
AAN MIJNHEER BENSLEY, BOEKDRIJKKER
TE BOLT-COURT, FLE.ET-STREET.

W a a r d e  Broeder  in den Heere en in iet  cleesch

geliefde  Thomas !

Daar ik vroeger heb ondervonden, en ik het n u
voor zeker houdt, dat gij de zorgvuldigste en oplet-
tendste drukker zijt voor al nwe klanten, zend ik U,
mijn waarde Thomas deze papieren. Ik vertrouw dan
nu ook, dat gij bij terugzending ze goed droog en
netjes zult inpakken. Dat gij ook de nommers  goed in
orde zult stellen, goed op den tijd van verzending zult
letten, en op alles beter acht zult geven, dan bij menig
boekdrukker het geval is. En in dit vertrouwen ver-
zoek ik u nu, om ‘s Heeren wil, dit geschrevene, woor-
delijk uit te geven, en wel zoo woordelijk als gij het van
mii hebt ontvangen. *

Door een godudeloos  mensch,  die in tegenspraak is
met zaken, die mij zwaarder wegen dan-lood, en die
mij beter schijnen geschikt te zijn voor een aartsengel,
dan voor een zondaar die aan zichzelven wanhoopt en
die geene geleerdheid of bekwaamheden bezit, word ik
gedrongen. &Iaar door de genade Gods ben ik dat ik
ben ” En daar de Heere mij schaapherder gemaakt
heeft, moet ik de lammeren der kudde tegen iederen
wolf in schaapskleederen verdedigen. Ik geloof dat
beide mijn schild en beukelaar, de WAARHEID zijn en
onder hare bescherming behoef ik geen gevaar te vree-
zen,  daar ons bevolen wordt te stalan  voor de waarheid.
Indien gij iets in deze bladen vindt, dat de heerlijkheid
of den glans der waarheid schijnt te verduisteren, zeg
mij dat. * Breng uwe *tegenwerpingen in, en lailt ze in



een rechte weegschaal gewogen worden. Ik ben mij-
zelven  van mijne onbekwaamheid bewust ; maar ik durf
het vaandel van Christus niet te verlaten wanneer Zijn
woord 200 stout wordt aangevallen, door zulk
een hardnekkig, heerschzuchtig,  stoutmoedig, ver-
hard, ongevoelig,
dig opstandeling.

verward, betooverd en hoogmoe-
De man is geloof ik, geboren tx

Naidstone  in Kent, en (tot mijn verdriet moet ik het
zeggen) bij ons aangesloten. Het was met de grootste
moeite dat hij zich ingang bij ons verschafte, want
ik was ten volle overtuigd, dat de persoon,’ die zijn
vermeende Vader was, in waarheid niets van God
kende. En deze zaak, met vele andere, heeft aanleiding
gegeven dat het gevoelen, ‘t welk mij steeds nabij
gebleven is, bevestigd werd, namelijk, dat niemand aa!n
anderen kan verkondigen, wat ‘hij zelf nooit heeft_
ondervonden ; of met andere woorden, dat een kind
des vleesches, nooit den Geest Gods aan a.ntleren  kaIn
bekend maken. Een kind der dienstbaarheid kan nooit
in aanmerking komen, om een andere in vrijheid te
stellen. Dit verklaart ons ook de Schrift. - Zooals de
priester is, is ook het volk. En ten opzichte van ver-
gaderingen is het even zoo  : ,,Zooals de moeder is, is
hare dochter.” Mij is bekend geworden, dat er onder
ons weinig gevonden worden, die met den zuurdeeg
van dien ellendigen en gevaarlijken man doortrokken
zijn. En daar gq met ons huishouden vereenigd zijt,
zou ik gaarne Allen, dat gij die tegenstanders leerdet
kennen, opdat wij ons zelven  van dien ouden zuur-
deeg zouden kunnen reinigen, om een nieuw deeg
te iijn. VVat mij aangaat, ik hoop mij in dat werk
nooit slap aan te stellen, want het wordt ons allen
door den Heere zelve strikt bevolen en als een plicht
opgelegd. Wij hebben lang gepoogd om de deur die
naar de kudde leidt, xoo  eng mogelijk te maken, en
velen hebben er over geklaagd dat zij te eng was.



7

MMX  voor dien ellendigen w nietswaardige n man
schijnt zij ons nog veel te wijd toe, wat ik hoop dat
voor ons allen een nuttige les- moge zijn. Toen hij
tot ons kwam had hij een Kain’s aangezicht, hetgeen
de oorzaak was, dat wij hem zoo nauw onderzoch-
ten, en hem met zulk een weerzin aannamen. Maar
de Satan had hem goed voorzien, en goed raad ge-
geven. Op deze wijze zoekt die vijand van God zich
in de wereld met zijne goddeloosheid in te drin-
gen, maar niettegenstaande al zijne pogingen, zal hij
te niet worden gedaan, en niemand zal hem helpen.

Ik kan niet nalaten te denken, of de tooverij van
dien ellendeling, werd mij een paar maa’nden  geleden,
in den droom geopenbaard. Op een Zaterdagnacht,
droomde ik, dat ik op een dorschvloer was. Op die
vloer lag wat tarwe, wat kaf en wat stroo, waarop
bijzonder mijne aandacht gevestigd werd. Eensklaps
zag ik een wolf, met een gestreepte huid, op den
vloer komen, en stilletjes onder een hoop stroo~weg-
kruipen. Toen kwamen er nog twee andere, en .zoo
ging- het voort tot dat ‘er zeven  bij elkander zaten.
Maar daar er geen stroo genoeg was, waren zij genood-
zaakt om op elkander te kruipen, maar geen van allen,
kon zich zóó bedekken, dat hij geheel verborgen was&
Ik gaf nauwkeurig acht, hoe zij zaten, en mijzelven her-
innerende, dat ik een oud geweer dat geladen was, op,
den dorschvloer had , greep ik het, en beproefde zoo
aan te leggen, dat ik er drie van hen raken en wonden
kon, al doodde ik er geen een. Maar mijn geweer ging
niet af. Daarom probeerde ik het op een andere manier.
Ik nam mijn geweer bij de loop om drie van hen met
de kolf de lendenen af te slaan, en hen zoo doende
buiten staat te stellen, hunne achterdeelen mede te
sleepen, ten minste om hen de gelegenheid af te snijden
om zich te verdedigen of weg te loopen. Zooals ik dacht
deed ik. Ik wondde ze alle clrie, maar door mijn hevige



z*aai met mijne armen ontwaakte ik.
Ik herinnerde mij dien droom later duidelijk, en ik

twijfel er niet aan, of zij is nu ten deele vervuld. Ik
gel’oof  dat de dorschvloer, de kerke Gods beteekent, en
waarbij zij ook wel vergeleken wordt. De hoop tarwe
beduidt de uitverkorenen Gods, die bestempeld worden
met den naam van tarwe, die in de schuur verzameld
wordt. Matth. 13 : 30. Met het kaf werden de licht-
vaardige, genad3looze belijders beteekend. Matth. 3 :
12, eir het stroo dacht mij, valsche leerstellingen te
zijn. 1 Cor. 3 : 10. De wolven kwamen mij voor, dwa-
linde mcnschen te zijn, die op den vloer of in de kerken
komen, om de godzaligen te verleiden. Zij zijn verbor-
gen onder het stroo van valsche leerstellingen, de
leugen tot hun toevlucht stellende, zooals de Schrift
getuigt : 1, Wan!, ik weet,” zeide  Paulus //dat na mijn
vertrek, zware wolven tot u zullen inkomen, die de
kudde niet zullen sparen ; ja, uit uzelven zullen man-
nen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de dis-
cipelen achter hen af te trekken.” Hand. 20 : 29-30.
Maar het stroc)  wás niet voldoende, om één der wolven
geheel te verbergen. En het schijnt mij toe, dat vele
begenadigden, het bedrog van zulk een nieuwentie-
drieger opmerken, hoewel eenige weinige met hem
onder het stroo zich bevinden. Dat mijn geweer niet
afging deed mij kennen dat al de waarheid, die ooit
van den predikstoel  verkondigd is, ongenoegzaam is,
om den bedrieger van zijn dwaling te overtuigen.
Maar dat ik er ten laatste drie verwondde gaf mij
eeniger mate moed om mijne pen ter hand te nemen ;
en als dat n?g niet helpt, moeten wij de roede van
Paulus gebruiken.

Ik zai er u geene verschooning  voor vragen dat ik
u met droomen lastig ben gevallen, omdat ik er grond
voor heb, om zoo te handelen : &ie een droom heeft,
die vertelle den droom.”
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Waarde Thomas, genade zij met u. De vriendelijke
groete aan uw vrouw, en aan den ouden discipel die
bij u te huis ligt. Vergeet ook het kleine Armini-
aansche huisgezin niet, dat ik om uwentwille liefheb,
hoewel ik geen vriend ben, van zijne beginselen. Geloof
mij, in den Heere Jezus, altijd te zijn de Uwe

w. Lhntingto7t  l

Church-street (kerkstraat) Paddington, 3 Januari 1794.

AAN MIJNHEER BERRY,
H a n d e l a a r  i n  r e u k w e r k ,

GREEK-STREEI’,  SOHO.

Walworth, Zaterdag avond, 11 Mei 17’93.

Zeer gelìefcle  Eend ,

Ik heb uw schrijven -ontvangen, en zou het aan-
stonds beantwoord hebben, als ik het niet erg druk
had gehad, gedeeltelijk door mijn voorgenomen reis
naar het noorden, en gedeeltelijk door ons verhuis-
plan naar de Borou.gh  Hoogstraat te Mid Summer.
Evenwel gevoel ik nq, zooveel mij doenlijk is, genegen,
om aan uw verzoek te voldoen, als een kleine vergel-
ding der vriendschap, die gij mij altijd bewezen hebt.

Dat gij mij getrouw bevonden hebt, waarde vriend,
dagteekent van het eerste oogenblik a.f aan, dat ik
genade gekregen heb. Ja waarlijk, de genade Gods,.
ik kan het naar
over mij geweest.
het tot op dezen
tegenwoordigheid,
niets anders is dan

waarheid betüigen,  is overvloedig
Want ik heb het gevoeld en voel

dag, dat wanneer des Zaligtnakers
mij verlaten heeft, mijn  hart dan

één’ massa en put van verdorvenheid.
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Maar wanneer het Hem behaagt i-n Zijnen hof te
komen, trekt Hij. al onze genegenheden tot zich. Dan
ontspringt de bron van ,, dankzegging” en Ij de Stemme
des gezangs”  wordt gehoord. En inderdaad lieve vriend,
de gelukkigste en zoetste oogenblikken zijn dan, wan-
neer de Heere mij verwaardigt met een gezicht van
het einde der reis, en de gedachten in mij verleven-
digt, dat ik dan voor eeuwig bij Hem zal zijn. o,
Gelukkige staat. o Onuitsprekelijk gezegende woning,
waar die ellendige oude mensch nooit zal binnen
komen ; neen geen lid of iets er van. Maar Jezus en
wij zullen tot in alle eeuwigheid te samen leven en
heerschen.  Maar hier is mijn pen een beetje te veel
met mijn hart medegegaan. Vergeef het mij.

Wat mijnheer Loud aangaat, waarnaar gij mij ge-
vraagd hebt, daarover wil ik zoo duidelijk zijn als
de tijd en het papier mij zullen toelaten. Ik heb hem
zoo wat zeven jaar gekend, denk ik, en de twee laatste
jaren vooral met eenige nadere kennismaking, van wel-
ken tijd af (om redenen die ik u aanstonds zal ken-.
baar maken) ik * altijd zorgvuldig een gesprek met
hem heb vermeden. qoen ik eerst met hem in ken-
nis geraakte, zag ik hem niet alleen aan voor een
godzalig mens&,  maar ook als iemand van bijzondere.
bekwaamheden, gaven en genade. Inderdaad, ik achtte
mijzelven verre beneden hem, maar de Heere heeft
gezegd : ,,Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele
laatsten de eersten. Hij had een bijzondere aanleg voor
lezen en studeren, waarom hij bii mij voor een man
van wonderbare wijsheid en geleerdheid doorging.
R/laar nu ben ik er ‘hard ba,ng voor, dat zijn lezen en
studeren, meer was om vooruit te komen, dan om in
de godzaligheid te worden opgebouwd. De eerste dwa-
ling in de leer die ik in hem ontdekte, is een jaar
of vijf ge!eden,  toen hij een vam  Winchester’s boeken
in Princes-straat bij ons aan huid  bracht. Deze  boeken
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namelijk die mijnheer W. en ik hadden gelezen en
veroordeeld, trachtte hij te rechtvaardigen, niet vrij
uit, maar door te zeggen dat er veel goeds in gevonden
werd enz, Maar toen wij hem de dwalingen aanwezen,
liet hij spoedig zijn lieveling in den steek, ten minste
zoo scheen het. Evenwel werd deze zaak als een
getuige tegen hem beschouwd, en hoe stil hij zich
ook hield, en hoe het ook scheen dat Loud’s gemoed
overtuigd ivas, bij elke voorkomende gelegenheid sprak
hii er weer over.

‘Daarna hadden wij het over de wet der zeden, als
de leefregel van den geloovige, hetgeen hij eerst ont-
kende. Maar twee en een half jaar geleden, veranderde
hij van gevoelen, en toen begon hij er bijna onop-
houdelijk over te twisten. Maar toen hij gedurig werd
tegen gesproken, werd het hoe langer hoe erger; hij
begon Mr. Huntington af te vallen en k!vaad van hem
te -spreken,  alsook --van  allen die hem hoorden. Van
dien tijd af aan, begon ik mij voor hem te wachten,
en dat doe ik tot nu toe, nog. Hij wilde voor één
of twee Zondagen naar Tottenham-court en een derde
misschien naar Providence gaan, toen ik bemerkte dat
hij
te
ik
de

negen van de tien keeren onder de godsdienst zat
slaten. Dit verweet ik hem, twee jaar geleden, toen
bijna twee uren lang zoo ik meen, met hem over
wet disputeerde. En hoewel ik hem eindelijk de.

mond stopte, kon ik toch zijn wederstrevige geest,
niet machtig worden. Spoedig daarop werd hij door
een hevigc koorts aangetast. Zijne vrouw en twee
kinderen kregen die ook. Ik moet bekennen dat het
mij genoegen- deed, dat hem die zware bezoeking trof,
niet omdat ik zoo gaarne de ellende van een mede-
schepsel zie of hoor, maar omdat ik hoopte, dat hij,
die altijd met de waarheid in strijd was, door den
Heere zou gereinigd worden en gezuiverd van dien
opstand, die zijn bar t had ingenomen. Het smart mij
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echter te moeten zeggen, dat hij, zooals de wijze man
zegt, er uit kwam, als een dwaas in het mortier ge-
stampt. Hij braakte nu wel geen vijandschap uit tegen
de handelingen der Voorzienigheid, zooals hij vroeger
wel gedaan had, omdat hij eenigzins de ondersteuning
er van in zijne laatste ziekte had ondervonden. Maar,
(de Heere kent mijne gedachten) als ik hem ontmoette,
zag hij er zoo vervallen in zijn aangezicht uit, net
als iemand die een boos opzet in zijn binnenste smeedt,
tegen eenige weinige eerlijke, eenvoudige zielen, die
hij bevond niet te kunnen benadeelen.

Niet lang daarna verhaalde mij onze waarde vriend
Gilbert,  dat hij een nieuwe leer had uitgevonden aan-
gaande den persoon des Middelaars. Hij stelde na#melijk
dat Hij niet was God en mensch, met twee onder-
scheidene naturen ; maar dat het Woord, de tweede
persoon, tot vleesch gema*akt was, of dat de Godheid
was veranderd in de menschheid, in het lichaam der
maagd. En dat als hij Jezus Christus met zijne licha-
melijke oogen gezien had, dat hij dan met dezelfde
oogen, in dat lichaam van ,Tezus het ware beeld Gods
gezien zou hebben. Vijf maanden geleden ontmoetten
wij hem in King-street, waar hij zich toen bevond.
l’oen vroegen wij hem naar die nieuwe leer, en dis-
puteerden er eenigen tijd over. Hij voerde toen aan,
dat indien de Zaligmaker waarlijk uit het vleesch en
bloed der maagd was genomen, dat Hij dan een zon-
daar was; en dat Zijn lijden en sterven, dan niet
meer waarde zou hebben, als dat hij (Loud namelijk)
als een martelaar zou sterven. Hij zeide  te gelooven,
dat Christus niet meer van het zäad der vlouw ge-
nomen ha.d, dan zijn zakdoek (halende zijn zakdoek
door zijne vingers) of als een trechter nam van den
wijn of eene andere drank die er doorliep. De gelij-
kenisse Gods zeide  hij, kon niet liitleh,  maar het was
alleen eene algemeene,  overgeleverde, opgemaakte uit-
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drukking, zonder eenige schriftuurlijke grond. Wij
halalden  vele schriftuurplaatsen aan, die hij niet kon
beantwoorden. Maar daar hij steeds bleef ontkennen,
zeiden wij hem dat zijne dwaling, bijna, zoo niet geheel
verdoemenswaardig was, en dat hij zich alzoo  in een
zeer beklagenswaardigen toestand bevond. Hij zeide
echter dat hij zeer getroost was, want dat zijne leer
zeer heilzaa*m  was, en hij ze op de knieën had gekregen.

Dit zijn eenige van de vele goddelooze stellingen
die hij voorstaat. Ik heb ook gehoord, dat sommigen
door hem verleid zijn, en zijne goddelooze leerstellingen
omhelsd hebben. Ik geloof, waarde vriend, dat als gij
er nog één of twee met u naamt, en hem een be-
zoek aan huis bracht, gij dan oor en ooggetuige zoudt
kunnen zijn van hetgeen ik u gezegd heb. Mijn pa-
pier is vol; en daarom eindig ik Mr. Berry vrien-
delijk groetende. IJw toegenegen vriend en broeder
in onzen zeer dierbaren Heiland.

Peter Reed.

AAN MIJNHEER HAMILTON.

Gij hebt mijne gedachte gevraagd over den per-
soon des Verlossers, van arme, verloren zondaren,
en die zijn deze :

10. Dat Hij is de eeuwige 20011, van den eeuwigen
Vader, door onbegrijpelijke generatie.

20. Dat deze Zoon, genaamd het Woord, dat bij
God en God was, vleesch geworden is; of een mensch
in de gelijkenis van zondig vleesch in de gedaante>
van een mensch, en uit eene maagd geboren is.

30. Dat deze Zone Gods, (eens wezens met den Vader
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en met den Heiligen &estj)  cm menschenkind ge-
boren zijnde, de Zme des menschen,  gezalfd was
met de ‘volheid van den Heiligen Geest, eu tot man
opgroeide, de wet Gods volmaaktelijk in Zijn leven
gehoorzamende. Dat Hij verzoekingen, armoede enz.
verdroeg, tot behoude&s  van hm voor wie Hij een
man van marte,  eh verzocht ih kra;lkheden  werd.

40. Dat deze Godmensch, door Zijn Almachtigen
Vader staande gehouden werd, totdat Hij het oordeel
op aarde besteld had, en dat toen het zwaard der
gerechtigheid tegen Hem ontwaakte. Dat Hij werd
alleen gelaten, dat Hij bezweek, den adem uitblies
of zijn leven aflegde onder de last, die velen tot
een rantsoen verstrekte.

50. Dat deze mensch Christus Jezus, bestaande u i t
lichaam en ziel, de ware God, zijn bloed gestort
hebbende, en zijn leven afgelegd hebbende, begra-
ven werd. Dat zijne ziel is afgedaald in de hel onder
het vonnis des doods en den brandenden toorn Gods.
Dat Hij daar bleef tot den derden dag, toen Zijn
Vader (de laatste penning ter betaling ontvangen
hebbende) Hem in den Geest rechtvaardigde, en de
banden des doods losmaakte.

60. Dat Hij (God) bevrijd zijnde van de zware schuld,
uit de gevangenis der hel uitging, zijn lichaam we-
der aannam en levendig maakte. En dat Hij alzoo
het leven, dat Hij had afgelegd, met al de macht in
hemel en op aarde, weder aannam, volgens da.tgene
wat de Vader gewild had.

70. Dat deze God, na eenige dagen met lichaam en
ziel ten hemel voer, in de heerlijkheid werd ontvan-
e;en en ter rechterhand Zijns Vaders was gezeten,
waar Hij die dood was, maar nu leeft, eeuwig leeft,
om voor ons te bidden.

80. Dat die ware ziel en dat ware lichaam, n.1. Jezus,
God zelf, de ware God en het eeuwige leven alzoo



Zoodat  Hij, die in het 1 ichmlu ontvangen was en
Meboren  uit eene maagd, die leefde en stierf, Godti
was geheel God el) niets clan  God, wat zijn nat~uur
of wezen aan gaat.
Zoo geloof ik, en daarom heb ik gesproken.

T. Loud.

AAN MIJNHEER LOUD.

Waarde 8eer.

Twee brieven, IJ betreffende, gelezen hebbende, heb
ik daarin Uwe leerstellingen aangetroffen. Deze leer-
stellingen zijn niet waar, en toen gij u zelven  bij ons
gevoegd hebt, hebt gij over die dingen niet gesproken
en gij hebt ze ook niet beleden. Het zou mij zeer
aangenaam zijn, aanstaande Maandag of Dinsdag mor-
gen U aan mijn huis te mogen ontmoeten, daar het
mijn plicht is, U te waarschuwen. Kunnen gij en ik
dan niet overeenkomen, dan zullen wij eene vergade-
ring beleggen. Denk ernstig na, en wees niet te
haastig met op eene spotachtige manier te schrijven,
alsof het maar over eene kleinigheid ging. Met God-
delij  ke zaken, is het gevaarlijk spelen.

TJwe in Christus zeer toegenegene

W. Huntington.
Church-strect  (Kcrkstraat)  Paddington 20 Dec. 1793.
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AAS ‘I!. LOW,

adres

M I J N H E E R  LONGMAN,

M u z i e k - i n s t r u m e n t m a k e r,

TO’rT’ENIIAM,  COIJRT-KOAD (HOFLAAN.)

In uwe belijdenis, komen sommige zaken voor, die
in strijd zij,, met Gods woord. En daar het mij toe-
schijnt’ dat gij zeer ijverig zijt, om uwe gevoelens te
verspreiden, en dat gij er zeer vast in gegrond zijt,
ben ik wel verplicht er de waarheid tegenover te
plaatsen, op dat de eenvoudige kinderen Gods u mo-
gen leeren kennen en u mogen verafschuwen. Ik weet
dat er’ ketterijen in de kerk moeten zijn, opdat de op-
rechten openbaar worden ; als ook dat zij die niet uit
God zijn mogen woxkn onttkkt,  ~11 a’s zij niet zelf weg
gaan, men ze uit de gemeente des Heeren behoort uit
te werpen. .Nu, ik vrees dat dit laatste met u het geval
4 zijn, dat gij het ten laatste totuwe smart zult onder-
vinden, dat’ i@k de waarheid gezegd heb. Gij breekt
door alle banden der waarheid heen, en gij stoot uzel-
ven aan de donkere bergen, waarop duizenden de stoel
der spotters hebben beklommen, totdat zij ten laatste
in verwoesting en verderf zijn ter neder gestort. Dat
gij bepaald stelt, en tegen alles in vasthoudt, toen gij
bij mij aan huis waart dat de Godheid van Christus
waarlijk in vleesch en bloed veranderd is; dat die
Godheid aldus veranderd aan het kruis stierf, en dat
de ziel van Christus ter helle voer en daar drie dagen
en nachten verbleef, is geheel strijdig met de waarheid
der Schrift. Daarom geloof ik ook dat gij elke plaats
der Schrift die gij aanhaalde& zocht te verdraaien.
En dat volgens uw stelling de kinderen Gods onder de
wet zijn als cm regel des levens, daarover verwonder
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ik mij in het minste niet, om de eenvoudige reden,
dat gij nooit van de wet zijt vrijgemaakt. Dit laatste
blijkt duidelijk uit uwen hoogmoed en tegenstand te-
gen de waarheid, want de wet veroordeelt de ijdele
roem niet. En daar gij het oude voorhangsel of deksel
nog op uw hart hebt, is dit een ander bewijs dat gij
nog nooit van dien berg zijt afgekomen. Uwe blind-
heid en onkunde in bovenstaande zaken bewijzen dat,
en zelfs aan uw gelaat is het kenbaar, Inderdaad, nooit
heb ik uwe godsdienst met mijn hart begeerd, van het
eerste oogenblik af aan, dat. ik kennis met u maakte,
daarom was het niet dan met de grootste moeite dat
gij onder ons ingang vond. Maar toen gij bij mij aan
huis waart hebt gij mij gezegd dat

*
gij niet wist wat

gij geloofdet, en ik geloof dat gij het nog niet weet.
In uw eigen oogen zijt gij zeer wijs, maar ik geloof
dat gij zeer onwetend zijt, en dat gij tegenwoordig
verder van de waarheid zijt,  dan ooit. Maar om ver
der te gaan.

;,Bet  woord is vleesch geworden.” uat is waar,
maar niet zooals gij het verstaat. be Godheid werd
niet veranderd in vleesch en bloed. Dat zou verwis-
seling maar geen vereeniging zijn ; dat zou wezen de
eene natuur in de andere te veranderen, maar niet
twee onderscheidene naturen met elkander te ver-
eenigen, zoodat zij een  persoon uitmaken.. ITe  eene zelf-
standigheid in eene andere te veranderen, is veran-
dering van wezen, maar geen vleeschwording. Zulk
eene verandering van natuur verschilt veel van het
aannemen door een goddelijk persoon, van de men-
schelijke  natuur, in vereeniging met zichzelven. De
eerste stelling is een dwaling, de tweede een evan-
geliewaarheid. Deze vereeniging, van eeuwigheid be-
sloten, had plaats in het lichaam der maagd, niet nadat
de menschelijke natucn-  geformeerd was, ook niet nadat
zij geboren kas, wmt dau zou het cene  vereenigiug-
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van twee  personen, inplaats  van eene  vereeniging van
twee naturen in een  persoon geweest zijn. De Heilige
Geest, die bij de schepping der wereld, over de water-
vlakte zweefde, en het licht van de duisternis scheidde ;
die de wateren der zee vergaderde, en het drooge
land deed te voorschijn komen ; die de hemelen ver-
sierde, en het gelaat des aardrijks bekleedde met al
het groene kruid, en het gras deed uitspruiten, had
ook een hand in deze wonderbare en wondervolle
ontvangenis. Daarom antwoordde ook de engel op de
zedige vraag der maagd : //Hoe zal dat zijn,” enz. De
Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen.” Onder die al-
machtige kracht en die vruchtbare overschaduwing nu,
ging het zaad van de lendenen tot aan de buik. ,,Gij
zult in uw lichaam (uwen buik) ontvangen enz.” zeide
de engel. Daar nu hald  de wonderbare ontvangenis en
wonderlijke vereeniging, tusschen den persoon des
Zoons Gods en het zaad der Maagd, plaats. ,,Hij werd
geboren” (naar Zij-ne  menschheid) ,,uit eene vrouw”
Hij was het zaad der vrouw, uit de zelfstandigheid
van haar lichaam, geworden. En deze menschelijke
natuur, werd door Jehovah zoo wonderlijk toebereid,
dat zij niet in het minst door erfzonde besmet, noch
eenige zondige zwakheid onderworpen was, opdat zij
geheel zuiver mocht zijn, en zoo geschikt mogelijk,
om met zulk een groot persoon vereenigd te kunnen
zijn en opdat Adam, in onschuld, een afbeelding mocht
zijn, van Hem die te komen stond. Daarom wordt Hij
ook, hoewel uit eene vrouw geboren, dat HEILIGE ge-

noemd. Wie kan een reine geven uit een onreine?
Ik antwoord : dat kan de mens&  niet. 3Iaar de engel
zeide  tot Maril  dat er bij God niets onmogelijk zijn
zou, en daa!rom  KAN God het doen, en God HEEFT h e t
gedaan. ,,Gij  hebt mij het lichaam toebereid.”

Verder, de MENSCHELIJKE NATUUR van Christus, be-
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stond niet uit zichzelven, noch door zichzelven ; daarom
wordt zij, dat heilige genoemd en geen persoon, omdat
zij nooit eenig bestaan had, dan -in vereeniging met
het ENJWIGE  WOORD ; welke vereeniging in he-t lichaam
der mnngd plaats had, en welke vereeniging nooit
verbroken werd of ztil worden. Wat meer zqt, deze
n,anneming der menschelijke natuur, en hare veree-
niging met dezelve, maakte geen verandering noch
stoornis in de godheid des Heeren. Hij was God van
eeuwigheid, vóór dat deze vereeniging plaats had, en
niet minder dan God met ons, nadat zij had plaats
gehad ; en door deze vereeniging werd Hii wat Hij te
voren niet was : ,,God geopenbaard in het vleesch,”
welke openbaring in den laatsten tijd voor ONS e n
nooit te voren plrtsts had.

De woorden ,,vleesch geworden,” beteekenen geen
omzetting of verandering, van de eene natuur in een
andere. Als wij van personen hooren  die va,n adel,
graaf, groote heeren, kanselier of kamerlid, geworden
zijn, dan verstaan wij daardoor ook zulk eene veran-
dering of omzetting niet, maar dat hun dergelijke
eeretitels worden verleend en toegekend, en dat zij
tot zulk of zulk een dienst zijn aangesteld. En als wij
lezen, dat ,,het Woord is vleesch geworden,” beduidt
dit, dat Hij met de menschelijke natuur, - of met
een gewaad, in bloed gedoopt, bekleed was. En wan-
neer er gezegd wordt, //dat God, Jezus beide tot een
Heere en Christus gemaakt heeft” beduidt dit //de
bestemming Hem door God gegeven. Het was in Gods
raad besloten, om de Godheid des Zoons, met de
menschheid te vereenigen,  en de Zoon stemde er in
toe. De Vader bereidde het lichaam, welke natuur de
Zoon a,annam, en waarin Hij den wille Gods deed,
die Zijns harten verlustiging was. In die natuur werd
hij dus een tusschenpersoon, en een die bestemd was,
om Koning eh Middelaar te zijn. Als er gezegd wordt,
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dat //de  laatste Adam is geworden tot een levendma-
kenden Geest,” verstaan wij daar ook geen verande-
ring of schepping door, maar dat de Heere des he-
mels, die een ongeschapen Geest is, bestemd en ge-
zonden was, om de menschelijke natuur aan te nemen
en in dezelve, doode zondaar;,  levend te maken, of
//het eeuwige leven te geven aan zoovelen, als de
Vader hem gegeven had.”

Mr. Loud, moet onderscheid Eeeren  maken, tnsschen
het toebereide lichaam en Hem, die in hetzelve ne-
derkwam, om den wille Gods te doen ; tusschen het
gewaad in bloed gedompeld, en het Woord, die het
droeg ; tusschen de gift en den altaar, die de gift
heiligde ; tusschen de tabernakel door God opgericht
en de Schechina, die in dezelve woonde ; tusschen het
voorhangsel (dat is te zeggen, Zijn vleesch) en de an-
kerplaats der hope, binnen het voorhangsel ; tusschen
God en het vleesch waarin God was geopenbaard ; tus-
schen den troon der genade, (dat is de menschelij,ke
natuur) Jes. 22 : 22-23, en Hem, die op den troon zit,
die de eerste, en dc laatste, de Almachtige is ; tusschen
de tempel Zijns lichaam, en Hem, die hem in drie
dagen oprichtte; tusschen de zelfstandigheid der maagd
en de Vader van eeuwigheid; tusschen het lichaam,
en de volheid der Godheid, die er lichamelijk in woont ;
tusschen de menschheid die toenam in grootte en
wijsheid, en de oneindige wijsheid, en onmetelijkheid
zelve, aan wiens wijsheid niet kan worden toegevoegd,
en die niet grooter  gemaakt kan worden, dan Hij is;
tusschen den Zoon, die de dag van Jeruzalem% ver-
woesting niet wist, l&Iark.  13 : 22 en de alwetende
God, wien niets kan verborgen zijn.

Als Mr. Loud, niet heter leert onderscheiden, zal
hij nooit wijs worden tot zaligheid, al ware hij ook
wijs, boven hetgeen geschreven is, en TE wijs in zijn
eigen oogen, om een dwaas te worden, opdat hij inder-
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daad wijs moge zijn. God zal alle ijdele roem te schande
maken ; Hij zal zijne wonderen voor de wijzen en ver-
standigen verbergen ; en daar Hij de wijzen in hunne
eigene arglistigheid vangt, laat dan de wijze zich niet
op zijne wijsheid beroemen want, die meent IETS te
weten (van deze dingen) heeft nog nooit iets gekend
gelijk men behoort te kennen. Wie is tot deze dingen
bekwaam, waarbij een verkeerde pennestreek of iets dat
onzen mond ontglipt een fondament voor verwoestende
en verderfelijke ketterijen leggen kan. Maar hier moet
onze bekwaamheid uit God zijn, en onze wijsheid moet
van den Vader der lichten komen, omdat wij alleen
in Zijn licht, het licht zien. Maar Mr. Loud, wierp
mij tegen, dat Immanuël, God met ons, waarvan ik
zeide,  dat het God in onze natuur beteekende, eigenlijk
zeggen wil, God MET ons, niet IN ons, en dus ook niet,
God in onze natuur. Deze spitsvindigheden,  mogen die-
nen om de zwakken te doen struikelen, en zichzelven in
den doolhof der dwaling te verstrikken, maar zij zullen
nooit in staat zijn, eenigen anderen zin aan het woord
te geven, als hij de veiligste weg namelijk : ,,Geeste-
lijke dingen, met geestelijke te zamenvoegende,” volgt.

De profeet zegt tot den koning Achaz, dat de Heere
zelve, hem een teeken of wonder zal geven, en wel
zulk een teeken, als nooit te voren, in deze wereld
gegeven was. Maar als Immanuël, een naa)m die vroeger
nooit in de Heilige schrift, voorkwam, en (die God
met ons) beteekent, niet anders beduidt, dan Gods
tegenwoordigheid met Zijn volk, dan was het geen
NIEUW teeken,  maar een teeken dat iedere heilige in
alle eeuwen bezeten had. God was met Adam, met
Abel, Seth en Henoch, met wien Hij drie honderd jaar
wandelde; met Noach, Sem, Abraham, Izaäk, Jakob,
Jozef en Mozes en met Israël altijd, net zoo goed in
Babel als in den tabernakel of tempel, ja zelfs tot den
dood van Christus toe. Ij Israël is nooit van Zijn God*
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verlaten geworden.” Indien zin, kan Immanuël geen
nieuw teeken zijn, maar is als zoodanig  een zeer oud,.
ja even zoo oud als het woord. XIaar dit wonder tee-
ken is nooit geweest, dan in deze laatste dagen ; en
Jeremia zegt dat het een nieuw teeken is, dalt  nooit
te voren was, of geweest was. ,,De Heerc heeft wat
nieuws op de aarde geschapen, de vrouw zal den man
omvangen.” Jer. 31 : 22. De profeet geeft te kennen,
dat de/ Scheppende kracht Gods in dit werk moet
worden ten tO;n gespreid, zal de vrouw den man om-
vangen ; want dat is, zij zal onder de overschaduwende
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kracht des Allerhoogstën, dit vreemde werk aangaan,
een’ manllelijken  zoon te baren, zonder de hulp van.
den man. Dit noemt Jesaja, een tceken, en Jeremia
noemt het IETS of VQY~ nieuws, en wel zoo iets, als
noo%  te voren was. - IETS NIE'C'WS OKDER DE ZON.

Het zamengestelde  woord, Tmmanuël, kan ook, zoo-
als (Mr. Loud zegt) dat het alleen, God TN ons, ZN
beteekenen  niet zoo genomen of verstaan worden. -
Want God heeft van de schepping der wereld af, in
al Zijne heiligen gewoond ; hunne lichamen zijn altijd
tempelen des Heiligen Geestes geweest, zooals God
gezegd heeft : ,,Ik zal in hen wonen, en onder hen
wandelen .” Het woord Immanuël, moet dus eene be-
teekenis hebben, die van beide bovengenoemde, ver-
schilt, en wil dus zeggen, ,,God met ons”, in een’ zin
zooals nooit te voren. ,,Daarom zal de Heere zelve u
een teeken geven,” zegt de profeet, ,,Ziet een maagd
zal zwanger worden en eene zone baren, en men zal
zijnen naam Immanuël noemen” hetwelk de Apostel
zegt, dat ,,God met ons” bteekent. Het eerste won-
der is - dat een reine maagd, zou ontvangen. En
het  woord  ONTVANGEN of O N T V A N G E N I S, duidtaan,dat
deze man, die zij omvangen zou, van haar zaad zou
zijn ; want indien hij  van haar zaad niet was, lioe
moet men dan het woc&d ONTVANGENIS verstaan, ziende



dat de Schrift getuigt dalt  Satans kop, door het zaad
der vrouw zou vermorzeld worden, die naar zijne God-
heid, in het a.fgetrokkene  beschouwd, de Vader van
allen, en dus niernaInds  zaad is. Waar is het dus,
dat Christus naar den vleesche, uit eene vrouw, en
uit de zelfstandigheid van haar lichaa[m  geworden is.
En zoodoende is hij vleesch van ons vleesch, en been.
van onze beenen  ; ,,Dit is eene groote,  en nogtans,
ware verborgenheid. Het derde gedeelte van het tee-
ken is, - dat, nadat deze zoon, ontvangen en gebo-
ren was, de twee naturen, dezelfde bleven. De god-
delijke natuur, wordt God genoemd, en DE MENS~HE-

LIJKE NATUUR, wordt uitgedrukt, door het woord ONS,

dat in zuivere tegenspraak is met de aanteekening
van Mr. Loud - ik bedoel namelijk met die van de
verandering der Godheid in vleesch, zooals de pa-
pisten stellen, die voorgeven dat zij den Za81igrnaker
in een ouwel veranderen ; want dan zou die vera’n-
dering niet verder gaan, dan, ,,vleesch” met ons, daar
toch Tmmanuël, God MET ons, is. De profeet toont
ons hier ook aan, wanneer en waar die vereeniging
plaats had, namelijk bij het zwanger worden der
maagd en in haar lichaam. Niet, nadat het kind was
gevormd, noch nadat het, zooals wij reeds hebben
opgemerkt, geboren was, want dan was het eene
vereeniging van twee personen geweest, en dus het-
zelfde, waarop ieder geloovige,  die met den Heere
vereenigd is, aanspraak kan maken, wetende dat de-
dken  met Hem vereenigd, te zamen gevoegd en &én
geest met Hem zijn. Maar deze vereenrging had
plaats zoo dra het zaad uit de lendenen naar de baar-
moeder ging. ,,Gij  zult zwanger worden, in uw lich-
aam ontvangen,” zeide  de engel, en ,,het woord is
vleesch geworden” in de baarmoeder, dat is : //Daar
nam Christus de menschelijke nattuur aan. l)aalr uit
blijkt het nu duidelijk, dat eene  vereeniging van twee
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naturen, in één persoon, dit WONDER zijn zou; dat het
dit ONGEHOORDE, dit heerlijk TEEKEN zou zijn, dat God
geven zou. Dit is ook, HET GOEDE, dat den huize Isra-
els beloofd was, en het NIEUWS, dat God op de aarde
scheppen zoude. Hieruit moet dus volgen, en wij
mogen het er vrijelijk uit besluiten, dat Immanuël,
God met ons, beteekend, God, in de menschelijkeI
natuur, //God,  geopenbaard in het vleesch,” of zÖo-
als de Heilige Schrift getuigt, al de volheid der God-
heid, lichamelijk wonende in de menschelijke natuur. .
van Christus, ën zoo is, Immanuël, Christus of ,,God
met ons,” zooals Hij nooit te voren was, en God, met
al zijne kinderen, die vleesch en bloed zijn, en tot
wier verlossing ,,hij  hetzelfde aannam.” Maar dat Hij,
HETZELFDE, d. i. vleesch en bloed aannam, wil nog
niet zeggen, dat Hij zich daarin geheel veranderde:
het is geen verwisseling van natuur, maar eeue  aan-
neming van het vleesch, zooals Besor, ééne van de
vrijsteden, een tegenbeeld van Christus beteekent.
Wa*nt  de vereeniging van den Za,ligmaker,  met een
voor Hem toebereid lichaam, ka.n nooit eene veran-
dering in dat lichaam, genoemd worden. Wat meer
zegt, het blijft voor mij altijd nog een twijfelachtige
zaa*k, of de Godheid, in vleesch en bloed veranderd,
wel een geschikt voorwerp van vertrouwen, of aan-
bidding zou kunnen zijn, ziende, dat het niet geoor-
loofd is, op een vleeschen arm te vertrouwen, in het
vleesch te berusten, of iets anders dan den Heere
onzen God, te aanbidden. Maar God werd in den
tabernakel en in den tempel door alle Tsraelieten aan-
gebeden, hetzij zij verre of nabij waren, en dat wel
iedere keer als er gebeden werd. En God wordt in
den tempel der menschelijke natuur, beiden in den
hemel daarboven en op de aarde beneden, aangebe-
den ; want ,,als Hij wederom, den eerstgeborenen in-
brengt in de wereld,” zegt Hij, //Dat alle engelen
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Gods Hem aanbidden,” en van Sion wordt gezegd :
,,Den Heere, uwen God, zult gij aanbidden.”

Uw ander gezegde - van de Godheid veranderd in
de menschheid, en als zoodanig stervende en den
geest gevende op het kruishout, schijnt mij toe, geen
den minsten grond in de Schrift te hebben, zooals uit
het oude en nieuwe testament, beide, kan bewezen
worden. Christus is de vervulling van al de beelden
onder de wet gegeven, en den inhoud van alle scha-
duwen. Ik geloof ook, dat de twee bokken, die op
den grooten verzoendag gebracht werden, de twee
naturen van Christus aanduidden. De eene moest tot
een zondoffer geofferd morden, en de andere den Heere
levend worden voorgesteld, om verzoening voor hem
te doen, en daarna als weggaanden bok in de woes-
tijn worden vrijgelaten. Lev. 16 : 9-10.  Als mij
tegengeworpen wordt, dat zondaars bij bokken wor-
den vergeleken, en dat daarom de goddelijke natuur
er niet door kon worden uitgebeeld, kan ik daarop
antwoorden dat zondaars ook bij leeuwen worden
vergeleken, en evenwel wordt God, door dat edel
schepsel meer dan eens uitgebeeld. En wat meer is,
de bok staat op de lijst der reine dieren en de leeuw
niet. En verder, de twee vogels, die bij de rein$ing
van den melaatsche gebruikt werden, schijnen mq toe
dezelfde verborgenheid aan te duiden. Ben  der vo-
gels moest in een aarden vat, over levendig water
geslacht worden ; de andere vogel moest levend ge-
houden, en met cederenhout, scharlaken en hysop
gedoopt worden in het bloed van den geslachten vo-
gel. Da.n werd de melaatsche daarmede zeven maal
besprengd. en vervolgens rein verklaard, waarna men
de levende vogel op het open veld moest laten vlie-
gen. Lev. 14 : 4-5. Deze ceremoniële reiniging
door de twee vogels, wa#s een schoon voorbeeld van
onze zuivering door de twee naturel1 van Christus,
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die onze zonden op zich nam door 6éne  offerande, en
alzoo  de verzoening voor ons verwierf. fiéne vogel
sterft; de andere ontkomtI,  gedoopt in het bloed van
zijn medgezel. Zoo ook stierf Christus, naar de men-
schelijke natuur, maar de Godheid stierf niet. [/Hij
werd gedood naar den vleesche” (of in de mensche-
lijke natuur, niets anders) //maar levendig gemaakt
door den GeesV Als men daaSrop  tegenwerpt, dat
van de twee vogels, de eene het lichaam en de an-
dere de ziel des Zaligmakers voorstelden, antwoord
ik daarop dat de weggaande bok en de levende vo-
gel, die beide onbeschadigd en ongen-ond ontkwamen,
de ziel niet konden uitbeelden, want dat geschiedde
met de ziel van Christus niet, die leed, om zoo te
spreken, het meest, zooals  ieder kind Gods gaarne
wil bekennen, die den toorn Gods en de pijnen der
hel gevoeld heeft. En die zal ook belijden dat de
allergrootste lichaamssmarten, niets zijn in vergelij-
king met //een  gewonde geest,” die, zooals de wijze*
man zegt : //niemand  dragen kan.” (eng. vert.) En
hij voegt er bij dat ,,de geest eenes  rnans, de zwak-
heden des lichaam, zal ophouden .”

Wat meer zegt, de xet was voor den mensch, niet
voor de Godheid. Gods ,,stem is tot de menschen-
kinderen” ,Jervloekt is hij (d. i. de menschl die niet
blijft in alles wat er ges&rcven  is, in het ‘boek der
wet, om dat te doen,” en ,,de zlel  die zondigt, die
zal sterven .” Geene, van deze verschrikkelijke uit-
spraken, bereiken de Godheid, en zoolang dat niet
kan bewezen worden, kan ook de verandering van
zelfstandigheid, waarvan 3Ir. Loud spreekt, geen grond
hebben. God is de eenige wetgever, maar zelf is Hij
hoven alle wetten verheven. Hij ,,werkt alle dingen,
naar den raad Zijns willens,” en Zijne ondoorgron-
del ijkc: wil.. i s  & cwig~ wet voor al de schepselen
die “Hij gemaakt heeft,- beide boven in den heulel en
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beneden op de aarde. En daar nu de geboden der
wet en hare bedreigingen, niet zijn voor eenig per-
soon in de Drieëenheid, noch voor de Godheid in
vleesch en bloed veranderd, zoo zal, dunkt mij, ieder
moeten toestemmen, dat noch de Godheid, nÖch  de
Godheid veranderd in de menschheid,  bestemd waren
om het leven afteleggen, tel? herstelling van den
mensch. De geboden, -beide der wet en der gerech-
tigheid, moeten, dat erken ik, t!en uiterste toe, wor-
den volbracht. Maar het lijden der Godheid, of de
dood der Godheid, in vleesch en bloed veranderd, is
nooit voorgekomen onder al de eischen, beide der
wet en der gerechtigheid, en daar die dan ook nooit
geëischt  worden, hebben wij geen reden om te ge-
looven, dat zulk een eisch ooit gesteld werd. De
grootste eisch der wrekende gerechtigheid, is de dood
des zondaars, beide naar lichaam en ziel. En de
Schrift zegt ons, dat de Borg II onze zonden in zijn
eigen lichaam op het hout, droeg,” dat Hij, ,,zijne
ziele tot een SchuldofYer  gesteld heeft,” en dat Hij
,,de straf, die ons den vrede aanbrengt, op zich nam
en dat Zijne striemen onze genezing zijn geworden.”
Maar, de Eeuwige liefde, in het afgetrokkene be-
schouwd, kan nooit ellendig zijn ; het Eeuwige leven
kan nooit sterven ; Oneindige Heiligheid is onvatbaar
voor straf; cn de Onstcrfclijkl~cid  kan geen striemen
dragen. Toen Hij als kind geboren werd, was Hij
de alma(chtige God. De Godheid onzes  Heeren, ver-
vulde beide den hemel en de aarde, toe,r  Hij ,,ter
dood gebracht werd .” Naar zijne vleeschwording,
daalde Hij uit den hemel neder, terwijl Hij, als God,
in den hemel was : Joh. 3 : 13. I-Eet is dus vol-
doende om te zeggen, dat Chr&us  uit den zade Da-
vids was, naar den vleesche ; en in geen anderen zin
is Hij het gcslachtc  I>tivids.
1 Pet,. 4 :

Hij leed in het vleescli,
1. tm in het vlees& werd Hij gedood


