uw binnenfie, en ziet eens waar UW hart js. Waarmede
gat gij uit en in? Waarmede flaapt en ontwaakt gij 3
Waar denkt of fpreekt gij het liefik of het meeste van ?
Waar maakt gij het meeste werk van 3 is het van God
en den Hcere JEZUS? Is het van het bidden ? Js lyt van
het tvoord 9 Is het van de dienst van God? Hieraan
kunt gij het weten b welk uwe fchat is : want daar uw
-ht\rt is, daar zai ook uwe fchat zijn.
.
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: Er fcl~fet ons over te ovetwêgen 9 wcZke drangredemn

.

er in deze woorden liggen 9 om niet 1Je anrtE/Che 9 maar_

l

de ffemelfche fchatten t e Yeqpderm. zijn daar dranga
redenen in ? Ja ! de kleere v~~~~~ wil zeggen. I*. Als
gij de aardí’che khatten vergadert, dan befteed gij uw
hart omtrent zulke dingen 9 die uw hart onwaardig zijn.
Dan laat gij uwe oogen gaan op hetgeen (niets is ; dan
gaan uwe overdenkingen 9 uwe begeerten en verlangen
naar dingen , daar uwe ziel niet bij leven kan 9 en daarom laat varen de valfche fchat 9 en vergadert voor u;
voet uwe kinderen en voor uwe vrienden de ware fchat ;
zorg toch niet meer voor het ligchaam als voor de ziel.
Ik fis voor het ligchaam in, zeide de Heer; ik zorg voor ,
U, en .* daarom weest voor gcenc dingen bezorgd, maar
werpt alle uwe bekommeringen op mij 3 ik za! het voor
LI maken. 20. Is ons hart t vyaar onze fchat is, dan. is
het immers beter de hemelfche fchatten te zoeken; want
dan qergadect men zulke fchatten 9 die ons hart kunnen
vergenoegen en vertroosten.
. - . 0 1 die hemelrche Rhatten
komen 11et best te pas iri den nood en dwd. Ja , a l s
vleesch en hart bezwijkt, dan komt die fchat nog.te pas.
Wat kwam die ware íëhat te pas aan IO~EF in Qypte,
en wat kwam ze MOZES te pas in het hof van PHARAO
cn in de woestijnen; wat kwam ze DANIët te pas in
den

2

den kuil der leeuwen 9

JONAS in den visch, en P A U L U S
in het gevangenhuis ! 0 , als gij in ongelegenh&i komt, gebruikt dan deze fchat j gaat dan naar den
l?leere jgzus ) gaat dan naar den H. Geest ) gaat dan
IXM~ het Woord en de genademiddelen. Ja 9 maak dan
gebruik’ van die iChátten 9 die gij nog te wachten hebt;
da’ti) kunt ge u dan mede troosten en Eeggen : warzr! ona

en SILAS

tlgtc yerdrukkinge , die zeer haast Yoorbzjgaat, wcrk~
oras een gans& zeer rrìtncmend eeuwig gewìgt der hedr-,
lgkheìd. 3% Als ons hart is , waar onze fchat is , dan

hangt van het vergaderen van de goede of kwade fchat
dhz’e ztilighêid Öf onze verdoetienis‘ af. Vergaderen tiij
&n de aardfche fchatten S. dan’ behooren wij tot de lie-;
d&n ,. die vaxi :deze *wereld zijn 3 welker deel alleen in dít
f&en.‘is, en dan z’ullen wij met de wereld moeten verlo;
r’en, gaan ; dan zal tot ons gezegd worden , gelijk vader
ABRAHA~I zeide tot dm rijken’ man) Luk, X V I : 15 i
Kind, gedtwkt ) dat gy UW goed ontvangen’ hebt i n
z!tw’ Zeven ; en daarom Zeìdt gg nu /harte; maar als

Wij de hemelfche Schatten vergaderen , dan hebbep wij
deel aan duurzaam ’ en beltendip goed, dan hebben wij
Geil eeuwig ,gewigt van heerlijkheid te verwachten! 0 ;

wie zoude dan niet met MOZES de fmaadhcid van CHRISA
TUS grooter rijkdom achten, 3 dan alle de fchatten van
&yypte/ \17ie zoude tiiet met PAULUS uitroepen : ?$?&z#
ik hdi ‘het d a a r v o o r , dat het Zfden dezes tegenii)oovrdigee tqds niet te waarderen is tezen de heer&‘ka
‘&&i, ;dic aan otu zal geopenbaard worden.
‘~

IV
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^ in ons toépasfelijk gedeelte zullen wij 10. eenige geinoedszwarigheden oplpsfen 3 en 20. een woord tot ontdekking van onbekeerden en :tot opwekking ~vari GodS
4
‘kinderen
fpreken. ‘1
l
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De eerfie zwarigheid is 9 of het voor een kind Gods )
zelfs wanneer hij rijk is in de: genade 9 niet nadeelig is )
ook deel *te hebben aan de aardfche fchatten 3 Wij ant;’
woorden : neen ! als er uw hart maar niet in is ; integendeel ,~ gij hebt het als een groot voorregt aan te merken : want gij zijt een van die kinderen Gods 9 die dubbel gelukkig zijn ; 1 gij $hèbt een dubbelde portie ; gij zijt
dubbelde erfgenamen ; gij erft de goederen van den
trobn en van den, voetbank ; de goederen (zoo als men
het wel eens Uitdrukt) van Gods egtcrhand en van
Gods linkerhand , gij zijt van die $rienden 9 die w a t
.
vooruit erven ; rijke kinderen Go& , gij zijt van
die B E N J A M I N S onder de. vromen ) die een dubbel deel
krijgen. Zoudt gij ongelakki g zijn , gij hebt gelegenheid
om de nooddruftigen te helpen 9 om weduwen en weezen
te verkwikken ; ja 9 om aan Land en’ Kerk het meeste
nut te doen. JOZEF van Arimathea kon wat uitwerken
boven anderen ! g i j k u n t e r een voorfiander der geb
meenten door wezen : en bijgevolg kunt gij wel zien, dat
het geen nadeel, maar voordeel is, als iemand genade
heeft, dat hij ook een bezitter van tijdelijbe goederen is;
De tweede gemoedszwa+$eid is*: bezitten Gocis kinderen hunnen fchat anders als de wereld ? Ja ! zij zijn
er los van ~a’ls e& Godvruchtig man of vrouw een’ tgdelijken fchat bezitten ,, dan gebruiken zij dien P. al’dus,
dat, zij zeggen : Heere! ik heb een fchat ) die is gcestc..
1111,r 9 en daar leeft mijn hart in .; maar Gij hebt mij nog
eenige andere fchatjes gegeven, en die wegen mij zoo
veel niet ; dat zijn flechts ligchamelijke fchatjes 3 daar zoek
ik los* *van te zijn ; befchikt daarover, Heere ! zoo als
. ‘t u beIiefI?; neem die , of geef die, zoo als *het u behaagd. í&t dat in DAVTD, 2 Sam. XV: 25 9 26. Itrdien
ik g e n a d e ml2 vinden 132 des Heemn oogen, zoo z a l .
hz- rng wederhalen e n z a l n$’ de arke laten zien ;
mitfgaders z$+ze w o n i n g e n . M a a r irrdien hg zal zc@
i3
gen 5

l

I

gen : ik heb geen hst tot u : ziet hier ben ik,= hg doe
mq, ZOO ds het in zzjhc oogen goed is; al zeide God , wil
jiij zeggen, DAVID moet geen Koning zijn p hier ben ik,
jk ben tevreden. Ziet het ook in AGUR , Prov. XX& 6.
zijn hart zat niet in de aardfche fchatten. Geef mij niet
te veel goed )” Heere 9 zegt hij. Maar voed mzf met
het brood mzjns befcheiden deels. 20. Als de kinderen

Gods te vast raken aan het tijdelijke, zij fchrcijen en
bidden zich 10s y om zoo met JAKOB te kunnen zeggen :
&et~ ik YCW kinderen, of goederen 1 beroofd, ZOO ben
ik tieroofd; zij weten 3 dat de gedaante dezer wereld
voorbijgaat. Zij volgen de Iesfen van P A U L U S , I Cor.
UI: 29, 30. i’llaar dit z e g g e i k ) broeders,’ d a t d e
tyd yoorts kort is; ook dat die wzj3en hebben, zouden
(weenen, a 2s niet weehebbende, en
nende 9 en die bìqde z fin , ah nìet bigde z@de, en
die kopen 9 als niet bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet mi~bmiken~e. 0 , zij willen hier geen
blijvende Rad hebben ; iij hebben een beter goed in het
oog ; zf Yemvachten een pact, die fotdamenm heeft ,
z@2 als niet

*

aic

en zij hopen op die onverderfelijke , onbevlekkelijke en
onverwelkelijke erfenisre 3 die in den Hemel bewaard is.
3 O. ‘Wat doen de vromen 9 die tijclelijke goederen bezitten 1 Ach ) zij doen .het Wepfel niet zuchten ; zij gaan
het niet misbruiken ; zij Reken niet op in hovaardij! Ik
Wil nederig en ootmoedig blijven voor den I-leer en voor
de menrclien 9 zeggen zi$; zij zijn van die itillc rijken in
den lande ) die niet veel zwier maken. 0, zij zoeken
hunne eer niet in het omhangen van goud , of zilver )
of kostelijke Meederen, maar in het onverderfelijke verfier61 van een’ Ellen en zachtmoedigen geest , die kastclijk is voor God. 40. Zij maken een goed gebruik van
hunne goederen. Daar leven er zo0 velen van ! Zij doen
als die Godvruchtige vrouiven, welke den I_Ieere JEZUS
dienden van Eare goederen , Luk. VIM: 2, 3, of als
dc

(I,
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de oude BARZILLAI 9 die aan DAVID en zijne mannen
allerlei verkwikkingen bragt 3 als zij moede, hongerig en
*dorEg in kt woestijnen waren 9 2 Sam- XVII: 27,29, of
$j doen als DoRcAs 9 * die rokken en kleederen maakte
voor I behoeftigen, Hand. IX: spm Zij dienen de armen
niet alleen van hunne ligchamelijke 3 maar ook van hunne
geestelijke goederen , door hen eens aan te fpreken, te
waarfchuwen , op te wekken en uit te lokken 3 of door
hun raad of beltuur te geven, of door te vertroosten ;
ziet zoo hande!en de rijke Godvruchtigen , en dus toenen
zij hunne tijdelijke fchatten op eene geheel andere
.
wijze te bezitten als de Goddcloozen.
Laten wij nu nog een woordje tot ontdekking en opwekking
fpreken. 10. Tot de rijken en tot de armen. Kijke menrchcn,
die van God met overvloedige middelen gezegend zijt , hoe
hiaat gij er bij? Zit uw hart niet in uw f’hatten i Maakt
gij niet meer werk van uwe eigen huizen als van Gods
huis ? Kunt gij u niet meer vermaken in uwe lusthoven,
als in Gods inzettingen? Vindt gij niet meer Cmaak in
uwe lekkere fpijs of drank , of in kaart- en dobbelfpel,
of in het lezen van onnutte boeken , als in het dierbaar
Woord van God? Verlangt gij niet meer naar uwe ijdele
gezelfchappen , als om een gezelle te zijn van diegenen ,
die den Meere vreezen? Acht gij het goud niet boven
Gods? Het fchepfel boven den Schepper ? En zandt gij
God den Hemel wel niet willen laten , als Hij u de aarde
maar liet behouden ? Ach , als men u eens vroeg : zijt
gij al bekeerd, hebt gij ‘al deel aan den Heere J E Z U S,
zijt gij al vcrzoenä met God? Hebt gij de ware fchat
al gedocht 3 Hebt gij al deel aan de hemelfiche Cchattcn?
0 , wat zou& gij moeten veritoinmen ! Of als Inen tl
deze vragen eens voorhield op uw dooiibed j wat zoude
uwe confcientie dan moeten antvvzorden? Ach, hoe bedroevend zoudt gij moeten uitroepen’: /IC. beh nog onbekeerd! i
ik heb nog geen deel aan den. Middelaar ! ik ben nog ’
13 2
on-

onverzoend met God ! ik ben nog vervreemd van ds
hemelkhe fchatten ! Ach, wat zult gij dan zuchten en
kermen over uwe dwaasheid 9 dat gij u door het f’hijnfchoon van deze wereld zoo .hebt laten betooveren, dat
gij uwe oogen hebt laten gaan op hetgene niets is ! G(j
zult dan moeten uitroqen: Ach 9 ik heb om een fieen
des velds den fneeuw van Libanon verlaten ! ik heb dea
fpringader des levendigen waters verlaten, om gebroken
bakken 9 die geen water houden. Ach , dan zult gij ondervinden 9 dat het zeggen van SALOMO waarheid is ,
Prov. X1: 4. Goerk en doet g e e n nut t e n d a g e n der

I

y~rbolgmh&& m a a r de geregtighcid reddtt yan den
Ach ! rijken 9 mogt gij dan in tijds los raken van
uwe tijdelijke goederen , als uw hart onwaardig zijnde;

aood,

.

en integendeel daarnaar liaan 9 dat gij deel kreegt aan dat
befiendig wezrn 3 ‘dat voor den opregten is weggelegd.
Mogt gij armen van geesten zoeken te worden ; o , dan
wierd
, gij rijk in &n geloove en erfgenamen des koningrijks !
a
J , zullen d& geringen naat de wereld’, of de gemeene burgers zeggen : dit raakt den rijken Jlechts , die
aardfche fchatten bezitten 9 deze hebben hunne harten bij
hunne fchatten ) doch wij hebben daar geen nood van ;
maar wij zeggen u : al hebt gij geen groote Schatten , gelijk de rijken ) gij kunt *daarom wel k!eine fchatjes hebben, daar uw hart aan vast is. Maakt gij ook niet meer
werk van uw dagelijks beroep en van uwe zondige vermakclijkhe~en en gqelfchappen, a l s vafi de hemelfche
fchatten? Als God u eens zal vragen : waar hebt gij uw
tijd mede doorgebragt ? waar hebt gij uw meeste arbeid
toe beficed 7 waar hebt gij het meest voor gezorgd? Ach,
v\rat zoude uwe confcientie moeten antwoorden? zoudt
gij niet moeten zeggen : ik heb den meesten tijd belteed
in de zonde en in de wereld j en ‘in mijn dagelijks beo
roep ; ilc heb het meest gezorgd en gearbeid, om met
eer door de werelci te komen ; ik heb het meest vermaak
FW
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d

gehad in zondige gezelfchappen 9 in herbergen, of fchutd
ters hoven ) of in het rijden met fpeelwagens , of in anq
dere wereldfiche vermakelijkheden ; ach ! wij fchrikken,
als wij er aan denken 9 hoe onze gemeente vervalt met
al die fpeelwagens 9 fchuttershoven of herbergen ; hoe
zult gij het maken als God vragen zal : hebt gij deel
a,an de hemelfche fchatten 9 Ixbt gij die boven alles begeert en gezocht? hebt gij de kostelijke vindenstijd en
al die krachtige middelen der genade) die ik u gegeven
heb , wel getrouwelijk waargenomen ? hebt gij wel ge. werkt om die fpijze, die niet vergaat ? Hoe zult gij dan
moeten verfiommen 1 Ach 9 Heere ,, wat zijn onze tijden
en zeden bedorven ! wat is er een verval niet alleen onder de rijken en de armen 9 maar ook onder den gemeemen burger ! 0, wat woelt men om rijk te worden,
om aanzien in de wereld te verkrijgen ) om den eenen
boven den anderen uit te Reken , en ondertusfchen worden de hemelfiche fchatten vergeten en het \Voord en de
dierbare, genademiddelen klein geacht ; wij hopen van den
Heere barmhartigheid te zullen verkrijgen 9 oin getrouw
te blijven en u aanhoudend te waarfchuwen ! wij willen
rein van uw bloed zijn ! Ach 2 mogten wij u nog kun4
nen bewegen 3 om uw hart van de tijdelijke dingen af te
* trekken en ’ de hemelfche fchatten
. te zoeken ! Wij ttaan
nog hier voor uwe aangezigten, om u dezelve in den naam
van CHRISTUS te verkondigen ; hebt gij er lust toe?
Ach , gij kunt dezelve nog voor niq bekomen ; en zoudt
gij het u op uw doodbed niet beklagen 9 dat gij naar
onzen raad niet geluisterd had? Zegt gij : wij kunnen
onze harten immers niet losmaken van het fcheplel , dat
is Gods werk ! Ach, ‘geloofde gij het regt S mogt gij dat
,
voor God belijden ; ja, mogt gij eens een voetval voor
den Heere JEZUS doen 9 en zeggen : ach , Hacre! ik heb
geboord 9 dat gij in de wereld gekomen zijt , om de werken des duivels te verbreken, om de banden der zonde los
te
Ds

l

te maken 9 om den gevangenen opening .der gevangenisfen

‘\

c te befchikken ; ach 3 mogt gij mijne banden eens losmaken,
en mij een hart geven 9 om met MARIA het beste deel te
kiezen 3 dat in eeuwigheid ,niet kan worden weggenomen.
Vromen ! nog een woord tot u. Is het niet een
fchande , dat gij ook nog zoo verkleefd zijt aan de
aarde en Jet aardfche ? ’ God zeidc tegen BARUCH 9
5 ! Zopddt gzj’ grooten ahgen z o e k e n . 0 ,
dat mogen wij tegen u ook wel zeggen. Wat wegen
uwe tijdelijke beIangen 9 uwe eigene eer 9 voordeel of

Jer. MS;

genoegen, dikwijls zwaarder bij u, dari de eere Gods 9
de belangen van uwe onfierfelijke ziel en de zaligheid
van uwen evenmensch ‘2 hebt :gij daartoe zulk een voorregt van den Heere ontvangen , dat Hij uw deel gegev$n
heeft aan de erven c!er heiligen in het licht en aan alle
goeds van zijne uitverkorenen 9 opdat gij u nog zou&
vergapen aan een handvol flijk en drek 3 0 , gij zijt al
te hoog en te edel van Raat 3 als dat gij, gelijk de mol=
len, in der aarde zoudt wroeten ! Zijt gij niet een uitI
verkorep geflacht ) een koninklijk priesterdom , een heilig
volk 9 een verkregen volk 9 ja erfgenamen van een eeuwig hemelsch konlngrijk ?* en zult gij dan zoo aan hit y
fiof kleven ? en krimpen op den voetbank 9 daar gij, als
burgers van den I-lemel 1) ook uwen wandel in den He.
me1 moet hebben, en bedenken de dingen, die boven
zijn 1 Ach 3 fchaamt u 9 en’ wordi fchaamrood ; vernederd
er u over voor den Heere ) en rigt weder eens op flappe
handen en trage knieën , en bid den ‘Heere , dat Hij uw
geloof en uwe liefde zoo mag vermeerderen, dat gij daardoor moogt opvaren als met de vleugelen eens arends;
ja, dat gij, moogt zijn als cTie vrouw, die bekleed was
met de zon en de maan was Ónder hare voeten, en op
haar hoofd was een kroon van 12 íterren, OpenlS. X11: I.
_ Ja, gij zult mogelijk zeggen : was ik maar verzekerd t
dat ik deel had aan de hemelfche fchatten, dan zoude ik
.
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, ZQO veel werk niet maken van de zienl;l.ke dingen, Zegt
mij dan eens 9 waaraan ik het weten kan 3 Wel, wij

antwoorden u : de Heere

zeide het u, daar UW
Als
nu uw hart bij de
hart is.,
liemelfche fcbatten is 3 dan hebt gij er ook deel aan ; ja,
maar 9 zult gij zeggen: ik wilde het nog wat klaarder
en duidelijker hooren. \Vel, wij willen het u in eenige
te?kentjes zoeken te toonen 9 waaraan gij het kunt weten
of gij deel hebt aan de hemelfchd Watten : 10. gij zult
daar dan het meeste aan denken ; gij zult kunnen zeggen : de overdenkingen zijn mij zoo zoet ; de gedachten
van den Hemel en het hemeifche zijn mij zoo kostelijk ;
ik kan er mij zoo in verlustigen. 20~ Gij zult er zoo
gaarn van fpreken of van hooren ñpreken ; als gij in uw
huis zit, of als gij uitgaat j of als gij nederligt , of als
gij opfiaat , uw mond zal er gedurig vol van zijn. Zulke gezelfchappen zijn zoo aangenaam 3 in welke van de
hemelfche fchatcen gefproken wordt 3 en als gij er dat
niet vindt; dan kunt gij het er .niet harden. 3% De
hcmelfche Schatten begeert gij dan boven alles ! 0 9 gij
zult dan kunnen zeggen : Heere! de begeerten van mijne
ziel zijn naar u en naar uwe gemeenfchap ) en naar den
Middelaar en naar den Feest ) en naar de goederen van
uw KoningrijG. Heer& wat Gij mij ook onthoudt of
ontneemt 9 . laat ik toch deel hebben aan de hemellche
fchatten ; gij zult dan kunnen zeggen : als ik U heb , o
Heere! zoucíe er dan iets anders mij kunnen behagen 7 J
Neen! al gaf mij iemand al het goed van de wereld voor
deze fchatten , ik zoude hem ten eenemaal verachten.
4.. Als gij deel hebt aan de hemelfche fchatten 9 dan zult
gij 200 gaarne zien, dat anderen daar ook deel aan moga
ten krijgen. 0 9 dat zal dan gedurig zoo een voornaam ara
tibel van uw gebed zi_; gij zult dan zoo zoeken te
werk& op uwen man 9 of trouw r) of kinderen, of anderen, met welken gij verkeert j om hun die fchatten aan
te
daar is

l

UW

JEZUS

fchat.

,

1

,
‘_

te ‘prijzen ; en het zal u zoo een innig vermaak zijn ,
als gij ziet of hoort 9 dat anderen ook lust krijgen, om
die hemelfche fchatten te zoeken. Es’ndillgk, gij zult
zoo verlangen naar het volkomen bezit van die hemelfíhe
fchatten ! -Gij zult met JAKOB kunnen zeggen : op uwe,
zaligheid wachte ik, o Hcere! en met JOB : m@c nier e n Yerlaqfp zeet in mfn fchoot ! Wat zegt gíj 9
Geliefden? z(jn u deze zaken bekend 9 dan hebt gij ook
&el aan die hemelfche fchatten. Troost er u dan ook
mede; als gij op aarde met eene geringe portie bedeeld
zijt , o dan kunt gij zingen :
Een’ andren Mat van hooger waarde
Is ‘t, daar ik met mijn ziel naar hijg.
.
‘c Is mij genoeg, als ik op aarde
De kost flechts voor dit leven krug.

En als gij dan eens op uw doodbed ligt ) en als al de
aardfcfie fchatten u begeven zullen, vertroost u dan daarroede 9 dat gij een beter en blijvehder goed in den Hemel hebt 1 0 ) daar houdt. al’ dat tijdelijke en verganlre
lijke en gebrekkelijke op ! Daar is alles eeuwig, een
eeuwig buis, een duurzaam goed ) ‘een onbevlekte en
onverderfelijke erfenis ) en een . eeuwige blijdfchap zal
daar op uwe hoofden zijn; het zal zijn verzadigingen
der \ vreugde ‘: en de liefelijkheden aan Gods regterhand
euwiglqk en’ altoos. Amen !
Mzanig : Ps. LXXIII: 13.
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