe hy haar

werkzaam maakt, om haar ſtaat te gaan on

derzoeken, hoe hy haar doet zien door zyn

verlichtende genade diegenaede in haar herte

gelegt, en hoe hy haar doet doorbreeken tot

dat vrymoedig beſluit, dat zy voor God zyn

vrygeſproken, die het niet wys zyngeworden

wat vergenoegen het in haar ziele baardt,

Gods trooſtryke beloften van haar vryſpraak

aan haar ziele toegepaſt te krygen, gekuſt te

werden met de kusſen van zyn mond, geleid

te werden in zyne binne-kameren, te hooren

Gods ſtemme tot haere ziele, zoon en dogter,

zº'eeſt goeds moeds, uwe zonden zijn al vergee

ven: niemand ook, als de gene, die deze

Naam ontfangt, heeft ondervinding van die

groote weerdigheid van Gods kinderen, van

die
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die kinderlyke beweegingen ontrent God haar

Vader, en van zyn vaderlyke kusſingen: nie

mand weet, als alleen Gods eigen kinderen,

van die kinderlyke begeerte na de gunſtige te

genwoordigheid van God haar Vader, van die

kinderlyke droefheid over de verberging van

zyn Vaderlyk aanſchyn. Zy weten alleen,

wat het is, God als een kind achter na te

ſchreijen, en achter aan te kleven als hy weg

gaat, en de invloed van zyne genaede ont

trekt, en als een kind neerſlachtig te wezen,

eenzaam te zitten en te treuren, als haarVa

der de vriendelyke ſtraelen van zyn aanſchyn

inhoud, dat ze wel klaegen met de Kerk,

Klaaglar om dezer dingen wille weene ik, myn ooge, myn

ooge vliet af van water, om dat de Trooſter,

die myne ziele zoude verguikken, verre van my

is: wat het is te zugten om zyn voorgaande

gunſtige tegenwoordigheid, met David, my

Pſ: 42.3 me ziele dorſtet na God, na den levendigen God,

wanneer zal ik ingaan, ende voor Gods aange

zichte verſchynen? onbekeerden kennen ook

niet die blydſchap, die zy ſcheppen, als hun

Vader zyn genaedige tegenwoordigheid aan

haar openbaert: hoe zy dan konnen zeggen

7eſ 12.1 met de Kerk, ik danke u Heere, dat gy toor

nig op mygeweeſt zyt, maar uwen toorn is af

gekeert, endegy trooſt my Niemant, als zy,
4- WG
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weten ook van die kinderlyke toevlugt, die Pſ:57.2.

zy tot God in haere nooden nemen, even als

een kind in nood loopt tot de ſchoot van zyn

moeder: van die kinderlyke vrymoedigheid, Rom. 8.

waar door zy God konnen ſommeeren op zyn 15.

beloften, en hem aanſpreken als hun Vader.

Zy hebben ook niet geſmaakt, wat het is,

dronken te werden in de liefde van haar Va- #es

der, te genieten Gods Vaderlyke en tedere

liefde, voorzorge, beſchermingeenbewaeringe, gaf 49.

welke alle tederhartigheid van een aardſche 15. 16.

Vader ontrent zyn kinderen te boven gaat.

Wie, als zy, hebben ondervonden, datGod

in haar ziele die trooſtryke taele doet hoo

ren, is niet Ephraim my een dierbare zoone? Ger 31.

is hy my niet een troetelkind ? want ſint dat ik zo.

tegen hem geſproken hebbe, denke ik nog ernſte

lyk aan hem: daarom rommelt myn ingewand

over hem, ik zal my zyner zekerlyk ontfermen

ſpreekt de Heere. En geen wonder, dat nie- i

mandals zy, die by ondervinding kent, want

niemand kan de grootheid en zoetigheid daar

van ſmaeken en gevoelen, als in zyn eigen

zelfs, want gelyk den honigh zoet is in zyn

natuur, ja ook zoet aan allen, maar niemant

zyn zoetigheid ſmaakt, als die, die proeft en

eet, alzooſmaakt ook niemand de zoetighett

W?aft
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van deze Witte Keurſteen en Nieuwe Naam,

als die gene, die ze geniet.

c. Niemand, als diegene, die ze ontfangt,

erkent des zelfs dierbaarheid, en ſchat die

hoog, dat hy daarop heiliglyk zoude verlie

ven, en die voor zyn hoogſte ſchat en dier

baarſte erfdeel verkiezen, maar altyt weegt

de wereld by hem over, en acht die voor zyn

deel en lot, daar op zag Johannes , als hy

*7"3" verheft had het geluk van de waere Gelovigen

tot die groote weerdigheid van Gods kinderen,

zeggende, daarom kent ons de wereld niet, om

dat ze hem niet en kent.

d. Eindelyk zoo kent een onbegenadigde,

die deze Witte Keurſteen, nog dezen Nieu

we Naam heeft ontfangen, niet onderſchei

dentlyk: wie met deze Witte Keurſteen is be

giftigt, en tot die groote weerdigheid van

Gods kinderen is verheven, die kan niet on

derſcheiden die geene, die de taele Canaans

ſpreekt van die gene, die onbekende taelen

ſpreken: en geen wonder, want onbekeerden

die kennen God noch Chriſtus niet, en daar

om konnen zy ook zyne kinderen niet kennen,

joh. 15. daarom zegt Chriſtus, alle deze dingen zullen

21 zy doen om mynes naams wille, om dat zy hem

niet en kennen die my gezonden heeft. En in

het volgende verſterkt hy dat, zy zullen u
" , muit
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uit de Synagogen werpen, ja de uure komt,

dat een tegelyk die u zal dooden, zal meinen

Gode eenen dienſt te doen: ende deze dingen zul

len zy u doen, om dat zy den Vader niet gekent

en hebben nochte my. Vader en kinderen zyn

zaken die opzigt op malkanderen hebben :

de heerlykheit van de kinderen vloeit uit de

heerlykheld van de Vader; nademaal nu de

godloozen de onmeetelyke heerlykheid van de

Vader niet kennen, zoo konnen zy ook de

heerlykheid dezer kinderen niet kennen en onder

ſcheiden, wie tot die heerlykheid zyn verhe

ven: zulks dat niemand dit goed kent, als

die gene, die ze ontfangt. Immers alleen de

waere Geloovigen kennen die alleen, die heb

ben dat geluk in haar rechte gedaante leeren

beſchouwen, die hebben de zoetigheid daar

van ondervonden, hebben daar voor een regte

hoogachting gekregen, zoo dat zy om niets

in de wereld haar ſtaat zouden willen ver- -

wisſelen, ja konnen ook onderſcheiden die ge

ne, die de Heere daar toe heeft willen ver

weerdigen, niet als herten-kenners, want dat

is God alleen: daarom zeide Salomon tot

God in zyn gebed, gy alleen kent het herte 1 Kon.s.

van alle kinderen der menſchen. Maar gelyk 39

menſchen een zaak kennen uit zekere tekenen

en bewyſen; niemand kan vuur in ſyn boe- à

256 M3
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zem dragen, dat hy hem niet en brande;

niemand kan een keerſe ontſteeken, dat ze

niet en lichtte: alzoo werd niemands herte

door het vuur van Gods liefde ontſteken zon

der dat het ook zyne werkingen van buiten

openbaere: nochte het licht van Godsgenade

word in niemands herte geplant, zonder dat

hy ook trachte zyn licht alzoo te laten ſchy

men voor de menſchen, dat zy zyne goede wer

ken zien mogen, en God die in de hemelen is,

verheerlyken mogen. Edog, deze Witte keur

ſteen, deze ziels- verrukkensmachtige ſtree

lingen en omhelſingen van Gods Geeſt waſt

niet op den akker van den menſch zelve,

maar vloeid vºort van Gods genadiggeſchenk,

dies belooft hier de Heere Jeſus aan zyn gee

ſtelyke Overwinnaars, dat

## 2. Hy aan hen zal GEvEN die Witte

K#- Keurſteen. Bewaarden de Richters onder de

## Heidenen de Witte Keurſteenen, daar zoude

## de Heiland deeze Witte Keurſteen hen zelfs

ven. GEVEN. N. Om hen volkomen van haar

vryſpraak en groote weerdigheid te verzeke

ren, daar op aarde voor de wereldſche Vier

- ſchaar nog twyffel konde overblyven, daer

zou Jeſus voor haer de minſte twyffel niet la

ten overblyven, of haer in het duiſtere laten

zitten, maer hy zou haer die Witte Keur

ſteem,

t
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d

ſteen, die verzekerende Geeſt zelfs in hunne

handen geven, hy zou niet alleen door zyne

trouwe Gezanten haar laten verzekeren van

haar vryſpraak voor God, en hunne verhef

finge tot die weergalooze weerdigheid van

Gods Kinderen, en hen laten aankondigen dat

hunne zonden voor Gods Rechtbank waren

uitgewiſt, en dat zy recht gekregen hadden,

tot de Hemelſche erfeniſſe : troºſt, troºſt.'

myn Volk, zal ulieder God zeggen, ſpreekt na

het herte van Jeruſalem, roept haar toe, dat

hare ongerechtigheid verzoent is, maar hy zou

de die verzekering in hen krachtdaedig wer

ken, en hen overſtorten met den Geeſt uit

der hoogte, om in haar herte dat genaden

werk te verzegelen. 5. Jeſus wil hier door

alle verdienſten uitſluiten, dat er niets in hem

zoude wezen, waar door zy, die weldaad

verdienen zouden, maar dat het een enkel,

geſchenk des Hemels zoude wezen, en een

genade-gifte Gods, waarom Paulus, als hy

de Galaters van alle werk- heiligheid wilde

afmaenen, vraagde, dit alleen wil ik van u Gat 3 2

leeren, hebt gy den Geeſt ontfangen uit de zer

ken der Wet, of uit de Predikinge des Geloof ?.

2. Maar hoe grooter goed, hoe volmaak- p .

ter ook moet wezen de ſpring-bron waar uit geſ,

het zelve voortvloeit, dies ſtelt de Heere *****

N Jeſus2
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Jeſus z1G zELvEN hier voor als die mildda

dige GEvER, zeggende, IK zAL HEM GE

vEN EENEN wITTE KEuRSTEEN. Zeker

lyk is de Heiland Jeſus de Uytdeelder van de

ze heerlyke weldaat, want gelyk hy een on

wederroepelyk vonnis over demenſch ſtrykt,

dewyl de Vader alle dingen in zyn hand heeft

gegeven, zo is hy ook een Uytdeelder van zy

ne verworvene weldaeden, en byzonder van

deze Witte Keurſteen, dezen Geeſt der aan

neminge tot kinderen, die hen verzegelt tot den

dag der verlosſinge. En geen wonder, want

als hy over alle de magten der helle had ge

zegenpraalt, heeft hy macht ontfangen om

gaven uit te deelen, daarom zong David al

in den Geeſt den Meſſias te gemoet, gy zyt

opgevaeren in de hoogte, gy hebt de gevanke

misſe gevankelyk gevoerd, gy hebt gaven geno

men om uit te deelen onder de menſchen : en

daarom aan hem is die magt gegeven, hy is

die Leeuw uit de ſtamme Juda, die ſluit dat

niemand en opend, en opend dat niemand en

ſluit. Ja hy heeft alleen die goddelyke kragt,

om een ziele geruſt te ſtellen, de Apoſtelen

mogen de Geeſt van den hemel op de uitver

koorenen door haere gebeden en krachtig ge

loove doen nederdaelen, een Paulus mag al nat

maken, niemand evenwel van hen is magtig

- - - -
- --

CCIA
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een ontroert gewisſe te ſtillen, dat alles is te

vergeefs, indien de HeereJeſus niet mede wil

werken.

Deze Witte Keurſteen belooft nu Jeſus aan Diſvoor

die gene, die overwinnen. Immers daar door rººkte
- - eurſteenz

zouden zy gehard werden, om allerhande#

verdrukkingen, vervolgingen en wederwaar-jeſ, een

digheden manmoedig door te ſtaan, dies kon-#

den zy niet anders als alle hunne krachten in

ſpannen, om hunne vyanden te overwinnen,

maar van die overwinninge heb ik in de voor

gaande Leer-Reden geſprooken, en daarom

wyze ik den Lezer daarhene.

Zie daar de korte opening van deze ziels- Verhef

verrukkensmachtige Belofte. Driemaal over##

gelukkige, die begiftigt zyn met deze Witte derGe

Keurſteen, en door Gods Geeſt zyn verzekert#”

van hunne rechtveerdigmaekinge voor Gods met zul.

Vierſchaar ! Ja die vereert zyn met die Nieu- ##tº
e - keurſleen

we Naeme, welke niemand kent, dan die ze##

ontfangt ! Waarlyk een onwaardeerbare wel-giftigt.

daad, die des Heeren gunſtgenooten moet

vervoeren in een heilige blydſchap, om te

juichen met de Kerke: ik ben zeer vrolyk in Jeſ. 61.

den Heere! myn ziele verheugd haar in mynen *

God! want hy heeft my bekleed met de klederen

des heyls, den mantel der gerechtigheid heeft

hy my omgedaan, gelyk eenen Bruidegom zºgh

IN 2 777et

r
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met Prieſterlyken cieraad vertiert, en als een

Bruid haar verciert met haar gereedſchap. Im

mers: 1. Ziet gy op dat gene, waar van de

Geloovigen verzekert werden, zoo zal haar

geluk klaar blyken, 't is immers van hunne

vryſpraak voor de Goddelyke Vierſchaar :

waarlyk een verrukkensmachtige weldaad,

een onwaardeerlyk goed voor een elendig

zondaar! N. Tot wat voor vreugde werd

een misdadige niet vervoerd die ter dood is

verwezen, en niet anders verwagt, of hy

zal alle oogenblik na het moord ſchavot ge

leid werden, om door ſcherpregters handen

te moeten ſterven, als hy een pardon - brief

ontfangt, of aan hem wegens den Souverain

Pardon werd aangekondigt, dat hem het le

ven is geſchonken? maar wat grooter ſtoffe

van blydſchap hebben de Geloovigen niet, dat

de groote God van hemel en aarde, die een

Heere is van leven en dood, en magt heeft,

lichaam en ziel te verderven in de helle, hen,

doodweerdige zondaars zynde, een Hemelſch

pardon ſchenkt? tot doodſchuldigen zegt, uwe

zonden zyn u vergeeven, al waren uwe zon

den zoo rood als ſcharlaken of karmozyn, al

ſtelde zig de Satan, den aanklager der broe

deren, zig aan u zyde, om u voor Gods Vier

ſchaar aan te klagen, al zeiden wereldlingen

VdIA
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van u, hy heeft geen heyl by God, ja al ont

roerde u uw eige gedachten en conſttentie, ó!

dat kan alles, Geloovigen u niet krenken,

nu gy deze Witte Keurſteen hebt, zoo is er

voor u geen verdoemenisſe: Alle inſtrumentjeſ:54

dat tegen u bereid word, en zal niet gelukken, 17

ende alle tonge die in 't gerichte tegen u opſtaat,

zult gy verdoemen : dit is de erve der knechten . . .

des Heeren, ende haere gerechtigheit is uit my,

ſpreekt de Heere. 5. Welk geluk zoo veel te

grooter is, als gy aanmerkt dat die vryſprack

en vergeevinge der zonden een baarmoeder is

van alle heil en zaligheid, en ons ſteld, a.

In een daedelyke vrede en vriendſchap met .

God, zoo lang als een menſch niet gerecht

veerdigt is voor Gods Vierſchaar, zo is God

zyn vyand, den hemel is voor hem geſloten,

de hele ſtaat voor hem geopend, om hem met

haar kaeken te verſlinden, Gods toorn ruſt

op hem, God is hem een verteerend vuur,

ja alles wat in God is, zyn magt, zyn wys

heid, zyn rechtveerdigheid is hem tegen ,

maar als hy gerechtveerdigt is, zoo is hy met

God bevredigt: Wy dan gerechtveerdigt zynde

'uit den Geloove, hebben vrede met God door

onzen Heere Jeſum Chriſtum s is een vriend

Gods met Abraham geworden, voor wien

daarom den hemel ſtaat geopent, en alles wat
- - - - --

3 in

Rom. 5 I
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in God is, alle zyne volmaaktheden dienen

om hunne welſtand te bevorderen. b. Die

vryſpraak is ook een ſprinkader van die zoete

ruſte des gemoeds, die alle verſtand te bo

ven gaat, die geeft haar een gevoelen van

5eſ:38.

I7.

Gods liefde, in haar herte uitgeſtort door den

Heiligen Geeſt, dat ze de taele van Hiskia de

haere konnen maken, gy hebt alle myne zon

den achter uwen rugge geworpen. c. Die vry

ſpraak vertierd haar met volmaakte ſchoon

heid, die daar door op haar geleid werd,

zoo dat Chriſtus haar aanziende, met zyn

gerechtigheid bekleed, van haarzeggen kan,

Hoogl. 4. ziet gy zyt ſchoone myne vriendinne, gy zyt
I

-

ſchoone ! d. Die maakt haar ook bequaam

om het beeld Gods uit te drukken, en doet

een gerechtveerdigde God vreezen, met ont

zagh en ootmoed voor hem wandelen, hem

eeren en liefhebben, daarom zegt David, by

Pfr3o 4 u is vergeevinge op dat gy gevreeſt word. Ja,

e. Die ſtort een Geloovige in eene heilige

Heb 1o. vrymoedigheid, om te naderen tot den Throon
22

van Gods genaede, en om alle zaligmakende

genade giften te mogen begeeren, en zonder

eenige twyffeling af te wagten. ô! Wat is

dat niet een ºpmel op aarde, in alle onze

nooden een vrye toegang te hebben tot den

Hemelſchen Throon, alwaar alle onze zaken

zyn
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zyn bepleit ! 2. Ziet gy op de weldaad zel-

ve, de verzekering, welke de Geloovigen

krygen van haere rechtveerdigmakinge voor

God, zoo zult gy haar geluk vergroot zien,

immers verzekert te wezen van onze vry

ſpraak voor God, moet het grootſte genoegen

in ons gemoed baeren, want dat zyn alleen

kusſen van des Heeren mond, en maakt ons

dronken in zyn liefde: ſcheppen de menſchen

een wonderlyke vergenoeging in het verzeke

ren van hun geld en goed, 't welk zy uit

zetten, en konnen die dan haar ziele welmet

dien ryken man aanſpreken, ziele neemt nu

ruſte, gy hebt uw goed wel verzekert, wat

genoegen moet dan niet een Geloovige vin

den in de verzekering van het allerdierbaarſte

dat van het uiterſte belang is, van haar ont

ſlag van alle aanſpraak over haar ſchulden

voor Gods Vierſchaar ? wat kan zulk een .

verzekert Chriſten zyn wegh niet met blyd

ſchap loopen, de grootſte en droevigſte dui

ſternisſen doorwandelen ? hoe heldhaftig en

onverſaagt kan hy niet als een geeſtelyken

Arend, zig by al onwederen, by donder en

blixemen van de Wet, op de vleugelen van

zyn verzekering boven de wolken verheffen,

en zyn verlichte geloofs-oogº, werpen op de

vergeldinge des loons? hoe kan hy niet alle

N 4 “Z'67'
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verzoekingen kloekmoedig afkeeren, om te

pf 23 & zeggen met David, al ging ik ook in een dal

der ſchaduwe des doods, ik en zou geen quaad

vreezen, want gy zyt met my, uwen ſtok en

uwen ſtaf die vertrooſt my. 3. Veſtigt gy u

op die gene, die de Geloovigen voor een

Witte Keurſteen verſtrekt, en haar verzekert

van haar vryſpraak voor Gods Vierſchaar,

zult gy hun geluk nog meer zien afſtraelen,

immers 't is Gods Geeſt, Gods eige mond, die

haar daar van verzekert, immers de Gelovi

gen durven menigmaal die verzekering niet

aanneemen als uit Gods mond. N. In dit ge

wigtig ſtuk kan zy haar niet te vrede houden

met het getuigeniſſe van een Leeraar, die

haar met haere vryſpraak wil trooſten, want

go, 34 a. Als God beroerd, wie kan dan ſtillen? al

29. " gaf Nathan de Propheet aan David moedt

2 Sam, en trooſtryke toezegginge, dat God zyne

***3 - zonden had vergeven, zoo was daarom Da

vid daar niet geruſt op, maar begeerde dat

zelve van God in zyn ziele te hooren, waar

om hy God om zyn trooſtryke getuigenisſe zo

#*3 ernſtig ſmeekte. b. Daarenboven zyn alle

menſchen leugenaars, en daarom konnen de

Leeraars niet alleen rechte treurige Zions,

door het voorſpellen van de vloeken der Wet,

wel ontroeren, en zielen, die niet enzouden

ſter
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ſterven, wel dooden, maar zy konnen ook

wel ſomtyds plaaſteren met looze kalk, gelyk

'er wel zulke valſche Propheten waren in Iſra-Ezech ,

el. Zy konnen wel zielen in 't leven behou-13 11

den, die niet en zouden leven. Die als ontrou-vers 19.

we en onvoorzichtige huisbezorgers en uitdeel-

ders het brood der kinderen wel nemen, en de 2

honden voorwerpen, 2. Gaat hy na zyn ei

ge herte, hy weet wel, dat hy op haar ge

tuigenisſe geen ſtaat kan maken, dewyl, a.

Dat dwaelen kan, argliſtigh is het herte meerjar 17,

dan eenig ding, ja doodlyk is het: wie zal het e . .

- kennen ? het doodelyk hert, door aangeborene -

eigen-liefde, wil wonderlyk daar geern aan,

om wat goeds van haar zelven voor God te

denken: wy zyn geern fraay en mooy in on

ze eigen inbeelding, groote Santen in onze

eigen oogen, onze ſpiegel vleidt ons uitterma

ten, en nergens hellen wy ligter na toe, dan

om te gelooven dat een opgeſmokt blanketſel ， "

ons eigen en natuurlyk ſchoon is. Dat herte * *

bedriegt ons dikwils, en doet ons wel val

ſche ſluit-redenen maken, zo wel om godza

ligen te bedroeven, als om onbegenaedigden

te misleiden met valſche overleggingen: dat be-zie 1,2

drieglyk herte doet de geloovigen wel beſlui

ten dat zy voor Gods Vierſchaar niet zyn ge

rechtveerdigt, of omdat 1. De genaede in

AV 5 haar
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haar wat verdooft is, haar geloove, liefde

en hoope verzwakt is, dat ze met Job wel

yot 6.11 klaegen, wat is myne kracht, dat ik hoopen

'Klaagl.
3. I8e

(Ezech.

33. IO.

Richt. 6.

I2. I3.

zoude? ofte welk is myn einde, dat ik myn le

ven verlengen zoude? ofte met de Kerke wel

zeggen, myne ſterkte is vergaan, ende myne

hoope van den Heere. 2. Ofom dat de zon

den nog te veel kracht op haar hebben, en

daarom vervallen zy wel tot die ongeloovi

ge taele van de Kerk, dewyle onze overtre

dingen en onze zonden op ons zyn, en wy in de

zelve verſmachten, hoe zouden wy dan leven?

3. Of om dat zy wat aan haar zien, dat zy

oordeelen, dat God aan zyn kinderen niet

zoude doen: zy hebben een vooroordeel te

gen de kaſtydingen, die God haar toezend,

en denken, dat de Heere zyn Volk zoo lang

en zoo zwaar niet bezoekt: zoo verkeerd

redenkavelde Gideon, als de Engel des Hee

ren hem verſcheen, ende tot hem zeide, de

Heere is met u, gy ſtrydbaere held, maar Gi

deon zeide tot hem, och myn Heer, zo de Hee

re met ons is, waarom is ons dan dit alles we

dervaeren? ende waar zyn alle zyne wonderen

die onze vaders ons vertelt hebben, zeggende,

heeft ons de Heere niet uit Egypten overge

voert? doch nit heeft ons de Heere verlaten en

heeft ons in der Midianiten handen gegeeven.

Met

|

I
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Met Aſaph laten zy haar wel vervoeren tot

die rouwe klachte, immers heb ik te vergeefs #ſ7313myn herte gezuivert, ende myne handen in on- J4.

ſchuld gewasſchen: dewyle ik dengantſchendag

geplaagt ben, ende myneſtraffinge is er alle mor

gens. 4. Of om dat haar conſtientie eenige

dingen ontgaan zyn, of daar ze geen kennisſe

van draagt, welke nogtans God weet en ziet,

want indien ons herte ons veroordeelt, God is
e 1 Joh. 3

meerder dan ons herte, en hy kent alle dingen. 26.

De oogen van haar ziel werden welgehouden ze 24

dat zy de Geeſt niet en zien. b. Of indien iſ."

ons geweten al een recht beſluit maakt, zoo

konnen de geloovigen dat van haar zelven

zoo vaſt niet aannemen, daar blyft nog wel

een achter-deur open, waardoor zy wel by

haer zelve zeggen, zou ik my niet bedriegen?

al is de vrede getroffen, zoo is men evenwel

niet te vreden, zonder de ratificatie of be

krachtiging, die voor de proclamatie en af

kondiging gaat: al is een pardon-brief ge

paſſeert, zoo is een misdaedige niet geruſt,

voor die hem met Konings zegel bekrachtigt

werd overgegeven. 1. Maar dat is de over

maat van Gods goetheid, dat hy tot onze

volkomen verzekering ons wil ſchenken die

Witte Keurſteen van zyn Geeſt, trouwens die

vertrooſtende Geeſt had Jeſus de zyne al#
looft
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looft tot trooſt tegen zyn weggaan, zeg

#oh. 14 gende, ik en zal u geen Weezen laten, ik ko

i8 - me weder tot u. In dien dag zult gy bekennen

zer, zo dot ik in mynen Vader ben, ende gy in my, en

de ik in u. Als een Bruidegom gaat van zyn

waarde Bruid, laat hy haar wel een zegel van

zyn liefde en trouwe na; even zoo de Hei

land Jeſus, die laat zyn Bruid na de Zegel

ring van zyn Geeſt, na dat zy gelooft hebben

#h r; zo worden zy verzegelt met den Heiligen Geeſt

* der belofte, om haar ondertrouw te bekrach

- tigen, daar toe had hyzig verbonden, want

als hy belooft had, dat hy haar ondertrou

wen zoude, zoo laat hy daar op volgen, ik

ſºſ 2 zal my ontfermen over Lo-Ruchama: ende ik
2. 2. - - - - - - - 2 A. , -

zal zeggen tot Lo-Ammi, gy zyt myn Volk,

ende dat zal zeggen, o myn God! zekerlyk

wat groots, dat hy ons zülken weergalozen

getuigen van onze vr)ſpraak wil geven, zy

nen goeden Geeſt, op wiens getuigeniſſe een

geloovige vaſt kan ſtaat maken. Want a.

1 Cor. 2 de Geeſt Gods is een alwetende getuige, die

** alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods,

Joh. 16 dewyl hy is de waarachtige God. b. Hy is

3- een waarachtige Getuige, die niet liegen kan,

die de zyne in alle waarheid leidt, op wien

P) 39 38 paſſen de woorden van David, de Getuyge

in den hemel is getrouw. c. Hy is een onpar

", tydige
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tydige Getuyge, die daarom onbedriegelyk is

in 't gene hy getuigt. d. Jade Heilige Geeſt

is een genoegſaeme getuyge, die het getui

geniſſe van onze conſcientie verre te boven -

gaat: 1. Want daar onze conſcientie bewy- ,

zen moet, 't geen zy zegt, daar heeft Gods

Geeſt geen bewys van nooden: als hy het

zegt, is zyn getuigeniſſe bewys genoeg, al

zoo hy niet als waarheid kan ſpreken: de, joh. 5.

Geeſt is het die getuigt dat de Geeſt waarheid g: ''

is. : 2. Daar onze conſcientie niet alle dubbin

gen wegneemt, maar altyt nog een achter

deur open houd, daar neemt deze Geeſt alle

dubbingen weg, en werpt alle die hoge ge-, c ,e.

dachten ter neder, makende dat de Gelovi-4, 5,

gen ten vollen van haar vryſpraak verzekert

zyn, en alle hunne aanklaegers konnen uit

dagen, wie zal ons ſcheiden van de liefde &#8

Chriſti ? verdrukkinge, of benaauwtheid, of” ”,

vervolginge, of honger, of naaktheit, of ge

vaar, of zweert ? (gelykgeſchreven is, want

om uwent wille worden wy den gantſchen dag

gedood: wy zyn geacht als ſchapen de ſlachtin

ge.) Maar in dezen allen zyn wy meer als o

verwinnaars, door hem die ons heeft liefgehad.

3. Daar het getuigeniſſe van onze conſcientie

baard ſtille kalmte en geruſtheid in onze zie

le, die Vrede Gods, die alle verſtand te boven". 4. "

333T ,
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Y Pet. I

J.

gaat, daar brengt het getuigeniſſe van Gods

Geeſt in zyn Kinderen voort uitgelatene vreug

de, dat zeJeſus gelovende, haar verheugen

met eene onuitſprekelyke ende heerlyke vreug

de, alzoo die Witte Keurſteen van Gods Geeſt

haar volkomentlyk verzekert, dat de groote

Richter van levenden en dooden haar eens

voor Engelen en menſchen zal vryſpreken.

4. Beſchouwd gy de beſtempeling van deze

Witte Keurſteen, zoo zal de gelukzaligheid

van Gods Volk nog klaarder blyken: die

Witte Keurſteen is immers BESCHREVEN MET

EEN NIEuwE NAAM, wELKE NIEMAND

KENT, DAN DIE HEM ONTFANGT. N. Het

is wat groots, dat deze Witte Keurſteen zou

beſchreven wezen met eenen Nieuwen Naeme:

Wat gewoel maakt de wereld niet om een

roote naam te maken ? maar is dat niet voor

treffelyker, dat de geloovigen de naam van

Kinderen Gods dragen, en daar van verze

kert werden door de Witte Keurſteen, den

Geeſt Gods? had Alexander daar veel mede

op, dat hy zig ſchreef een zoon van Jupiter

Ammon te zyn, die genoegſaam wederlegt

wierd door de ſmerte van zyn bloedende won

de: roemde M. Antonius daar op, dat hy

was uit de nakomelingen van Hercules , en

Commodus, dat hy Hercules zelfs was, de

- ZOOIl
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van Jupiter? noemde zigh Sapor de broeder

van de Zon en van de Maan, Deelgenoot der

Sterren in zyn brief aan Conſtantinus: ſchreef

een Seſoſtris dat hy een Koning der Koningen

ende Heere der Heeren was: de Turkſche Kei

zers matigen die zig aan de naam van Ont

zagchelyke en Almachtige, de Keizers van

China laten die zich aanleunen de naam van

Geliefde Zoonen Gods en des Hemels, dat was

maar een ydele roem: dat is grooter ſtoffe van

roem voor Gods Volk, dat zy ontfangen die

Nieuwe Naam van Zoonen en Dochteren des

Allerhoogſten! is dat niet vry wat grooters,

dat de geloovigen niet genaamt werden een

zoon van Eſculapius, een eernaam, waarme

de een Perſiaaſch Koning den Genees-mee

ſter Hippocrates in zynen brief vereerde, nog

een zoon van Pharoôs Dochter, welke weer

digheid Mozes door het geloove konde ver

achten, nog een ſchoonzoon van Saul, dat

David zoo hoog ſchattede, dat hy zeide, is

dat licht in uwlieder oogen des Konings ſchoon

zoon te werden, daar ik een arm en veracht

zaam man ben? maar dat zy genaamt werden

een Zoon en Dochter van God zelve, Kin

deren van die Allerhoogſte Majeſteit ? is dat

wat gerings zyn afkomſt uit die groote God

te rekenen, een erfgenaam Gods te werden,

CIA
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en recht te krygen tot alle de goederen van

het Verbond der Genaede: dankte Plato God

om dat hy hem een menſch en geen beeſt had

geſchaepen? hoe veel meer reden hebben de

geloovigen niet om de overmaat van Gods

goetheid te roemen, dat hy haar met die

ANieuwe Naam heeft begiftigt van Kinderen

Gods, dewyl zy van natuure waren kinderen

des Satans, voor wien opgelegt was een

ſchat des toorns ? maar nu hebben zy recht

gekregen, om alles wat de gelukzalige God

is ofbezit, zich toe te eigenen uit kracht van

een onveranderlyk Teſtament. Johannes,

dien hoogvliegenden Arend, wierd in zulk

een verwondering over dat geluk vervoerd,

dat hy daar over uitriep: ziet hoe groote lief

1 Joh. 3 de ons de Vader bewezen heeft, namelyk dat

wy Kinderen Gods zouden genaamt werden !

5. Ja het is zulk een Naam , die niemand

kent, dan die hem ontfangt. - Wat byzonders

te bezitten, dat by andere niet werd gevon

den, is by veelen een ſtoffe van roem: wat

is het dan voor de geloovige niet iets groots,

dat zy een Naam ontfangen welke niemand

kent dan die hem ontfangt ? zulk een geluk

dat niemand recht kent, als die het geniet:

ô! 't is een Naam, welke den natuurlyken

menſch niet kent, niemant dog kan 't dadelyk

* * Weten,
- - --
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weten, als die het daedelyk ontfangt: hier

op paſſen de woorden van Chriſtus, ik hebbe

een ſpyze om te eeten, die niemand en weet, ja joh. 4.

een Kind Gods te wezen is zulken grooten32

voorrecht, welk zig niemand na behooren en

na waardye kan verbeelden, of met woorden

uitdrukken, immers, gunſtgenooten Gods,

kunt gy wel behoorlyke uitdrukkingen maken,

wat zoetigheid het al in heeft te genieten zyn

tedere vaderlyke liefde, voorzorge, beſcher

minge en bewaeringe, de gemeinzaeme toe

gang tot zyn vaderlyke binne-kameren, ge

kuſt te werden als zyn lieve kinderen met de

kuſſen van zyn mond, gevoerd te werden in

zyn wynhuis, en te ſmaeken dat de Heere goe

dertieren is ? 5. Ziet gy op de Gever van dit

heerlyk geſchenk, zoo zult gy de dierbaar

heid van deze weldaad te meer zien afſteken.

Waardeert men hoog, als men iets fraays

ontfangt uit handen van een man van aanzien

in de wereld, en bewaart men dat zorgvul

dig, hoe moeten dan de geloovigen niet op

genomen wezen met deze Witte Keurſteen,

die zy zelve van Jeſus krygen uit zyn hand,

die op zyn dege heeft geſchreven de naam van

Koning der Koningen, ende Heer der heeren?

Wie zou zig hier niet verliezen en als ver

drenken in dezen Oceaan yan zaligheid?

-- - - - - - - - drie
M-- .

A
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driemaal over zalige dan, die met deze Wit

te Keurſteen zyn begiftigt! -

weder Maer helaas! hoe weinige zyn 'er, diemet

# recht in dat geluk hen konnen verblyden? ik

#ſten die wil my niet ophouden met die van het Paus

deſ, ºf dom, daar men de zielen der Geloovigen in

# naere twyffelingen wil laten ſteken, en alle

ſpreken, verzekering van vryſpraak voor Gods Vier

ſchaar uit hunne herten verband, daar de

Heiland zyn geeſtelyke Overwinnaars een

Witte Keurſteen van een genadig Pardon be

looft te zullen geven, en des Heeren Geeſt

in de herten der geloovigen getuigt van

hunne genaden-ſtaat : kan iemand nu twyffe

len aan de waarheid van Gods getuigeniſſe,

die de God der waarheid is, en niet anders

als waarheid ſpreken kan? -

Beſtraf. 1. Maar helaas! wat zyn 'er niet vele Ge

## reformeerde Beldere, die al Paaps zyn eerzy

belyders 't weten? die deze Witte Keurſteen tegen

# ſpreken, deze verzekering van zyn vryſpraak

drag deſt voor Gods Vierſchaar in een roemend Chri

#e- ſten uitkryten voor vermetelheid, hoogmoed
ring be- T. e e en e- e

## en ydelheid, die zulk een juichend Chriſten

wel zoude toebyten, als eens Feſtus Paulus

dede, gy raaſt, alsof dat een verwaantheid

was, welkers grond is, niet hunne eige in

beelding, maar Gods werk, in hunne herten

- ge
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gelegt, en dat God zelve tot een teken van

onze vryſpraak voor zyn Hemelſche Vier

ſchaar in zyn Woord heeft geſtelt. Waarlyk

wonderlyke en vreemde gedachten maken deze

menſchen in een zaak van zulken groot aan

belang als dit is! zy willen niet getwyffelt

hebben aan de zaligheid, zy hebben nooit

met een Heman twyffelmoedig geweeſt, zy Pf 88,

hebben nooit getwyffelt, of hunne zonden

vergeven zyn: nooit kwam daar over eenige

- bezwaardegedachten in hunne herten op, zy

zouden het voor zonden rekenen in dezen te

twyffelen, die God konnen danken, dat zy

nooit ongeruſt geweeſt hebben, of getwyffelt

hebben aan haere vryſpraak voor Gods Regt

bank, ja die gene, die daar aan twyffelen,

zien zy aan voor melancholyke menſchen, daer

zulke veel eer als wyze lieden, zig op goede

gronden van hunne rechtveerdigmakinge zoe-

ken te verzekeren, en deze menſchen, die

alle twyffelinge afkeuren, vreezende voor

wanhoop, die willen ook niet, dat iemand

zig daar van verzekert houd, meenende dat

men dat zoo niet weten kan, maar dat men

alleen moet hoopen dat het wel met ons zal

gaan, zonder eenig verder onderzoek, of

men wel reden heeft, om zig zelve op zulk

een ydele hoope geruſt te ſtellen, als of men

O 2 in.
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in zulk een gewichtige zaak zoo los moeſt te

werk gaan, en de verwachtinge van de eeu

Mat. 7: wigheid op een zandgrond moeſt bouwen,

** gelyk het werk is van een dwaeze, trouwens

hoe konnen zy anders als dat voor een ydele

1 Cor. 2 roem uitmaken, daar de natuurlyken menſch

14 niet begrypt de dingen die des Geeſtes Gods zyn,

want zy zyn hem dwaasheid, ende hy en kan

ze niet verſtaan, om dat ze geeſtelyk onder

ſcheiden worden.

overtui- 2. Waren er aan de andere kant niet vele

#die roemen, dat zy ook die Witte Keurſteente gene Nº L., L," e

#*#- van Chriſtus hebben ontfangen, die waenen

dergent dat zy voor Gods Vierſchaar zyn vrygeſproig di - en

#aken, al zyn zy onrein in hun herte, en god

aanma- loos in hunnen wandel, zy zyn menigmaal

* de ſnoodſte in hun gedrag, en wenden nog

voor, meer verzekering te hebben van hunne

vryſpraak voor Gods Vierſchaar, als de tee

derſte Godvruchtige: waarachtig is Salomons

Spreuke ſpreuke: de Wyze vreeſt, ende wykt van het

*** quaede, maar de zot is oploopende, toornig en

zorgeloos. De Wyze, dat zyn de waere

Godzaligen, die vreezen, die brengen mee

nigmaal hunne dagen door in veel bekomme

ring, of zy wel van hunne zonden zyn vry

geſproken, maar de zot, dat zyn genaedelooſe

menſchen, is zorgeloos, zonder eenige vreze

VOOIT



Belooft aan de OVERWINNAARS. 213

voor zyn eeuwig welweezen, die van geen

twyffelinge weten, zelfs niet op hun dood

bedde, hoe zeer men hun ſchud; daer onder

tuſſchen hunne verzekering niet beter is als

een ingebeelde waan, als een groot bedrag van

de Vorſt der duiſternisſe, die hen dus in ſlaep

zoekt te wiegen, of van haer argliſtig herte,

't welk hen jammerlyk bedriegt: en wild gy

dat eens klaer zien, zo laten wy eens gaede

ſlaen, welk de bewyzen zyn waer aen eene

oprechte verzekering van onze vryſpraek voor

Gods Vierſchaer blyken zal, en toetſt daer

aen dan eens uw valſche ingebeelde verzekering

van uw vryſpraak voor God. Ik mag u im

mers op uw droeſem niet laten ſterven: is het

niet beter, dat ik u hier, al was het wat on

zagt, wakker make, als dat gy te laat uwe

oogen open doet in de helle? ó! 't is zulk

een rampſalig bedrag, daer zoo veele elendig

onder verlooren gaen: kom aen, goed goud

wil wel aen de toets, en is die verzekering

die gy voorwend, valſch, zoo is het beter

dat gy het nu weet, als te laat.

1. Die door deze Witte Keurſteen van Gods Kemzeke

Geeſt verzekert is van zyne vryſpraak voor men van

God, die heeft hem dat zoo ligt niet inge-##

beeld, of dat van hem zelf verbeeld, voor ſteen.

en al eer hy in zig heeft gevonden die gron

- O 3 den
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den uit Gods Woord, waer op hy zeker kan

ſtaat maken, want hy heeft al te grooten

'vreeze van bedrogen te zullen werden. N.

Niet alleen is er in de verzekering des Gee

ſtes zulk een klaarheid, glans en majeſteit,

en zulken grooten doordringende kragt tot

de diepſte en innigſte deelen van het herte,

dat Gods kinderen die ſtemme lichtelyk van

joh. 14. de andere konnen onderſcheiden, daer dewe

17 reld die Geeſt noch ziet, noch kent , daer

kennen de Geloovigen hem : daerom zeide

Hogl. 2. de Bruid, dat is de ſtemme mynes Liefſte, ziet

8. hy komt. 3. Maer deze Witte Keurſteen

ſtemt overeen met Gods Woord, en zyn ver

zekering komt daarmede overeen, want het

is de zelve Geeſt die in dat Woord ſpreekt, en

daer de waere geſtalte van de gerechtveerdig

den vertoont. Hoord God dat zelfs beves

geſ:59. tigen, myn Geeſt die op u is, ende myne woor

24 den die ik in uwen mond geleid hebbe, die en

zullen van uwen monde niet wyken, noch van

monde uwes zaads, noch van den monde des

zaads uwes zaads, zeit de Heere, van nu

aan tot in eeuwigheid toe. De gronden waer

op hy die verzekering bouwt, zyn de vol

gende, te voren gemeld, namelyk: a. Een

gevoelen van zyn zondige en verloorene ſtaat.

g. Een begeerte na de gerechtigheid van Chri

- - - - - ſtus.
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ſtus. c. Een aanneeman van de Heere Jeſus,

door een waarachtig geloove. d. De betrag

tinge van waere godvrucht.

2. De oprechtigheid van deze verzekeringe

werd ook gekent uit het gene gemeenlyk daer

voorafgaat, want een kind Gods verkrygt

niet zoo haaſtig, nog zoo gemakkelyk deze

Witte Keurſteen, hy word daar niet medege

booren, maar komt er gemeenlyk door veel

moeite toe. a. Hy is er niet toe gekomen

als door droefheid en verlegentheid over zyn 7eſ:57.

zonden: de Heere ſchenkt deze Witte Keur-*

ſteen alleen aan treurige herten. b. Hy raekt

daer niet toe als door veel worſtelingen met Dan 9.

God in den gebeden. Als Daniel in den ge-**3.

beden was, zo wierd den Engel Gabriel tot

hem gezonden, en zeide tot hem, gy zyt een

| zeer gewenſcht man. c. Hy bekomt dieWit

| | te Keurſteen na veel ernſtig zoeken na dezelve, Pſ. 126.6

vooral in de weg van heiligmakinge. d. Hy

heeft zulk een hoogachting voor die verzeker

de ſtaat, om op een vaſte grond van zyne

vryſpraak verzekert te zyn, dat hy daer in

zyn grootſte geluk ſtelt, en mogt hy tot de

ze hoogte klimmen, hy zou wel alles daar

om willen miſſen, als hy hier maar in mogt.

leven.

3. Dat kond gy ook ontdekken uit het ge

- O 4. InC
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2 Sam. 7.

I8.

ne gepaart gaat met deeze Witte Keurſteen,

namelyk: N. Een heilige ſchaamte en ver

ontweerdiging, waar door zulke verzekerde

zielen als wegſmelten voor God in over

weging van haar eige onweerdigheid, dat de

Heere haar heeft willen rechtveerdigen, dat

ze wel in een heilige beweeging met David

zeggen, wie ben ik Heere Heere, ende wat is

myn huis, dat gy my tot hier toe gebragt hebt?

5. Die verzekering is veel verdonkering en

eclipſen onderworpen, het duurt gemeenlyk

niet lang, als hy op de hoogte komt van niet

te twyffelen aan zyn vryſpraak, of hy werd

wel haaſt eens wederom geſchud, en werd

wel zoo duiſter in zyn ziel, dat hy niets kan

vinden, dat na vorige genaede en vryſpraak,

en na beſluiten van die te hebben, gelykt,

en dat hy niet anders kan werken, als met de

hoope, om Jeſus door het geloove agter aan te

kleven. J. Zulk een wil wel aan de toets,

Pſ. 139.

#8.

die nemen dikwils inkeer tot haer eigen zel

ve, doorzoeken ſerieus de binne-kameren van

haer herte, die leggen dikwils haar geſtalte

bloot voor Gods alziende oogen, en proeven

hacr gemoed aan de onvervalſchte merkteke

men van Gods Woord, die ook wel geern

heeft dat men hem ondervraagt, die zegt

wel eens tot een ander Geloovige, beproeft

my,



Belooft aan de OVERWINNAARS 217

my, en ziet of by my een ſchaedelyke wegh is.

4. De onvervalſththeid van deze Witte

Keurſteen blykt ook uit het gene daar op

volgt, want een waere geloovige leidt die

verzekering tot een zuivere heyligmaekinge,

waer in dog al haer luſt is, namelyk tot een

waeken tegen de zonden, tot bereidwilligheid ,

in des Heeren dienſt, tot onderhoudinge van *

Gods geboden. De Geloovigen zyn als die

raderen, die Ezechiel zag, die omliepen, want

de geeſt der dieren was in de raderen.

En zeker, zoo veele hen eens by deze din- 0vertui

gen nederleiden, hoe zou het niet klaer be-# #

kent werden, dat hunne gewaande verzeke-#r

ring maar een valſche inbeelding is, ſchoon ſekeringe
'er byna niets is, 't welk men hen minder als# heb

die ontwringen kan: want N. Uwe verzeke

ring is maar een inbeelding zonder grond,

want vind gy in u wel die gronden, waarop

die verzekering ruſten moet ? a. Immers

weet gy niet van zoo verlooren te zyn by uw

eige zelven, maar gy zyt met de Kerk van

Laödicea ryk ende verrykt geworden, ende en Openb.3.

hebt genes dingsgebrek, daar gy ondertuſſchen"

arm, blindende maakt zyt: gy hebt het leven Jeſ:57.

'uwer hand gevonden, en daarom zyt gy niet"

ziek. b. Waar hebt gy een verſmachtende

begeerte gehad na de gerechtigheid van Chri

- O 5 ſtus,
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ſtus, welke niet kon voldaan werden, als

met zyn gemeinſchap? ô! gy kend al te wei

nig van de dierbaarheid van Jeſu verdienſten,

hy is by u niet dierbaar genoeg, maar ſtaet

by u op al te laegen prys, uw verlangen na

zyn verdienſten is al te flaauw, als dat gy u

onder de begeerigen na zyne gerechtigheid

zou konnen tellen. c. Weet gy wel van het

omhelzen van de gerechtigheid van Chriſtus

door het Geloove ? is uw herte wel ooit ge

jaegt geworden uit uw zelven, uit gezichte

van uw eigen gebrekkelykheid, om in de

wonde van Chriſtus alleen uw ruſte te zoe

ken? hebt gy ooit wel uit een ontdekking van

de volheid, algenoegſaemheid en bereidwil

ligheid van Jeſus om verlegene zondaars te

omhelzen met de armen van zyn liefde, uit

een hoogachting van zyn gunſt en het minſte

aanblik van zyn goedertierenheid, dat groote

werk van uw zaligheid hem aanbetrouwd,

en in zyn handen overgegeeven? ó! hoe

vreemd is u niet zulk een werk des Geloofs?

wel mogt Jeſus van u zeggen, gy wild tot

my niet komen, op dat gy't leven moogt hebben.

d. Is dat uw werk wel, de heyligmakinge te

betrachten, en Gods beeld in uw wandel uit

te drukken? toont gy niet dat gy daar de

minſte lijſt niet toe en hebt? vertoont gy met

t! W
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uw zondig en vleeſchelyk gedragh niet het

beeld van een andere Vader? zyt gy niet uit

de vader de Duivel, dewyl gy zyn begeertenjobs.

doet ? dewyl gy wandelt na de eeuwen dezer 44.

wereld, na den overſten des machts, des lugts, Eph 2.2

die werkt in de Kinderen der ongehoorzaam

heid.

5. Jauwe verzekering is maar een inbeelding Weele

op ganſch valſche gronden, die aan den toets#
- - € 7Uerze

van het Heiligdom ganſch geen proefkonnen kering

houden. Gy beſchouwt u in ſpiegels die u##r

flatteeren en vleijen, en bouwd op bedriegely-ſpraak op

ke gronden van hooy, ſtroo en ſtoppelen, en#

toond zoo, dat gy die Keurſteen zelfs hebt."

genomen, zonder dat Jeſus u die heeft gege

ven. N. Dan bouwt gy die verzekering eens

op het vlytig waarneemen van den uiterlyken

Godsdienſt, dat gy veel te Kerk gaat, Gods

Woord leeſt, bid, en wat dies meer is, even

als dien Pharizeer , die dit by hem zelven

badt: º God, ik danke u, dat ik niet en ben 1uc. 18.

gelyk de andere menſchen, roovers, onregt veer-IE 12.

dige, overſpeelders, ofte ook gelyk deze tolle

naar. Ik vaſte tweemaal ter weeke, ik geve

tienden van alles wat ik bezitte. Maar wat

zyn dat anders als hoogtens van drek ? ver

wierp de Heere niet alle die uiterlyke gods

dienſt-plegingen van Iſraël, zeggende,#
(757
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Mat. 19.

2O.

Sabbathen, uwegezette hoogtyden, het hy een

roepen der Vergaedering en vermag ik niet: de

Jongeling in het Euangelium had dat alles

al van zyn jeugd onderhouden, dat hy tot

Jeſus zeide, wat ontbreekt my nog? en onder

tuſſchen ging hy onrechtveerdig van Jeſus

weg. P. Of gy grond die verzekering op

uw uitterlyk voorrecht, om dat gy een Lid

maat zyt van de Kerk, het water des doops

op uw aangezigt hebt ontfangen, de uitter

lyke trouw-panden van Jeſus aan zyn tafel

moogd genieten, zonder dat gy denkt, dat

noch de beſnydenisſe, noch de voorhuyt, eenige

nut doet, maar het Geloove door de Liefde

werkende, volgens de taal van Paulus. 1. Of

die verzekering ruſt op een ingebeeld Geloove,

waar door gy meent dat gy voor God zyt

gerechtveerdigt: gy hebt van jongs af ge

hoord, geleerd, en toegeſtemt, dat Jeſus

de Zaligmaeker der wereld is, zonder datgy

daar ooit aan getwyffelt hebt, welke uiterly

ke toeſtemminge van die waarheid gy aan

ziet voor het Geloove zelve, welke ons voor

God rechtveerdigt, en heeft in u verwekt

een ſtoute inbeelding, dat gy voor God zyt

gerechtveerdigt, daar het Geloove, waar

door wy de vryſpraak erlangen, beſtaat in

een daedelyke toevligt van een verlegene ziele

tOt
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tot de gerechtigheid van de groote Borge,

en in een aanbetrouwing van onze ziele aan

Chriſtus. T. Of gy gaat die verzekeringe

grondveſten op uwen burgerlyken en onerger

lyken wandel, waar door gy vry zyt van gro

te en grove zonden, niet eens denkende, dat

een waanwyze Phariſeen zoo bedroogen uit

quam, die pochte, dat hy niet was als ande

re menſchen, roovers, onrechtveerdige, over

ſpeelders, of ook gelyk dien tollenaar, daar

hy evenwel onrechtveerdig van Chriſtus weg

ging. n. Ofuw grond is, eenige kennisſe

van de Goddelyke Waarheden, waar in gy

menigmaal boven anderen uitſteekt, zonder

dat gy eens bevroed, dat deZaligmaker eens

in genen dage, zoodanige een zwarte ſteen

zal toewyzen, die tegen hem zullen zeggen,

hebben wy niet in uwe ſtraeten geleert ? 7. Of Luc. 132

gy maakt uwe gewaande verzekering van uwe”

vryſpraak voor Gods Vierſchaar vaſt, uit de

geruſtheid van uw herte, die meent, dat gy

die Witte Keurſteen hebt ontfangen, om dat

gy de minſte onruſt in uw herte niet en ge

voelt, daar het maar een zorgelooze, afge

ſchroeide, ongevoelige conſcientie is, die van

de duyvel is in ſlaap gewiegt, om u zo veel

te zekerder en zoetvoeriger al lachende als

zyn prooye na de helle te ſlepen. Wanneer
06/4
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Luc. II een ſterk gewapende zyn hof bewaart, zoo is

al wat hy heeft in vrede. -

2. Hoe komt gy ook aan die verzekering

en Witte Keurſteen? zyt gy daar niet ſpoedig

en als in een oogenblik aangekomen ? denkt

gy niet, zou ik niet vrygeſproken zyn voor

Gods Vierſchaar? en beſluit gy dat nietmaar

los, ja ik ben gerechtveerdigt van myn zon

den? zyt gy daar ook niet gemakkelyk aange

komen? gy weet immers van geen voorgaan

de overtuiging, zoeking, en worſteling, om

deze Witte Keurſteen ? want ik vraag u voor

Gods alziende oogen, of u de zonden wel

ooit als een zwaere laſt gedrukt hebben? is

uw herte wel ooit over uwe zonden gebroken

geweeſt? hebt gy ooit daarom wel voor des

Heeren aangezichtgeworſtelt? en hem wel

als een waterſtroom aangeloopen om deeze

Witte Keurſteen van de verzekering des Hey

ligen Geeſtes van uwe vryſpraak voor God?

hebt gy ooit die wel ernſtig gezogt, in naby

heid met God verkeert, om die verzekering

te verkrygen ? ó! die van zulke woelingen

des herten niet weet, noch voor noch na,

bedriegt zich met een valſche ingebeelde verze

kering: en geen wonder, dat gy om deeze

Keurſteen geen moeite doet, want gy hebt

voor deze ſtaat geen hoogachting, gy ſtelt

daar
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daar in geen geluk, en waarom ? gy weet niet

wat voor een ſtaat het is: gy hebt ze nooit

recht gekent of geſmaakt, en daarom zoekt

gy daar ook niet na, maar wenſcht maar te

blyven zoo als gy zyt, om dat gy dan niet

werd ontruſt.

3. Gaat uw ingebeelde verzekering welge

paart N. Met die heylige ſchaamte? weetgy

wereldlingen wel van die verontweerdiging

van u zelven? Zoud gy dan wel menigmaal

denken, dat gy al wat groots voorGod zyt?

5. Weet gy ook wel van die verandering van

ziels geſtaltens, die de waere verzekering me

de brengt? bent gy niet altyt de zelve? gy

weet niet van dan eens wat duiſterder, en dan

eens wat verlichter te wezen, maar in die in

gebeelde verzekering leeft gy altyt in vreede,

zonder eens aangetaſt te wezen. 1. Wilt gy

ook wel aan de toets of uw grond wel goed

is? is er wel iets dat u meer tegenſtaat, als

u voor Gods onderzoek open te leggen, en

uw ziels-geſtalte by het licht van Gods woord

te beſchouwen, of gy daar uit die verzeke

ring van uw vryſpraak wel kond opmaken ?

vreeſt gy niet voor het getuigenisſe van uw

conſcientie ? zyt gy niet als de bankroetiers,

die vrezen hunne boeken open te ſlaan? ſchrikt

gy ook zo niet om het boek van uw conſcientie

tC
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te ontvouwen, om te zien ofgy in uw herte

de gronden van uw vryſpraak voor God vind,

om dat gy vreeſt dat het onklaar zou uitko

men, dat gy die gronden niet zoud vinden,

en dat gy dan beangſt en ontroerd zoud wer

den, willende liever daarna eeuwig beängſt

wezen, als hier door onderzoek van uw ſtaat

ontroerd werden? klopt gy niet liever uw con

ſcientie op de mond, als die wakker is gewor

den en wil ſpreken ? ſchroeid gy die niet

wel als met een brand-yzer toe ? ja wilt gy

van andere wel tot dat onderzoek gebragt wer

'jeſ. 3o.

JO.

den? gy ſtaat immers zoo vaſt in u gewaan

de verzekering vanuwe rechtveerdigmaking,

dat gy quaad zoud werden, als gy verneemt

dat een ander u daarin zou tegenſpreken ofon

derzoeken: begind men u eens in het herte

te taſten, en een weinig daar aan te peuteren,

werd gy dan niet misnoegt, zelfs op Lee

raars, die meer liefde voor uw ziele hebben

als gy zelfs daar voor betoont te hebben,

want het werk kan geen toets uitſtaan, de

wyl het geen grond heeft: die zegt tot de

Zienders en ziet niet, en tot de Schouwers, en

ſchouwt ons niet wat recht is, ſpreekt tot ons

zagte dingen, en ſchouwt ons bedriegerye.

4. Maakt uw gewaande verzekering u ook

wel heyliger? ó neen! gy hebt geen luſt om

heylig
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heylig te wezen, en daarom zoo blyft gy in

uw geheele levens-manier de zelve die gy al

tyt geweeſt zyt, zonder te ſtaan na de waere

heyligheid: zyt gy daar door wel waekzaemer

geworden tegen de zonden ? blyft gy niet al

even zorgeloos de zonden dienen? ja geeft gy

u niet wel meer in de zonden toe? als of gy

nu door Chriſtus meerder vryheid had gekre-

gen om de zonden te dienen,# , try

zyn verloſt om alle deze grouwelen te doen.

zegt gy niet wel met uw daeden, wijkt van Job 2r.

ons, aan de kennisſe uwer wegen hebben wy **

geen luſt. Zoo het een oprechte verzekering

was, zoo zoud gy daar door meer krachten

hebben gekregen, om Gods wille te doen:

hoe komt het dan, dat gy zo geboeit als een

ſlaaf, u door de zonden laat gevangen lei

den ? . - - - 2

Driemaal over ongelukkige, die deze Witte Rampſ

Keurſteen niet en hebt ontfangen ! 1. Uwe##fy'

gewaande verzekering is louter bedrog, gy die#e

meint dat gy iets zyt, daar gy niets en zyt,#"en gy gaat met een leugen in uw rechterhand iſjes.

na het verderf, en zult u bedrogen vinden als

het te laat zal zyn, even als de man, die "T'

zyn hiys op een zandgrond bouwde, maar

de winden zyn gekomen, en de plasregens zyn

tegen dat huys aangeſlagen, en het huis is
0 (2
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gevallen, en zynen val was zeer groot. 2. En

hoe rampzalig is het voor Gods Vierſchaar

niet te zyn gerechtveerdigt ! Immers danmiſt

gy een ſmaak van Godsgoedertierenheid, die

Pf63.4. beter is dan het leven. Alles is u tot uw vloek,

#89 uw ſchatten, uw tafels ſtervende zult gy in

#821 uw zonden ſterven, en al uwe zonden zullen

in Gods Reken-boek tot uwen laſten blyven

open ſtaan :

Mogelyk zal hy u dan in plaats van een Wit

te Keurſteen, een zwarte keurſteen geven, een

knaegend gewisſe op uw doodbedde, dat u

voorſpellen zal uw rampzaligen ſtaat, dag

vaarden voor Gods Vierſchaar, met ſiddering

en beeving aan zyn oordeel doen gedenken,

en een voorſmaak geven van de naereſmerten

der helle: ja wanneer hy dat merkteken niet

en vind aan uwe voorhoofden, van zyn zoo

men en dochteren, en van zyn gerechtveerdig

den, zoo zal hy u toewyzen die zwarte keur

ſteen van een naere veroordeeling, en over u

uitſpreken dat ysſelyk vonnis der verdoeme

miſſe, gaat weg van my gy vervloekte in het

eeuwige vuur, dat de de duivel en zyne Enge

len bereid is. 3. Gy zult ook geen Nieuwe

Naam deelachtig werden, even als op deze

Witte Keurſteen ſtaat, maar zult verachtelyk

wezen voor Engelen en menſchen, even als- - T" ---- -- - - - 'er

-- -- *T *- -- -
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'er ſtaat in het ſlot van Jeſaias Prophetie:

zy zullen allen vleeſche een afgryzinge wezen, Jeſ. 66.

ja gy zult ook uitgeſloten werden uit de voor- "

rechten van Gods Kinderen. Wy leezen by

Ezra, dat ſommige kinderen der Prieſteren, Es, 2.

als zy haar naam zogten onder de gene, die 61, 62.

in 't Geſlagt-regiſter geſtelt waren, en niet en

vonden, dat zy als onreine van het Prieſterdom

wierden geweerd, zoo ook, indien gy uwe

naemen niet en kondvinden onder het geſlachte

van Gods kinderen, wat hebt gy dan anders

te wagten, als dat gy als onweerdige van het

erfrecht der Kinderen Gods zult afgeweerd
werden ?

. Ach, dat gy eens ontwaakte, zorgelooze vºrme

zondaar, en omzag, eer het te laat zal zyn! hing.

wat zoud gy ongelukkig wezen, zoo gy in

die bedrogen waan van voor Gods Vierſchaar

te zyn vrygeſprooken, zoo geruſt en wel ver-

genoegt tot aan uw dood heeneging, en dat

gy uit dien droevigen dwaal ſlaap niet eerder

wakker wierd, voor dat gy daar zoo onzagt

in geſtoort wierd, en uwe oogen in de helle

opſloeg, en daar dan te laat gewaar wierd,

dat gy u misreekent had! waarlyk de Satan

heeft geen grooter liſt dan deze, dat hy de

menſchen wys maakt dat het al wel met haar

ſtaat, en dat zy voor Gods Vierſchaar zyn

- P 2 gé
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gerechtveerdigt, daar ondertuſſchen al hunne

ſchulden op Gods rekenboek tot haeren laſte

ſtaan, aan die verderffelyke koorde trekt hy'er

duizenden geruſt en vrolyk na de helle. En

daarom ſtaat daar na, dat gy deze Keurſteen

de verzekering van Gods Geeſt, dat gy van

hem zyt vrygeſproken, moogt deelachtig wer

den.

Middelen. Wilt daar toe trachten voor Gods Vier

#" ſchaar gerechtveerdigt te werden. N. Zoekt

vier- die door veroordeeling van uw zelven, komt

#"met een koord van veroordeeling om uwen

gerecht- hals, want indien wy ons zelven oordeelden,

***rdigt. zoo en zouden wy niet geoordeeld worden. 2.

#ºr 11 Hongerd en dorſt na de Gerechtigheid van

* Chriſtus, want zalig zyn die hongeren en dor

Mat5.6ſten na de gerechtigheid, want zy zullen ver

zadigt worden. 1. Neemt door den Geloove

Aa. 13. toevlugt tot Chriſtus, want door Jeſus word

39 - een iegelyk die gelooft, gerechtveerdigt. n. Be

geſ:557 keerd u van uwe zonden: de godlooze verlate

zynen wegh, ende de ongerechtige man zynege

dachten, ende hy bekeere zich tot den Heere,

zoo zal hy hem zyner ontfermen, en tot onzen

God, want hy vergeeft menigvuldelyk. Im

mers zou Gods Geeſt u van die Vryſpraekver

zekeren, zoo moeſt gy alvorens gerechtveer

digt zyn.

- 2. Zoekt
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gen, die begiftigt zyt met dezen Nieuwen

2. Zoekt het koſtelyk geſchenk van Gods

Geeſt, de oorzaak van deeze verzekering,

deelachtig te werden : tracht daar toe uw

herte ledig te maken van eigen-liefde, en liefde

tot de zonden en de wereld, houd u neerſtig

onder het gehoor van Gods Woord, neemt

door den Geloove uw toevlugt tot Chriſtus:

ziet deze zaeken breder uitgebreid in onze 1 Deel.

Stell. Godgeleertheid,] bid dan God de Heere pag. 296.

ernſtig om die Geeſt, en legt uwe ziele open*

voor de ſtraelen van de Geeſt en zyn verlich

tende genaede, dat gy de waere geſtalte van

uw herte moogt kennen, ſmeekt zo met Da

vid, Heere maakt my uwe wegen bekent, Pſ: 25. 4.

leert my uwe paden. -

Maar ik wende my tot u, waere Gelovi- Opwek
kinge 07/2

Naeme, welke niemand kent, dan die hem ont-##

fangt. Wat legt hier niet tot uwe verplich-#"

tinge te ſtaan na deze Witte Keurſteen, be- -

ſchreven met dien heerlyken Nieuwen. Naam ?

immers veele uwer miſſen nog deze Witte

Keurſteen, die door Gods Geeſt niet verzekert

zyn van hun vryſpraak voorGods Vierſchaar,

en haar Kindſchap, maar geduurig nog ge

ſlingerd werden door twyffeling, of zy wel

voor God zyn vrygeſproken, en tot zyn kin

deren zyn aangenemen.

P 3 . Ze
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Een op. Zekerlyk is zulk een duiſtere ſtaat zeer be

##langrijk, want zulke onverzekerde zielen,

## N. konnen zich in de gemeinſchap van God

#klarge- zoo niet verblyden, op wien paſt de taal van

* Salomon : daar is een die zich zelven ryk

Spreuke maakt, ende niet met allen en heeft: ende een

'37 die zich zelven arm maakt, ende heeft veel

goed, want uw bezittinge en rykdom is won

der groot, gy zyt beſchonken met die Witte

Keurſteen en die Nieuwe Naam van Kinderen

Gods, maar gy weet het niet, en daarom

klaagt gy, of gy de armſte waard, gy doet

de dagen des N. Teſtaments te kort, want

een Job, een David, een Aſaph hebben zig

zoo verzekert gehouden van haar rechtveer

digmaking en geeſtelyk kindſchap, daar de

bedieninge van Gods genaede doe ſpaarzaemer

was: hoe is dan dit voor u te verantwoorden,

dat gy zoo blyft leven in zoo een ſchuddend

geloove. 2. ô! Gy maakt u onbequaam tot

verſcheidene geeſtelyke betrachtingen: a. Gy

kond God over dat groote genaeden-werk in

uw herte niet behoorlyk danken, gy kond in

zyn dienſt zoo wakker niet zyn. b. Gy zyt

ontrouw aan het geſlachte van Gods kinderen,

die zoo veel goeds niet van u trekken, als zy

anders wel zouden konnen. c. Ja gy ſchrikt

andere menſchen, die nog buiten Chriſtus

zyn
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zyn , af van de weg van Chriſtus, en ver

heugt zoo den duyvel, die niet liever ziet,

als dat gy in die geduurige twyffeling blyft

ſteeken, hy ziet wel dat hy uw ziel uit den

hemel niet houden kan, en dat tot zyn droef

heid, maar dit is hem wederom tot vreugde,

dat hy voor een tyd den hemel uit uwe ziele

mag houden, en dat gy vele van zyn dienſt

knegten van het Chriſtendom afkeerig maakt.

d. Gy kond ook uw herte in allerhande kruys

zoo niet ſterken, noch gy kond ook met zoo

veel blydſchap en vrolykheid uitzien en hals

reiken na het genot van Gods onmiddelyke

gemeenſchap in den hemel, om te zeggen

met Paulus, ook in dezen zuchten wy, ver- 2Cor 5

langende met onze woonſtede, die uit den hemel*

is, overkleed te worden. e. Wat ſlingeringen

zyt gy niet onderworpen, in geval van zon-

den en tegenheden ? hoe werden dan uwege

dachten niet vermenigvuldigt ? hoe ontvalt

dan niet wel uw hoope ? hoe bezwykt dan niet

wel uwe vrymoedigheid, om in geloove uwe
hoofden op te beuren! w -

En waar komt het dog van daan, dat gy

niet meer van uw vryſpraak en geeſtelyk lind

ſchap zyt verzekert, en dat beſluit van uw

genade ſtaat niet kond opmaken ?

P 4 1. De
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oorſaken 1. De voornaeme oorzaak daar van is aan

#, de zyde Gods, des Heeren vrymachtig beleid,Uele Z4: tºt - - - - - - - - -

#ſouveraine beſchikkinge, en heilige bedeeling

## over zyn volk, die niet antwoord van alle zy
an z'ry- - -

#nedaeden, en die daarom wel om heylige en

kind- wyze redenen de zynen inleid in een diepge

" zichte van haar zondelykheid, en een wolke

brengt over de bewyzen van haar genade-ſtaat,

en met zyn Geeſt zich inhoud, dat hy hen

haar geluk niet doet bemerken. 2. Aan de

zyde der Geloovigen ſpruit het N. Uit ſloffig

heid en achteloosheid, waar door gy niet on

zydig gaat oordeelen van uw genade-ſtaat, en

niet naauwkeurig opmerkt en gaede ſlaat het

W. werk Gods in uw herte, waar uit gy vol

gens Gods Woord dat beſluit moet opmaken:

met aandacht en eerbied geeft gy geen nauw

keurig acht op die eerſte opwellingen en uit

gangen van uw herte tot God, op die op

rechte liefde tot hem, op die vrywillige ver

kiezinge van de Heere Jeſus tot Koning, en

die opdracht van uw zelven aan hem ten ey

gendom, en om hem onderdanig te zyn, op

die ſtille blydſthap in den Heere, in zyne

ſchoonheid en majeſteit, in zyne heerlykheid

en lieffelykheid, ja ook wel in zyn heilig

heid, in het aangezichte van Jeſus geopen

baard, zelfs wel met lºfte zeggen tergedag

. . . . tenisſe.
- - -
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tenisſe van zyn aanbiddens-weerdige Liefde:

op die bezaedigde en geloovige onderhande

ling met God in Chriſtus, ſchoon het u on

der dien naam zoo niet voorkomt, op die

worſtelende gebeden om licht, ſterkte, hei

ligheid en bequaamheid om voor God te le

ven, op dat toevlucht neemen tot God in

Chriſtus in nood en gevaar, op dat vragen

aan den Heere in duiſtere zaken om raad, en

op dat ſtil en heimelyk vertrouwen op den

Heere: geduurende welke uitgangen, Gods

Kinderen zyn in een aangename geſtalte, uit

welke uitgangen des herten zy anders zoude

hebben moeten beſluiten dat God zich aan haar

in zyn vaderlyke Liefde heeft geopenbaard in

het aangezichte van Chriſtus, want God is

een verteerend vuur voor een zondaar als zon

daar, en dat veroorzaakt een vlieden van

God, ja dat de Geeſt Gods daar woond, als

een Geeſt der aanneeminge tot kinderen. Om

dat gy, klein geloovigen, dit genaden-werk

niet naauwkeutig genoeg opmerkt, daar van

daan kond gy niet komen tot die vaſtſtelling,

dat gy zyt vrygeſproken voor Gods Vierſchaer,

en dat gy Kinderen Gods zyt. 5. Het ont

ſtaat ook wel uit zwakheid des geloofs, en uit

kracht van de onreine vrees en wantrouwen,

daar de allerheiligſten nog mede hebben te

- P 5 WCI
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Gear.45

26.

worſtelen: het ongeloove mengt zig hier ge

weldig in, gy kond niet gelooven, dat God

zulk een gering aardworm zou verheft heb

ben tot dat groote geluk, dat gy zoud zyn

vrygeſproken en tot zyne kinderen aangeno

men, even als Jacob, hoorende hem bood

ſchappen van Joſeph dat hy nog leefde, en

ook nog Regeerder was in gantſch Egipten

land, zyn herte bezweek, want hy geloofdeze

niet. 2. Mogelyk ontſtaat uwe onzekerheid

ontrent uw vryſpraak voor God en uw kind

ſchap uit onkunde. a. Of van de geſtalte van

een waere gerechtveerdigde en van een Kind

Gods: gy hebt mogelyk geen onderſcheidene

en klaere bevattinge van het Verbond der ge

naede, en hoe een zondaar voor God werd

gerechtveerdigt en een kind vanGod werd, en

daarom wild gy menigmaal zulke en zulke

kentekenen van een gerechtveerdigde en van een

Kind Gods in u bevinden, die dikwils niet

het wezentlyke, maar veeltyd groote trappen

zyn in het geeſtelyk leven, daar gy van de grond

af moeſt beginnen, en uw ziele onderzoeken,

ofgy in de aanbiedinge van Gods genade niet

ten vollen beruſt, en door die weg niet alleen

ter zaligheid wilt geleid werden? b. Ofdie

ſpruit uit onkunde van de natuur van de wae

re verzekering, gy denkt dat de natuur van
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de waere verzekering van uw rechtveerdigma

king en kindſchap beſtaat in het gevoel en de

ſmaak der Hemelſche goederen en uw geeſte

lyk kindſchap, daar die verzekering beſtaat

in het opmaken van de ſluit-reden uit Gods

Woord, en uit de geſtalte van een waerebe

genadigde, dat men voor God gerechtveer

digt, en een Kind Gods is. c. Of die onze

kerheid neemt zyn oorſpronk uit onkunde van

het getuigeniſſe en de ſtemme van de Geeſt,

deze Witte Keurſteen, gy kend meenigmaal

nog niet de ſtemme van de getuigende Geeſt,

't is menigmaal by u nog morgenſtond in uw

genade-ſtaat, 't gaat menigmaal met u als het

ging met Samuel, die, als God hem de eerſte

maal riep, de ſtemme des Heeren niet kende,

en daarom tot drie reizen God liet roepen, 1 Sam. 3.

en van Eli alvorens moeſt onderwezen werden 48

eer hy antwoorde. Deze Witte Keurſteen,

deze verzegelende Geeſt verzekert ons altyt

niet op een en de zelve wyze van ons Kind

ſchap, dat doet hy niet alleen door indach

tigmaeking van zyn beloften, door vervullinge

van onze ziele met blydſchap, door een ſtille

inluiſtering in de ziel, maar dat doet hy ook

wel door opwekkinge van een gerechtveerdigde

en kinderlyke geſtalte ontrent God onze Va

der, een kinderlykverlangen, liefde, gehoor

Zedt?W71
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zaamheid, toevlugt-neeming tot zyn vaderly

ke ſchoot, en wat diergelyke beweegingen

meer zyn, alle welke gy voor geen getuyge

misſe van den Heiligen Geeſt opneemt. n.

Mogelyk ontſtaat uw onzekerheid uit deze en

gene zonden, die gy niet genoeg tegengaat,

maar involgt, en die maken een ſcheidinge tus

ſchen u en God, en verbergen zyn aanſchyn

van u, dat hy u van uw genade-ſtaat en kind

ſchap niet wil verzekeren. n. Zou het ook

niet wel daar van daan komen, dat gy al te

weinig werk maakt van Gods Woord, welke

de grond is van het beſluit , 't geen Gods

Geeſt u doed maken van uw vryſpraak voor

God, maar u alleen beezig houd met het werk

van uw herte? een Mond-chriſten zoekt maar

alleen eene doorkneede kennisſe van Gods

Woord te bejaegen, met voorbygaan van

zyn herte, de geſtalte van zyn herte gaede

te ſlaan acht hy maar fymelery en dweepers

werk, maar los onderſtellende, dat zyn hert

gaf 44 goed is, doch hy voed zich met asſche, het be
2C

drogen herte heeft hem ter zyden afgeleid, zoo.

dat hy zyne ziele niet redden kan, noch zeg

gen, is er niet een leugen in myn rechterhand ?

Maar gy, die niet geern u zoud misleiden,

houd u meeſt op met uw herte met verzuima

van Gods Woord, daar dat het rechte voedzel

lS.
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is, om u te doen opwasſen in de genaeden-1 Pet. 2.

ſtaat, gy houd het ſlechts voor een Goddelyk 2.

Woord, zonder een waarachtige overreedinge

uwes gemoeds, en vat daar tegen wel een

heimelyk vooroordeel op, als of een ernſtig

onderzoek van dat Woord degeeſtelykheid van

het genade-werk hinderlyk zoude zyn, en als

of aan dat onderzoek zoo veel niet eens was

gelegen, om dat iemand wel met een groo

te kennisſe van de Waarheid kan verlooren

gaan, en ondergraaft zo uw ziele haargrond,

waar op zy ſtaan moet, en zygt alzoo weg

in twyffelmoedigheid, als uw genaeden-werk

werd beſtreden, daar gy tot verkryging van

de Witte Keurſteen vooral moeſt zoeken op te

waſſen in de kennisſe onzes Heeren Jeſus Chri-

ſtus, de rechte weg tot vertrooſtinge en ver

zekering, volgens de wenſch van Paulusaan

de gelovige Coloſſenſen, op dat haere her-Col. 2, 22

ten vertrooſt mogen worden, ende zy te ſamen

gevoegt zyn in de Liefde, ende dat tot allen - ,

rykdom der volle verzekertheid des verſtands, e ,

tot kennisſe der verborgentheid Gods ende des

Vaders ende Chriſti. 1. Op deze Keurſteen

zyt gy mogelyk niet ernſtig genoeg gezet,

uw begeerte gaat er dikwils niet ſterk genoeg

na uit, gy wild daarom de uitgangen uwes

herte niet naauwkeurig gade ſlaan, gy loopt

*. - 'er

l - - - e
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'er God niet genoeg om aan in den gebede,

en daarom onthoud u Jeſus wel deze Witte

Keurſteen. -

Beweeg- Maar ſtaat het zoo met u, zwak geloovi

#gen, zoo weeſt dan niet geruſt, voor dat gyte - -

# deze Witte Keurſteen hebt ontfangen, immers

# zyt gy verpligt na die verzekering van uwe

#" Vryſpraak en Kindſchap te ſtaan. Want, 1.

- God geeft die aan zyne Kinderen als een

groote Privilegie, 't is een groot voorrecht

in zulk een verzekerde ſtaat te zyn, want a.

dan leeft men in veelgemeenzaamheid metden

drie-eenigen God. b. Die verzekering is de

baarmoeder van blydſchap en roem in den

Heere. c. Die brengt voort die aangenaeme

Phil,47. ruſte des gemoeds, die vrede Gods die alle ver

ſtand te boven gaat, en onze herten en zinnen

moet bewaren in Chriſto Jeſu. d. Die maakt

een Chriſten bereidwillig in des Heeren werk,

want als hy goede moed heeft, is hy ook zeer

2Cor. 5. begeerig, 't zy inwoonende, 't zy uitwoonen

*9 de, om hem welbehaegelyk te zyn. e. Die

Witte Keurſteen en verzekering van Gods

Geeſt, maakt een Chriſten kloekmoedig, en

doet hem wandelen in de ruimte, zonder

ſchrik en vreeze in leven en dood, dat hy

pſ: 23.4." David kan zeggen, al ging ik ook in een

dal der ſchaduwe des doods, ik en zoude geen

- - - --- quaad
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quaad vreezen, want gy zyt met my; uwen

ſtok, ende uwen ſtaf die vertrooſten my. Ja, de

Heere is myn licht, ende myn heyl, voor wien'ſ 27 1.

zoud ik vreezen ? de Heere is myns levens

kracht, voor wien zoud ik vervaart zyn ? Is

nu deze Witte Keurſteen van de verzekering

des Heiligen Geeſtes zulken grooten voor

recht als Gods Zelgelring, en als de Ladder

Jacobs, langs welken wy ten hemel konnen

opklimmen, en den hemel hier op aarden in

onze herten haelen, zo zyt gy verplicht daar

na teſtaan, zoo gy dat geluk niet wilt ver-

ſmaeden. 2. Verbind u daar niet toe des Hee

ren volmachtig bevel, willende, dat gy alle

uwe krachten zult inſpannen, om deze Witte

Keurſteen en verzekering van uw vryſpraak

voor Gods Vierſchaar te verkrygen, daar op

ziet de vermaeninge van Paulus, onderzoekt 2Cor 13.

u zelven of gy in het Geloove zyt. 3. Vor-”

dert dat niet de belofte die Chriſtus doet van

deze Witte Keurſteen: zegt de Heiland deze

verzekering van Gods Geeſt toe aan zyne

kloekmoedige Overwinnaars, zoo moet im

mers yder geloovige daar na ſtaan, dat h

deze beloftenisſe mag beërven. 4. Eiſcht dat

ook niet uw eeuwig belang? in het burger

lyke zoekt iemand geern van zyn goeden

ſtaat verzekert te wezen, en zoud gy #
OO
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ook niet zoeken verzekert te wezen, dat gy

reeds met God verzoent zyt ? reekend gy

met recht zulke voor dwaezen, die op een

losſe grond in deze wereld haar goed wagen

en hen bloot ſtellen voor de grootſte armoe

de ? en zoud gy zoo dwaas wezen, dat gy

uw koſtelyke ziele zoud wagen na een ande

re wereld, zonder eengoede verzekering van

uwe vryſpraak voor God door des Heeren

Geeſt ?

Waervan. En daarom, zyt gy begeerig, om die

## Witte Keurſteen en verzekering des Heiligen

moet * Geeſtes deelachtig te werden: 1. Zoo wagt

# uvan eenige dingen, die het getuigenisſe des

## Heiligen Geeſtes zouden verhinderen. N. wagt

keurſteen u, dat gy niet al te ſchielyk uw ſtaat ver

# werpt, en klein acht, of ontkent zyn genade
werk in uw herte gewrocht, als daar is de

droefheid over uwe zonden, hoogachting van

de Heere Jeſus, en zucht tot verheerlyking

van Gods Naam, als of dat een werk van de

natuur was, even als God eens by de Pro

phect Maleâchi klaagde over zyn volk, die

I loochende zyn genade-werk: ik heb hebbe u

'” lieden liefgehad, zeit de Heere, maargy zegt

waar in hebt gy ons liefgehad ? want dat zou

de Heere groote reden van misnoegen geven

dat hy zou terug houden deze Witte Keur

ſteen,
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ſteen, zyn vertrooſtende Geeſt, want in het

minſte is het immers een vrye genaede, daar

gy danbaarheid aan God voor ſchuldig zyt,

daar gy zo doende niet alleen wreed met uw

zelven handeld, maar ook God niet geeft de

eere van zyn vrye genaede. 2. Wacht u van

deze Witte Keurſteen, het getuigeniſſe des

Heiligen Geeſtes tegen te gaan, of hem te ver'

bitteren en vyandelyk te bejegenen: vyanden

brengen malkanderen geen goede tyding, hoe,

zoude deze Geeſt aan u deze blyde maere bren

gen, indien gy hem vyandſchap bewyſt? als

de Iſraëliten zymen Heiligen Geeſt ſmerte had-#g 63

den aangedaan, zoo verkeerde hy haar in ee- "

men vyand, en heeft zelfs tegen haer geſtreden:

ja heeft het gerommel zynes ingewands en zyne

barmhertigheden tegen haar ingehouden. a. ****

Gaat nooit tegen de Geeſt aan met openbaere,

en moedwillige zonden, welke zyn als zo ve

le dikke wolken, die beletten de inſtraelingen ,

van Gods Geeſt, waar mede hy gewoon is de

duiſtere nevelen des verſtands op te klaeren,

om gemakkelyk het beſluit van haar vryſtrack,

en kindſchap te konnen opmaken. David ver

doofde dat trooſtryk getuigeniſſe van Gods

Geeſt door zyn zonde van overſpel met Bath

ſeba en de doodſlach van Uria, waarom hy

zoo ernſtig in den gebede by God aanhield,
* Grº

epº-,
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om de vernieuwinge van dat ziels-verquik

Pf. 51. kensmachtige getuigeniſſe, doet my vretigde

19 ende blydſchap hooren, dat de beenderen zich

verheugen die gy verbryzelt hebt: en dan eens,

geeft my weder de vreugde uwes heyls: ende de

vrymoedige Geeſt onderſteune my. b. Hoed u

ook van de bewegingen en kloppingen des Hei

ligen Geeſtes af te wyzen: lokt hy u uit, en

verwekt hy in ugoede bewegingen, zo ſlaat

zyn aanzoek niet af, evenals de Bruid dee

de, als haar Ziel-bruidegom aan haar deure

Hoogl. 5. klopte, zeggende, ik hebbe myne voeten ge

3. wasſchen, hoe t zal ik ze weder bezoedelen?

vers 4. want dan zoude het u ook met haar bitter

en hard vallen, dat hy zyne hand zoude trek

ken van het gat der deure, en uw ingewand

ontroert zoude werden om zynent wille, dat

gy met de Bruid zoud moeten klaegen, ik

vert 5, ſtond op, om myne Liefſte open te doen: enmy

ne handen drupten van myrrhe, ende myne vin

gers van bloeijende myrrhe, op de handhaven

des Slots. Ik dede mynen Liefſten open, maar

myn Liefſte was geweken, hy was doorgegaan.

Maar legt u liever gewillig voor hem open,

om van hem bewerkt te worden, en de raad

van zyn Geeſt veerdig op te volgen, als hy

aanport tot bidden, of tot leezen en hooren

van Gods Woord, en zegt, zoekt myn aan
• - gezichte,

vers I5.
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gezichte, laat dan dien wedergalm hooren,

ik zoek uw aangezichte, 6 Heere! c. WagtP627 8.

u ook, om u te kanten tegen dit Zoet getiti- -

genisſe van Gods Geeſt door ongeloove, om te

zeggen met den vroomen Job, indien ik roc

pe, ende hy my antwoord, ik en zal niet geloo-jl 9.16

ven dat hy myne ſtemme ter ooren genomen heeft. -

Neemt liever zyn getuigeniſſe aan met geloo

ve, anders maakt gy door uw ongelovigheid

Gods Geeſt tot een leugenaar, moet dat Gods, Goh. 5

Geeſt niet zeer bedroeven, dat gy zooras ver-iº." "

valt tot ongeloove aan zyn getuigeniſſe, wel

ke meerder is als het getuigenisſe der menſchen, 17,5.5

alzoo hy de Waarheid zelve is, zoo lang de-9.

ze Witte Keurſteen Gods Geeſt tot uw herte

ſpreekt, getuigende, dat gy zyt gerechtveer

digt, en deze Nieuwe Naam hebt ontfangen,

zoo gelooft gy zyne inſpraak, (want dan

kond gy niet twyffelen) maar zoo ras houdt

dat getuigeniſſe niet op, ofgy Yald wederom

tegen uw belofte in dat zelve ongeloove, is

het geen phantaſie, ydele inbeeldinge van

myn bedriegelyk herte? zou het wel waarwe

zen, dat Gods Geeſt tot myn herte dat heeft

getuigt ? even als of iemand u een blyde tyding

bragt, en zoo lang als die geloofweerdige

man die boodſchap mondeling verkondigde,

gy zyn woorden geloofde, maar zoo ra9hy

2-2 op
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ophield van ſpreken, gy ook ophouden zou

de zyn tyding te gelooven: zou zulk een

gedrag die man op een ander tyd niet doen

zwygen? zo zoude ook deze booze ongeloo

vigheid in het toekomende Gods Geeſt doen

ſtilzwygen. 1. Wacht u, dat gy u niet en

ſtoot aan die volle verzekering des Heiligen

Geeſtes, welke gy gewaar werd in ſterk gelo

vigen, als of het voor u onmogelyk was tot

die hoogte eens te konnen komen: zulken

vooroordeel zou een groote hinderpaal wezen

om tot die trooſtryke verzekering te geraken,

en na die Witte Keurſteen met ernſt te zoeken

en te jaegen: hoord of ziet gy, dat een groot

Chriſten die vaſte verzekering van zyn gena

de-ſtaat door deze Witte Keurſteen des Hei

ligen Geeſtes heeft ontfangen, zo moet u dat

veel eer krachtig aanzetten te loopen na die

zelfde fonteyne, uit welke zy alle dat ontfan
gen. * - t

wat een 2. Aan de andere zyde zoekt deze vol

Chriſten gende dingen te betrachten, om deze Witte

#" Keurſteen en verzekering van Gods Geeſt deel

ger ver- achtig te werden: N. Onderzoekt dikwils

# het werk van Gods Geeſt in uw herte, let

ij# naauwkeurig wat redenen hy in u ſpreekt,

***iſten of wat geſtalte of kinderlyke bewegingen hy in

u verwekt, dat gy met David kond zeggen,

- - - - ik
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ik zal hooren wat God de Heere ſpreken zal, Pſ: 85 9

zwant hy zal tot zyn volk, ende tot zynegunſt

genooten van vrede ſpreken: dat nam de Pro

pheet Habakuk neerſtig waar, waarom h

zeide, ik ſtond op myne wacht, ende ik ſtelde Hal 2.1

my op de ſterkte, ende ik hield wacht om te zien

wat hy in my ſpreken zoude. Gy zoud meer

die Witte Keurſteen en verzekering van Gods

Geeſt ontfangen, indien gy de Syriers, de

knechten van Benhadad meer navolgde, die

op Achabs woorden naauw acht gaven, of

zy iets tot trooſt en mocdgeeving van hun

Koning hooren mogten, ende vatteden hae- 1 Kon.

ſtelyk het woord van Achab, leeft hy dan nog? # 32,

hy is myn broeder: gy wild dikwils wel on- ”

derzoek doen na uwe zonden, maar niet na

Gods vertrooſtende genade, meenende dat gy

dan daar op hovaerdg zoud werden : neen,zwak geloovigen, dat is een liſt des Satans, w

die door die weg maar de trooſt uit uwe ziel

zoekt te houden, als gy zyn moedgevende

genaede ongemerk laat heengaan, zou Gods

Geeſt dat moede werden, gy moogt wel on

derzoek doen na uwe zonden tot uw vernede

ring, maar ook naſpeuren Gods genade-wer

kingen tot uwe vertrooſtinge. 5. Maakt u

de ziels-verrukkersmachtige beloften van de

- vergeeving uwerzo: , en van deze Nieit

92, 3 - L2 e -
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geſ. 34 we Naam gemcinzaam: zoekt in 't boek des

19: Heeren, ende leeſt, niet een van deze en zal er

feylen, want mynmond zelve heeft het geboden.

Daar uit zal Gods Geeſt u verzekering geven

w van nwe vryſpraak en uw Kindſchap: die op

spregte het woord verſtandelyk let, zal het goede vin

•g 29 den. 3. Draagt u weerdig als gerechtveerdig

den en kinderen Gods ontrent de Heere Je

ſus en God uw Vader: beäntwoord gy aan

uw verplichtinge ontrent God, zoo zal het

niet haperen aan de Geeſt des trooſtes, want

hy ontmoet den vrolyken, en die gerechtigheid

doet, dangenen die zynergêdenken op haere we

gen. Als de verloorene Zoon tot zyn Vader

wederkeert als een kind, zoo komt hy tot

hem als een Vader, doet hem het beſte kleed

aan, laat voor hem het gemeſte kalfſlachten,

en doet hem de ring van de verzegelende Geeſt

aan zyne hand. T. Wacht met lydzaamheid

na deze Witte Keurſteen van de verzekerende

Geeſt, onder een neerſtige waarneeming van

de genade-middelen, waaronder God belooft

heeft deze verzekering aan de zyne te willen

ſchenken: onttrekt u niet uit moedeloosheid of

traagheid die middelen, waaronder God den

- zegen en het leven belooft, maar houd u daar

n erſtig onder. a. Komt veel onder het ge

hoor yan Gods Woord, zuigt daar dikwils
331ſt

7eſ. 64.

Spr. 22.

I7-I9,
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aan de borſten der vertrooſtingen, daar onder Jeſ: 66.

is de Geeſt Gods gewoon zyn kinderen te ver-1

zekeren van haar genaden-ſtaat, volgens zyn

trooſtryke belofte, dat hy haar zoude ver

het gen in zyn bede-huis. b. Gebruikt daar Jºſ 567

toe ook by alle gelegentheden de heilige Sa

cramenten, die Liefde-zegelen, verzuimt

niet des Heeren Avondmaal by te wonen,daar ,

is het Wynhuis, waarin hy zyn Bruid voerd Hoogl 2:

om haar te vervrolyken, en van zyn liefde 4.

haerwaerds te verzekeren. Die Bond-zegelen

zyn die Flesſchen, waar mede hy zyn Volk Hoºgh 2.

verſterkt: dat ondervond die Kamerling en ”

Moorman van Candace, want als hy door

Philippus wasgedoopt, zo reisde hy zyn weg A4, 8.

met blydſchap. c. Houd by God ernſtig aan 38 39.

om die Witte Keurſteen in het gebed, worſtelt

daar veel om met pleitinge op Gods eigen

beloften, en laat hem niet gaan, voor dat h

cen zegen voor u achter zich laat: onder die

tvorſtelingen is God gewoon de zyne van zyn

liefde te verzekeren: als Hanna gebeden hadde Sa?

om een mannelyk Zaad, wierd zy vertrooſt, #"

en haar aangezicht en was haar zoo droevig

niet meer. Bid God dan ernſtig om die ver

zekerende Geeſt, en zegt met David, zegt Pſ: 35.3

tot myne ziele, ik ben uw heyl ! of met de -

Bruid, zet my als een zegel ºp uw harte, als rºergs 6

- ſ? 4. f'ſ V2
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een zegel op uwen arm. Draagt byzonder uw

begeerte na deze Witte Keurſteen den Heere

voor in uwe eenzaemeſmeekingen, waarin de

ziele vryer met God ſpreekt, en God met de

ziele, daarom ging Iſaak tegens het naeken

van den avond in het veld om te bidden:

als gy zoo met geduld wagt op des Heeren

vertrooſtende genaede, zoo zal hy uw herte

"/" * verſterken, want die den Heere verwachten,

Jeſ:4c. zullen de kracht vernieuwen. David hadden

34. - 9 7/'07/'77' - -

Pſ: 49, 2 Heere lange verwacht, en hy had zich tot hem

geneigt, en zyn geroep gehoort.

'erplich- Maar Geloovigen, die het geluk hebt, dat

# van gy met deze Witte Keurſteen zyt begiftigt,

## en door Gods Geeſt verzekert zyt van uwe

#" vryſpraak en van de Nieuwe Naam van uw

te ſteen Kandſchap, beäantwoord deze groote welr

zebhez

ontfan- daad befaemelyk: 1. Zinkt weg in verwon

gew, dering over des Heeren weergalooze goedertie

- renheid, dat hy u , zulke ſnoode en ſtraf

ſchuldige zondaeren, om de aangenomene

gerechtigheid van zyn Zoon, uit de afgrond.

van rampzaligheid niet alleen heeft opgehaalt

en tot dat heerlyk voorrecht van zyn kinderen

heeft verheven, maar dat hy door zyn Geeſt

u daar van ten vollen heeft willen verzeke

ren: hoe veel meer reden hebt gy niet als

Hagar, om met verbaaſtheid te *#
- 6
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heb ik ook hier gezien na die, die my aanziet? Gen. 16.

2. Verontweerdigt u over deze onverdiende 13.

gunſt, u zelven veel te gering achtende deze

liefde-kusſen van des Heeren mond, en zegt

met Mephiboſeth, wat is uwe knecht, dat 2Sam, 2

gy omgezien hebt na eenen dooden hond als ik 8.

ben ? 3. Laat uw hert en mond daar over

vervuld werden met Gods lof, dat gy met

David daar over uitſchatert, looft den Heere

myne ziele, en vergeetet gene van zyne welda- ppies.

den: die alle uwe ongerechtigheden vergeeft, 2. 3.

die alle uwe krankheden geneeſt. 4. Verheugd

u over Gods dierbaere genade: a. Dat hy u

heeft beſchonken met de gerechtigheid zynes

Zoon, juicht daar over met de Kerk, ik ben gefor.

zeer vrolyk in den Heere, myne ziele verheugd io.

haar in mynen God, want hy heeft my bekleed

met de klederen des heyls, den mantel der ge

rechtigheid heeft hy my omgedaan : gelyk een

bruydegom zich met Prieſterlykeu cieraad ver

cierd, ende als een bruyd haar vercierd met haar

gereedſchap. Ja ſpringd op van vreugde over

die groote eere, dat hy u heeft gegeven die

Nieuwe Naam van Zoonen en Dochteren des

Alderhoogſten: Johannes riep 'er in blyd

ſchap over uit, Geliefde, nu zyn wiy Kinde- 1 Joh. 3.

ren Gods, dat zyne Gunſtgenooten van vreug-#,,,,

de opſpringen om die ecre: dat ze juichen op ha-”

Q- # #
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re legers. 5. Draagt u waardig die onver

diende gunſt. N. Zyt gy voor Gods Vier

ſchaar vrygeſprooken : a. Wagt u dan van

de zonde, waar van gy zyt gerechtveerdigt.

ziet, gy zyt gezond geworden, en zondigt

niet meer, op dat u niet wat ergers en geſchie

de. b. Wandelt voor God met een kinder

lyke vreeze, dat is immers het einde waar toe

God u heeft vrygeſprooken, daarom zegt

David, by it is vergeevinge, op dat gygevreeſt

werd. c. Zoekt vervult te werden met aller

hande vruchten der gerechtigheid, daar toe

zit. 2.14 gaf Jeſus zich over, op dat hy ons zoude ver

losſen van alle ongerechtigheid, ende hem zel

ven een eigen volk zoude reinigen, yverig in

goede werken. 5. Staat op die Witte Keur
A ſteen ook geſchreve die voortreffelyke Naam

van Kinderen Gods, draagt u dan ook als

Kinderen Gods, bewyſt aan God uw Vader

Joh. 5.

L4.

Pſ 13e. 4

een kinderlyke eerbiedigheid, een kinderlyke

gehoorzaamheid aan zyne beveelen, een kin

derlyke onderwerpinge onder zyne roede en

flaande hand, en een kinderlyk vertrouwen

op God uw Vader. Ziet dat breder in onze

« niet. Stell. Godgeleertheid. 2. Zyt gy door deze

::53r Witte Keurſteen verzekert van uwe vryſpraak

en heerlyk kindſchap : a. Zoo beſtryd uwe

vyandºn klºekmoedig, W3 nf gy zyt verzekert

y in
*
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van uw overwinninge, dat de Heere Jeſus u

eens voor Engelen en menſchen vry verklae-

ren zal: ſtryd dan dengoeden ſtryd des geloofs, 1 Tim. 6

grypt na het eeuwige leven, tot het welke gy 12

ook geroepen zyt. b. Wekt op uw verlangen

na de komſte van uw Bruidegom, waarin al

le aanklachten tegen u zullen vernietigd, en

uw kindſchap volmaakt zal werden, dat gy

met Paulus kond zeggen, ook zº) zelveztig- Rom. 8.

ten in ons zelven, verwachtende de aannee- 23

minge tot kinderen, namelyk de verlosſinge on

zes lichaams.

Maar my dunkt dat ik een zwak-geloovig Moedge

Chriſten hoor klaegen, dat hy vreeſt geen#"

deel te hebben aan de Heere Jeſus, om dat#e,

hy in zyn herte niet heeft ondervonden die

verzekering van zyn vryſpraak en kindſchap

door deze Witte Keurſteen, het getuigeniſſe

van Gods Geeſt , maar geduurig nog met

twyffeling aan zyn genade-ſtaat ſwangergaat:

die klaagt, dat in plaats dat God hem van

Vrede zoude aanſpreken, hem in een wreede

ſchynt verandert te wezen! maar wankelmoe

dige ziele, gy hebt geen reden, om daarom

uw ſtaat weg te werpen: want,. 1. Dealler

heiligſten hebben deeze verzekering wel ge

miſt: met wat droevige twyffelingen wierd

dºen godvruchtigen Heman nietg": d
1 u. O
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hoord hem daar over eens klaegen, van der

Pſ:88.16jeugd aan ben ik bedrukt en doodbraekende: ik

drage uwe vervaarnisſen, ik ben twyffelmoe

dig. Byzonder miſſen Gods Kinderen die

verzekering in dagen van tegenſpoeden, waar

uit zy gaan beſluiten, dat ze in de ongunſt

van God ſtaan: zoo verkeerdelyk redekavelde

Gideon, als den Engel des Heeren hem ver

- ſcheen, en tot hem zeide, de Heere is met u,

Rebt. 6.gy ſtrydbaere held! want hy antwoorde hem,

12- I3 Och myn Heer, zoo de Heere met ons is, waer

om is ons dan dit alles wedervaeren ? ende waer

zyn alle zyne wonderen die onze vaders ons

vertelt hebben, zeggende, heeft ons de Heere

niet uit Egypten opgevoerd ? doch nu heeft ons

de Heere verlaten, ende heeft ons in der Midi

aniten hand gegeeven. 2. Wat betreft dever

zekering, welke Gods Geeſt werkt in Gods

kinderen, daar van moet gy weten: N. Dat

Gods Geeſt die verzekering van haar vryſpraek

niet altyt werkt op eenerhande wyze, gelyk

wy in de verklaeringe gezegt hebben: ſom

migen ſpreekt hy klaar en levendig na haar

herte, die hy dan eens de eene of de andere

belofte met zoo veel licht, kracht en leven

digheid inboezemt, dat zy ten vollen haar

van zyn liefde verzekert houden, zonder o.

verblyving van de minſte twijfſeling, als of

- - Zy
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zy God zelfs hoorde zeggen, uwe zonden Marc. 2.

zyn u vergeven: of als God eens tot Mozes 5:

zeide, ik kenne u hy name, en ook, gy hebt ge- Exod.33

nade gevonden in myne oggen. Sommige doet 12

hy wel de beginſelen van de eeuwige vreugde

in haar herte gevoelen, en verwarmt hen met

zulken levendige hoope van een onbegrype

lyk overwigt van heerlykheid, dat zy als

buiten haar zelven werden vervoerd, en in

zyne liefde als verzwolgen werden: zobrengt
hy hen in zyne binnen-kameren, maakt hen #ºst T.,

dronken van de vettigheden van zyn huys, en

drenkt ze uit de beeken zymer welliſten. Dog" ***

op zulken krachtige wyze ſtort God in alle

zyn kinderen zyne liefde niet uit door den Hei

ligen Geeſt, die ons is gegeven: daar ſterven'er Rºn 5.5

wel, die in al hun leeftyd op zulk een ge-

voelige en krachtige wyze niet verzekert zyn

geworden van hun vryſpraak, die nog kinde

ren zyn in Chriſtus, die de kentekenen van een

begenadigde, uit Gods Woord opgemaakt,

nog niet klaar genoeg kennen, of die op de

genaede die in haar is, zoo naauwkeurig niet

gelet hebben, of die het aan haar verſtand

ontbreekt, om degenade van natuur te kon

nen onderſcheiden: in deze doet Gods Geeſt

dat meer door opwekking van kinderlyke dae

den in haere herten, van God te ontzien,

hem
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hem niet te willen vertoornen, na zyn ge

meinſchap te verlangen: in de jongelingen en

mannen in Chriſtus Jeſus werkt Gods Geeſt

die verzekering meer door hen te doen opma

ken het beſluit van haar genade ſtaat uit die

kenteekenen van haar vryſpraak en kindſchap,

welke zy door inſtraelinge van Gods Geeſt in

haar herte ontdekt hebben: hebt gy dan die

verzekering niet gekregen op de klaarſte wy

ze, mogelykop de minſte wyze door opwek

kinge van genade-werkingen : ſchoon Gods

Geeſt u op de zoetſte en trooſtelykſte wyze

niet verzekert van uw aandeel aan de gerech

tigheid van Chriſtus, zoo hebt gy geen re

den, om daarom uw ſtaat te verwerpen, en

te loochenen dat genade-werk in u gewrogt,

want Gods Woord heeft het beſluit van uw

genaden-ſtaat vaſt te maken, niet geſtelt als

een onfeilbaar kenteken van uw Chriſtendom,

zonder welke gy niet zoudt konnen zalig

werden, neen, dat zyn die merktekenen,

welke met de zaligheid zyn t'ſamengevoegt,

als daar is de wedergeboorte, de armoede des

Geeſtes, het Geloove, en een heylig kinderlyk

Heb 12 gedrag, dat is de heyligmaking, zonder welke
14-,

niemand den Heere zien zal: dit kan iemand

die zwak is, in haar beginſel hebben, ſchoon

hy niet zien kan, dat hy die dingen bezit,

ZOÖ
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zoo dat het zien van die merktekenen, en

het opmaken van het beſluit daar uit ook een

vrugt is uit deze grond, maar niet degrond

zelve. 5. In dit getuigenisſe van Gods Geeſt

zyn ook verſcheidene trappen en graden, in

de eene geloovige is die verzekering in een

grooter trap als in de andere: gelyk God cc

men tegelyken de maete des geloofs mededeeld, zo Rom. 12

is ook elk een van ons de genade gegeven na ” -

de maete der gave Chriſti: want daar zyn kin- E 5.4 -.

deren, daar zyn jongelingen, daar zyn Vaders,

in de genaede, gelyk Johannes die onder

ſcheid, daar zyn gelovigen die in volle ver

zekertheid des geloofs met David konnen

zeggen, de Heere is myn licht ende myn heyl, Pſ: 2-1,

voor wien zond ik vreezen? de Heere is myns

levens kracht, voor zaten zoud ik vervaart

zyn? Anderen zyn gekrookte rieten, rook en de gefa--3

vlaswieken, die geduurig door twijfeling

werden bewogen, die met de Vader van het

bezetene kind, met traenen moeten bidden,

ik geloove Heere, komt myne ongeloovigheid te

hulpe. Trouwens de eene geloovige heeft

meerder verzekering van noden als de andere,

dat deze Witte Keurſteen van Gods Geeſt haar

met meerder kracht en klaarheid verzekert

l van haar vryſpraak en kindſchap. Byzonder

j hebben dat de geloovigen van noden: a. Na
de

A7 irc. 9.

24,
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de angſten van de wedergeboorte: als de ver

loorene Zone worſtelde met ſmerte over zyn

Luc. 15 doemweerdige ſtaat, kuſte hem zyn Vader,

17.22 en verzekerde hem van zyn gunſt door den

zegelring van zyn Geeſt: jonge Kinders geeft

men meer kuſſingen als de oude: als Ephra

im een Kind was, doe heb ik hem liefgehad,

Hof: 1o zeide God by de Propheet Hoſea. God

1 heeft de oudere Chriſtenen zoo lief als dejon

gere, maar ſpreekt dikwils zoo niet van vre

de tot haar ziele, om dat hy die nu als meer

volwaſſene wat alleen wil laten loopen. b.

God is wel gewoon zyn kinderen door deze

Witte Keurſteen van zyn gunſt op het gevoe

ligſte te verzekeren, als hy haer zwaere la

ſten wil opleggen, en groote verzoekingen

toezenden, om die dan te konnen draegen,

zonder daar onder te bezwyken: eer GodA

Gen. 22.braham zoo zwaer verzoekt, en hem oplegt

2. die groote liefde-daad en dat moeijelyke ge

bod, om met zyn eigen handen zyn zoon te

keelen en op te offeren, verſchynt hy eerſt

aan hem, en maakt hem van Abram tot een

Gen. 17. Abraham, een Vader van menigte der Volke

5. ren: eer Chriſtus van deSatan in de woeſty

ne wierd verzogt, vereerde hem God met

een ſtemme van hoogweerdige heerlykheid, de

# 3: ze is myn zoone, mijn geliefde, in den welken
.ir. JF - - - ik
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ik myn welbehaegen hebbe. Eer God Paulus

overgeeft aan de vuyſt-ſlaegen des Satans,

voerd hy hem op tot in denderden Hemel, , .

in het Paradys, alwaar hy gehoord heeft on

uitſprekelyke woorden, die een menſche niet en 2 Cor 12

is geoorloft te ſpreken : zoo hadden de bloed-*” .

getuygen deze Witte Keurſteen en vertrooſten

de Geeſt meer van nooden als wy. c. Voor

zwaar kruys beſchenkt God de zyne wel met .

deze vervrolykende verzekering van hun vry

ſpraak en Kindſchap: eer God zyne groote

oordeelen over den Aardbodem uitſtortede,

wierden de dienſtknechten onzes Gods alvorens 0

door een Engel verzegeld aan haere voorhoof #"

den. 2. Weet ook, wankelmoedig Chriſten,

dat die verzekering van Gods Geeſt in de eyge . . .

wedergeboorenen op alle tyden niet evengroot .

en klaar is, de tyden zyn hier zeer verſchei

den, dan zal David eens zeggen met een ver

zekert vertrouwen, de Heere is myn ſteenrotſe Pſ. 18.2.

ende myn burcht, ende myn uithelper, myn God,

myne rotſe op welken ik betrouwe, myn ſchild

ende hoorn myn heyls, myn hoog vertrek: en

in een andere Pſalm hooren wy hem juichen,

daarom zullen wy niet vreezen, al veranderde 'ſ A6

de aarde haere plaatſe, ende al wierden de ber: * *

gen verzet in 't herte van de zee : laat haere,

wateren bruisſen, laat ze beroert worden, laat

de
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de bergen daveren door der zelver verheffinge.

Maar op een andere tyd zal hy klaegen, à

Pſ:42.7 myn God, myne ziele buigd haar neder in my !

Nu zal de Bruid eens in volle verzekertheid

Hoogl. 2. des geloofs roemen, myn Liefſte is myn, en

«6 de ik ben zyn, die weidet onder de lelien: dan

zal ze eens wenſchen ende verlangen na die

trooſtryke verzekering zynes Geeſtes, zeg

Hoogl. 2. gende, hy voerd my in het Wynhuis, dan
6H - eens, och dat gy my als een broeder was, zui

#"zl 8.gende de borſten myner moeder, dat ik u op de
E - ſtraeten vonde, ik zoude u kusſen, ook en zou

de zy my niet verachten: dan zal ze wederom

eens klaegen over het miſſen van zyn verze

kerende en vertrooſtende genaede, zeggen

Hoey. 3. de, ik zocht des nachts op myn leger hem, dien

** myne ziele lief heeft: ik zocht hem, maar ik

en vond hem niet: ik zeide, ik zal nu opſtaan

ende in deſtad ommegaan, in de wycken ende in

de ſtraeten, ik zal hem zoeken, dien myne ziele

lief heeft: ik zocht hem, maar en vond hem

niet. Klaagt gy nu over het inhouden van

zyn vertrooſtende genaede, gy hebt mogelyk

op een andere tyd de verzekerende genaede

van zyn Geeſt ondervonden. n. God vereert

den eenen Chriſten met de inſpraak van zyn

Geeſt en het getuigeniſſe van zyn Kindſchap

vroeger, en den anderen laeter: ſommigen

k (9/ºger
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omhelſt hy eerſt lieffelyk op haar dood-bedde,

dat ze wenſchen met volle zeylen in de Eeu

wigheid over te ſteken, ja zelfs wel eerſt in

de uure des doods: daar werd verhaalt van

Robbert Glover, dat hy by de brandſtaak ko

mende eerſt Gods genaede gevoelde, en daar

om, ongetrooſte zielen, zyt gy deze Witte

Keurſteen, deze vertrooſtende Geeſt nog niet

gewaar geworden, leeft veel naby uw hert,

om het van rondom wel te bezien, en by des

Heeren Woord , en Gods genaede-werk in

zyn volk te beſchouwen. Werpt daarom uw

hoope niet weg, hy is met zyn indachtigma

kende genaede mogelyk al nader als gy denkt:

wie weet of God u niet haaſt het#

ten opgaan in duiſternisſe: u ſchenken dat on

uitſprekelyk getuigenisſe des Heiligen Geeſtes,

en u als Hagar de oogen openen, om te zien

de put des levendigen waters: zegt dan met ºa

de Kerk, ik zal uitzien na den Heere, ik zal Mich??

wachten op den God myns heyl, myn God zal

my hooren. 2.

Geloovigen, wat vind gy hier dan voor u

geen grootetrooſt-fonteyne tegenallerlei treur

ſtoffe geopend: 1. Klaagd uw conſciëntie u

aan, opend die u de ſchatkamer van Gods

toorn, dan zal deze Witte Keurſteen, Gode

Geeſt u verzekeren van uwe vryſpraak voor

R 2 Gode

/

zalla-Eſtta 3
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3

Gods Vierſchaar, in uwe ziele doen hooren

de trooſtryke aanſpraak, Zoon en Dochter ik

ben uw heyl, weeſt goeds moeds, uwe zonden

zyn u vergeven. 2. Word gy van de wereld

veroordeelt, als ofgygeen deel aan God had,

ſtoort u daar niet aan, maar denkt, dat gy

een beter getuigenisſe in uw zelven hebt, na

mentlyk deze Witte Keurſteen van Gods Geeſt,

die met uwe Geeſt getuigt, dat gy genaede

gevonden hebt in Gods oogen, en daarom

» Cor. 4. zegt met Paulus, my is voor het minſte dat ik

van ulieden geoordeelt worde, ofte van een men

ſchelyk oordeel. 3. Zoekt u de Satante bren

gen tot wanhoop en vertwyffeling aan Gods

Pf3 2 genaede, zeggende, gy en hebt geen heyl by

Pſ 6z

3. 3.

God, ſteld uw bekommerde ziele daar mede

getrooſt, dat gy Gods Geeſt hebt ontfangen

die u het tegendeel zal leeren, zegt vry met

David, immers is myne ziele ſtil tot God, van

hem is myn heyl: immers is hy myn Rotsſteen,

ende myn heyl, myn hoog vertrek, ik en zal niet

grootelyks wankelen. 4. Wordt gy van uw

eigen herte verlaten, kan dat de bewyzen van

uw vryſpraak en van uwen Nieuwen Naeme

niet vinden, dan kond gy u nog geruſt ver

laten op dit getuigenisſe van Gods Geeſt, ja

Qep zyn onfeilbaere beloften en toezeggin

gen. 5. Word gy hier geſolt in de perſfe

- der
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der verdrukkinge, en met traenen-broodge

ſpyzigt, zoo zal deze Witte Keurſteen van

van Gods Geeſt u verzekeren, dat u niets van

de liefde Gods zal konnen ſcheiden, ja dat al

dat lyden eens verwisſelt zal werden met een

onuitſprekelyke Heerlykheid, welke niemand

ten vollen kend, dan die ze ontfangt, want

onze lichte verdrukkinge, die zeer haaſt voorby 2 Cor. 4.

gaat, werkt in ons een gantſch zeer uitneemend *7.

eeuwig gewichte der heerlykheid, alwaar hy u

dan zal toewyzen die WITTE KEuRsTEEN

van een genaedige VRY SPRAAK: Komt gy

getrouwe dienſtknechten, die over weinige zit

getrouw geweeſt, over veele zal ik u zetten,

gaat in, in de vreugde uwes Heere.

A M E N.
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in vele deze Keurſteenmiſſen 232.
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Be



Beweegredenen. 238. Middelen

daar toe. 24o. at een Chriſten

- , -# - ter verkryginge

van die Witte Keurſteen. 244. Ver

# ing der gene die deze Keurſteen

*, * * hebben# 248. Moedgee

ving aan zwakken, die vrezen geen

# deel te hebben aan Jeſus, om

. . dat ze die verzekering niet hebben

ontfangen.251. Vertrooſting, 259

LoOVEN om God te looven zyn krachtige

, , beweegredenen. a. 1-3. Wat het

woord beduit. 13. Waarin beſtaat

- ' . . . . God te looven. 14-21. Waarom de

, opwekkinge om God te loovenzoo

dikwils werd herhaalt. 22-28. Re

-

1

- ---- --

t- - - -

, denen om God te looven. 46-5o.

Tot die lof is Nederland verpligt

wegens Gods wonderdaeden. 51.

- . Byzonder is Maas-Sluys verplicht

º God te looven 60.61. Gebrek van

Gods lof in veele beſtraft 62-64.

Oorzaken waarom veele God met

hunne tongen niet looven. 65. Men

looft God met geenpſalmgezang.68.

. . . Rampzaligheid der gener die God

niet looven. 74-77. Vermaening

tot Gods lof 78. Ook op den Or
- ## Middelen omGod te loo

ven.81. Beweegredenen daertoe.83

- t Over



R E G I S TE R.

Overtuiging der Geloovigen over haar

wangedragomGod te looven. 86. Oor

zaken waarom zy God niet meer looven

88-96. Beweegredenen omGods volk tot

lof des Heeren aan te zetten. 97-1oz.
l Klagte van Magteloosheid om God te

-- looven beantwoort. io2-1o6.

LUYTE, wat voor een Speeltuig was. a. 35.

, M. 2 - ;

MAASSLUYS is byzonder verplicht om God te
looven. a. 6o. 61. "

- - - - - - - - r",

| MANNA wat was b. 13, wat ſommigen door
het Mannadat verborgen is verſtaan. 14.15

Beduit Jeſus. 16. - Overeenkomſt met

-
Chriſtus. 17-24. " Waarom hy genaamt

werd een Verborgen Manna.24-27. Voor

treffelykheid van dat eeten van dat Man

na. 52-58. Veele hebben daar nog niet
l van gegeeten. 58. Oorzaken waarom ve

le van dat Manna nog niet hebbengegee

ten, 61. Rampzaligheid der gener, die

daar geen deel aan hebben.84. Middelen

om daar aan deel te krygen. 87.92. Op

wekking der Geloovigen om daarvan een

weerdig gebruik te maken. 118. Dat

Manna overtreft alle ſpyze, 119-121. Ver

trooſting 121. 12:2:

r, . . . . NAAM
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N.

ANAAM der Geloovigen wat beduit. b. 169.Waer

om nieuw genaamt werd. 174. Diezoude

geſchreven wezen. 178. Niemand kent

die, dan die hem ontfangt. 18o. Voor

treffelykheid van dieNaam. 2o6.

O.

ORGEL Wat speeltuig was onder Iſraël. a. 41.

Daar op moet men God looven. 78. Is

onder het Nieuwe Teſtament geoorloft 8e

OVERWINNINGE der Geloovigen watvooron

derſtelt. b. 4o. Waarin beſtaat. 43. waar

om Jeſus de Overwinnaars zoo heerlyk

- -

: : : :

* wil onthalen. 48. Overtuiging van vele

- die niet overwinnen. 62: 74-77. Oorza

ken waarom vele hun vyanden niet over

- # winnen. 77-8o. Rampzaligheid der ge

ner die niet overwinnen. 86. Middelen

om te overwinnen. 92-94. Beweeg-re

nenom na de overwinninge te ſtaan. 94-97

' Oploſſinge van iemands klachten over zyn

voorgewendeonmagt tot den ſtryd 97.98.

Yverloosheid der Geloovigen# in be

" , ſtraft. 98-1o1. Oorzaken waarom niet

. meer zoeken te overwinnen. 1o 1. 1o2.

Opwekkinge om een verzekerde overwin

ge te verkrygen. 1o3-1o8. Beweeg-re

denen daartoe. 1o9-118. Trooſt. 122-124

, PRIE
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, P.

PRIESTERS zyn de Geloovigen. b. 3-1e.

PSALM-gezang, gebrek hier van beſtraft. Ziet

God Looven.

R.

RAMSHOORN, hoe die by Iſraël in het blaezen

wierden gebruikt. a. 32.

S.

SALIGHEID van Gods volk is vaſt, zoaan Gods

zyde, als aan die der Geloovigen.

b. 127-135.

SNARENSPEL wat voor een Speeltuig was. a,41

SPEELTUIGEN, daar mede loofden men God.

a. 29. 3o. Deſſelfs oorſpronk. 3o.

STRYD der Geloovigen. b.4o. Gebrek van ſtryd

- in veele. 62-64. Veele hebben een ver

keerde ſtryd. 65-67. Kentekenen van

de waere ſtryd. 68. Overtuiging van

gebrek van deze ſtryd. 7o-74. Over

tuiging der Geloovigen over haaryver

loosheid in dezen ſtryd. 98-1o1. Oor

zaken daar van. 1o1. 1o2.

TROM
----
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---

T.

TROMMEL wat voeren Speeltuig was. 35.

V.

VERZEKEREN van onze genade-ſtaat en zalig

heid, hoe God dat doet. b. 133. Waarin

niet beſtaat de verzekering van onze vry

ſpraak door Gods Geeſt. 153. Hoe hy dat

doet op een gewoone wyze. 155. Hoe op

een buitengewoone wyze. 165. Voortreffe

lykheid van die verzekering. 195-2o9. Ve

le beſtryden met haar gedrag die verzeeke

ring 21o. Overtuiging van hen die zonder

## die verzekering zig aanmatigen. 212

entekenen van de waere verzekering door

Gods Geeſt. 213. Overtuiginge dat veele

die ware verzekering niet# 217. Wal

ſche gronden van veeler verzekering. 21g.

Rampzaligheiddergener die dat miſſen. 225.

Opwekking. 229. Beweegredenen om na

die verzekering te ſtaan. 236. Oorzaeken

waarom de Geloovigen niet meer verzekert

zyn van hare vryſpraak. 232-237. Beweeg

redenen, om na die verzekering te ſtaan. 238.

Waarvan een Chriſten zig moet wagtenom

die verzekerin te verkrygen, 24o.

VREDE, haar Waere Kentekenen. b. 81.

w / .

E 1 N D E.
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