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Wij lezen ) Joh. XV: 14 , dat de Zaligmaker zeide t

Gg Z#I mgtze ydeden, zuu gg dw wat ik 14 gebiedc.
Me Hl ! welk eene” graote zaak is het, de vriend van
.
.*
MI aanzIenlijk tnensch te wezen ! wat is het aangenaam )
als men kan zcpgen : zulk een’ ‘grooten vriend heb ik!
wat is het aangenaam , een vriend van eenen Koning te
wezen. Ma&- is dat zoo groot en zoo aangenaam? hoe
groot en aangenaam is het dan een vriend Gods te Wzen ! Het wierd zoo groot gerekend door ABRAHAMJ a c . 11: 23. Ahah& is een vriend Gods getiaamd gewet% Is dat RBRAHAMS geluk maar alleen? Neen ) neen 1
Elk 9 die een’ begenadigd Lidmaat van de Kerk is ‘I heeft
dat geluk ; volgens Hoogl. V: 16 zegt elk , die genade
h e e f t : zdk
. eet3 is mzjh liefjfe, ja zulk een is m@
yried! Moe komt dat? wat is daar de resìen van , d a t
de Hcere pm_~s en dat de Drieëenige God de vriend van
. een begenadigd fchepfel is 7 waaruit blijkt dit? Dat komt
voort en dat blijkt uit deze dingen :
Ten eerde. Uit een onderling. verbond. Hoe komt
het y dat man en vrouw elkanders vrienden worden? -,Dat
is niet alleen , omdat zij elkander man en vrouw noemen ) maar omdat zij met malkander vereenigd worden 9
en in een verbond van vriendfchap komen. Zoo is het
ook’ met God en een begenadigd fchepfel t God heeft
een verbond des vredes opgerigt, Jef. LW: IO : Hij
naodigt ze, om in dat verbond te komen. Jef. LV: 3 t
Neigt uwc ooren e n kom tot mg, hm, en UWI
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side zal hw~: want ik zat met u een eeuwig verbond
maken 9 ‘en u geve n de gqwisfe weldqdighedm Dayids.
Wordet behbu&ti!’ f;G ,hcb g e e n ‘List àt2 dtkdood ym
den zondaar. Komt
U W harte zal zich yerbl$j+ien 9 e n n i e m a n d z a l uwe
b&dfchap van u wegnemen! z e g t d e Heere ; e n Hg
brengt ze onder , den bwad des Yerb,opds ) Ezech, Xx:
37. En wat doen zij ? zij zeggen : ik kom onder den b
bqnd . des verbonds. Ik fchrijve het met mijnen hand,
&Z ik des HEEREN ben $ Jcf. XLIV: 5. Ik zweere , d a t
ik den Heere getrouw zal zijn tot in den dood. En heb
ik het gezworen , zeggen ze, ik zal het bcvest?gen : dat

ilt zal onderhouden de regten uwer geregtigheid. Ik zal
het alles voor u opzetten ) Pf. CXI[X: 106.
, Ten tweede. Malkanders vriend te zijn, dat komt
voort ) en dat blijkt, door in onderlinge openhartigheid
met elkander te verkeeren. Wanneer een huwelijk wel
gefield is , dragen dan man en vrou& wel iets. op hunne
harten, dat ze elkander niet ontdekken ? 0 neen! Even
zoo doet God met de menfchen, die genade in Zijne
oogen gevonden hebben ; de . Heere zegt : Ik noeme u
m@c yrienden. En 9 zoude ik yoor Abraham ver&gen
1 3 w a t i k doc ? G e n . XVIII: 17. JONATHAN zeide:
T~IJ Vader doet geen groote zakerr 3 noch geene kleine
zaken, die /zv YOOT mfrze ooren niet openbaaq I S a m ,
XY
rL t I. Zoo doet God ook ; die. rng lief heeft , zegt d e
ik zal. m# zelyen aan Hem openbaren 3 Joh.
fleem
4
ZIV . 21. ik n o e m u geene dienstknechten 9 maar
Wenden. Joh. XV: 15. Hetgeen men voor eenen knecht
9

zwijgt, dat legt men voor eenen vriend of kind open.
En Gods kinderen doen ook zoo ; geheel hun hart leggen ze open voor God. P f . XXXVlII: 10: Heere, Yoor
u is allc m@e b e g e e r t e n , en n2@ zuchten is yoor u
niet wrboqen. Zij zouden wel zeggen , cven als HANNA,
x I Sam. I 1: 15 : Ik -. heb m$‘ne ziel uitgegoten yoor het

.

nangezigt des Hcercn : met onuit@rek@#e zuthtinga
.
maken ze hu’nne begqerten bekend.
T e n der&. Men wordt elkanders vriend door eene
wederzijdfche getieenzame omgang ; zulk eene omgang
vergund God aan zijn volk ; zij wandelen m.et God ,
gelijk HENOCH) N O A C H en A B R A H A M.. J a , G o d z e l v e
grijpt hun allen bij de hand ; Mij leidt ee in de binnenkamer 9 Hij voert ze in het wijnhuis 3 en toont -hun zijne uitnemende liefde ; zoodat ze wel moeten zeggen:
Heere) het is genoeg ! Zij gaan gemeenzaam met ‘den
Heere om in hun ganfche leven ; Hij is alle hunne pac
den gewend, gelijk een man en. vrouw, of twee boezem*
vrienden , aan malkander gewend zijn. Zij zeggen: rng
anqqz~nde, het is rny goeá na@ God te wezen. Pf.
LXXIII 28. Ook zij gewennen zich aan den Heere; zg
kennen Hem in alle hunne wegen, Zij nellen dèn Heere
gedurig voor zich, En de Heere laat zich dan omtrent
hun ook niet onbetuigd. 0 9S Hij naakt tot degenen t
die tot Hem naken ; Hij fpreekt tot degenen , die tot
Hem fpreken ; Hij wandelt met degenen 9 die met Hens
wandelen ; Hij openbaard Zijne verborgenheid aan de
opregten.
Ten Yierde. n4en wordt elkanders vrienden 9 en men
betoond zulks 9 door elkanderen te onderrigten ! Wat
doen vrienden ? Zij geven elkander trouwen raad, waarCchuwingen en onderrigtingen. Zoo doet God. ook met
zijne vrienden : ik aal u leeren e n onderwgzen yaa
den weg, dz’en gf gaan zult ; ik zal u raad geven ;
rnqn oog zal op u z@ J Pf. XxX11: 8. Komt maar
naar rnlj toe 7 en ik zal u onderrigten 7 Wat gij doen of
laten moet. Mijne inzettingen zullen L uwe raadslieden

zijn. Mijn Geest zal uw raadsman wezen. En wat
doen Gods kinderen ? Ach, Heere ! zcggcn ze 7 ik verwerpe uwen raad niet 7 dien Gij mij geeft., Ik weet ) dat
die altijd goed is ; ik weet ) Heere , zeggen ze ) dat uwe
:
raad,’ A3

madgetingen zeer getmu’w en betamelijk en nuttig zijlj:
welgelukzalig zijn ze ,* .die naar ‘IJ hoorén, De Fleere
geeft aan zijn volk allerlei raad en onderrigtd hun in allerlei gevallen. De ganfche Bijbel is vol van zulke raadgevingen en onderrigtingen. Een der gewigtigfie 9 ’ welke
door een ieder. ter .harte genomen moest worden 9 en waarmede niemand ooit bedrogen zal kunnen uitkomen 9 is
deze 9 dat de Heere zegt : v-~~aacft u gcene fchattcn

*

op der aarde, m a a r vergadert u fchatCe0 in den HemeZ. Maar hoe weinig wordt hieraan gedacht ! VVat is er

niet een gewoel, om valfche fchatten te vergaderen , zoo
te land 9 als ter zee ! Elk heeft het even drok J en elk
is op het zorgvuldigfie en voorzigtigltz er op uit ) om
aardfche fbhatten te vergaderen en te bewaren, Schoon
wij dit niet geheel willen afkeuren, zoo zeggen wij toch
evenwel ook : gaat eens ‘in het eenzame, en ziet eens,
of het niet alleen is 1 om de valfche fchat te vergaderen,
dat ge zoo naarfiig zijt 1 Vergadert de aardfche fchat ,
maar de ware fchat moet ge niet vergeten ! God te dienen en uw beroep waar te nemen, dat ítri.jJt niet tegen
*malkander 1’ Maar gij moet eerst God dienen. ELIA
zeide tegen die weduwe : maak mij eerst eene kleine koek y _
doch u en uwen zoon zult gij daarna wat maken 3 I Kon,
XVII: 13. 200 zegt de Hecre 091~ : Zwk e e r s t h e t

.,

Koningrqk& Gods ; werkt eerst om de fp$w , die niet
vergaat. Vergadert’ u eerst de hemelfche f'chat , en dan

de aardfche fchat. En waarom is dat? Daarom 9 dat ,
gelijk de Heere JEZUS u leert, er zulk een groot onderfcbeid tusfchen die twee fchatten is : als ge flechts de
valfche fchat , de fchatten op aarde 9 hebt, de mot en
de roest komen er in, en verderven ze : of, is er ergens :
een dief, hij iteelt ze ; hij flaat er,zijne diefachtige handen aan. Is de andere fchat beter 3 0 ja j daar komt
geen mot ‘of roest in ; daar komt geen dief bij 9 die u
&zelw bntfieelt 1 W e l k e e n g r o o t verfchil ! 0 hoc
.
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noodzakelijk is het) om op dit onderfcheid te letten ei,
naar de - raqdgevin g des Heeren te haoren .: Vergadert u+
geen Cchaaten op der -aarde) maar vergadert u fchatten in<
den Hemel! Hoe pligtmatig is het 9 _ naar den waren
i‘chat:- te zoeken, en voor zich te weten 9 OF de ~1~78,
dan of de yalfche fchat de onze is. Daartoe willen ‘wij
u in dit uur opleiden 3 volgens des Heeren woorden )
welke wij vinden
Tekst:

MATTH.

VI:

PI.

Wij willen , naar aanleiding dezer woorden’ 9 drie za;
ken 6verwegen ; en fchoon hetgene >wij zeggen, voor
fommigen vreemd en wonderlijk moge klinken 3 verzoeken
wij een ingefpannen aandacht j om 3 mogt het zijn 9 onder % Heeren genadigeo zegen) aan cwe .eeuwige zielen
nuttig te zijn. ’

De zaken, welke wij zouden overwegen ) zijn :

,

Dat elk mens& een fchat heeft : de rijke en arme
zoowel , als de vrome’ en onvrome.
11 0 Dat er gewisfe kenteekenen zijn 9 waaruit ieder ’
menGch kan weten, welke zijn fchat is.
III e Dat er in onze tekstwoorden gewigtige drangredenen leggen 3 om de Hemelfche fchatten te vergaderen
W Waarna wij eenige gemQedsgevallen. zullen oplosfen )
en dan met een woord ter ontdekking en opwekking befl uiten.
1
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IS een fchat veel kostelijk en aangenaam goed ) het,
welk men weglegt tegen een verlegen
tijd ; tot hetwelk
:
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mm,* d& ei@ toeviugt neemt 9 en het aanfpreekt, om er
g&~~~ilr vsn te, maken : dan is het wel te begrijpen, dat
de rijken een Achat hebben ; maar )’ zult gij zeggen, heeft
o o k .wn arm megsch een fchat ? Heeft een onvrome
een fcbat ? Heeft. een vrome een fchat 2 En op alle deqc {vragen zullen wij ja kunnen antwoorden. Laten wij
het in de, bijzonderheden aantDonen :
A. Heeft een arm mensch een fìhat i Ja) al was h@
nog zoo gedrukt door armoede, hij kan evenwel nog een
fchat bezitten ! Weet ge’ wat de fbhat der armen is? I %
God geeft aan armen dikwijls eeue gewensfhte gezondheid 4 al Wat ze eten of drinken, het fhaakt en het be. komt hun wel; zij behoeven fomtijds in een geheel jaar
geq .*ituiver aan den medicijnmeester pte geven. Is dat
qiet. - een’ , fchoonen fchat 3 ,2*. !Veet ge wat al meer
de, fcll,at ?der armen is 9 Hunne vrijheid ! Ik wil nie_
mands flaaf zijn, zeggen ze 9 noch miJn gemoed om een
ander krenken* Daar de grooten dikwijls arme flaven
zijn van anderen, om dezelve in hunne belangen te krijm
gen , of te houden ! Hoe dikwijls zijn de grooten fla’ ven vari hun geld en goed, of van hunne vrienden -of
.
ván hunne .wellusten ! Maar de armen zijn van die ílavcrnij ‘bevrijd ; zij eten en drinken. en @pen gerust ; zi.j
behoeven, zich aan anderen niet te fioren ; zij behoeven
tiiemand naar de oogen te zien 9 als God ) en dezulken ,
die over hun gefield zijn. * 30. Hunne fchat is , dat @j
vergenoegd en vrolijk zijn. De rijken zitten dikwijls te
Zuchten,, ‘terwijl een arme zit te zingen. De koetTen van
dc rijken zijn dikwijls zo0 naauy 3 omdat er veeltijds
zulke naauwe *rten in zijn. Zij zijn nooit vergenoegd;
en daar ontbreekt altijd wat , waarover zij zich kwellen.
40. \Yelke fchat hebben de armen nog ? Hunne naarfiigbeid ! Zij hebben niet veel ledige dagen ; zij hebben geen
kennis
aan dat lui en ledig leven, waardoor de rijken
1
5 tichzelven dikwg!s tot last zijn. 5”. \Vat i s d e r a r m e n
Cclia
f

ichat nog ? Willeri de rijken hun niet eeren 3 zij eeren:
malkander ; : zij zeggen tegen’ de rijken : . uwe achtingen’
zoeken wij niet , en uwe verachtingen vreezen Wg niet ‘J
W a t vr;rge ik naar u, zei& BIORDECRAI in zijn liart
tegeIl, HAMAN 7 gij moogt zoo gr&t zijn als gij wilt !
6% Munne fchat is., dat de rijketi hen zoo nood@ heb+
ben ; deze kunnen zonder de hulp der amen iniet. leven ;
dtiarom hiaat er Prov, XXIi= 22. Rgkeh ma’ armen onte
rn-oeten elknnder; de Hewe

heeft ad ah gemaakg. fO;

Hunne fchat is ook nog, dat zij fomtijds een gewenscht
huwelijk en deugdzame kinderen hebben. Terwijl de rijken veelal kinderen hebben , die hun op. 't. ha’rt trappen 1)
en over welken zij zuchten moeten ; zijn integendeel db
kinderen der armen dikwijls als pijl’en in de hand eens
helds , om hunne ouders te verdedigen en de vijanden
van hunne ouders te kwetfen ; en als o!ijfpIanten rondurn hunne tafels 9 ‘om hunne ouders. te verfièren 9 te’voe&
den :.en te verkwikken. W, Dit is ook hunne fchat, dat
zij fomtijds een goed”’ gerucht brengen ovet& een geheel
volk en in een ganfche Stad ; zij aijn als ,die- deugdzame
Vrouw, van welke SALOMON fpreekt 9 Prov. XXXI 9 en
hls de arme RUSH, van welke Boäs zeide : dd ganfch
flad mvns idks weet, dut gy een detq@e@k w&f z@)

Ruth 111; 2. Wie kan dan alle de fchatten der armen
tellen,? Ik ben daar niet bêkwaam toe. Armen j die hier
;zijt 9 *telt uwe ‘fchatten eens e op : gij aijt eg beter “bekwaam
-toe 9 als :ik: gij andervindt er meer van als ik\
; 13. .Nu zult ‘gij zeggen : hebbende onvromen cjok ‘een
$bhtit ? -Ja , s die hebben dikwijls ook f?hatten op der aarxte ; naar het ligchaam hebben zij fomtijds eere 3 rijk**bom 9 vermaak; en naar, de ziele zeggen zij fomtijds t
wnt ontbreekt ~729 nog? Gelijk die jongeling,, Matth.
-X1X1 QO. Zij zeggen met dien Fariieër, Lu!<. XVIIk Q.
i'b God? ik danke irgl dat*-ik niet bèn ‘als andere me&
‘fchen, p ‘Met die van Lao&ca z$% zq rgk- èn y&mykr
b
_.
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gcworha , en hebben geen d&ys gebrek, Openb. 111: 17~

Ik ben zoo gerust) zeggen ze, als de beste : en al heb
ik kleine genade 9 ik ben evenwel verzekerd 9 .dat de hemel mij niet ontgaan zal. Ik weet niet 9 hoe anderen
zoo kunnen fukkelen.
Ik heb het ware geloof, zeggen
gij ) en al leef ik niet.’ ‘als die en die 9 God is barmhartig 9 en Hij heefii: gezworen 9 I dat Hij geen lust heeft in
den dood ,deB fiervenden tondaars; dat eigenen. zij, zich
toe, en zoo zijn zij in hunne verbeelding rijk. IUaar ,
ach menfchen ! hebt gij geen andere rijkdom, dan zult
gij arm fierven en eeuwig moeten gebrek lijden.
, C. Welk een fchat heeft een vrome? hij heeft den
Drie’eenigen God tot zijn khat ; hij heeft het lieve woord
tot zijn fchat; zilver of goud achten zij zoo veel niet
als dat. Nog eens 9 de liefelijke bedieningvan het woord :’
daar komen ze op dien akker 9 en daar vinden ze een
fizhat 3 den IIeere J~WJS CHRISTUS~ die dierbare, koste-lijke parel 3 de *Geest en zijr# gaven en bewerkingen ; alle
de vruchten des Geestes ; het genadeverbond en. alle destzelfs goederen ; . zij WW’ hebben tot een f’chat het geestelijke
.
deven 9 de dierbare genade
0,. in het hart. En wat hebben
eb nog een fchat te wachten 7 dat gansch zeer uitnemend
geuwig gewigt van heerlijkheid in den Hemel!

Zoo ,hebben wij dan gezien, hoc ieder mensch zijn
fchat heeft,: de rijke zoowel. als de arme, de vrome zoor
(vil ‘als I de onvrome, Laat ons nu overgaan tot ons
-tweede deel ) opdat een iegelijk uit gewis& kenteekeus
wete 9 welke fchat wij hebben. Overmits ons! aan deze
wetenfchap grootelijks gelegen is j zoo willen wij ZU
,ktnteekmw opgeven.
Het epr/e kentceken is de zorg 9 waarmede gij omtrent ,iets bezig zijt. De zaak ) M. H. 1 waarvoor $j
aoo gorgt, dat zij veilig is, die zaak is uwe fchBb.t
‘(’

Be

:

.
/

BeRaat dezelve in aardfche rijkdommen, o hoe zoekt gt!
die te verzekeren; ,gij zoekt er zoo zeker in .te gaan 3 dat
er geen’- zwarigheid is dezelve te verliezen. Is het eenc
erfernis, die gij verwacht, gij rust niet voet dat gij door
zegels en door publieke perfonen daarvan verzekerd zijt.
Zijn het goederen, welke gij reeds bezit, gij fluit: ze
tveg, dat er niemand bij kan komen, ge!ijk ACHAN 9 die
zijn geltolen fchat onder eenen boom verborg: hij delfde
een gat ín de aarde en verfiak het daarin, Jof. VII: oo 9
IZI ; gelijk R A C H E L, als zij de Goden van haren vader
geltolen had , zoo verRak 2i.j dezelve in het zadeltuig
van den kemel 9 en zij zat er op, Gen. XXXI: 34. Het
#weedc kentcekcn is de hoyaurdsj omtrent eene zaak :
wordt gij dus hovaardig op iets , zoo weet gij, welk
uwe fchat is. Niet ligt kan iemand tot Schatten komen )
of hij moet er hovaardig op worden en wil er mede
pronken ; zoo ging HISKIA zijne fchatten toonen aan de
gezanten van Babel; of pronkt men. al niet met dezelve,
dan is het, wanneer men met iemand zeer gemeenzaam
omgaat: Gq zult uw lot midden onder ons werpen; wg
z u l l e n allen cef3 hidcl hebben ) Prov, I: 14, O f m e n
openbaard zijne fchatten, om zich uit groot gevaar te
redden , gelijk die tien mannen, die tot ISMAZL zeide :
En doodt ons nàct, want wy hebben Yerborgene fihat‘gen in ‘t YeZd, Jer. XLI: 8. Geliefden ! van wel keli
!Czhat vindt gij nu ,de kenteekenen in u, van d e walfche
of van de ware fchat? Waar zorgt gij het meest voor?
Is het 9 dat gij moogt hebben veel kostelijk goud, groote
8mbten of fierlijke kleederen 9 en al wat kostelijk is 3 en
daarmede te pronken 9 Als gij daar maar van verzekerd
zijt’, is het dan al wel? Of begint ge te zorgen voor
uwe roepingen of verkiezingen ; voor de goederen van
CH'RXSTUS Koningrijk y om deel te hebben aan de ge&
meenfchap met God en aan de weldaden van het genadeverbond? Is daarvoor uw meeste zorgen en bekommcrnis-
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dan wggea, wa : de ware fchat is de .uwe. ’ f
Een /le$e kanteeken is .de b&S’fchup, wclke~~~en over
iets heeft. Qerbalve is ook dat * ome fchat, daar men
het meest verblijd ov&, is. ,Ie&nd heeft deel aan de
valfche ficha,t 9 als & zijn kisten en ,k&t,en opendoet )
zijn ‘geld of. goed 9 ,pf zijne kleederen befchouwt ., en daqr
daar zoo blijde over is 9 zoodat hij.: dan wel zeggen zou,
gelijk die iîjke dwaas , Luk. XLI: ap : Zz’elc 9 gg hebt
goedaWr0 9 die opgeïegd z@3 voor YeZe jaren, n e e m t
wsta , eet, drinkt ) z@ ~rol$L Gij zult het in. uw
leven niet 8opee ten. ; Geliefden ! is het zoo met, u ; zoekt
gij al maar lekkeq te leven
op de aarde;
zit’ uw hart in
.
I
uw huis , in de maaltijden 9 in koorn 9 in m.os en andere
&xIfizhe goederen? zijt ge .het meest dhrover v&rheugd?’
dan hebt ,gij flechts deel aan de valfche 1Chat&, dan mist
gij de ware fchat nog ; dan hebt gij flcqhts deel aan de
zinnelijke en. vergankelijke dingen 9 aan zulke Iìchatten 9
die God ook geeft aan de zondaren 9 ja aan Heidenen
en aan Turken, Schoon dezelve voortvloeijen uit den
rijkdom zgner goedertierenheid , en verdraagzaamheid ) I er)
langmoedigheid : zoo’ dlenep @j u 9 naar uwe hardigheid
en onbebeerlijk harte ‘9 nergens toe, dan om uzelven tooro
te vergaderen als een Schat 9 in den dag des toorns en
der openbaring van het regtvaardig oordeel Gods. (Kom.
11: 4 9 5.) Daarom bedriegt u niet met uwe vreugde
ov’er uwe tijdelijke rijkdommen ! Ach j die deel hebben
aan c&n waren fchat 9 die kunnen zich niet zoo veTmakenover de aardfchc fchatten 9 maar zij zijn vrolijk in denc
Heeye 9 zij verheugen zich in den God hunnes heils eq
’ in de . goederen van JEZUS Koningrijk, met eene heerlUk
en ouuitfprekelijke yreugde , Jef. LXI: 10. Z i j qeggen :
+@dkn 3

f

v&ieft gg o~gr ons h+ Licht
Pli IV: 7.

uwes a~nf~hjns, 0 Hcere!

Zij zijn daar zqo verblijdt mede 9 dat de any
deren er over verbaasd fiaan;, zij bidden wel .om het:
aar&che ) mear zu kunnen er ook wel bij fiaan fchrcijen,,
als

4s het hun van binnen niet welgaat; alle hunne vreugde
is in Go& te dienen en ootmoedig voor Zijp aangezigt
te wandelen, en Z?gc zoete gemeenkhap te ondervinden,
Een yierde kenteezen is de droefheid over eene zaak,
Derhalve is, dat onze fchat 9 waar men ZOO bedroefd over
is, als men het: k.wijt is. 0 ) die deel hebben aan de
valfche fchat 9 hoe bedroefd zijn zij, als zij eenig tijd,
.lUk goed kwijt zijn. Een zondaar *heeft nooit zoo gey
[chreid over het gemis van, genade ) als over het gemiS
van een goud ringetje ;; dan is, het als met LABAN: gvnar?
om h e b t g$ì nz@e goden gelolcn P en als MICHA : zf
.
hebben rn& goden geJolen, wat tieb ik dan m e e r , ?
Maar is de ware fchat de uwe 3 dan zal het tegendeel
waar zijn. 0 , dan is het met MARIA : zg hebben mp
En als men dan aan u vraagt,
flen Heer 9veggenomen.
geSi& als aan MARIA: YrOuWC 3 wat weent gg 2 gij zult r’
zg m$+zen Heer weg~enomcn heb.
dan zeggen omdat.
:j
ben, Joh. XX: 13. 0 9 daar za1 voor u dan niets droeviger ztJn , ais de gemeenfchap van God en van den Heerq
JEZUS te moeten misfen 9 en dat gij moet zeggen : ik
p&t Hem, maar ik ~ond Hem niet; en niets liever,
@s dat ge ..moogt kunnen zeggen: toen ik een weinigskee
yan H e m .weg,gegaan was ) ~orad ik Hm 9 áce mgnq
.ziele lief heeft,’ HOC@. UI: 4.
Een yyfde kenteekcn is de rgs!@oosrtlud, waarip men
verkeerd 7 on1 te weten 9 hoe ,men eenigen fchat heeft
verloren_ ) te regt of te oiregt 9 en hoe men dezelve weder in , zijn; bezitting zal krijgen : gelijk te zien is in t
I d i e v r o u wdiee ,haar penning verloren ‘had ; zd verplaatfie alle fioelen en banken 7. om haar penning te zoeken 9
Luk. .XV: g , en in dien herder, welke zijn fchaap ging
zoeken ,over berg en dal 7,. Luk. XV: 4. Zijt gij uwe aard?
fche , Cchat kwijt, gij kunt
noch eten 9 noch drinken,
_
noch ílapen ; zoo is het met den waren fchat ook ; o1
toen de bruid dezelve kwijt was q konde zij toen wel qp
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het bedde haar gemak houden? Ach neen t zij fprong
ten bedde uit 9 en vroeg aan de wachters : Acht gzj’ ook
dien gezien 9 d’e m@e ziele liefheeft , H o o g l . 1111: 1, 4.
Of zQ van de wachters flagen kreeg p dat hielp niet, zij
bleef zoeken, tot dat zij vond.
Een zesde kenteeken is in de uitgangen des hbteti.
Wilt gij weien wat uwen of mijnen khat is ? De Heere
JEZUS zal het u met weinige woorden zeggen : Waar
uwc‘fchat ii, daar aa2 ook uw hete z@; het ha&
dat is uw binnenfie, uw ziel) uw verlangen, uwe begeerten ) uwe gedachten 9 die zullen daar aankleven,
daarna uitgaan ! Of uwe fchat’ boven in -den Hemel is )
of *dat ze beneden op de: aarde is, waar uw fchat is )
daar is ook uw hart. Dit ,is een teeken, dat &jd waar
is 9 of. uw fchat verre of nibij is 9 of ze in verre landen, of dar ze in uw huis is , al ware het 9 dat uw
fchat onder eenen boom bedolven lag; al was uw fchat
ín de zee, uw hart zoudc er wezen, Hoe is dat dan,
als ons hart bij onzen fchat is ? 10, Gij zult dan gevoelen , dat er niets zoo veel achting bij u heeft, als uw
fchat. Al u\ive liefde en achting gaat dan daaromtrent,
io. Uwe zinnen fpelen daarop, gij maalt er over met
uwe gedachten ; wat gij ook doet, gij kunt uwe fichat
niet uit uwe. gedachten zetten; geheel uw hart zi’t daar
in. 3.. ,Gij zijt niet te voldoen dan met uw fchat; prefenteerd zulk eenen al wat gij .wilt ; ik moet mijn fchat
ze&
&ebb@n
9 * hij 9 het kost wat het wil. 40. Dan is
ons hart bij onzen Schat 9 als men er xoo aan verkleefd
is , dat men er nie.t van kan affcheiden ; is het een man
of eene v&W 9 of. zijn het kinderen, uw hart gaat er
dan zoo naar uit;’ gelijk JAKOB zoo verkleefd was aan
5% Dan is ‘ons
B E N J A M I N , en DAVID aan JbN+THAN.
hart bij onzen fchat 9’ als men er alles voor overheeft.
Men zoude alles willen verkoopen , om die i’c!lat te heb-.
ben. Wat Z@K UW gemoed, Geliefden 3 gaat eens in
UW

.

