
Lw. XVI: 22. ‘

En het gefihiede, daF de bedelaar jticrf,  en Yan di.
b en,aeh gedragen wierd ik den fchotst  A6rahamsi,

Voorzang:  PT, CXXVI: 3, ofCXV1:  3, 4, 5, 8. l

W ij lezen Spr. XXII: Q ) Rgken en armela ontmoe:
teq mazkanderen : de Heere  heeft ze &vz gemaakt ,
Hoe komt het 9 dat er in ‘de Wereld rijken en armen zijn,
en dat men ziet 9 dat, die elkanderen ontmoeten ? Moë
komt dat zoo ‘2 Waarom is elk ,mensch niet even rijk en
even arm? waarom doet God dat zoo  , dat hij die rij,
ken en die armen malkanderen laat ontmoeten ? . l

ra) Vooreerst doet het God om zijne wijsheid te tooneni
Als gij eené fchilderij  ziet ., daar gij rijke en arme menrchen
zier afiefchilderd, ;en gij ziet er elk na ‘t leven ,in zijne
gedaante en nette order; de wijsheid van den fchilder  vcrF
toont zich dan zoowel in ben armen naar het leven af te. ,
fchilderen  , als den rijken. God is de Scfrepper van aL
3as 9 Hij heeft al de fchepfelen gefchapen ‘die er in de zee;

. op de aarde en in den hemel zijn,’ zoodat  p als gij ze
beiiet , gij zeggen m6et  : J-foe  groot)  zzjk  uwe werken 9
0 Hsere ! Gg hebt  ZC alle met @bid  g e m a a k t ,  .PY.  ’
GW:  24.

.p.)  Het is om de vrijmagtigheid  van God te toanena ’
Mag ik, zegt God, met  he8 m@e n i e t  doen  ,.wat ik

f W9 is rnf d a t  niet geowï$ft  2 Matrh.~  XX: 15~ De

1 A2 l
UR?--

. .



?
‘4 ( 4 >

\ oarde is des Heeren, m i t s g a d e r s  al hare Yoheìd,  Pf.
XXIV: b Die

t
c ‘m zijt f ‘ds ww oog boos op de rijke,

’ omdat Gods oog:  g’od is? kIattl&_  XX; 15 ; “dat past u
@et. Die rijk zijt ; mensch ! zoudt . gij hovaardig zijn 9
omdat gij rijk zijt ; dat wegt u niet.’ God deelt een
iegeZ#k  ib het bgzonder  mede 9 ge&kerw$  hj’ wil, 1 -

’ Cor.XII:rr. 2 ‘
3.) God aoet het) opdat de armen den rijken zouden

dienen en te hulpe komen, en opdat’ de rijken de armen1
voor hare dienst beloonen zouden. De wereld ZOU hare ,
zamealeving anders niet kunnen hebben. Het zou dan
alles onordentelij k gaan, ; maar mt gaat het alles ordente-

/’ Jijk zijnen gang. ‘De rijken laten hun dienen van de ar-
men , en dan beloonen  zij haar, en de armen leven er bij.

. t 4,) Ook doet het God hierom ; Hij wil! de rijken eens
op de toets brengen 3 of eij wel mildadig zullen zijn, of *

zij hare mildadigheid  wel zullen oefenen. ’ Daarom) zegt-. *
G;od  ‘tegen de rijken, geef ik den eenen .min en den an-
deren meer l3 gij zult wel armen aan awe deur zien; ik
geef tl ivgt. meer, opdat gij wat uitfirooijen zoudt  ; maakt
u vrienden van den onregtvaardigeu Mammon; doet den
armen wel t terwijl dat gij ze hebt 3 opdat zIj in der tijd

* ’ en in de eeuwigheid niet over u zuchten , en opdat zij’
sgeen zuchtend request voor den troon brengen, en ,tot
mij zeggen : Heere  , ik heb bij de rijken ‘geweest , Laar
ik kreeg er niet als kwaad Gefcheid  t harde wooiden of
goede woorden en ‘wenfchingen  ) maar anders niet. Wacht ’
u, rijken ! dat gij de armen niet doet zuchten tot God.

4 , Gelijk God in het ligchamelíjke  onderfcheid  maakt tus-
Cchen menhhen en menfchen 9 zoo  doet Hij na den;ge&  -

, : 1 teli.jkm  toeRand mede. Maar daar is het vrij grooter,  als
‘het onderrcheicl 3 dat er is tusfchen i armen” en rijken. ,
Waarin* m8akt  God al -nderfcheid naar den geestelijken ‘L
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eoefiand  ) tusfchen  inenfchen e n  meqfiihen  8 I I ,) In & ’
eeuqwigheid, 2.) In de tijd. . 3*) In haar ‘dood en haar
&&en.  4.) N a  IIQGV  fierven in ‘t oorde& Let eens’op...e

. r.) Eerst, .God  rnaakt  al onderfcheid in. de eeuwigheid, ’
1hx11. 1X: $3. Daar maakte Hij al zulk een onderfcheid,
0 ! zeide God,,  Jacob &b ik lief gehad en Esau heb ik

Dat waren tweelingen van eender dragt 3 en van
den eenen zeide God: Ik heb hem lief gehad,  en van

. den anderen: Ik heb hem gehaat. En Hij zegt tot MO&
zes: Ik zal  mej’ ontfermen,  dien ik pIzIï  ontferm 3 en
wil ontfermen  9 en  zal barmhartig z$+I,  dien ik bnrm-
A&tig;ben,  Ram. 1X: 15. Zoo ontfermt Hij hem dan ,,I
diens Hij wil, en verhard dien Hij wil 9 vers 18.' Van,

EiiI

den eenen maak ik een J.J~$  der bwmhartigheid,  en van \
den anderen maak ik ‘een wt des toorns,  tot Liet ver-  .
&rgF toebereid, vers 22 s 23.

c 95

Q+) God maakt onderfcheid , niet alleen in de ceuwig-
,p

1

,

‘I. 1x$  ) maar ook in de tijd. De eene wordt een .bekeerdi
mensch  ,, en d.e andere niet; de eene krijgt een week bar-i
te en de andere niet, die houdt zijn fteeneu harte. Daar 4
ziet gij, *de man wordt  bekeird  en het wdf blijft onbe-t

’ >.
keerd, het wijf wordt bekeerd en de man blijft  onbe- “”.

I&eerd j .de .kindere,n  worden wel bekeerd, en de Aders en
moeders blijveu onbekeerd 9 of de baders en moederqF
worden bekeerd’ en de kinderene)gaaq naar de hel; het is;

* +twee  op ceq  bedde, twee op een akker, ,de ectic wordt

r

. aangenomen er2 de andere wcrlnien~  Lw. XVII: 34 3
36 .  .$%t  verfchil is groot. , , 11 m

3,) .Het . is niet alleen in de tijd dat GÓd onderhlleid, .
msakt  > xnpar  ook in het íterven. Daar itcrft  een onbel

1, keerde en een bekeerde ; maar :wat onderfcheid  is er q.rs~
fchen haar dood, 8 Wat onderfcheici is er tusfchen dr dood
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jfiemming af hebben van u alleo 3 en al dat gezegde zult
gij ia dçze historie vinden. Daar komt, God, en die màakt
oaderfcheid in den tijdelijken en geestelijken toedtand tus-
@hen een paar menfchen in haar leven, en fierven, en in ’
de eeuwigheid. Wat had de een eene fchoone zonvaa
voorfpoed,  in zijn leven ! Hu ging in het zijde 7 in, was,
gekleed met purper  en zeer fijn @waad, /ty Zeefde
alle dizgen  Yrol$k  .en prachtig. Hij was prachtig in
zijn leven ’ en hij had misfchien  den naam ) dat hij de l

‘rijkfie in l die tijd was. l3ij was een gegoed en welva-
rend man 7 maar wat een ondrrrcheid was er tusfchen
hem en den anderen “2 die was .een arme bcdehar ,’ zijn
flaam was Lnaamh Hij: behoefde ‘C zijner niet te fchai .
men r dat hij bedelde; het was niet uit luiheid, ‘hij was
buiten Raat  om te werken, hij begeeft hem daarom tot
de bedelarij. Beziet mij vrij 9 wil hij, zeggen 7 bes ik%in .’

.fiaat om te werken 7 ” ben, ik bekwaam om iets te doen )
door al de zweeren  en wonden ? Ik wrocht liever met ,
mijoe handen als ik kon 1) maar elk accident dat gij- a&tb
mij ziet 9 heeft; eene operYe mond om-  te zeggen, dat ik
niet .werken”  Jkan ,: en ik .ben evenwel rjog  niet dood 9 ik
mag. mijn hand aan mijn leven niet flaan, ik mag mij
ui& &ien iterven van honger ; ik zal dan voortkruipen. I
om t wat ’ te:. eZChen  , 6f ik zal mij laten dragen voor een
huis, &ar ik ligt wel wat krijgen zal. Daaz Zet hij
dan op wat firoo, lof op de koude natte grond YOO~ de
deut of poorte  van eeti rijken ; en hij eeide:= ik eisch
@en groote dingen , maar &t gij vm de vloer opveegt  9
légt dat hier Cij mij b ik zab  er nog wel wat uitzamelen
ik zal er genoeg aan hebben, < Hij Lkrijgt  ligt niet vee14

*tieb man was zeer verdorven in zijn gelaat ,. wie zob  hem
be$eeti hebben? dat hij niet &l kreeg bleek hieruit 9
dat CS& Geest zegt: mm& ook de hondm kwamcfi GI?J.

l
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* tektetm  z@e  zweWet2. L>c ontfermende cn Yrien.delijke
God fiiert  ljern eene verkwikking ; honden, der ‘bare UX+
dicinale m zuiverende rongen. Niemand zou handen aan
hem -geflagen  hebben ; maar zij verbinden die zweren -en
wonden 3 en4xkwikken  den man in zijn &xrk.  Zij kwa- _
men niet ,bij  hem , gelijk bij ACHAB, om zijn’ bloed te
slobberen,  en gelijk bij JESABEL  9‘ om haar op te eeten’,
die a$odit’iche  koningin ,3 .daar zti niets van overlieten 3
als het 6ekkeneel en de palmen van hare handen én vee-
ten. Hier zond God honden $. om dezen man te ver-
-kwikken. De ,rave fiond ten dienfie’  van EMA , hier
.fiti&  de honden ten dienfie van LAZARUS. Maar gij zult
nog al grooter dingen hoorcn als deze. De rijke had

, veel goed naar zijti  Jigchaam  ) maar deze had het in den
geest. $Iad dezen rijken zooveel genade als goed 7
Neen ; hij Zeefde prachtig 9 maar hij zette het op zijne
lusten en hij WAS hoogmoedig. Maar dezen armen man,, L
was die AOO arm in zijne ziel als in zijn ligchaam ?
Neetil; bij had een rijkdom in zijne ziel , een fchat die
niet verging. En wat een onderfcheid  maakte God in
den dood? Dat moeten wij UU bezien., Het egde en de

. jtwee vqlgende  verzen hebben wij gezien, nu moeten wij b
rzien den armen man in zijn Rerven. En het gefihiedc~;
eegt de gekst 9 dat de bcdi2laar  pierf en van de i%ge-
len gedrugetj  wier@ in den fciioot Abrahams. Wij noo-
digen u dan nu 7 ofn  een armen vromen te zien iq zijn
Oèrven ) :en 9 als het God *beliéft  1) daarna een ‘rijken in -
zijn hrven  ‘3 en dan qulIen wij u tusfchen alle beide het ’
Qnderfcheid dpen oien ; maar wät , was het .groot  ! .De
erme man fierfr  3 ‘de honden -_eh menfchen .hadden met
hem klaar ; toen kwam God en die gaf hem een convoi
van E,ngelen 9 die hem geleiden. Wij hebben dan ;nu het
n&e vers te overdenk& S’ daar wij in te bezien hebben;

1 l

.



, 1. Upis. bedelaars bod 6 de man íterft  ,‘* ket gefcliiedde
i& $e bedehar  @erf. v <’ b “8 T

I .dii Dezes mans lzaligen dood ; hg fierft  gelukkig, . in -
n 4 ! I :: wiwá mm de *iEngi$en  g e d r a g e n  h den j2mot

, _Abra,san~s,  .i : * 1 <
. ’ b’ M, :EititieXjk  +toont de Heere dit zijn -woord j opdat de

- ,’ v rijke s mildadig zouden  wezen. Maakt u toi  vrien-  *
t .. l &n 3 -de iarrne lwomen ; dat is Gods  oogmerk om u

. .
. ,eL’ * ruk te ,h&en, J , ,*: ‘,; .: : J’ : :j. 11 ’ JJ 3

. Ik zeg eerst i 0 de I bedelaar fierft; Darz 9 ’ hij fierfc  za-
. lig,, EindeZYk  o &d ..wii :de rijke daardoor tot Mildadig-

E IAxí+.pwekken. I

JA . ca 4 . , 1 *
, :I’.,.i.,.; ’ <:1,J,l,., ,,... <a I 9

, .. *I : ;, *., t _ ’I I, I I 1. . , .
*WVat  ,. het eerG aangaat  ,.*: de ‘man  lajij: daar oy de. firaat \ -. 1 I

voor de deur van den rijken; daar ligt hij en blijft dài~
$e&gen in. de jucht en ‘de *kou’de.  ‘: !Hoe iag de ..nnan&txr  7
i tietf -genade in: zijn hart, met. &n $ed,uldig  uitzien oplden
@ere ) met iver  wat hting. ) dat -God  hem haast redden ZOU.5
:Qft. eens  ap..  . ’ ,,’ * , , ’ ! ’ _ ’ , j .I. ,

,
* ’ : ‘,I!, ) Da& legt h@ met genade iti zija’  hart, met geMf

.enSl liefde 2ot  God , in goddelijke overdenking; ik heb
I toch ini&rs:~ niet. te doen., zegt’ de man b als ZMUI mijne

i’ &leaide:  *en’] ‘aan God re ,gedenken  , en* moet ik ISer zoo
\ . bdden~, laat ikstook bij .God  bedelen. ‘.

Vl; ~2.3 &Iij sJ legt .cr bmet  yyd~Id,  *hij. kporde ‘niet op God
, of rnenfchen, a Zal ik de beker 9 zeide hij , niet: ‘drinken;
di- <God  mi te drinken gegeven h&ft ? Zal ik den Heere

‘tiets  ongerijmds toef’i&ri&&?  3 ZaI .ils zeggen t t ik heb. tq h
vergeefs Sod gediend@  ik $ril  liever zeggen : dOG8 &

o k$~@e  siel!, zwygt  Gode’,  Pr. LXII: 6. Immars  is
m+~ +zitE  j?il  tot Gd 3 vers x. -,
I i .As 1 * 3)l\





aa;ttq qw; gedq&t@ b ,in  het vockd  t zal tot zegen we+
s zen, en al waar dit Evangelium  gepredikt wordt, zal

if
k.Ff

d

t;9tp &m bedelaars 4#.gefproken  vuor#y , ZW lang als
B wereid fiaat, JDe) rijke had geen  nqam  in het bo&

: Gods  ) als dat bU, eq~  rijke was y en l@jk,  van leven.1 -.
t\ I
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ven y Engelw i ,flie zijne ziele dru&n in Abfahams
~~i%oot.  ’ >

.
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.“d)Daar.  is geen mensch  in de wmeld ,- oi’ hij heeft di n
indrbk  j dat ‘er!’ tngelen; goede *en’ Kwade geesten %i.jtis

. ‘daar heeft. elkeerz  indruk van; dat er geesten zijn ,’ dá‘t
ondervinden wij elk. Elk mens& heeft gen geest in zijn\
binnen&,  onze ziel is een geest s die in ons ligchaamr,. <
is , en als wij fierven  , dan is ze een geest , die bu@$$+;
het lig&aam  is. Dat onder’fcheid  is er :‘tusfchen onz’e’ ”

.i*,* Ziel als ze buiten ‘het  ligchaam is ) ten  de engelen ,, dat.
bnze  zie1 een geest ’ i&, die’ tot een Jigchaam behoort.

,,J / :’ ‘/_,.,.@e engelen hebben veel namen in ‘het woord.  Hij noemt .-~
9ili ’ < dh maakt zyne efigelen  geesten en zl;ine  dhaars %t
L cm . ylamnende  wre, Pf., CIF?  4. Zfj w o r d e n  ge-* -
1;  ;.’
6‘: haamd  boden, knechten ,‘ d&e?&2àad dîhb&n  ,: aieI .A’

31 41’-,‘! ~&r i&a troon #aan en henz dienen. Wat doen zij al .
!?; I
y

l ,boodfchappen voor God ! wat zijn zij dienstbaar geweest

#‘ am ,~  den 14iddelaarC!  En wat zijn zij gedienfiig  aan het
Yd Volk Gods, ap eene onzigtbare en ondoorgrondelijke,.E
1 .
#ti ‘wij& 1 -Gebruikt  God ze om boodfizhappen  te doen y 4jI‘t * %omeri tin doen ze. Den Middelaar Oaan  zij ten dien&,

a zij - zijn de .menfchen ter hulpe. Wilde God ze ge-
*bl$iken  , : om in l&ypte een honderdduizend mcnfchen
te . flaan; en dan eens 9 om den koning HERODES met
wormen te aaan , en dan eens 9 een met *het zwaard der
pestilentie ’ &er- JerzdZ&Zefi t *c&n komen 9 zij doei het,
2 $amó XKIV&L  XXXIV n*T$WL XU. ZZij  zijn tenE,
dienfie van den Middelaar in itple  gatten  geweest, in $zijne.
“geboorte, lijding 9 opRatiding  3 hemelvaart, en Hij zal ze
%ì’ .het oordeel ook hebben ; dan.4 ia1 Hij kotientiet zig@
*vele g.duizenden engelen. L Zij hebben ook menige’ dienst

_ ‘4 $edaan”:aan  het volk van God, terwijl dat iij op dé we--4 . -.cI-_.
reld verkeefen 5 het is toch in alle tijdcfi  waar gew,st  ,

,I ’<’ het-
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hetgeen l PAULUS  vragende zegt: 29’~ ze jniet aZlc ge-
diefi$Vge  geesten j die tot dienst uitgchon2Zen  wofd&~
0th  defgenen  wiZA& die de zaZigAeid  6eëwett  .ZU&W~
Hebr. 1: 14. Wat hebben zij dikwijls dienfien aan de

vromen g e d a a n ?  Gen. XxX11.  Daar ,had_  J A C O B  t w e e
legers vak engelen) die bern  geleiden. Wat deden zij

‘\ dienst aai de jongelingen in den oven? Aan DANiëL on-
,,I der de leeuwen ? Aan PETRUS in den. kerker 9 Aan ELIA

' als hij ten hemel voer 3 Aan BLIZA  op den berg.? Dan.
. ’ UI en, VL j Hand. X11 en’;2 Kon. 11 en VL Zij zullen

ze ook in het oordeel bijfiaan ,, om ze door de lucht
heen te voeren) den’ Heere te gemoet  9 I ThesfY EV: 17,
.Zij ‘doen’ haar ook dienst *in haar fierven. PAULUS zei;
de, dat toch alles ordentelijk en met itichting gefchieden

\ moest in I de’ gemeente 3 onz der éngcZen wille, 1 Cor.
X1: 10. . Zij zijn altemets bij u op eene onzigtbare ‘wij-.

‘ZP; laten zij getuigen zijn bij God 9 dat gij ordentelijk
zi$,  ‘Pf. XXXIV. 8. Zj legeren haar rotrdom  degenen,’ ,
die den ffeete weezen.  ‘Zf sullen u op tie handen dm-
&2, Pf. XCI: f2. Meent gij 3 dat zulke tekRen te ver-
geefs in den bijbel liaan? ik niet. Dat gij mij-nu zou&.
vragq  : hoe zijn zij bij de vromen ? dat kan ik u nkt I
teggen. Maar daar eijn aitemets vromen in omftandig-
heden geweest 9’ en zij zijn er, uitgered als gij er in wa-
reri ; het fcheen US ontiogelijk 9 dat’ zij gered zoude wor-
den, en zij zijn er evenwel uit gered geworden , haast

l op een .onbegrijpelijke’ Gijze;  - het is maar , dit wij niet
!, ienbeg opletten. Onze’ geestelijkheid ‘is verre‘.weg  uit

. den godsdienst  9 wu zijn vleefchelijke. menfchen. Hier bed ’
iithrijft  de a Geest, dat er eBgelen waren bij dezen *b&

. iaar:: Elk ,*keerde er het hoofd van af. -Zorgt gij er ’
voor, zefde de Heere  tot de engelen, weest gij ,er bij  9

e ziet hoe mijn gunstgenoor -van  de wereld fchkidt ; en gij
elllt
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