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toe ; altijd verlangden  zij  om’  bij hem )tc zijn, : Is Maar 1x1
CHRISTUS  dood is <het licht grooter.,,geworden; toen ver-

langden ; zij te zijn  , daar ~HRISTWS  vvas~  Maar voor
CZIRI~JS  dood verlangden zij te zijn., daar de patriarch
ABRAHAM [VlIS. De rijke .man toont ‘dat ook zoo, als
hIi in fdc <helle  lag:  A c h  3 wder  Abrnharrtl  ! geide. hij .i
wat ,een achting, heb ik voor U! maar in zijn leven
had’ hij het niet. Zij bedreven daaron .geen afgo&rij
met -'-A%RAHk+& Zij wisten het wel,. dat hij haar tiac
kende, nog van haar wist; Abmham  ..en wedt  van ons
nict~, CS ?waëZ ett .Senrt&zs  raiet, JeC.  LXIII~ ab. E v e n -
wel. zagen zij er na‘ uit. Vervalt onze begeefte  , Heere !
geiden z& en laat ons hem zien? b a’ : . t

4.). Wat geeft het nog ‘te kennen 7’ laat *ons ,de liefde
van dien God ABRAIIAMS  :getiieten., die, ABRAH’&I  geniet.
H e t  -gaf  de *liefde . Gods UZ kennen.  #Als  een n18n-de
vrouwe Iiefi heeft:,  God drukt’. dat ZQO. uit, dat het .is
4s een 9 ’ d3C f iq ,*ti@b +-/SOO&~  legz. m ~7mpt  ,. Mich. I?)lIr
5. en 2. Sam. 331:  3; 4 Godide Vader had den. Zoon Iief,
hij wordt genoemd t de  eenigebwen  Zoon, die in. dm
fihoot  q@s Vaders is, Joh.\ .I: &%Qe Apustal  +~AN~
NES wordt genoemd: + :rJe jiihootYrimì3  f ban . ~iw;Heet-t:

JI 4BUP  4 umdat ;i hij; .&s ,die .discipel  , IWeZkef2t  Jezus lief

&zti b :en die’ ~13;s  G aunzittende  t in den:  .jiihoot ww Jew i
Joh. ~XIII:JUZQ.  ~;@10  is het met. eenmoeder:,  ;die chaar
kind*: ief l&eft  IJL zijl zet het #op. haar Jzhoot.‘!  f3od zeide s
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ben , die ook de heerlijk beid. In de
kerk heeft elk geloovige  een geloof en een He& in den
hemel, en ZOO hebben zij ook deel aan een en hetzelfàe
.goed  , dat God voor haar weggelegd heeft 9 en zij et&
Jen allen , hetzelfde genieten 9 dat ABRAHAM  geniet , het-
zelfdeJicht, dezelfde ruimte ) dezelfde heerlgkheid.

6.) In AISRAHARIS  fchoot is te zeggen,,  in vermaak en
rustc j JeL ..XL:  ‘11; Hq zn/ de hmnzcr,ker~s  in zfnc

zoogenden  zaG hg zachtkmr  Zeiden.
Nu komtGod en zegt: brengt mijn. gun$tgenoot  in ver-

,maak  en rust in den hemel, en laat hij daar genieten 9 dat
ABRAHAM  en allen daar genieten. Wat was dat, dat zij daar
na de dood genooten ? daar ruste deze man van alle zijn ~,r
pijn en clenden.. Hij kon’ zeggeu : nu, zie ik’ mijn letren
geen armoede meer 3 Heere l het is gedaan, ik rust van al .
$ic zweren en die wonde!,  in een oogenblik  zijn zij gene-
zen. Wat nog? Ik rust van mijn bedelen en van alle die
kwade hcjegeningen , die ik daar kreeg, en van al de.
moeite, die mij ontmoet is. Wat nog? Ik rust van mijn
zondig htrte, Al ‘was er genade in, - het ging er niet
altijd gander zonden ; de man moest del zegg(% als PAU-
LUS, Daar WOON  niets goeds ini my,.  Rem. VII: i8r
De zonde was misfchien  wel eens b.~mAzt~ zondigen;
Se, vers 13. Wat nog? Hij rustte van zijn kommer. Ik .
was zoo bekommerd, . of ik wel een Rukje brood voor
fie andere  , weelr  zou* krijgen 9 maar ik ,heb het nul niet
van doen 9 ik heb nu” al mi@ kommer voor de deur van. l
de eeuwigheid laten fiaan 9 al mijn. .kruis.  is weg, en ai % l

BI@  donkerhei i s  in  l icht  veranderd  3 de itrijd is ten ’ !
einde, nu ben ik buiten het bereik *van alle mijne vijan-
den, in dit paradijs is geen flang , <hier  rust iknu bij
Mjnen volzaligen Heer ) en hier is geen Yerber@ig van I ?‘\> .! B . G.& i,“.:” ,
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maar hocis het daar 3 in het genot in die plaats van: eeu-<I.
wig geluk ! Daar m&ten ze. alremaa19  zoowel  de &?&
gr&fie als de allerkleinfie  9 hare kroonen nederwerperr
mor de voeten ‘wtil den Mee12  1) en zeggen : U zij d e
eere en de dankzegging en de. heerlijkheid. De man kan
aeggen : nu zie ik klqa,r, hoe de opfianding  wazen zal 9*’
ik ‘* wacht voor”m&&&,ndig  ligchaam 9 een wrheerlijkt
ligchaam eeuwig L weer 1 te krijgen. Wat denkt gij nu ?. L
Die .Laa&~s; omen ~rjCnd, Jtzup$,  mak men zeggen,
rbaar  hij zal uit &tt Jatzp’opgewekg  worden’ tot eeuwige
heerlijkheid. %Vat fcheelt  dat nu van den anderen ! Dié.

-111i .
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. Nu komt de Heere JEZUS 3 en dat is ons derde Ruk6
Rijken ! zegt Hij) maakt u. vrienden van uw ped, deelt

’den armen mede 3 opdat gij ze niet tegen ,hebt in de rijd _.
. en in hetr ‘oordeel. Dat zult gij

tot het gde ) en van het gde tot
$zeën trekken haar neus krom op
&1 wijs prediken !- Ja 3 zeide de
maat  ik Verwondere  mij niet,

zoo,  vinden van het ~fie
het x2de vers. II De Phac

en zeggen: is dat ook
heere t beziet het ,vru ;
dat 1 gij nig befpot  : gij ,

durft tegen de wet des huwelijks wel ovetipd  doen 9 gq
zijt zulke gasten 9 die MOZES en de propheten niet ge-
looft ; het en is dan geen wonder 3 dat gij mij befchimpt5
gelijk de’ wet des huweluks zal b&)ven, zoo zal mijne ’
her: blijven 9 de gewelbgers  zullen t&t  ruk Gods rnti ge ’
tieid zoeken in te nemen; eer zal hemel en 1 aapds  4oort

l bij’gaati  ,, als dat mijn woord niet g&hieden zou;*jik beb
de histofie voorgefield t om te toonen 2 h& d&ri@n Map
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beklagen zullen , dat ZQ gee’n goed am de armen gedaaL

hebben. Zii zullen zoo veel occafie hebben, mijne arrlle
kinderen zuilen met gelìcheurde  kleederen voor haren dur
komcn.1 .Als gij ze zult zen &an fchreijen , verhardt r uw
halote dan niet. iij zullen voor u bidden, en in het
oordeel zullen zij een goede attestatie van u geven, en
zeggen : toen ik arm was, Heer,e!  toèn hebben dezen mij
gefpijst  en gekleed. Dat is het oogmerk ‘1 wil de Heere
zeggen 3 in deze historie voor te Rellen. Omdat gij zoo
vele armen van mijne kinderen zult zien, fioot  ze niet,’
voor :het  hoofd ; en, kent gi.j$  arme vromen 9 .aoekt er u
vrienden van te maken 9 en gij zult er groote vrienden
aan hebben 9 al meer, of gij de Fijkite tot uwe vrienden-
had. Geliefden ! laat die Perziaanfche’  koning u niet te
boven gaan 9 die zeide tegen EZRA, bouwt den tempel,
en laten zij er u al toe geven, .dat gij er toe hebben
moet. Waarom *koning  ? Omdat zij tot God biddefi’zou-
,den voor  den koning.  VVist  cen Heiden  dat,
,glj 9 die Christenen zijt 9 dat niet doen ? N,u
woord tot Pot.

en zoudt
no& ,een

j! ‘God. heeft eene groote droogte geE,onden , dat hebbenI
wij ,gedacht. 1 Daarop< *heeft God vele zieken gemaakt) en _
de ,pest  onder  de runderkudden gezonden: dat hebben wi#*.’ *
pezien.  Toen hebben wij gezien een vrome zieke *op zij@..
ziekbed leggen. Toen een onvrome. Maar God belief&  .I c
de fommigen  te herltellen ; toen zagen wij eerst een vr$ L
lne MUI bzijn  aiekbed opgerezen, hoe die zich gedroeg,,
en -daafna  een godddooze  van zijn ziekbed opgefiaan  9 iq
eijn gedrag. Toen *gedachten wij mení?hen, die niet ziek
waren geweest 3 11~ die haar ite gedragen hadden 9 ,$‘t:
Pf. xXx1X:  5-7, :Toen zeiden wij , dat wij eens ZW-
den gedénken een vrome op zijn fierf’bed , en daar &L
ken 4. :_, lieden  aan.

. **
E n  *dao moeten:  wi j  n o g  ,tm zieu,  ’
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een goddelooze o p  z i j n  fterfbed.  ht t;lu o dm wor
mm 9 %‘ef3 ziet  n a ’  den opregtetr  3 h e t  eir2 e Ya?a aien
ma# vaal:  yrede zzjb h Pr. XXXVII; 7. En als liet God
beti&t  9 kullen  wij een onvtomen zien :in dien ftervende
r*en man 9 in hét volgende ngfie vers ; het ciBde van
Clien man is het verderf.

Wij zeggen dan tot: een Echtelijk ílot: war is rijk te
zijn, zoo gij geen genade hebt? rijdt met koets en paar-
den, en hebt al wat ,gij  wilt, her is den mcnsch  tot ver@
ieid’ing, hij wordt er Verharder door, het is hem tot
fchade van -zijne ziele. Wij zqgcn dan nog een woord.
Wat is arm te zijn en genade te hebben? Ziek en zwak l

te zijn 3 ellendige dagen te hebben. 0 , de dagen des
druks zijn ook maar van twaalf uren, de dagen des .druks
nemen ook een einde, ’Die zwakkeen ellendige d’agen “1
heeft , hij ziet de dood al van verre i en hij zegt : Heere ! .
laat : ik eens achter de dood zien 1 daar komt die vale
ruiter te paard met ztjn íleep achter hem ; die genade
heeft, die kijkt eens achter dien ruiter 9 en hij ziet ,- dat
eer geen hel ,B maar een hemel voor Gods gunsfgenootea .
vo.lgt.  De ar’moede noch de zwakke dagen zullen haye
genade niet nemen ; noch haar den hemel niet weren. Pijn
en ziteren mogen haar uit de koninklijke paleizen weren, p
maar iij zullen Aaar uit Gods paleis niet lweren. qen
leyen&@ hí&, zeide SALOMON , is ‘beter’ ah eep1  dd
Zceuw;  Pred. 1X: 4. Een arme bedelaar met genade s is
beter als een doode koning op zijn troon.

Wij zeggen dan : ziet gij wel ; ;eIk moet fierven  9 wie
hij is 3 vroom en onvroom  ; daar zouden altetnets men- ’
Men haar leven wel willen koopen  ,’ maar zij m’oeten
evenwel fierven. Ieder Raat zijd dag vast,  dat men zal *
zeggen : het is gedaan, htJ  flaapt,  hij is dood, en het is
ons ligt .nader bij, als wij weten. Het is ons in den’be-
$inne wel wonderliik voorgekomen, dat men in den Bij-
bel zelden Iccst  , Ì~oe de vromen fierven.  Wel dat zij
nerven , maar- niet veel in awat  geMte dat zij fierven. _.
wij lezen van haar gefialte  wel in haar leven , en daar ‘~1
dg ergens een enkele drie of vier wezen, daar gij het ’
vaw %%!st  op haar iterfbed  9 maar al %iet  veel meer ; TJA&’ .
cbbzeide  : Op uwe dghia wacht ik, Heen  ! .;Gen.

,

XLIE 1 18~ Hij w a s  zoo hemelsch en zoo we*paam 9
@j bad ’ ~an  op zijne flaapfiede en hij leunde -op +$jneri ,:. :, i,S-.,
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God ; en l&rft-  ~66. DAVID ) st. Sam. XXUI.. Daar hebt
gij de kwt/te  woorden Dn~ih, die hij @re& : ..de~  t-twt
was 200 I uitgelaten 9 $1 #on. XXVIII en X.XEX  zult -gij
het vinden. STEPHANUS  3 die eierf rjnder de fieenen, en
die zdde : i&, zie den Heere paatr ter ngzerhmd fIMt,
en hij fjreekt den Heere zoo direct aan : Heere Jez;us,
ontvung@ mzjken  geest! Hànd,  VU: 56 en ‘59. Anders
vinden wij er niet veel ; wij dachten in het eerst , wat
mag  de reden zijn,
nig laat befchrijven.

dat God hare bewerkingen zoo wei-
Weet gij 9 wat wij denken, dat de

redenen zijn ? .
I. Eerst ) omdat 3 gelijk hare geitalten in haar leven ) de

een van de andere veel verfchillen, dat het in haat fierven
ook zoo is; de een heeft deze 9 en de ander heeft gene’
gehlte.

2. Omdat , gelijk in baar lrven ,de bewerkingen zeer
veranderlijk zijn 2 het in haar iterven ook zoo is ; als
gij bij een zieke zijt , des avonds zijn zij welgemoed en
des morgens dikwijls neergebogen.,
- 3. Ook doet liet God, opdat zij geen hoogmoed
Zouden bezitten. Anderen zouden zeggen: ik moet ook
zoo  zijn, ik zal op mijn doodbed  ook zoo zoeken te_
wezen ) en men’ zou er in *het leven ons al in kittelen

en ‘.denken ) dan zullen anderen ) na onze dood 3 zoo
yan ons *fpreken.

* 4. Opdat een klein kind Gods 9 ‘niet te veel tegen
den grond zoude geflagen worden. Als zij de bewerking
van die helden hoorden, zij zouden zeggen, daar raak
ik mijns  leven niet toe.

5. Ook doet het God, opdat de Duivel dan haar
niet attakeeren zoc1 9 met te zeggen , wel ! wat zijt gij
bij anderen te vergelijken ? Laat mijne kinderen wat
gerust, zegt God.

6. Omdat God zijne kinderen na ‘hare bewerkingen nooit
oordeelt t maar naar haar hiaat  en ganfche koers van leven. ,
Meent gij 3 dat gij na uwe bewerking zult geoordeeld
worden 3’ neen ; maar naar uwe geheele ítast,

Ik geloof, als gb die dingen bedenkt, dat gij. ons filet
zult tegenvallen ; zij Sjn tastelijk genoeg. Maar gij zdt ;I
in GW harten misfchien  denken.; ach , @eere ! :iIc zal 4
fierven  ;. . ‘maar zal. ik een zalige dood ‘hebJen “2 Ik’ weet -- .!

, niet ) <.wat  , God voor heeft ; maar dat ’ het i)p. tii,@ en UW
7’; ’ hart

,j
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’ &wt een, ~indrdk heeft, is zeker, God mogt  qet de pest
‘ms khen  9 God tivandelt  met de dood redelijk dmr
on~‘&d.  Wij, hebben uur noch tijd. Gij zult zeggen:
k@$t  gij niet zeggen 9 ‘of iki. wel zal fierven  of niet ,. ik
aNtwoordde  u! l

.t I. Eerst, Dieaal wel fierven,  die in het le&h en op het
doodbed  zoo arm naar :de ziel is. Hij heeft niet ‘met al-

Ule  , hij is niet met alle. waard. Ach ! ik heb. geene ge-
regtigheid. j yegt +zq qen ? ik ben zoo dood arm) ik -ben
qoo in uw fchu1&,‘~~~~~-$~d)at  .is een teeken  ) . dat her
Wel is. .~ijc  ~~ eo’o ~: ‘rç r. .~t 1 ?i ,

‘- 2. Als gij het dan op een fchreijen  en bidden fielt j
gelijk HISWA, De  koning
niet denken 3 dat s dat P

ieptc en hij Kirde; (gij moet
wij  acht&  .bf kinderachtig ‘is), de

koning keerde i@a tiapgezigt om iaaar dm wmd,  en
hij ging bidden en f~hr@en f) hij piepte qgd$% een kraai
*of zwdmyc  9 dat ktint  @j zien  ) j Jef. J&XXVIII:  1-r+14.
Daar Zult g i j  h e t  800 vinden;  ’ :’ 2 ,

3. Die zullen wel fierwm;  ‘:+die  Op.  haar doodbed  er-
,gens  een dagje vindenas  dat de .<dag ;‘vords  !,,, in welke ti8
overtuigd en bekeerd wlerden.  ja; tulei J zeggen, dat
is, ZOO klaar niet. Gl_ weet) niet 9 bc G” 4 het dan nietf
*wel  klaar maken zal 94 dat <gij  MN&  ~MR~~M  : zeggen, zoo
ik ergens. beginnen ‘zx~~ s ,l*oo e0u li’et N8n &t, Jaar :ea
uan die tijd mijns levens: z@.‘~  Het is wel 9 ze@  -God,c
maakt het’ maar naar mijn woord  opr: I

4. 0 3 de Heere ym~s ’ zt@  u aulk*  een fchat zijn 9 de
‘rotsRe&  van uw heil ; niemand als> CHMSTUS, zult gij
zeggen, ik ben rusteloos, totdat ik in u. gevonden v&&
de. Ach ! ik wilde 3 dat ik in u w& !

5, Als gij op uw ziekbed legt 9 eq gij kunt zoo  ze&
gen: Heere! het is in uwe wetenfichap 9 dat ik niet heb
zoeken goddeloos to wezen 9. ik heb.‘in lvaarheid  en op-
regtigheid  voor u zoeken te leven 9 ik heb meer lust g\k+-
bd als kracht; en daar heeft ook wel eens meer werk
geweest als lust. Wat denkt gij er van? hebt gii het ?
moet: gij met den bedelaar .fierven,  &j zult zalig kerven.
‘:$ Och armen 9 zult gij
oVer als ik fierve ,

aeggen 9 ik ben er zoo  benaautid
zou ik wel iQ. Abr&~mr  fchool‘,

Gods  fchoot  gedragen worden ? Wilt i.j dat
?~UABRAHAM  wietd krachtig geroepen vá God8.
Chalde&  9 als hij goiideloos  was. Zrjt gij de

he-
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]mncllchc roeping deelachtig geworden ? verlaat gij uw vo-
rige volk, gelijk ABRAHAM ziju volk en land vcrhet ? AHHA-
HAM WiWi , ~11s  hij goJ:ic!üm W?S , geregtvaardigd  door.
het g&,~i‘. 11’1 \~i~rd  ds CciI @ddd~oze  geregtvaardigd
door het !$lUUi) t‘ll  daarna IICeI’t hij zijn geloof moeten
toonen uit zijne werken ; hij wandeliie voor Go:ls  aange-
Sgt. ABRAHAM  had God zo0 lief, dat er niets te kos-
telijk was , hij verliet het al, en dan zbu .hij God nog
gcgcyen hcbbitn  , z i j n  cenig kind lZA$K. AlIRAHAnl
was een vreemdeling, tiij had giers eigens als een grafje.
zijt gij mede 200 geestelijke  ,oaste’n  en vreemdeclingen  op
aarde ? Hebr. XI: 13. ABRAHARI  is in den geloove  ge-
i\orven. Lfeft gij 200 in den gclaovz?  dan zult gij be-
zitten die’ goederen, die die bondgenoot bezat.

Gij zult zeggen :-~-g#R&#Z  mij -fchier  al heel verlegen,
ik vind--&. Ik antwoordde LI:

I. Daar is nog een God, di- magtig is, uit íteenen
Abrahamskinderen te verwekken. Zoo gij het niet zijt,
C;O~  ZOU lm  kunnen doen , gij zoudt wel kunnen niet
te huis gekomen zijn, Of God zou u kunnen een kind
van ABRAHAM. Inaken. _.

2. \Vordt gij verlegen, daar leggen de beloften voor:
0~ dezen zal ik zìcn, Op deen  nhacn  en verflagenen
yan geesje,  en a’ìe YOO?  rnpn woord beeft, Jer. LXVI: 2 .
3,) Gij zijt geen te gro.otcn  iondaar,  om genade te
lirijgcn. Wilt gij wel op genade leven ‘1 Ach ! lmmt  dan
a!s ee11 kind ABRAHAnlS, gij zijt dan nl een kind ADA-

HAnIS , het Ltuk  is dan al gcdsan, gij zijt da8.  al van Tre.
ligie veranderd. _

Laat  ik dit eene woord zeggen; ik kan u zeggen:
Gc$ is Een God, die zijns gelijken niet heeft en bij
den Middelaar zult gij welkom zijn, en hij ka;-ti  w$-
kornelq,  zalìg maken, H e b r .  V I I :  35. De .Heilige
Geest, hoe willig is Hij, hoe vuil dat .ook uwe ziel is ;
om daarin te werken! geeft n ban aar\ dien drieënigen
God over. 1

Nu hebben wij een’ vromen op zijn doodbed geziene, J
daarna zullen wij zien een’ onvromen  in zijn einde. Ik
hope, dat het de Heere zal zegenen. Amen.

Nazang:  P f .  XC@ s’, 6 ,  7. .


