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AANSPRAAK 

VROME EN RECHT GEHEILIGDE ZIELEN 
in de gemeente van Sluis in Vlaanderen, die de zoetste 

gemeenschap met Jezus oprecht zoeken, en ernstig 
hun koers hemelwaarts gericht hebben. 

BEVATTENDE : 
EENSDEELS 

een verhaal van het heilig en voorbeeldig leven en 
zalig sterven van den uitnemenden man Gods 

S a m u e l R h e t o r f o r t , 
AKDEEDEELS 

een vertoog van de uitstekende voortreffelijkheid en nuttig
heid van deszelfs brieven. 

Mijne geliefden en zeer gewenschten ! 
Mijne blijdschap en hroon! 

Gijlieden zijt 't voorname voorwerp van al mijn 
arbeid, ulieden te bevestigen en te versterken in uw 
goeden weg, opdat ge vaststaat in den Heere, en 
ulieden te besturen en te geleiden door het licht 
des Woords tot de genieting van uw God en Za
ligmaker, is mijn groote werk, waarin ik zal voort
gaan, zoolang het den oppersten Herder gelieven 
zal, mij onder ulieden te gebruiken; en 't zal de 
vervulling van mijn wensch zijn, zoo ik in dit mijn 
opzicht over ulieden leven en sterven mag. Er is 
niets te kostelijk, dat ik voor ulieden niet zou heb
hen, en niets zoo zwaar om te doen of te lijden, 
hetwelk ik niet te uwer opbouwing, gaarne door 
Gods genade begeer te ondergaan; hoewel ik weet, 
dat mijn kracht en bekwaamheid klein is, zoo is 
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toch dat alles voor ulieden ten beste, en wat mij 
de Heere verder uit zijne volheid zal mededeelen. Ik 
zou ook gaarne voor 't algemeen, voor de kerk van 
Nederland nuttig zijn. Doch niet zoo, dat het tot 
uw nadeel zou zijn. En zoo heb ik hier deze brie-
Ten van Rhetorfort voor 't gemeene goed der vro
men in ons land vertaald, maar mijn oog heb ik 
bizonder op ulieden gehad; waarom ik ook geraden 
gevonden heb, ulieden afzonderlijk aan te spreken, 
en te vertoonen de uitstekende nuttigheid en zoet
heid dezer brieven; nadat ik ulieden een historisch 
verhaal zal gedaan hebben van 't leven en sterven 
vaneden schrijver hetwelk degenen, welke hem van 
nabij en in lengte van tijd gekend, en met hem om
gegaan hebben, en in 't bizonder, die de brieven in 
de moedertaal heeft laten drukken, hebben verklaard. 
, Deze man Gods, Samuel Rhetorfort, was een 

Schotsman van geboorte, een edelman van afkomst; 
hij is opgevoed in de scholen en collégien, en was 
al vroeg tot verwondering wegens zijn uitnemende 
begaafdheden, werd zelfs toen al aangezien als een 
persoon, van wien groote dingen mochten verwacht 
worden. Hebbende den loop van zijne studiën vol
eindigd, is hij nog zeer jong zijnde professor ge
maakt in de Filosofie in 't collegie van Edinburg 
(waarin hij was opgeleid) van daar is hij bevorderd 
tot den predikdienst in de gemeente van Anwoth, 
die hem geroepen heeft, en tot welke hij is geko
men, zonder eenige verbintenis te geven aan den 
Bisschop van Galloway, en dat door middel van den 
Hoogedelen Heer, Markgraaf van Kenmur, aan wiens 
zeer Godzalige huisvrouw hij zooveel brieven ge
schreven heeft; in deze gemeente arbeidde hij dagen 
nacht, met groot succes, alzoo 't geheel land daarom
trent hem was, en zichzelven rekende, als zijne bi-
zondere kudde. Daar was het, dat hij dat'groote 
meesterstuk van geleerdheid schreef tegen de Ar-
minianen ('t welk toch maar was een kort begrip van 
'tgeen hij toen beoogde) genaamd Exercitationes 
Apologeticfe pro divina gratia, contra Jacobmn Ar-
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mium, ejusque sectatores, et Jesuitas; 'twelk hij 
aan den voornoemden markgraaf den heer Johannes 
Gordon heeft toegeëigend, en is het eerst gedrukt 
in 't jaar 1Ö36 te Amsterdam, daarna herdrukt te 
Franeker. Door dit geleerde en fijne schrift is zijn 
naam en geleerdheid in Nederland alleszins bekend 
geworden, gelijk mede door een ander uitnemend 
geleerd boek, in 'tlatijn tegen de Jesuiten, Armi-
nianen, en Socinianen geschreven, en te Edinburg 
gedrukt in 't jaar 1650, genaamd Disputatio Scholas-
tica de Divina Providentia, welke twee boeken mij 
op de Utrechtsche Academie zijnde, zonderling be
haagden, en gretig van mij werden gelezen; waar
door dan mijn verlangen van zijne onderwijzing in 
de Academie aldaar te genieten, niet weinig ont
stoken werd; want daar was hoop van hem te krij
gen: nademaal toen de Achtbare Magistraat van 
Utrecht, in 't jaar 1651 (als de Hooggeleerde en 
voortreffelijke man Carolus Dematius, wiens naam 
in zegening zij, aan de Academie en Kerk van 
Utrecht door den dood ontnomen was) dezen Rhetor-
fort had beroepen tot Professor in de Theologie, 
als hebbende verstaan zijne ongemeene geleerdheid, 
Godzaligheid, en ijver voor het Huis des Heeren; 
en had zijn broeder, die onder onze Staten diende, 
en daarna nog te Utrecht in den Heere ontslapen is, 
naar hem met den beroepsbrief toegezonden, om te be
proeven, of zij hem uit zijn Vaderland naar Neder
land konden doen overkomen, om door zijn persoon 
en leer, Gods Huis te bouwen, en de Academie en 
den Theologischen stoel te versieren, maar 't gebeurde, 
dat denzelven in 't henen reizen door de Engelschen 
op zee genomen werd, en onder anderen ook van dien 
beroepsbrief beroofd werd. En zijnde evenwel voortge-
reisd naar Schotland tot zijn broeder heeft hij hem 
wel den wil en begeerte van hare Achtbaarheden 
verklaard, maar alzoo hij den authentieken brief van 
't beroep verloren had, heeft hij maar de hoop van 
hem te krijgen medegebracht; zoo is hij dan wederom 
derwaarts van de Ed. Magistraat gezonden, met een 
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nieuwen brief van 't beroep voorzien, maar alzoo 
ondertusscben Olivier Cromvvel den Koning, in dat
zelfde jaar in Schotland gekroond zijnde, uit het 
land had verdreven, zijn leger verslagen hebbende, 
zoo weigerde hij zijn Vaderland te verlaten, zeg
gende, hij kon dat volgens zijn geweten niet doen, 
terwijl de Kerk in groot gevaar en benauwdheid 
was. Zoo geliefde het den Heere God niet, dat deze 
deftige Theologant tot ons zou overkomen, dewelke 
nevens de twee groote Engelsche Theologanten, 
dewelke op het fijnste en krachtigste de Arminia-
nen hebben onder gebracht, Guilielmus Amesius, en 
Guilielnius Twissus waardig is genoemd te worden 
den hamer der Arminianen, gelijk dat ook bizonder 
blijkt uit een derde boek tegen dezelven, 'twelk lang 
na zijn dood is uitgekomen, namelijk in 't jaar 
1668 te Utrecht, genaamd Examen Arminianismi, 
waarvan de zeer geleerde Professor Matthias Nethe-
nus, die den druk deszelfs met veel moeite bezorgd 
heeft, dit heerlijk getuigenis geeft in de voorrede 
tot den lezer : „Uit al de boeken, die onze Theolo
ganten in 'tlatijn tegen de Remonstranten geschre
ven hebben, ken ik niet een, die zoo ten volle 
geleerd, krachtig, in goede methode, en te gelijk 
zooveel doenlijk was, kort en derhalve zoo gepast 
op de nuttigheid der aankomelingen en van die meer 
geleerdheid hebben; de gansche leer der Remon
stranten heeft onderzocht, en de rechtzinnige leer 
onzer Kerken tegen haar heeft beschermd, als wel 
dit tegenwoordige boek van Rhetorfort, hetwelk ik 
derhalve als van den besten slag durf aanprijzen." 
Maar om weder tot zijn leven te komen. Als hij dat 
eerste boek had geschreven en uitgegeven, zoo heeft 
niet alleen de Bisschop van de Provincie van Gal
loway, zonder wiens goedkeuring hij de bediening 
des Woords in de Kerk van Anwoth had aange
nomen, hem beschuldigd, maar ook de andere Bis
schoppen, en dat wegens die Apologetische Oefe
ningen (zoo gezond waren die mannen in 't geloof) 
en zij hebben hem in hun hof voor recht geroepen, 

S M n H B M 

« 



H^^HK 

EN STEEVEN VAN BHETOKFOET, ENZ. VII 

[wegens eenige woorden, die hij in de predikatie 
gezegd had van de zonde des koninkrijks. Maar hoe
wel hij voor hun hooge commissiehof verscheen, zoo 
decimeerde hij toch hun rechterlijk oordeel, als niet 
kunnende haar erkennen als rechters door Christus 
aangesteld; waarop dan de bisschoppen hem in ' t jaar 

11636 van zijn predikdienst hebben afgezet, en heb
hen hem verre van Anwoth naar Aberdeen henen 
weggezonden en hem daar gevangen gehouden, van 
waar hij deze brieven en meer andere aan zijne 
vrienden geschreven heeft. Aldaar heeft hij gevan
gen gebleven tot het jaar 1638, wanneer daar een 
heerlijke en gelukkige omkeering der zaken in 
Schotland kwam, toen is hij tot zijn kerk weder
gekeerd, over welke hij in de gevangenis nacht en 
dag was bekommerd geweest. Doch evenwel heeft 
hij dezelve Kerk niet lang kunnen bij zijn en ten 
dienste staan: want in 't volgende jaar 1639, (vijf
tien jaar, nadat hij de Academische studiën en oefe
ningen had vaarwel gezegd) is hij door de algemeene 
kerkelijke vergadering, uit die Kerk tot Professor 
der Theologie aan de Academie, en tot Predikant in 
de Kerk te St. Andrews geroepen; welke stad zijnde 
de stoel van den Aartsbisschop, de rechte kweek-
plaats was van alle bijgeloof in den Godsdienst, en 
dwaling in de leer, en de verzamelplaats van alle 
onheiligheid in den wandel onder de studenten, al 
waar God zijns dienaars onvermoeiden arbeid zoo 
zonderling heeft gezegend, en in 't leeren in de 
scholen en in de gemeente, dat die stad werd als 
een Libanon, waaruit cederen genomen werden, om 
des Heeren Huis, door 'tgansche land te bouwen, 
welke nog niet weinigen te dezen dage zijn, die ge
nade verkregen hebben van den Heere, om zijne ge
trouwe getuigen te zijn, tegen Schotlands tegen-
woordigen, schandelijken en onvergelijkelijken afval. 

Toen is hij door de algemeene vergadering, met 
andere waarde leeraars Alexander Herderson, Geor-
gius Gillepy, Robertus Bailie enz., in 't jaar 1643, 
afgezonden naar de vermaarde Synode van Londen, 



VIII AANSPBAAK BEVATTENDE HET LEVEN 

waar hij uitnemende goede plichten heeft aangewend 
ten goede van de Kerk van Engeland en Schotland, 
hebbende gedurende den tijd van zijne woning aldaar 
verscheidene nuttige schriften uitgegeven; tien re
delijk groote boeken, zoo van twistgesprekken als 
van oefening, behalve twee uitnemende predikatiën 
voor 't parlement van Engeland heeft hij in 't En
gelsen beschreven en uitgegeven, welke 'alle bewijs 
geven van zijne uitnemende geleerdheid en bizondere 
Godzaligheid en heiligheid, zelfs daar hij de don
kerste stof verhandelt, die naar 't schijnt 'allerverst 
af waren van de oefening, daar merkt men, dat hij 
een geur van de heiligheid geeft. Het was een man 
van onvergelijkelijke arbeidzaamheid en heiligen ijver, 
als Hij omtrent zijns Meesters werk bezig was ; zoo
dat hij gestadig scheen te bidden, gestadig te spre
ken, gestadig te catechiseeren, steeds zieken te be
zoeken, van huis tot huis op te wekken, zoo veel 
te onderwijzen in de scholen, en zooveel tijds te 
verslijten met de jongelingen, alsof hij van de ge-
heele wereld daarbuiten afgezonderd was, en te ge
lijk zooveel te schrijven, alsof hij gestadig in zijn 
studeerkamer was opgesloten geweest (waarvan ge
noegzaam bewijs kunnen geven niet alleen de me-
nigerlei boeken die hij in 't licht gegeven heeft, 
maar ook de groote menigte van papieren met zijn 
hand beschreven, zoo van de twistpunten als van 'de 
oefeningen, die hij nagelaten heeft en tot publiek ge
bruik en voordeel verordend had, maar die nu met 
hem begraven zullen zijn, en 't licht niet zullen zien, 
omdat dezelve zijnde gelijk de schilderij van Apelles, 
die door zijn eigen penseel moest volmaakt, of ge
heel ter zijde gelegd worden, hij zijn pen met zich 
genomen heeft, weinigen nalatende in dit geslacht, die 
zouden durven ondernemen, zijne gedachten op te vol
gen en te volmaken, of zoo iemand het mocht be
proeven, het zou in het einde wezen, gelijk de dichter 
zegt: Humano capiti cervicem jüngere equinam (een 
paardenhals bij een menschenhoofd), zoodat die 
eene Mr. Rhetorfort vele bekwame godzalige man-
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nen in een scheen te zijn, of een, die met de ge
nade en bekwaamheden van velen voorzien was. 

Zijn manier van leven, in alle godzaligheid en 
heiligen wandel, maakte hem lief aan alle liefhebbers 
van de heiligheid. Hij was een rechte Johannes de 
Dooper, totus vox, geheel een roepende stem, een 
stem in zijne kleeding, gebaren en omgang, in zijn 
leven en in zijn dood; hij had die barmhartigheid 
van den Heere verkregen, dat hij zelfs, als hij niets 
zeide, tot allen predikte, die zijn wandel zagen 
(welke men merkte dat in den hemel was, terwijl 
hij onder de menschen verkeerde) dat er niets goed 
was, als nabij God te zijn. 

Zijne nederigheid en zelfverloochening was onge
meen ; vele dingen maakten hem aangenaam aan Gods 
kinderen; maar bizonder maakte het hem lief aan 
dezelven, dat hij zijne groote genade als een Christen 
en de uitnemendheid zijner bekwaamheden als een 
gestudeerde, overdekte met het voorhang van nede
righeid, die het voornaamste sieraad van een bege
nadigden geest is, hetwelk ook maakte dat het een 
en ander met meerder luister uitscheen, en nevens 
hunne natuurlijke en inwendige schoonheid een bijko
mende glans en afschijnsel gaf aan die menigte ga
ven en genaden, die tegelijk in hem te vinden waren. 
Bet was openbaar aan allen, die maar een weinig 
kennis aan hem hadden, dat zijne zedigheid en nede
righeid zoodanig was, dat hij in al zijne uitnemendste 
verschijningen voor God, uit het oog poogde te zijn, 
opdat hij door op te staan schuldig mocht worden, 
in zich aan te nemen eenig deel van die eer, die 
Hem alleen toekomt, uit welken alle dingen zijn, en 
tot welken alle dingen zijn. Ook verloor hij hierdoor 
niets, want aldus werd hij groot in het Koninkrijk 
Gods, zijn nederwaarts groeien in die hooge, en 
Evangelie versierende genade en nederigheid, deed 
hem opwaarts groeien in gunst bij God en alle goed, 
en zoo door zichzelven te verloochenen, en God al
leen te zoeken, heeft hij tegelijk gevonden wat hij 
zocht, en verkregen wat hij niet willig was te ne-
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men, noch zich wilde eigenen als hem toebehoorende. 
Zijne nederigheid was de rechte reden, die hem on
verbiddelijk maakte, als zijne vrienden bem gestadig 
drongen en baden, hij wilde tot gemeene stichting 
deze brieven uitgeven. Doch hij wilde daar niet naar 
luisteren, maar deed geweld aan de begeerten van 
velen, dit te weigeren; hoewel het bekend was, dat 
hij de bevrediging en het voordeel van de ware 
vromen meer dan zichzelven zocht. De reden was 
niet omdat hij dezelve onwaardig achtte als een ge
leerd man, niet gestoffeerd zijnde met een groote 
menigte dorre schetsen, maar de ware oorzaak, 
waarom hij die trachtte te onderdrukken en voor 
de wereld te verbergen was, opdat niemand van 
hem zou denken, boven 'tgeen betamelijk was, we
gens de menigte openbaringen en zielsverkwikkende 
ontdekkingen, welke hij had. 

Alleszins was hij een onvergelijkelijk man. Niet 
een vroom leeraar was er in Schotland, die zijn ar
beidzaamheid, zijn teerhartigheid, zijn ijver, zijn 
schijnende en Evangelieversierende wandel kennende, 
zich' verongelijkt zou gerekend hebben, zoo hij zich 
den voortocht gaf, wiens waken en weenen, en on
vermoeide arbeid om de waarheid voort te zetten, 
en de zielen der menschen nuttig te zijn, hem zon
der weerga of zijns gelijk maakte, en zelfs diepe 
overtuigingen lieten op hen, dat ze te kort kwamen, 
die met een wel gegrond vertrouwen verwachtten de 
goedkeuring van: Welgedaan goede en getrouwe 
dienstknechten, ten dage van hunne verschijning, en 
die sterven in dit geloof, dat als de groote Herder 
zal verschijnen, zij een onverwelkelijke kroon der 
heerlijkheid zullen ontvangen. 

Hij was een man van kostelijke ondervindingen, 
bizonder in tijd van zijn lijden, hetwelk hij geduldig 
en kloekmoedig uitstond voor de zaak van Christus. 
Hij was een edel getuige, die voor den Heere op
stond in een tijd van groot verval, en de Heere 
toonde Zich wonderlijk nabij hem. De schutters heb
ben wel zeer op hem geschoten, maar zijn boog is 
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in stevigheid gebleven; de armen zijner handen zijn 
zoo gesterkt geworden door de handen des machti
gen Jacobs, dat hij te zwaar was voor allen, die 
met hem in twistgesprek traden ; en als zij meen
den dat zij genoeg gedaan hadden, of om hem te 
dwingen tot eene voeging, of om hem te doen be
zwijken onder de vruchten van hunne verbolgenheid, 
door hem af te zetten van zijn predikdienst, die 
hem dierbaarder was dan zijn leven, zoo was hij 
door dit alles niet zoozeer tot het lijden gesteld (om 
eigenlijk te spreken) als hij wel voor een tijd, een 
weinig afgeweerd was van 't geraas, en van de af
trekking die in de wereld is om alleen met God te 
zijn. (O zalige eenzaamheid ! O zoet gezelschap !) 
Hij was opgenomen uit het geroep en de verwar
ring die hier beneden is, naar den berg, alwaar hij 
tot een nauwe gemeenschap werd toegelaten en on
dervond de zoetheid van die gemeenschap met God, 
welke hij anderen gepreekt had. Al werd hij van 
de aarde niet weggenomen, zoo werd hij toch niet 
alleen bewaard van 't kwaad dat toen was en nu is 
in de wereld, maar hij genoot ook zulk een hemel 
onder zijne zware verdrukkingen, dat al ware de be
zigheid omtrent zijns Meesters werk bij hem geacht 
geweest, ver boven zijne eigen vertroostingen, hij zou 
in gevaar zijn geweest van de ellenden van Zion te 
vergeten en te zeggen, 't is goed voor mij, hier te 
zijn. Maar hij was zulk een knecht, die het zijn 
spijs en drank maakte, zijns Meesters wil te doen; 
hij had Christus zoo geleerd, dat hij 'tgeen Hem be
langde verhief boven zijne hoogste vreugde, en daarom 
vinden wij hem dikwijls in deze brieven, feesthou-
dende op de vertroostingen Gods met de tranen in 
de oogen, terwijl hij aan Zion denkt, en zich te binnen 
brengt den wanhopigen staat van de kudde van 
Christus (in 't bizonder van zijn eigen) voor welke 
hij niet bereid was. 

Hij vond in zijne eenzaamheid zulk een mate van 
tegenwoordigheid, die nauwelijks kon verwacht wor
den buiten de presentiekamer, alwaar volheid is van 
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vreugde en lieflijkheden eeuwiglijk; hij wist meer, 
in dit gelukkige vertrek, van de oefening dergenen 
die boven zijn (welke Gode tot Koningen gemaakt 
zijnde, kroonen op hunne hoofden hebben, en zijnde 
ook priesters gemaakt, dezelve aan den gever opof
feren) dan hij had kunnen leeren, door alle boeken 
die in vele eeuwen geschreven zijn door te bladeren, 
in de grootste uitwendige kalmte en gerustheid. Hij 
vond zulk een zomervrucht, groeiende uit dat harde 
hout van Christus' kruis, hetwelk hem opgelegd was, 
dat voor zijn smaak zoo zoet was, dat ze hem deden 
versmaden de lekkernijen zijner tegenpartijders en 
een walg hebben van de zure onsmakelijke verma
kelijkheden van de kinderen der menschen, dewelke, 
hoewel zij in 't eerst eenig lieflijk zoet in zich schij
nen te hebben, nochtans ras de tanden van den eter 
verstompen, en bitter bevonden worden in den buik 
en van kwade vertering. Hij vergaderde door zijn 
lijden voor Christus de vreedzame vruchten der ge
rechtigheid in zulk een overvloed, dat hij eenige 
korven van die zoete vruchten uitzond onder zijne 
vrienden, om een goed gerucht te brengen over zijn 
milddadigen Heer en Meester, die dengenen die Hem 
volgen, als zij gedrukt zijn met gebrek aan andere 
vertroostingen, een volle maat vergunt, ja een goede 
neergedrukte, geschudde en overloopende maat; als
mede om een goeden naam te brengen over Christus' 
kruis, teneinde het blijke, dat deze last zoo ver is 
van het leven van een lijdenden heilige bitter te ma
ken, dat tegendeel, _ gelijk het lijden van Christus 
in hem overvloedig is, alzoo mede' zijne vertroosting 
door Jezus Christus overvloedig is. 
__ In zijne banden ondervond hij veel van de heer

lijke vrijheid der kinderen Gods. Hoe menigmaal 
vinden wij, dat hij zijne afzondering en gevangenis 
stelde boven al de ondermaansche tevredenheid van 
zijne vervolgers? Hier weidde hij op deze zuiveren 
onvermengde vermakelijkheden, die zulk eene vro
lijkheid in 't hart stellen, dat ze al de verborgene 
droefheid, die er in is, uitdrijft, en de ziel zingen 
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doet, terwijl zij met alle uiterlijke zwarigheden om
ringd is; terwijl dezulken ondertusschen zich met 
asch voeden, en hun buik met den oostewind vul
len, die op de tranen van Gods volk teeren, en 
niet anders schijnen te hebben, om hun rust af te 
breken, dan hoe zij de kinderen des vredes zullen 
verontrusten. In dit huis zijner dienstbaarheid, en 
onder dit arrest, zijnde afgesloten en beroofd van 
aller schepselen troost, was het, dat hij bevond de 
overklimmende zoetheid van de vertroostingen Gods, 
die nooit beter smaken, dan wanneer ze allervrijst 
zijn van de modder, en vermenging van andere ge
nietingen; daar was het dat hij de waarheid bevond 
van het gezegde van Augustinus: Tanta est dulcedo 
coelestis gaudii, ut si una guttula difflueret in in-
fernum, totam amaritudinem inferni absorberet. In
dien een druppel van hemelsche vreugde in de hel 
viel, zij zou verzwelgen ol verzoeten al die bitter
heid van die plaats der pijniging. De liefde Gods, 
en de blijdschap des Heiligen Geestes, was zoo over
vloedig in zijn hart uitgestort, terwijl hij in den 
oven was, dat zijn kruis daardoor niet alieen licht 
gemaakt werd, en zijn leven pleizierig, maar menig
maal vindt men ook dat hij zegt (overmits hij door 
dezen voorsmaak besefte, wat een onbegrijpelijke ver
troosting er moet zijn in het onvermijdelijke gezicht 
en de volle genieting Gods) dat indien er geen an
dere weg was, om tot de bezitting van die zalig
heid te komen, hij zou niet alleen willen kiezen, 
door een zee van uitwendige zwarigheden te zwem
men, maar ook willen gaan door een poel van vuur 
en sulfer, om van God zelfs bezeten te worden; 
en er is niemand, die de begenadigde matigheid van 
dezen heiligen man kende, die oordeelen zou, dat 
hij complimenteerde met zoo te spreken, ja er is 
niemand, die bevonden heeft, wat een verkoelende 
en verkwikkende lommer en overvloedige vertroos
ting de ziel vindt, in 't gezelschap van den Zoon 
des menschen, terwijl hij met Hem wandelt in het 
midden der vlammen van de meest-brandende vurige 
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beproevingen, of hij zou het vreemd vinden, indien 
hij anders sprak. 

De uitnemende alleenspraken met God, die Hem 
gewoon waren in den tijd van zijne afzondering, had
den zulk eene aangenaamheid in hem gedrukt, dat zijn 
pen en preeken daarna altijd een geur en verf er 
van hadden; want terwijl anderen maar schetsen 
preekten, en sommigen spraken, omdat zij geloof
den, zoo merkte men van hem menigmaal, dat hij 
niet zoozeer als geloovende sprak, maar als ziende. 
Dat hij zoolang met God op den berg was geweest, 
deed zijn aangezicht steeds daarna blinken in zijne 
publieke verschijningen; en er was eene bizondere 
zoetheid in zijne spreekwijze (inzonderheid in de 
liefde van Christus uit te roepen en aan te prijzen, 
in de vreugde van den Heiligen Geest, of de heer
lijkheid van het toekomende leven te verhalen) bo
ven dat er zelfs bij andere heilige mannen gevonden 
werd. En het was niet, dat hij dit leerde onder 
de dorre Scholastieken, noch aan de voeten van 
Aristoteles (hoewel er weinigen waren in die eeuw, 
die zulk een goede kennis van beiden hadden. Neen, 
neen, vleesch en bloed konden hem dat niet open
baren, hij studeerde boven de wolken, en daar was 
het, dat hij deze metaphysica leerde. 

Zijne kloekmoedigheid en dapperheid was onge
meen; nooit heeft iemand die op hem lette, ge
merkt, dat hij bevreesd was voor 't aangezicht van 
een mensch, als hij verscheen voor het voordeel van 
Christus; hij wist niet wat het was stil te zwijgen, 
als hij hetzelve in gevaar zag; ja hij was zulk een 
zoon van Levi, dat hij noch vriend noch broeder 
kende in de zaak Gods; welke gezegende gestalte 
hem vergezelde tot zijn graf toe: want hoewel zijn 
Meester zoo teeder omtrent hem, zulk een getrouw 
dienstknecht, was, dat hij in vrede zou sterven, zoo 
weigerde Hij hem toch de eer niet van een marte
laar, stervende onder een vonnis van gevangen te 
zijn in zijn eigen huis; de Heere rukte hem uit de 
kaken van een bloedigen dood, waarmede hij be-
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dreigd was, en die voor hem beoogd was, door de
genen, wier verbolgenheid bijna tot die hoogte ge
komen was, dat ze in den grond zeiden: brengt 
hem hier op het bed, opdat wij hem dooden mogen, 
want niet vergenoegd zijnde met het getuigenis der 
doktoren, noch der overheden noch der leeraren van 
die plaats, verzekerende dat hij niet bekwaam was, 
om naar Edinburg te reizen (hetwelk door 't gevolg 
droevig bevestigd werd) zoo werd hij in zijn eigen 
huis vastgezet, als hij niet machtig was, om buiten 
te gaan, en hij werd te schande gemaakt in die 
plaats, alwaar hij met recht den naam verdiende 
van een van de geleerdste, voorspoedigste, en ar
beidzaamste godgeleerden, die ooit dien stoel vervuld 
hebben, en van een van de getrouwste en vlijtigste 
predikanten, die ooit over een volk waakte of daar
onder werkte. 

De verborgenheid des Heeren was ook met dezen 
held Gods; de Heere openbaarde hem vele dingen, 
die Hij stond te doen omtrent zijn Kerk, ja ook 
omtrent bizondere personen; als hij daar te Aber
deen opgesloten was, zoo toonde en verzekerde hem 
de Heere, dat Hij een groot werk in Schotland zou 
gaan doen, zijn Kerk zuiveren, de snoode regeering 
der bisschoppen wegnemen, en zelf als Koning in 
't midden van hen heerschen. Gelijk hij dat in deze 
brieven menigmaal vrijmoedig geschreven heeft, en 
gelijk hij het voorzag en voorzegde, zoo is het ook 
gebeurd; zelf terwijl hij nog in zijne gevangenis 
was, zoo brak het licht door, en de Heere Jezus 
kwam als een machtig Held, om zijn volk te ver
lossen ; toen begon die heerlijke verandering en her
vorming, welke geduurd heeft, totdat de bisschop
pen met den tegenwoordigen koning van Engeland 
en Schotland zijn wedergekomen, en eene groote ver
woesting hebben aangericht, die met geen bloedige 
tranen genoeg kan beklaagd worden. (Och dat Ne
derland eens die heerlijkheid Gods in het midden 
van haar zag! dat eens de Geest Gods zoo daarop 
werd uitgestort, en 't werk der hervorming in de 
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Kerk, politie, militie, huisgezinnen, scholen en aca
demiën met kracht inkwam!) degenen die de uitkom
sten der zaken weten te vergelijken met hetgeen 
deze lijdende dienstknecht voorzag omtrent het 
werk in 1t gemeen, en in opzicht van eenige bizon-
dere personen, die kunnen oordeelen, van zijne bizon-
dere inlatingen in de geheimen Gods. Ook voorzag 
hij met veel droefheid der ziel den schandelijken af
val van Schotland, die even na zijn dood gebeurd 
is, gelijk de Heere hem ook heeft laten zien een 
verlossing van zijne Kerk aldaar, welke nog door 
de vromen in Schotland verwacht, en met groot 
verlangen tegemoet gezien wordt; dit zal ik toonen 
met zijne eigen woorden, in een brief, dien hij niet 
vele weken voor zijn dood, te St. Andrews in het 
jaar 1661, geschreven heeft aan Mr. Robert Camp-
bel. Mij aangaande, zegt hij, ik ben nabij de eeuwig
heid, en om tienduizend werelden zou ik niet durven 
avonturen, om af te gaan van de protestatie, tegen 
de verdorvenheden van den tijd, noch mij voegen 
bij den schandelijken afval van vele zwijgende en 
stomme wachters van Schotland; maar ik reken het 
mijn laatste plicht, een protestatie te gaan doen in 
den hemel voor den rechtvaardigen Richter tegen de 
practicale en wettische Verbondsbreuk, en tegen al 
de eeden op de gewetens van des Heeren volk ge
legd, en tegen al de paapsche, bijgeloovige en afgo
dische geboden der menschen; weet, dat nu de om
verwerping van de gezworene hervorming de invoe
ring van papisterij, en van de verborgenheid der 
ongerechtigheid, op weg is in de drie koninkrijken, 
en al wie zijne kleederen rein wil houden, is onder 
dit bevel: raak niet, en smaak, en tast niet aan. 
De Heere roept, u, o lieve broeder, om voorts stand
vastig te zijn, onbewegelijk, en altijd overvloedig 
in 't werk des Heeren. Onze koninklijke en vorste
lijke Meester is op zijne reize, en zal komen, en niet 
vertragen, en welgelukzalig is de dienstknecht, dien 
Hij, als Hij komt wakende zal vinden; vrees geene 
menschen, want de Heere is uw licht en zaligheid. 
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Het is waar, 't is wat droevig en troosteloos, dat 
gij alleen zijt, maar zoo was het ook met onzen 
dierbaren Meester; en gij zijt ook niet alleen, maar 
de Vader is met u. Het kan wezen, dat ik geen 
ooggetuige hiervan zal zijn in het vleesch, maar ik 
geloof, Hij zal haastelijk komen, die onze duisternis 
zal weg doen, en heerlijk zal schijnen in het eiland 
van Brittanië, als een gekroond Koning, hetzij in 
een formeel bezworen Verbond, hetzij op zijn eigen 
heerlijke wijze, hetwelk ik laat aan de bepaling van 
zijn oneindige wijsheid en goedheid, en dit is de 
hoop en 't vertrouwen van een stervenden man, die 
tot bezwijkens toe verlangt naar de zaligheid Gods. 
Op den laatsten Februari van 't jaar 1661, hetwelk 
omtrent een maand was, voordat hij stierf, in het 
pinde van een breed getuigenis, dat hij gaf aan 
't werk der hervorming in Schotland, sprak hij deze 
woorden, nadat hij van het lijden voor Christus ge
sproken had: Zalige ziel, zêide hij, die haar leven 
niet liefheeft tot den dood; want op dezulke rust 
de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods, 1 Petr. 
4: 14, maar wij kunnen niets anders zeggen of dit 
is een dag van duisternis, en geen dag van laste
ring en schelden; de Heere heeft zich bedekt met 
een wolk in zijn toorn; wij zagen uit naar vrede, 
maar zien het kwade: Onze'zielen verheugden zich, 
als zijn majesteit 't Verbond Gods bezwoer, en zijn 
zegel en handteekening daarbij deed, en het daarna 
bevestigde door zijn koninklijke belofte, zoodat de 
gemoederen der onderdanen den Heere loofden, en 
op het genezende woord van een Prins rustte. Maar 
nu, helaas! het tegendeel is door een wet vastge
steld, het graveersel is afgebroken, de instellingen 
zijn mismaakt, zoodat wij gebracht zijn tot de vo
rige dienstbaarheid, en tot den ongereform eerden 
klomp van bisschoppelijke verwarringen, en onge
regeldheid; en het Koninklijke voorrecht, dat Chris
tus toebehoort, is van zijn hoofd afgenomen; wij 
hebben dagen van droefheid gezien, en hebben 
rechtvaardige oorzaak te vreezen, dat men ons dat 
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boek zal doen lezen en doen eten, waarin geschre
ven zijn klaagliederen, zuchting en wee; maar wij 
moeten gelooven, dat Christus zoo niet van dit 
land zal weggaan, maar een overblijfsel zal behou
den, en Hij zal heersenen als een overwinnend 
Koning van' de einden der aarde. O! dat er vol
ken, geslachten, tongen waren, en al het volk, 
dat op Christus' bewoonbare wereld is, die zijn 
troon met geroep en tranen mochten omringen, om 
den geest der smeeking, die beloofd is, die over de 
inwoners van Juda te dien einde zal uitgestort wor
den. Omtrent twee en een half uur voor zijnen dood 
was onder andere dingen, die hij sprak, die zeer 
naar den hemel smaakten, en de zielen dergenen 
verkwikten, die dezelve hoorden, ook deze uitdruk
king : Ik twijfel er geenszins aan, of Christus zal 
opstaan, en verslaan de lendenen zijner vijanden. 
Dit was in dienzelfden nacht, welke volgde op dien 
duisteren en naren dag, waar in des Parlements Res-
cissoire Acte, dat is, van verbreking van al de ban
den des Verbunds gemaakt was, alsof God het zijnen 
stervenden dienstknecht wilde bekend maken, opdat 
hij het aan anderen mocht mededeelen, dat hij die 
Acte wilde vernietigen, en de verbrekers der heilige 
banden verbreken ; eene wonde in de lendenen, als 
de slag gegeven wordt van Hem, die is God Al
machtig, moet doodelijk zijn, indien Hij hen daar 
verwond, moeten zij vallen, al waren zij sterker dan 
leeuwen ; want wie kan voor Hem bestaan, als Hij 
eens toornig is? en 't is vreeselijk te vallen in de 
handen des levenden Gods. 

Vele dagen achter elkander voor zijnen dood was hij 
met zooveel blijdschap des Heiligen Geestes vervuld, 
als hij kon houden; en als hij nergens over te kla
gen had, zoo was evenwel dit zijn klacht_ in zijn 
weggaan (hoewel met een zoete onderwerping aan 
zijn Meesters wil) dat hij in dat bed van eer niet 
stierf, en dat hij niet was voortgebracht, om zijn 
leven en laatsten adem uit te blazen op een scha
vot, nademaal zijn Meester zulke gunstbewijzen uit-



BN STEEVEN VAN BHETORFOBT, ENZ. XIX 

deelde onder die Hem volgen (want aan sommigen 
(en geloofd zij Hij eeuwiglijk, die lien met eere 
daardoor gevoerd heeft) is het gegeven, niet alleen te 
gelooven, maar ook te lijden, en dat tot overtuiging 
hunner vijanden, als menschen, die eer schenen te 
triumfeeren over dien koning der verschrikkingen, 
als verzet te zijn door deszelfs vreeselijk aanschou
wen) en nademaal hij zulke bewijzen nam van de 
getrouwheid en genegenheid van sommige zijner 
navolgers. Zijn eigen woorden te dezer gelegenheid, 
die uit zijn mond zijn opgeteekend, als hij nu op 
den dorpel der heerlijkheid stond, gereed om de 
onsterfelijke kroon te ontvangen, waren deze (en hij 
heeft deze woorden meermaal herhaald) mijn taber
nakel is zwak en ik zou het een heerlijker wijze 
achten van uit de wereld te gaan, mijn leven at te 
leggen voor de zaak, bij het kruis van Edinburg, 
of van St. Adrews, maar ik onderwerp mij aan mijn 
Meesters wil. 

Maar om nog nader te verstaan, boe liefelijk hij 
was in zijn dood, en hoe die dood met zijn vorige 
leven recht overeenstemde, waarin hij zoo menig
maal geproefd had de gevoelige inlatingen van den 
Geest, zoo zal ik alleen eenige van zijn laatste ster
vende uitdrukkingen ophalen, uit zijn mond opge
teekend, door degenen, die toen bij hem in zijn ster
ven tegenwoordig waren, hij zeide dan; Ik zal 
schijnen, ik zal Hem zien gelijk Hij is, en al 't schoone 
gezelschap met Hem, en ik zal mijn breede deel 
hebben. Het is geen lichte zaak een christen te zijn, 
maar wat mij belangt, ik heb de overwinning ge
kregen, en Christus steekt zijn armen uit, om mij 
te omhelzen. Ik heb mijne vreezen en bezwijkingen 
gehad, gelijk een ander zondig mensch, om met een 
goeden naam daardoor te geraken ; maar zoo zeker als 
Hij ooit tot mij sprak in zijn Woord, zoo heeft zijn 
Geest ook aan mijn hart getuigd, zeggende: vrees 
niet. Hij had mijn lijden aangenomen, en de uitkomst 
zoude geen stof tot bidden, maar tot loven zijn. 
Ook zeide hij: Uw Woord was gevonden, en ik at 
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het, en 'twas mij de blijdschap en verheuging van 
mijn hart. En een weinig voor zijn dood, na een 
flauwte zeide hij, nu gevoel ik, ik geloof, ik geniet, 
ik verheug mij. En keerende zich tot Mr. Blair, 
toen tegenwoordig, zeide hij, ik weid op manna, 
ik heb der engelen spijs, mijn oogen zullen mijn 
Verlosser zien, ik weet dat hij ten laatsten dage op 
de aarde zal staan; en ik zal opgenomen worden 
in de wolken, om hem te ontmoeten in de lucht. 
En daarna had hij deze woorden : Ik ontslaap in 
Christus, en als ik opwaak, zal ik verzadigd wor
den met zijn beeld. O, had ik armen, om Hem te 
omhelzen! En tot een, die van zijn arbeidzaam
heid in den predikdienst sprak, riep hij uit: Ik 
laat dat alles varen, de haven daar ik in wil zijn, 
is verlossing en vergeving der zonden door zijn bloed. 
En zoo vol van den Geest, ja als het ware over
wonnen met gevoelige genieting, blies hij zijn ziel 
uit; zijn allerlaatste woorden waren: Heerlijkheid, 
heerlijkheid woont in Immanuels Land! 

Hij stierf den 29sten Maart des jaars 1661, en het 
verlies van zulk een meester in Israël werd zeer be
klaagd van allen die Zions welstand zochten en 
wenschten in Schotland. Een van zijn discipelen troos
tende de vromen, die over zijn dood onmatig bedroefd 
waren, zeide aldus, gelijk hij dat in de voorrede 
voor Rhetorfort's brieven heeft gesteld: Laat de 
tranen uwe oogen niet verblinden, dat gij niet zoudt 
opmerken de goedheid Gods, die ons zulk eenen 
gegeven heeft. Het was een woord van een uitmun
tend en welgeoefend christen (waardig gedacht te 
worden in dit tegenwoordig geval, en opgeteekend 
te worden voor de nakomelingen) merkende dat velen 
droefgeestig waren om het wegnemen van een der 
meest brandende en schijnende lichten, waarop Brit-
tanië te roemen heeft, (ik bedoel dien grooten 
uitlegger der Schrift Mr. Burham) zoo zeide die 
waarde persoon : keert uw tranen en zuchtingen over 
dit verlies, hoewel 't bijna schijnt niet te vergoeden 
te zijn (een eeuw nauwelijks nog zoo een ander 
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voortbrengende) in gezangen van lof, en geeft uw 
droefheid zoo niet toe, omdat de Meester een ge
zant heeft thuis geroepen, die zoo getrouw en 
voorspoedig voor Hem gehandeld heeft, dat gij on-
dertusschen den Heere des oogstes zou vergeten te 
prijzen, die zulk een arbeider in zijn wijngaard heeft 
uitgestort; laat de grootheid van uw droefheid u 
niet doen vergeten den rijkdom van zijn goedertie
renheid aan de kerk van Christus in Schotland, 
daarin dat er een Mr. Burham was, om daaruit 
te sterven. Zoo zeg ik, als gij in deze brieven te 
lezen gedenkt, dat de waarde schrijver derzelve tot 
zijn ruste is gegaan, zoo wordt toch niet schuldig 
aan zooveel ondankbaarheid, door uwe overdadige 
droefheid, dat ge Gods zorg en vriendelijkheid om
trent de kerk van Schotland zoudt vergeten, die 
hun onder anderen eenen Mr. Rhetorfort gaf; eenen 
die niet alleen binnen en buiten 's lands vermaard 
was wegens zijn groote geleerdheid, maar zulk een 
dienaar des Evangelies enz. 

Dus verre 't leven en sterven, van dien getrouwen 
dienstknecht van Jezus, Mr. Rhetorfort. Nu zal ik 
schrijven van het uitnemend voordeel en zoetigheid 
der brieven. 

Het is niet te zeggen, wat nuttigheid en kracht 
deze brieven gedaan hebben, in dien tijd als hij die 
eerst geschreven heeft; de Heere heeft dezelve onder 
anderen gebruikt als een gezegend middel om de 
vrome harten te bereiden en te verwakkeren tot het 
groote werk, dat hij op dien tijd in Schotland ging 
werken; al wie smaak hadden in de dingen Gods, 
en geoefende zinnen hadden, om te onderscheiden 
de dingen die verschillen, als die deze brieven zagen 
en lazen, waren er mede ingenomen; en eenemenigte 
copiën zijn er van afgeschreven; en zoo kan ik niet 
twijfelen, of zij zullen ten hoogste nuttig en aan
genaam zijn door Gods medegaanden zegen, aan die
genen, welke eenige kennis hebben van de zoete ade
mingen van Gods Geest, die ooit door smaken ge
zien hebben, hoe goed de Heere is, of die ooit on-
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dervonden hebben, wat zielbenauwdheid daar volgt 
op het verbergen van zijn aangezicht van eenen, die 
zijne voldoening zoo volkomenlijk, geplaatst heeft, 
iii het licht van zijn aangezicht, verheven over de 
ziel, dat hij zichzelven niet kan genieten, als hij 
hem niet geniet, maar draagt zich, als een die van 
alles beroofd is, 'twelk het leven begeerlijker dan 
de dood maakt, dezulken zullen hier vrij wat te be
schouwen hebben; zij zullen beiden deze staten voor
beeldig voor oogen zien gesteld in een uitmuntenden 
heilige; zij zullen hier vinden, wat een hemel de 
heiligen hebben, of hebben kunnen aan deze zijde van 
de heerlijkheid, en hoe zeer Gods gevoelige tegen
woordigheid al hun droefheid doet vergeten, gelijk 
een gevoede afwezigheid al hun andere genieting 
bitter maakt. 

Degenen, welke alleen vermaak en ingenomen 
zijn met nieuwe of hoogdravende gedachten, die 
geen natuurlijke samenknooping hebben, met het 
hart te ontsteken met de liefde Gods, maar die daar 
zijn het wild vuur van de eeuw het meeste deel rook 
in plaats van licht, een duistere flikkering ontstaande 
uit het verduisterd verstand der menschen, welker 
licht, totdat zij van boven verlicht zijn, opgaat uit 
een donkere kerker, en ten verderve leidt tot den 
put des verderfs, in plaats van hem te bestieren, die 
net volgt tot een plaats van rust, dezulken zullen 
hier geen vermaak vinden, maar zullen er misschien 
mede spotten, zeggende gelijk die spotters : deze zijn 
vol zoeten wijns; laat die elders gaan, wij zullen ze 
niet noodigen om dit te lezen; dit is een spijze die 
zij niet kennen; zij weiden zich liever met asch en 
vullen hunnen buik met den oostenwind, die in 
plaats van voedsel niets voortbrengt dan veel pijn 
in het binnenste. Maar gij, geheiligdeu des Heeren, 
zult dit werkje verwelkomen, als hetgeen 'twelk spijs 
en medicijn voor uwe ziel bevat; gij zult hier veel 
boeken te zamengerold vinden in weinig woorden, een 
groote ziel in een klein lichaam opgesloten, veel 
pit van den practicalen godsdienst in iederen brief, 

__J 
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ja in iedere regel bevat. Hier zult gij iemand ont
moeten, die verwarmd is van de liefde Gods, die 
daar schijnt en weerschijn van hitte geeft op allen, 
die omtrent hem zijn, latende u uit zijn eigen erva
ring weten, wat er in een gemeenschap met God te 
vinden is, nergens zoozeer begeerig naar, als dat gij 
en anderen met hem deelgenooten mocht wezen van 
diezelfde liefde, die beter is dan het leven, en van 
diezelfde gelukzaligheid die hem den ganschen dag 
in God deed roemen, en zichzelven in zijn verdruk
king zegenen. Ziehier te smaken van 'tgeen hem 
blijmoedig maakte onder het kruis, en hem in staat 
stelde om al zijn zwarigheden te verzetten, als gij-
lieden een weinig met hem verkeert, zult gij mis
schien uw hart brandende vinden binnen u, terwijl 
gij met deze warme ziel spreekt, welks woorden 
vuur schijnen te werpen in de genegenheden, en 
't hart in een vlam te zetten. De schrijver is in zijn 
andere geschriften ver boven vele menschen, maar 
in deze brieven, (hoe laag zij ook in 't eerste aan
zien mogen schijnen) is hij boven zichzelven, zijnde 
dikwijls als iemand die verhoogd is boven het rijk 
der s'terflijkheid, en alreeds opgenomen in den rang 
der engelen, of als een engel onder de menschen 
nedergekomen, toonende aan de inwoners van deze 
lage wereld iets, van 'tgeen steeds een groote ver
borgenheid zal zijn, terwijl wij hier zijn, namelijk 
wat een leven dat zij leiden, die God zien, gelijk Hij 
is, en Hem genieten. 

Gijlieden zult hier betoond en uitgedrukt vinden, 
vooreerst, wat een hoogen springvloed van blijdschap 
en vertroosting de ziel van dezen lijdenden dienst
knecht vervulde en overstroomde, zoodat ge menig
maal zult zien, dat hij zich uitdrukt als een die met 
een overlading van liefde gepijnigd is (o zeldzame 
en zalige krankte!) ernstig verlangende naar een 
meer bevattende ziel, om meer te vatten van dien 
oneindigen oceaan, die noch oever noch grond heeft. 
Dit is de winst van een, die het verlies van alles 
om Christus kan verdragen. Dit is de koele verkwik-
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kende schaduw, dien hij in den oven vindt, welke 
niet alleen 't vuur der verdrukking wederhoudt van 
hem te verzengen, of tot asch te verteeren, maar 
ook zulks een wenschelijker lot maakt, dan 'tgeen 
anderen 't beste leven achten; nademaal de ziel in 
't midden van deze vlammen zoo nabij God ingela
ten zijnde, dat de blijdschap al de palen overvloeit, 
en 't hart met vermaak parfumeert, zoover is van 
te klagen over de vurige beproeving, dat zelfs het 
kruis van Christus haar begeerlijker is dan een kroon. 
Daar is het dat de vromen, naast aan den hemel, 
meest van God genieten, en dit doet hen zoetelijk 
zingen, onder al hunne uitwendige droefenissen die 
hun overkomen, terwijl anderen in hun paradijs van 
een dwaas, wat zij ook lachen, droefheid aan hun 
hart hebben, en zich met vele smarten doorstoken 
vinden. 

Ten andere: gij hebt hier somtijds een krachtige 
uitdrukking van een gevoelde ledigheid; want dit 
volle feest is geen, en kan niet zijn een gewone 
spijs; 't is het buitengewone banket voor Gods volk, 
terwijl zij door geloof, en niet door aanschouwen 
wandelen; de gestadigheid van die vreugde zoowel 
als hare volheid wordt voor de presentiekamer of 
binnenkamer bewaard; geen heilige, hoe uitmun
tend hij ook zij, zelfs in 't lijden voor Christus, kan 
verwachten, dat al de tranen van zijn oogen zullen 
afgewischt worden, voor dat hij tot dat land komt, 
waar al de inwoners eeuwige blijdschap op hun hoofd 
hebben, en alwaar zij buiten gevaar van zondigen 
zijn, zoowel als buiten het rijk van lijden. Ik zeg, 
daar zult ge somtijds zien een gevoelde ledigheid, 
die de ziel in een koorts van begeerten werpt; die 
rivier Gods, die vol water is, dewelke de ziel over
vloeide en verkwikte, loopt weder in de zee, van
waar zij kwam; en in deze lage eb zult gij zien, 
hoe de patient met het afwezen gepijnigd is, en 
wat een hijgen er is naar gevoelige tegenwoordig
heid; de ziel wasemt zich, als het ware, uit, in zulke 
wenschingen als deze: O wanneer zult ge tot mij 
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komen ! of, o wanneer zal ik komen, en voor U ver
schijnen, en eens voor al, en voor eeuwig gesteld 
zijn buiten de vrees, dat er eenige wolk zal opko
men, om het licht van uw aangezicht weg te nemen! 
De ziel wordt in dit afwezen gezengd met de koorts 
en vlam van brandende begeerten; doch dat er nog 
hoop is, dat houdt de ziel in 't leven, dat ze niet 
uitgaat; dat bewaart haar van verteerd te worden, 
en van te verzinken in moedeloosheid en bezwijmin
gen; en hoewel de uitgestelde hoop 't hart krank 
maakt, zoo is er toch zelfs in deze pijn een zekere 
verlichting: want een onfeilbare verwachting van 
een toekomend goed geeft een tegenwoordige ver
kwikking aan den verwachter, en doet hem zichzel-
ven berispen, zeggende: wat zrjt gij neerslachtig in 
mij, o mijne ziel? Deze ziekte was nog nooit tot 
den dood, maar altijd tot heerlijkheid Gods, daarom 
hoopt op Hem, want ik zal Hem nog loven. 

Drieërlei staat der vrome zielen zult gijlieden hier 
levendig beschreven vinden. 

In de eerste plaats zult gij hier hooren en zien, 
hoe een hongerende en verlangende ziel vervuld en 
onthaald wordt met de vertroostingen Gods, en als 
zij in die gestalte is, hoe zij dan ten einde is, om 
van God te denken of te spreken. Zij weet dan niet, 
wat zij doen zal en hoe zij zichzelven voor Hem 
dan zal uitlaten; de vergenoeging, die zij in zich 
heeft, en de verbintenis, waaronder zij zich' ziet lig
gen, doet haar op alles, wat ze voor Hem doet, van 
Hem spreekt of denkt, zien met een zekere heilige 
onvergenoegdheid; zij behaagt zich niet in Hem te 
behagen, en al neemt hij aan, hetgeen de liefde aan
biedt, zoo wenscht toch de liefde nog zoo veel in 
'tgeen gedaan wordt, dat ze alles met een schaam
roodheid opdraagt. En in overeenkoming van deze 
liefelijke en ordelijke verwarring des Geestes, is 
de grootste welsprekendheid en kunst van welzeggen 
een soort van afgebrokene en gesnedene redenen. 
De ziel is zeer begeerig te spreken, maar niet we
tende wat te zeggen, 'tgeen niet onwaardig is voor 
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Hem, zoo valt ze in een stille verwondering, en 
nochtans moet zij iets zeggen, waarin zij wel zich-
zelve niet behaagt, nochtans een goede zin voor 
Hem maakt en een liefelijke melodie in zijn ooren. 
Dan is 't dat Hij ingenomen schijnt te zijn met het
geen waarin de ziel zooveel feilen en gebreken vindt, 
dat hij zegt: spreek voort, laat mij zien datschaam-
roode aangezicht, laat mij uwe stem hooren, want 
uwe stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Veel 
van deze soorten van redenen zult ge kunnen mer
ken in deze brieven, waaraan de heilige schrijver 
zeer gewend was in zijn alleenspraken met God. 

In de tweede plaats, gij hebt hier den droeven staat 
van een ziel, beroofd van deze zoete genietingen. 
Hij die nu even was genomen in het huis der maal
tijden, en de banier van liefde tot zijn verhemelte 
had, vindt nu, dat die wijn met specerijen, die 
zijn ziel met vermaak dronk uit zijne hand gerukt 
wordt, en hij hijgt om te hebben een druppel van 
de beek zijner wellusten, waarin hij niet lang te 
voren zichzelven baadde. Daar volgt dan een nacht 
van droefheid in de ziel, omdat de zon, die dezelve 
verlichtte en verwarmde met hare stralen, is onder
gegaan, dan breekt de ziel uit, door vele doorgangen 
te gelijk, haastende naar Hem, die zich onttrokken 
heeft, zij loopt uit door de oogen in tranen, en door 
de mond in klachten, vanwege zijn afwezigheid ; doch 
't geloof stelt deze bezwijkende ziel weder aan de 
kant van de rivier, en houdt haar daar tegen, dat zij 
niet weg loopt, totdat de zee wederom vloeie, en de 
begeerte doet hem uitzien met een waterig oog, als 
geen uitstel kunnende verdragen; de inwendige 
weergalm des harten ondertusschen steeds deze 
zijn: Hoelang zult Gij uw aangezicht verbergen van 
mij? hoe lang? En terwijl hij in die gestalte is, zoo 
zoudt gij hem niet kennen, dat hij dezelve is, die 
hij een weinig tijds te voren was, of die Hij binnen 
kort hierna wezen kan en zal ; en geen wonder ; want 
hem is ontnomen en ontbrekende, 't geen de ge
zondheid van zijn aangezicht was, zoodat hij bleek 
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eruit ziet. Gelijk het weenende oog des menschen, 
verblind met het water, de voorwerpen niet kan 
zien gelijk zij zijn, inzonderheid als zij wat verre 
zijn, zoo bevindt gijlieden, dat deze heilige man in 
deze benauwde uren zijn jaloerschheid uitte, en dat 
hij wegens de onttrekking zijn droefheid plaats 
geeft. Nu gelijk de blijdschap in God te genieten, 
blijkt uit het gezegde het grootste van alles te zijn 
(want onder deze volle openbaringen kan de ziel 
vervoerd worden tot zulk eene verrukking van ver
maak, dat de mensch voor een tijd niet weet, of het 
in 't lichaam of buiten 't lichaam is), zoo is de 
droefheid over de berooving van die, dewijl de Ge
ver het noodig ziet, deze openbaringen in te houden 
wetende dat voor een tijd bezwaard te zijn door 
menigerlei verzoekingen, bekwaam is voor degenen, 
die zonen der vertroosting zijn, (en die binnen wei
nig dagen een eeuwig jubeljaar zullen hebben) de 
smartelijkste en scherpste boven alle droefheden. 
Dit is zielangst, en het minst van alles te verdragen, 
omdat zij de geest zelf daaronder doet zinken, de
welke indien zij gezond was, 's menschen zwakheden 
zou ondersteunen; terwijl het aldus met hem is, 
zoo kan zijn bed hem niet vertroosten, noch zijn 
koets zijn klachten verminderen; en in deze koorts 
ontvallen hem sommige uitdrukkingen, die hij als 
lichtvaardig en onbedacht herroept, als de hoogste 
angst over is, zoodat hij op 'rijper berading moet 
zeggen : dit was mijn zwakheid. 

In de derde plaats, daar is een staat die middelslag 
is tusschen deze twee, waarvan ook dikwijls in deze 
brieven gesproken wordt, en dat is zulk een gemeen
schap met God, waarin de ziel een welgevallen heeft 
in Hem, zeer begeerig is, om Hem in alles te be
hagen, zonder die buitengewone verrukkingen van 
blijdschap, en tegelijk vrij van die diepe neer
slachtigheid. Dit is meer de algemeene weg der 
heiligen, welker dagelijksche oefeningen het is, te 
komen om hunne bestieringen van hun Meester te 
ontvangen, en te trachten, om volgens dezelve te 
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wandelen, als lieden die steeds onder hun Meesters 
oog zijn, en die aan Hem zullen moeten rekenschap 
geven, in welken dienst zij niet missen hun eigen 
zoeten troost, want de weg, waarin zij wandelen, is 
een weg van lieflijkheid, en al deze paden zijn vrede; 
hoewel het zulk een overvloeiende vrede niet is, 
die tot een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde op
komt, want volle vreugde is niet anders dan vrede, 
zwellende tot buiten het gewoon kanaal, en over-
loopende al deze oeveren. En aan de andere zijde, 
zij missen hun eigen beschuldigingen en berispingen 
niet; menigmaal zijn zij voor God met de tranen in 
hunne oogen, en weten wat het is, te zuchten van
wege een lichaam des doods binnen hen, vanwege 
die wet, die in hunne leden is, strijdende tegen de 
wet huns gemoeds, en hen gevangenneemt tot de 
wet der zonde, die in hunne leden is. Nochtans heb
ben deze veel minder droefheid, dan sommigen, die 
God lief zijn, welke komen te brullen vanwege de 
ongerustheid huns harten, en uit te roepen over 
de pijlen des Almachtigen, die in hen steken, en 
over 't vergif derzelve, welk hun geest uitdrinkt, 
zoo dat zij, terwijl zij in dit lijden zijn, met den 
wijzen Heman bijna doodbrakende en twijfelmoe-
dig zijn. 

Geliefden, als gijlieden deze dingen in deze brieven 
zult lezen, zoo zult gij lichtelijk beginnen te denken 
of te zeggen, helaas ! wij worden spaarzaam behan
deld. Wij zijn groote vreemdelingen bij zulke gunst-
genoots maaltijden; maar gij zoudt daarbij denken, 
dat deze een gezant Gods was, nu in banden en 
derhalve dat zijn Meester mildelijk aan hem toen 
't goede vergund heeft, behalve dat zijn zielstrijden 
en angsten alzoo ongemeen waren, als zijn ziels
verrukkingen ;_ en zoo heeft het de Heere'zoo wijs 
geschikt, in zijn handelen met ieder lidmaat van dat 
lichaam, waarvan hij 't Hoofd is, dat degenen, die 
het volste vreugdefeest hebben, en tot de innigste 
gemeenschap toegelaten worden, ook gewoonlijk de 
diepste neerslachtigheden hebben, opdat de hoog-
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moed van hun oogen verborgen zij. Die warme uren, 
en heete zonneschijnen van een gevoelige tegenwoor
digheid worden menigmaal opgevolgd van een 
scherpen stortregen, en duisteren nacht van bittere 
verlating. Zoo gijlieden zijn staat dan wel inziet, 
gij zult merken, dat hoewel hij veel had, hij noch
tans niets over had, en zoo gij de genade Gods bij 
uwen staat aanmerkt, gij zult vatten, dat al hebt 
gij weinig, u nochtans niets ontbreekt; want Hij is 
overvloedig omtrent de zijnen in alle wijsheid' en 
voorzichtigheid. 

Maar toch om u klaar te zeggen, waarom hij 
zooveel beeft bevonden, hetwelk ons bijna droomen 
schijnen, en ongeloofelijke dingen; behalve dat 
Gods volstrekte onafhankelijkheid er is, die met het 
zijne mag doen wat Hij wil, en uitdeelen naardat 
het Hem gelieft, in opzicht van maat en tijd, de 
reden daarvan is, dat hij vrij heerlijker getuigenis 
voor den Heere Jezus gedragen heeft dan wij : hij 
gaf aan God als een Koning zijn getuigenis (hoe
wel hij den Heere diende van 't zijne) tegen de ver
dorvenheid van zijn tijd; hij had zooveel getrouw
heid in zijne bediening, zooveel vrijmoedigheid, zooveel 
deftigheid en evangeliebetamende kloekmoedigheid, 
zooveel heiligen ijver, zelfs voor 't minste wat Chris
tus' koninkrijk betrof (waarop wij ongaarne ons 
lijden vestigen, of om welker bewaring wij onwillig 
zijn 't verlies van 't minste te wagen) zoodat bleek, 
dat hij Hem zoo liefhad, dat hij zijn leven ter dood 
toe niet liefhad, en dat Christus van hem niets kon 
eischen als een betuiging van zijn ijver voor zijn 
winst, van 't welk hij niet gereed was te scheiden. 
En de Heere aan de andere zijde, om te doen blij
ken, dat hij Hem niet voor niet kon dienen, en 
dat Hij een zonderling welgevallen had in zulk een 
ijverige gestalte des Geestes, heeft hem niet alleen 
buitengewoon ondersteund onder zijn zwarigheid, 
zoodat hij niet bezweek, zelfs als hij aan anderen 
bovenmate bezwaard scheen te zijn, en boven zijn 
kracht; maar Zich ook op een zeer gemeenzame 
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wijze aan hem geopenbaard, zoodat hij nauwelijks 
iets hebbende, waarop zijn hoofd neer te leggen, toen 
vrijen toegang had om zijn hoofd te leggen op zijn 
schoot ; want God toonde, dat Hij niets te groot 
noch te goed voor hem had, die zichzelven zoo ge
heel aan Hem gaf. Laat ons ook arbeiden God ge
trouw te zijn, en ijverig in zijn werk, en zoo mogen 
wij hoop hebben, dat Hij, die aan dezen en aan an
deren getoond heeft, dat Hij niet onrechtvaardig was, 
zoodat Hij hun ijver in 't doen, hun geduld in 't lij
den, hunnen arbeid der liefde zou vergeten, ook de 
onze zal gedenken met die gunst, die Hij haar toe
gedragen heeft, en wij mogen verwachten, dat Hij 
tegen onze ziel in 't verborgene zal zeggen: ga 
nu henen, en eet uw brood, al is het bruin, met 
vreugde, en drink uw drank, al is 't geen wijn, 
met een goed hart; want Ik heb een welgevallen 
aan uwe werken, en deze zijn bij mij in gedachtenis 
opgekomen. O ! maar een van die uren, die Mr. Rhe-
torfort had in Gods gezelschap, waren vele jaren 
lijdens en zweetens waardig in de hitte van den dag! 
Laat ons voornemen 't verlies van alles, ook 't leven 
zelf niet uitgenomen, in den dienst van onzen Heer 
en Meester te ondergaan, die ons doet winnen door 
ons verlies, en al ons gebrek vervult naar den rijk
dom zijner heerlijkheid, wanneer wij alles hebben 
verlaten om Hem te volgen; het is zeker, als wij 
den Heere dadelijk getrouw zijn, geen verdrukking 
zal ons ellendig kunnen maken', het kruis dat Chris
tus ons zal maken, zal ons dragen en ondersteunen, 
als wij het dragen; als wij dan op ons slimst zijn, 
zijn wij gelukkiger dan wij weten, of liever wij zijn 
alleen voor zooverre ellendig, dat wij niet weten hoe 
gelukkig wij zijn. Hij die toegelaten is, om te we
ten, dat hij een plaats in 't hart Gods heeft, be
hoeft niet veel bekommerd te zijn, wat hem ont
moet van de hand der menschen, dit kan al zijn 
tranen van zijn oogen afwisschen, zelfs als hij d'at 
droeve woord uitzucht: Ik ben arm en ellendig, dat 
hij weet, en dat andere woord er bij kan voegen: 
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doch de Heere denkt aan mij, en Hij gedenkt nog 
ernstig aan mij. 

Wij weten niet wat zware tijd en lijden God de 
Heere nog over ons brengen zal, maar ik kan deze 
brieven aanbevelen, als zonderling nuttig, om ons 
in 't midden van grooten tegenstand moed te geven, 
en aan te zetten tot een vurige getrouwheid en een 
blijmoedig lijden; wij hebben hier een heerlijk pa
troon van een welgeoefend dienstknecht Gods, het
welk ons leert hoe men zich onder 't kruis zal ge
dragen, en wat zonderlinge troost, en hoeveel heer
lijke vrijheid der kinderen Gods kan genoten worden, 
in 't midden van de banden, en zwaarste moeilijk
heden; hij spreekt zoo verzekerd, en zoo beweeglijk 
uit zijn ondervinding van de liefelijkheid van het 
kruis, dat men om Christus' wil draagt, dat men 
op zulk een verdrukking verliefd zou worden, hoe
wel zij tegenwoordig zijnde, menigmaal geen oor
zaak van vreugde schijnt te zijn. 

Ik moet hier, geliefden in den Heere, een weinig 
van mijn eigen bevinding verhalen; het is ulieden 
recht welbekend, wat hevige vervolgingen, snoode 
lasteringen, bittere versmadingen en dreigementen 
ik heb uitgestaan, nu eenige maanden herwaarts, 
en dat alleen ter gelegenheid, dat ik het gewone 
gebruik der menschelijke formulieren, in tot God te 
bidden, en de menschen te vermanen en te onder
richten omtrent de H. Sacramenten en elders, met 
vele bondige redenen in 't openbaar, zoo mondeling 
als schriftelijk, heb tegengesproken, en met mijn 
voorbeeld heb aangewezen en getoond, dat vrij uit 
het hart te spreken, naar den bijstand des Heeren 
Geest, omtrent ons, hetzij in 't bidden hetzij in an
dere publieke bedieningen, de Kerk Gods allernut-
tigst en den dienaren des evangelies in 't N. Tes
tament allerbetamelijkst is. Gijlieden weet, zeg ik, 
hoe veler menschen tongen bij die gelegenheid tegen 
mij gescherpt zijn geweest, ook van die het al
lerminst betaamde; dat ik in Holland en elders 
van menigten leugens ben beschuldigd geworden, 
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waardoor de Satan naar zijn toorn en boosheid ge
tracht heeft, ware het hem mogelijk, mijn bediening 
te krenken, en ook 't groote en noodige werk der 
hervorming, hetwelk door alle getrouwe leeraars 
wordt gewenscht, merkbaar te stuiten en te hinderen. 
Nochtans moeten en willen allen (die, 'tgeen ik hier 
voorspreek en betracht, ernstig opmerken) toestaan 
en belijden, dat hetzelve in zich en afgetrokken van 
alle menschelijke orders, alleszins stichtelijk en Gode 
behagelijk is, en volgens het Woord des Heeren. 
En gijlieden zijt mijne getuigen, die het menigmaal 
ondervonden hebt en nog dagelijks ondervindt, hoe 
gansch opwekkend en voordeeïig ulieden de vrije 
en onbepaalde aanspraak is tot God en tot de ge
meente, gelijk gij zulks verscheidene malen in grooten 
getale, zoo met mond als met schrift, waar 't noo-
dig scheen, verklaard en betuigd hebt. Doch nu (de 
Heere zij gedankt) is die zaak, gelijk elk weet, van 
de Eerw. Classis van Walcheren geoordeeld, als 
kunnende en zullende in mij toegelaten en verdra
gen worden (en dat evenzoo, gelijk ik dezelve openlijk 
in mijn tractaat beschermd heb, en nu eenige maan
den herwaarts heb ten uitvoer gebracht, zonder de 
minste verandering) waardoor dan degenen die te
genstonden, in rust zijn gebracht; hoewel ik gaarne 
daarbij had gezien, dat al de Classen van Zeeland, 
die in Gods voorzienigheid te dezer gelegenheid 
over dit punt ook hebben beraadslaagd, deze mijne 
oefening hadden goedgekeurd, en aan alle leeraars 
de evangelische vrijheid in 't spreken in alle open
bare verrichtingen van den godsdienst, hadden vrijge
steld en aangeprezen, als zijnde blijkelijk, naar het 
oordeel ook van duizenden gereformeerden leeraars 
buiten ons land, tot veel grooter verwakkering der 
leeraars en toehoorders, dan wanneer men aan for
mulieren gebonden is, in tot God te bidden, of de 
gemeente omtrent de Sacramenten en elders te on
derrichten en op te trekken, en daarom een punt 
van hervorming, waarop zonderling mede in dezen 
tijd der verbetering te letten is. 
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Nu is het mij gebeurd, door de goede hand Gods 
over mij, dat ik terzelfder tijd bezig zijnde met de 
vertaling van deze uitnemende brieven'van Samuel 
Rhetorfort, zonderling ben gesterkt en gehard ge
worden, door de overdenking, herkauwing, en toe
passing van 'tgeen ik in dezelve recht naar mijn 
gelegenheid vond; zoodat ik de velerlei lasteringen, 
stoute leugens, en gemeene smadingen, die mij van 
allerlei soort van menschen werden nageworpen, 
met vreugde heb kunnen dragen, en roem in de 
verdrukking. Hoewel ik bekennen wil, dat ik niet 
ongevoelig ben geweest voor den bitteren geesel der 
snoode en van de hel aangestokene tongen: maar 
nu uit merkelijke ondervinding kan spreken, van de 
smarten, die door 't vervolgen, schelden, liegen, 
dreigen, en f'aamrooven van de menschen dezer we
reld, aangezet door den grooten lasteraar, aartsvervol-
ger, en vader der leugenen den duivel, veroorzaakt 
worden in ijverige leeraars, onder welke ik immers 
gaarne een van de minste was. Maar desniettegen
staande, zoo kan ik tot lof, des Heeren en tot aanprij
zing van het kruis, dat om zijnentwil wordt opgeno
men, zeggen, dat even in dien tijd 't Woord der Belof
ten en des Genadeverbonds, mij de meeste smaak en 
zoetheid heeft gegeven, en ook deze brieven mij door 
Gods zegen tot een zoet behulp hebben verstrekt, om 
kloek, vroolijk, en zonder verschrikking of kleinmoe-
digheid de zaak Gods staande te houden. Zoodat ik, 
hebbende in een groot en bitter voorval gesmaakt de 
zonderling opwekkende en moedgevende onder
steunde kracht der redenen, in die hemelsche brie
ven opgesloten, nu met meer ingang verzekerdheid 
en geloofwaardigheid dezelve ulieden kan aanbe
velen; dewelke in des Heeren genadige voorzienig
heid ulieden en anderen nu van mij worden ter hand 
festeld, en ik ben niet zonder veel verwachting, 

at ook aan anderen, hebbende van dezen honig 
geproefd, de oogen zullen verlicht worden, en het 
hart gesterkt, dat ze geen kruis, 't welk de satan, 
en de wereld den getrouwen en heilig-onbeweeglij-
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ben zal dreigen op te leggen, zullen willen ontgaan, 
met Gods zaak, of den welstand der Kerk te kort 
te doen. 

Belangende deze brieven heb ik nog dit te zeg
gen, dat het niemand met recht zou vervelen of wal
gen, dat een ding hier zoo dikwijls wordt herhaald, 
indien hij met mij deze drie dingen wel opmerkt. 
Vooreerst, dat het aan verscheidene personen ge
schreven is. Nu stond hem vrij, bij allen die God 
vreesden, aan welke hij schreef, te verkondigen, wat 
goeds de Heere aan zijn ziel deed. Al hadden zij 
gehoord van zijn vervolging wegens 't evangelie, 
billijk was het, dat ze allen zouden hooren dat de 
wereld, al doet ze haar best, eenen die lijdt, niet 
waarlijk ellendig kan maken, nademaal God hem 
gelukkig maakt in een gemeenschap met Hemzelven. 
De hitte der vervolging kan alle leege waterwel
lingen opdrogen, of verbitteren, maar dan, gelijk hij 
vertoont, heeft de ziel vrijen toegang tot den ïfooge', 
en wordt toegelaten te drinken, ja tot dronken 
wordens toe, van deze beken zijner wellusten. Dit 
is _ de specerijwijn, dien hij drinkt, en de spijze, die 
hij te eten krijgt in 't verborgen, welke de wereld 
niet kent, en van Hem niet ontvangen kan ; en heb
bende bevonden, hoe zoet dit brood Gods smaakt, 
'twelk van den hemel nederkomt, zoo kan hij niet 
nalaten, aan anderen te zeggen, hoe hij genoten heeft, 
om in allen te verwekken de begeerten, om te komen 
deelnemen in deze lekkernijen, en zich niet meer te 
verbrassen aan des werelds bedriegelijke spijs. Ten 
andere. Merkt, dat deze brieven op 'verscheidene 
tijden geschreven zijn. Want zekerlijk, nademaal hij 
de vertroostingen Gods allen morgen nieuw vond', 
en ieder oogenblik overvloeiende, 't zou een bewijs 
van laffe ondankbaarheid in hem geweest zijn, 
zoo hij maar eens gewag had gemaakt, van 't geen 
God menigmaal aan hem gegeven had. Ten derde. 
Let ook daarop, dat hoewel dezelve zaak menigmaal 
herhaald wordt, zulks evenwel meestendeel met zulk 
een zoete aantrekkende verscheidenheid van spreken 
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geschiedt. Hij brengt het oude en nieuwe te zamen 
voort, ja, daar is steeds zooveel nieuws in, dat het 
bekwaam is, om telkens nieuwe begeerten te ont
steken, om uwe eigen ziel verzadigd te krijgen en 
te zoeken, wat hij gevonden heeft. En als gij eens 
daarmede vervuld zult zijn, zoo zal uwe practijk in 
het aan anderen over te zeggen, ongetwijfeld zoo zeer 
met de zijne overeenkomen, dat gij zult rechtvaar
digen, wat hij gedaan heeft, en gij zult het dan on-
noodig oordeelen, een verantwoording te doen voor 
het menigmaal uitroepen en verkondigen van des 
Heeren goedheid in den lande der levenden. Ik weet 
wel, een deel vleeschelijke menschen, welke deze 
brieven in handen zullen komen, zullen gereed zijn 
op de uitdrukkingen te vallen met berispingen, als 
denkende, dat ze of te gemeen, of te wonderlijk en 
te duister zun en zoo zullen zij het bespotten. Want 
dat is de aard van zulke Ismaëlieten. Maar ik wilde 
hun wei antwoorden, dat zij wel moesten weten, dat 
de schrflver een groot meester in Israël was, dien het 
niet ontbrak,_aan bekwaamheid om zich uit te druk
ken, zooals hij het best verstaan zoude worden; en hoe
wel zijn spreekwijzen in zijn moedertaal allerkrach-
tigst vallen, die het Nederlandsch zoo niet heeft kun
nen navolgen, zoo zullen zij toch voor geestelijke 
menschen klaar znn, en van zoeten ingang, 't Is 
waar, vele dmgen zijn daarin, welke niet zijn te 
verstaan dan door smaken, en hij die de verklaring 
met heelt, zal den tekst nooit verstaan. Doch ik 
wilde raden degenen, die geen zin noch smaak heb
ben m tgeen hier geschreven is, dat zij liever 't boek 
stillekens neerlegden, (want 't wordt hun niet opge
drongen) dan door 't tegenspreken, van 'tgeen zij 
met verstaan, zoo weinig voor hun goeden naam te 
zorgen dat zij nu aan de wereld dat geheim open
baren, dat ze genadelooze menschen zijn, bij welke 
de dingen Gods onsmakelijk en aanstootellk zijm 

zuH AJU teMe 6 n Y ^ ge l i e fden> 'k weet, g'ijliedin 
zult zun taal meestendeel verstaan, en vergenoegd 
vinden, als gij daar zult lezen, hoeveel zoete nreS 
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en troostelijke alleenspraken deze uitmuntende 
heilige met God gehad heeft in den oven van zijne 
verdrukking. Gij zult ras zien, dat hij veel heeft 
ontvangen boven 'tgeen, waar de christenen gewoon 
toe komen, zelfs die al merkelijken voortgang in de 
wegen des Heeren gedaan hebben. Gelieft het den 
Heere niet, dat gijlieden hier op aarde zoo zult 
opgetrokken, en onthaald worden, zoo stelt u toch 
voor, de tijd ja de eeuwigheid komt, in dewelke 

f ij zult opkomen, en plaats nemen onder de geesten 
er volmaakt rechtvaardigen, en bezitten tot ver

zadiging 'tgeen, waarnaar gij hier zoo verlangt. Dan 
zullen al uwe kindsche gedachten van God verdwij
nen, als uwe zon zal opgegaan zijn tot op den 
vollen middag. Dan zal uw verstand ten volle ver
licht zijn, en zien den Heere klaar, gelijk Hij is, 
zonder ooit een wolk tot verduistering van uw be
seffen van God te ontvangen. Dan zal uw wil 
een volkomen welgevallen scheppen in Gods wil, 
en uwe hartstochten zullen eeuwig rechtuit gaan 
tot Hem, zonder ooit in gevaar te zijn, van tot 
eenig ander voorwerp vermaakt te worden. De Geest 
des Heeren Jezus zij met u allen. 

Sluis, 
5 October 1673. 

Uw toegenegen dienaar en broeder 
in onzen zoeten Heere Jezus, 

JACOBUS KOELMAN. 
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Aan Meester Robert Cunyncame, Dienaar des 
Evangelies te Holywood in Ierland. 

DE lsTE BEIEF. 

hPSeTnnd,e eA W a - r d e B r°eder! Genade, barmhartig-
rt}j T r l d e i . z? .'î ;

1
0P d e k e n n i s d ie ik aan u in 

Christus heb, heb ,k het goed gedacht de gelegen-
dVn H L P T 6 1 1 a a n » t e , schrijven; nademaal het 
den Heere des oogstes behaagd heeft, de snijmessen 
voor een tnd mt onze handen te nemen en C s een 
eerwaardiger dienst op te leggen, namelijk van te 
h den voor zijn naam. Het zou goed zijn, dat wh 
elkander met sehr ven troostten. Ik heb begeerte 
gehad om uw aangezicht te zien, maar n u S 

Her S w s t f P T n g e n ' i S d i e g n o m e n . A n 
eeSt gvnnr , L l l 0 ? r e n yan ™ lm gsmans kloeken 
f Z l l 6 n P S n s e l « k e n e n koninklijken kapi-
in V 3' ° n Z e n ! e e r ' e n v a n d e genade Gods 
n de andere waarde broederen, die bij u zijn- gij 

hebt van mnne moeielijkheid, vertrouw ik, gehoofd. 
I ? ' v efi °n?ei\ z o e t e n H e e r e J e ™s behaagd, de 
boosheid los te laten van deze verbodene heeren in 
zun huis dat ze mij hebben afgezet van rnfn £re° 
dikdienst te Anwotb, en mij gearresteerd en v e i l 
den honderd zestig mijlen vandaar naar A W -
ueen, en J geen te voren aan niemand geschied is 
dat ze mr, verboden hebben iets te sprekln in Jezus' 
naam, binnen dit koninkrijk, op strafte van rebel]ie 

was S n o e f t h u T \ h a a t *» ^maakt heeft,' Hj! b o e k tegen de Armimanen, waarvan zij mi 

ve c Ï n e g n e n ; M d e Z e , ? r i e ^ b e » i k V0OT ^ 
7 i o r , ! * A a a " d a t 0 I î z e gekroonde Koning in 
/ ion leve, door zijn genade is het verlies aan hunne 



m 

DE BEIEVEN VAN 

zijde, de overwinning is in Christus en der waarheid. 
Hoewel dit eerlijke kruis door mijne zwaarmoedig
heid eenige vat op mi] had en de inwendige beschul
digingen van mijn geweten voor een tijd scherp 
waren, nochtans nu, tot moedgeving van u allen, durf 
ik zeggen en onderschrijven het met mijn hand: 
welkom, welkom, zoet, ' zoet kruis van Christus. 
Mij dunkt waarlijk, de ketenen van mijn Heere 
Je'zus zijn met zuiver goud overdekt, zijn kruis is 
geparfumeerd en riekt naar Christus, de overwinning 
zal zijn door het bloed des Lams en door het woord 
zijner waarheid, en Christus nu op zijn rug liggende 
iii zijne zwakke dienaren en onderdrukte waarheid, 
zal over den buik zijner vijanden rijden en de ko
ningen in den dag van zijn toorn doorsteken. Het 
is tijd dat wij vroolijk zijn als Hij vroolijk is. En 
nademaal het 'Hem nu gelieft, voor een tijd te zit
ten onder het ongelijk, Hem aangedaan, zoo past 
het ons stil te zijn, totdat de Heere de vijanden 
heeft doen genieten hun hongerig, mager en nietig 
paradijs. Zalig zijn zij, die tevreden zijn slagen te 
ontvangen met den weenenden Christus; het geloof 
zal den Heere betrouwen, 't haast niet, nochis niet 
eigenzinnig; ook is het geloof zoo vreesachtig niet, 
dat het een verzoeking zou vleien, of het kruis met 
verkeerde middelen afkoopen of corrumpeeren. Daar 
is weinig aan gelegen, of het Lam en zijn volgers 
geen borgtocht noch vrede met het kruis kunnen 
krijgen; het moet zoo zijn, totdat wij boven in ons 
vaderhuis zijn. Het smart mij in mijn hart, wegens 
mijne moederkerk, die de hoer gespeeld heeft met 
vele minnaars ; haar man is voornemens haar wegens 
hare schrikkelijke overtredingen te verkoopen ; zwaar 
zal des Heeren hand zijn op dit afkeerig volk. De 
wegen van ons Zion treuren; hun goud is verdon-
kerd; hun witte Nazireërs zijn zwart gelijk een kool ; 
hoe, zouden niet de kinderen weenen, als de man 
en de moeder niet kunnen overeenkomen? Nochtans 
geloof ik, dat Schotlands lucht weder zal opklaren ; 
dat Christus de oude verwoeste plaatsen weder zal 
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h t f f v . ^ °nZe, d0°de e n d o r r e denderen een 
onze T.JA l e V 6 n d e m e n s c h e n ™"en worden en 
totdat de d ^ n ° f f 1 W e \ d e n o n d e r d e felien, 
M a u l t a a i l breke en de schaduwen vlieden 

oäe i b e H - 0 o e r ' 1 r t - ° n S e,lkander he]Pen ^ 
maaien p n ^ i S™ Y*^ Z a l zlJn v i J a n d e û »eder 
E in hVf ° Z « k

i ° m e n m e t z " n kleederen ge-
S h L Woed geverfd, tot onzen troost zal Hij vtr-
iV &hleA Z f tn V°™no?Ta Chepsibah, (mijn lust 
Hii « f l ) i m l a n d B e u I a h ' <he t getrouwdej want 
SchotlandZ 1 t l°V e r ° n S V e i ;b l ,«d e n e n o n s ^ ^ e n , öcnotland zal zeggen, wat heb ik meer met de 

z l d ? P ^ d°t) MlT]^ l a a t o n s Hem S o u t 
e? z i t i ° a

0 r / e I T d°°.d k a n r « d e n °P een Loo t j e e n . zijn paard zal nooit struikelen: laat Hii vrii 

S n W e t 0 t "? b r U g ° V e r e e n - a t e r ^ z o o ' m l S 
S B ^ 8A e n

Q
v , e r h e v e n e naam in mij mag verheer

e n » S l S , a f n m e t d ^- Z O e t e Middelaarshand 
sind, i t r ; R l t l j d *,**, H« mijn ziel zoet, maar 
ï n z o e t e r T . H T g . e l e d e n h e b ' h e e f t z « n a d e m 

van mir? i S ^ t e
1T J

o r e n- 0 c h - dat ieder haar 
van mijn hoofd, ieder hd en ieder been in mim 

voor HeementpmeKS,Ch " " • T e e n S c h o o n e Ä 
voor S ï , . b e t u i ^ n > . } k z ™ nog alles te klein 
\oor ±iem achten. Als ik aan de overziide van de 

r^elf Z ^ d°?d "T den -oolijkLkant van ae wereld zoo triomfeer ik en rijd op de hoogten 
t t e b l L d l b e n \a^.rSAen b^wijkende d Ï Ï S ï S 
r i f in °f l f l

m r c h ' d l k ^ ] l s neerslachtig en honge-
lÓft 1 , 7 t e n n a a r bet Avondmaal van de brui
loft des Lams evenwel acht ik het de wiize liefde 

veermïkte nmetd at b V " 8 m e t ? W v o X e n o ï veimaakt met gebrek en verlating. Ik weet niet 

2 n zee e ; e e , b r 0 e d e f ' ° V n Z e w a - d e hroele'en zi Î 
ter zee gegaan of met; zn zin in miin bart en in 
mijne gebeden; indien 'zijJ nog m e t T zün S o S 
mijn lieve vriend Johannes Stuart, miinJ geliefde 

en°MrreMakMcifif t ' M " *??** ^ ï i v f n g ï t o n 
heden^ 'büL a n d ' , e \ m a a H h u n mijne moeiehjk-neden bekend, verzoek hun, dat ze voor den armen 
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verdrukten gevangene van Christus bidden. Zij zijn 
mijne ziele lief. Ik verzoek uwe en hunne gebeden 
voor mijne kudde; aan hen te denken, breekt mijn 
hart. Ik wensch dat volk en mijn andere lieve vrien
den in Christus, te beminnen met een liefde m God 
en gelijk God hen liefheeft; ik weet dat Hij, die 
mij naàr 't westen en zuiden gezonden heeft, mij ook 
naar het noorden zendt. Ik zal mijn ziel belasten te 
gelooven en op Hem te wachten, zal zijne Voorzie
nigheid volgen en daar niet voorgaan, noch achter
blijven. Nu, mijn lieve broeder, mijn afscheid ne
mende op 't papier, zoo beveel ik u allen aan het 
Woord zijner genade en aan het werk van zijn Geest, 
aan Hem die de zeven starren in zijn rechterhand 
houdt, opdat gij onstraffelijk mocht bewaard worden 
tot den dag Jezus onzes Heeren. Ik ben 

Uw broeder in de verdrukking in 
onzen zoeten Heere Jezus, 

4 Augustus 1636. SAMUEL BHETORFOET. 

Van Irwing, zijnde op mijn reis naar 
Christus' paleis in Aberdeen. 

Aan die van zijn Parochie of Gemeente. 

DE 2DE BEIEP. 

Zeer geliefde en gewenschte in den Heere, mijn 
kroon en mijne blijdschap in den dag van Christus. 
Genade zij u en Vrede van God onzen Vader en 
onzen Heere Jezus Christus. Ik verlang uitstekend 
te weten, of de ondertrouw tusschen u en Christus, 
waar zoo dikwijls van gesproken is, nog vast is en 
of gij nog voortgaat, om den Heere te kennen. 
Mijn dag- en nachtgedachten zijn over u. Terwijl gij 
slaapt, vrees ik voor uwe zielen, dat ze van den 
Rotssteen af zijn. Naast mijn Heere Jezus en deze 
vervallen kerk, hebt gij 't grootste deelmaan mijn 
droefheid en ook aan mijn vreugde; gij zijt de stof 

mu 
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van de tranen, zorg, vrees en dagelijksche gebeden 
van een onderdrukt gevangene van Christus, gelijk 
ik in de banden ben wegens mijnen hoogen en ve'r-
hevenen, mijnen koninklijken en vorstelijken Mees
ter, mijn Heere Jezus ; zoo ben ik in ' de banden 
voor u, want ik zou in mijn warm bed geslapen 
hebben, de vette wereld in mijn armen gehouden 
hebben en de koorden van mijn tent zouden vaster 
en sterker geweest hebben, ik 'mocht een blijde bood
schap van rust voor mijn ziel en voor u voor een 
tijd lang _ gezongen hebben met mijne broeders, de 
zonen mijner moeder, die toornig op mij geworden 
zijn en mij uitgeworpen hebben uit den wijngaard, 
indien ik ware overgehaald en getrokken, om u, des 
Heeren kudde, vuil te maken en u te doen eten 
van weiden, die van menschenvoeten waren vertre
den en te doen drinken vuil en modderig water. 
Maar waarlijk de Almachtige was voor mij een schrik, 
en zijn vrees maakte mij bevreesd. O mijn Heere, 
oordeelt Gij dat mijn predikdienst mij niet waard is? 
Maar op verre na niet zoo lief, als Jezus Christus 
mijn Heere. God weet, wat bezwaarde en droevige 
Sabbaten ik gehad heb, sinds ik mijne twee herder
staven heb neergelegd aan mijns 'Meesters voeten. 
Menigmaal heb ik gezegd, gelijk er staat Klaagl. 
3:52, 53: Mijne vijanden hebben mij zonder oorzaak 
als een vogeltje dapperlijk gejaagd^ zij hebben mijn 
leven in eenen kuil uitgeroeid, en zij hebben eenen 
steen op mij geworpen. Want naast Christus had 
ik maar eene vreugde, den appel van het oog mijns 
vermaaks, namelijk te prediken Christus mijnen Heer, 
en zij hebben dat geweldiglijk van mij uitgerukt, en 
't was mij gelijk den armen mensch met maar één oog ; 
dat oog hebben zij uitgehaald, en mijn licht uitge-
blascht in 't erfdeel des Heeren; maar mijn oog is 
op God, ik weet, ik zal de zaligheid Gods zien en 
mijn hoop zal niet altijd vergeten worden. Doch aan 
mijn droefheid zal niets ontbreken tot volmaking, 
en om mij te doen zeggen: wat baat het mij te 
leven? Indien gij de stem volgt van een vreemde, 
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van een die in de schaapsstal komt niet door Christus' 
deur, maar die een anderen weg inklimt; indien hij 
hooi en stoppelen houwt op het gouden fondament, 
Jezus Christus, 'twelk alreeds onder u gelegd is, en 
gij volgt hem ; ik verzeker u, het werk van dien man 
zal verbranden, en Gods vuur niet doorstaan, en gij 
en hij zult beiden in gevaar zijn van eeuwig te bran
den, tenzij gij u bekeert. Och dat eenige smart of 
droefheid of verlies, die ik door Christus en voor 
\i lijden kan, te pand gelegd werd, om Christus' 
liefde voor u te koopen! En dat ik mijn liefste 
blijdschap naast Christus mijn Heer. kon stellen in 
de opening en scheur tusschen U. L. en 't eeuwig 
verderf! Och had ik papier zoo breed als de hemel 
en aarde, en inkt gelijk de zee, en al de rivieren 
en fonteinen der aarde, en dat ik machtig was te 
schrijven de liefde, de waardij, de voortreffelijkheid, 
de zoetigheid en behoorlijke lof van onzen waardig-
sten en schoonsten beminde, en dat gij het dan 
kondt lezen en verstaan ! Wat zou mij kunnen ont
breken, indien mijn bediening onder u een huwelijk 
maakte tusschen de kleine bruid in die landpalen 
en den bruidegom ? O welk een rijk gevangene 
zou ik zijn, konde ik verkrijgen van mijn Heer (voor 
wien ik sta u ten goede) de zaligheid van u allen! 
O wat een buit zou ik behaald hebben, kon ik u in 
Christus' net vangen! O dan zou ik mijns Heeren 
snoeren en net met een rijken winst uitgeworpen 
hebben ! O dan was wel besteed een gepijnigde borst, 
en zeere rug, en een ziekelijk lichaam, in vroeg en 
laat tot u te spreken! Mijn getuige is boven, uw 
hemel zou twee hemelen voor mij zijn, en uw aller 
zaligheid als twee zaligheden voor mij; ik zou 
willen onderschrijven eene schorsing en borging van 
mijnen hemel, vele honderden jaren lang (naar Gods 
welgevallen) indien gij zeker waart in 't Opperhuis, 
in ons Vaders Huis voor dat ik daar kom. Ik neem 
hemel en aarde tegen u tot getuigen, en wensch, 
dat de zon en het licht des daags, 'twelk ons be
scheen, en het hout en de muren van de Kerk ver-
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klaring deden, zoo ik niet een schoon huwelijks-
contract heb ontworpen tusschen u en Christus, in
dien ik niet met aanbiedingen heb gegaan tusschen 
u en Christus, en uw geweten u getuigd heeft, en 
uw mond beleden, dat er vele schoone verschijnin
gen en ontmoetingen zijn geweest tusschen Christus 
en u, in het houden des avondmaals en op andere 
gelegenheden; er werden armringen, kleinodiën, 
ringen en liefdebrieven tot u gezonden van den 
Bruidegom; u was gezegd welk een schoon huwe-
lijksgoed gij hebben zoudt, en in wat een huis uw 
man en gij wonen zoudt, en hoedanig de voortref
felijkheid, zoetheid, macht en sterkte van den Brui
degom was. De eeuwigheid en heerlijkheid van zijn 
Koninkrijk is u voorgesteld, en de uitnemende 
diepte van zijne liefde, die zijne zwarte vrouw ge
zocht heeft, door smart, vuur, schande, dood, graf, 
en de zoute zee overgezwommen heeft, voor haar 
den vloek der wet ondergaande, en toen een vloek 
voor u geworden is, en gij stemdet toen toe, enzeide: 
Welaan, ik neem Hem. Ik rade u, wacht u voor 
nieuw en vreemd zuurdeesem van menschenvinding, 
buiten en tegen Gods Woord, en tegen den eed van 
die Kerk, dewelke nu onder u komt. Ik heb u on
derwezen omtrent het bijgeloof en de afgoderij van 
't knielen, als men 's Heeren nachtmaal ontvangt, 
van het kruismaken in den doop, en 't onderhouden 
van dagen der menschen, zonder eenige toestemming 
van Christus, onzen volmaakten Wetgever. Stemt 
niet toe het witte overkleed en gestel van den mis-
paap, het kleed van de Baaispriesters, het gruwe
lijk buigen voor de houten altaren, 'twelk onder u 
zal komen ;_ haat, en wacht u van de afgoden; laat 
na, in eenige gevallen het hooren lezen van het 
nieuwe vaderlooze dienstboek, vol grove ketterijen, 
paapsche en _ bijgeloovige dwalingen, zonder eenige 
last van Christus, dienende maar tot het uitwerpen 
van de prediking; gij zijt geen gehoorzaamheid 
schuldig aan de bastaard-Canons of regelen, zij zijn 
onwettig, lasterlijk, en bijgeloovig ; al de ceremo-
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niën, die in den vuilen schoot van den antichrist, 
liggen, de waren van die groote moeder der hoere
rijen, de kerk van Rome, moeten verworpen worden ; 
gij ziet, waartoe zij u leiden; blijft gedurig in de' 
leer, die gij ontvangen hebt; gij hebt van mij den 
ganschen raad Gods gehoord; naait geen lappen 
aan Christus' kleed, neemt Christus in zijn gescheurde 
kleederen en m zijn verlies, en als van menschen 
vervolgd; en zijt tevreden, te zuchten en te steunen 
den berg op, met Christus' kruis op uw rug, laat 
mi] een yalsche profeet geacht worden (en uw ge
weten zeide eens tegenovergesteld) zoo uw Heere 
Jezus met bij u zal staan, en uw zaak zal staande 
houden tegen uwe vijanden. Ik heb gehoord, en mijn 
ziel is er over bedroefd, dat sedert mijn vertrek van 
u, velen onder u van den goeden ouden weg afge
keerd zijn, wederom tot des honds uitbraaksel; laat 
mij tot deze menschen spreken; het was niet zonder 
Cods bizondere bestiering, dat de eerste spreuk die 
mnn mond tot u sprak was, 'tgeen staat Joh. 9: 39, 
Jezus zeide: Ik ben tot een oordeel in deze wereld 
gekomen, opdat degenen, die niet zien, zien mogen, 
en die zien, blind worden. Het kan wezen, dat mini 
eerste ontmoeting tot u zal zijn, als wij beiden 
voor den vreeselijken richter 'der wereld zullen 
staan; en m den naam en het gezag van den Zoon 
Cods, mnn grooten Koning en Meester, dagvaard ik 
door dezen tegenwoordigen brief die menschen, ik 
arresteer hunne zielen en lichamen op den dag van 
onze verschijning; hun eeuwige verdoemenis°staat 
onderschreven en verzegeld in- den hemel door het 
handschrift van den grooten Richter van levenden 
en dooden, en ik ben gereed, te dien dage als een 
predikende getuige tegen dezulken in hun aangezicht 
op te staan, en te zeggen, amen, tot hun verdoe
menis; tenzij zij zich bekeeren; de wraak van het 
evangelie is zwaarder dan die van de wet: de Mid
delaarsvervloeking en wraak is dubbele wraak; en 
die wraak is 't rechte deel van dezulken, en daar 
laat ik hen als gebundene menschen; ja totdat 
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zij zich bekeeren en beteren. Gij waart getuigen, 
noe des Heeren dag doorgebracht werd, terwijl ik 
onder u was. O kerkschender en rooier van Gods 
dag, wat zult gij den Almachtige antwoorden, als 
mj zoo menige Sabbatten wederom zoekt van u? 
Wat _zal de vloeker, zweerder en lasteraar doen, 
als zun tong zal geroosterd worden in die breede 
en brandende poel des vuurs en zwavels? En 
wat zal de dronkaard doen, als tong, long en 
lever, beenen en alles zal kooken en stuiten in een 
pnnigend vuur; want dan zal hij verre van zijn 
tonnen met sterken drank zijn, en er is niet een 
koude waterput voor hem in de hel? Hoe zal het 
staan met den ellendigsten gierigaard? den onder
drukker ? den bedneger? den aardworm, die nooit zijn 
buik vol genoeg van leem kan krijgen; als in den 
dag van Christus goud en zilver moeten liggen bran
den m ascl^ en hij moet verschijnen en antwoorden 
voor zijn Kichter en zijn kleinen en verachtelijken 
hemel verlaten? Wee, wee voor eeuwig den atheist, die 
zich naar den tijd keert, die eenen God en godsdienst 
heelt voor den zomer, en een anderen God en gods
dienst voor den winter, en voor den dag van wanning 
als ühnstus zal wannen, al wat op zijn dorschvloer 
is; die voor iedere markt een conscientie heeft en 
wiens ziel rijdt op de gesmeerde wielen van tijd 
gewoonte, wereld en bevel van menschen. Och dat 
de zorgelooze atheist en slaper, die het alles af
legt met te zeggen: God vergeve het onzen herders 
zoo zij ons kwalijk leiden, wij moeten doen, gelijk 
zij bevelen, en zoo zijn hooid nederlegt in den 
schoot van den tijd, en zijn geweten geeft aan een 
afgevaardigde, en alzoo slaapt, terwijl de rook van 
net heische vuur in zijn keel opkomt, en hem doet 
opvhegen uit zijn beklaaglijk bed. Och dat zulk een 
menscli wilde opwaken. Veel weening is er voor 
den vergulden en met goud bepleisterden huichelaar-
een zwaar oordeel is er voor den leugenaar en wit-
tongigen vleier; en de vliegende rol van Gods toor
nige wraak, twintig ellen lang en breed, die van 
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het aangezicht Gods uitgaat, zal gaan in het huis 
en op de ziel desgenen die steelt, en valschelijk bij 
Gods Naam zweert. Zach. 5 :3 , 4. Ik verkondig 
een eeuwig branden, heeter dan de vlammen van 
Sodom, aan degenen, die kooken in hunne vuile lusten 
van hoererij, overspel, bloedschande, en dergelijke 
goddeloosheid; niet een plaats ja niet een voetbreed 
voor zulke vuile honden, binnen het zuivere Jeru
zalem : Velen van u leggen dit alles af met te zeg
gen: God vergeve het ons, wij weten niet beter. Ik 
vernieuw mijn oude antwoord, 2 Thess 1:8. De 
Richter komt met vlammend vuur, met al zijne 
krachtige engelen, om wraak te doen over alle die 
God niet kennen, en niet gelooven. Menigmaal heb 
ik u gezegd: zorgeloosheid zal u dooden; alle men
schen zeggen, zij hebben geloof; zooveel mannen 
en vrouwen nu, zooveel heiligen in den hemel, en 
allen gelooven, zegt gij, elke vuile hond is zuiver 
en goed genoeg voor het reine en nieuwe Jeruzalem 
daarboven. Een ieder heeft bekeering en de weder
geboorte; maar zij zijn er niet wel aangekomen; zij 
hebben nooit een zieken nacht over hunne zonde ge
had, bekeering is hun overgekomen in een droom 
des nachts ; met een woord, de hel zal ledig zijn ten 
dage des oordeels, en de hemel gepropt vol:'maar 
helaas, ' t i s niet licht, noch gemeen te gelooven en 
zalig te worden; velen moeten eindelijk aan de deur 
des hemels blijven staan; als zij hun geloof gaan 
voortbrengen, zoo brengen zij een schoon niets te 
voorschijn, of gelijk gij zegt, een blaas. O beklaag-
hjke misgreep! ik bid u, ik belast u in Christus 
naam, maak vast 't werk omtrent Christus en de 
zaligheid, ik weet, daar zijn eenige geloovigen onder 
u; en ik schrijf aan u, o arme hard verbroken ge-
loovige, alle troost van Christus in ' t Oude en Nieuwe 
Testament is uwe. O wat een Vader en Man hebt 
gij! Och had ik pen en inkt en een instrument om 
van Hem te schrijven ! Laat hemel en aarde te zamen 
gesmolten worden in massief en zuiver goud, het zal 
het duizendste deel niet opwegen van Christus liefde 
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tot een ziel, ja tot mij, een armen gevangene ; o dat 
is eene zuivere en wonderlijke liefde! Menschen en 
engelen voegt uw kracht en sterkte bijeen, gij zult 
de liefde met opheffen, noch van de aarde lichten. 

Tien duizendmaal duizende werelden, zoo veel we
relden, als engelen tellen kunnen, en dan nog zoo
veel als een nieuwe wereld van engelen kunnen 
vermenigvuldigen, zouden zamen niet uitmaken den 
boom van een weegschaal, om Christus' voortreffe-
hjkheid, zoetigheid en liefde daarin te wegen. Stelt 
tien aarden op een en laat er een roos groeien, 
grooter dan tien heele aarden of tien werelden, o 
wat een schoonheid zou er in zijn en wat een reuk 
zou deze uitgeven! Zelf maar een geblaas van den 
adern van die schoonste roos in 't gansche para
dus Gods, namelijk van Jezus Christus onzen Heere, 
een gezicht van dat schoonste aangezicht zou in 
schoonheid en liefelijke geur oneindig te boven 
gaan alle bedenkelijke en geschapene heerlijkheid. 
Ik ben verwonderd dat de menschen van Christus 
durven afwijken. Ik zou mij gelukkig achten, indien 
ik eene openbare uitroep doen kon en de geheele 
wereld verzamelen, allen die op de aarde wonen, 
Joden en heidenen en allen die geboren zullen wor
den, totdat de laatste bazuin zal blazen, dat ze rondom 
Christus mochten staan, zijn schoonheid aanziende, 
verwonderende en aanbiddende; want zijn vuur is 
heeter dan eenig ander vuur, zijn liefde is zoeter 
dan gemeene liefde en zijn schoonheid gaat boven 
alle andere schoonheid. Als ik bezwaard en droevig 
ben, een van zijn liefdegezicht doet mij meer, dan 
een wereld vol goed. Och, dat gij Hem wildet lief 
krijgenj Hoe gelukzalig zou ik zijn, hoe blijde zou 
™1P ziel zijn, zoo ik u kon helpen Hem lief te 
hebben ; maar onder ons allen kunnen wij Hem niet 
genoeg liefhebben; Hij is de Zoon van'des Vaders 
liefde en van Gods vermaak, de vaderliefde ligt ge
heel op Hem. Och, dat alle menschen hunne liefde 
bijeen trokken en dezelve op Hem aanlegden ! Noo-
digt Hem, en neemt Hem mede tot in uwe huizen, 
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in de oefening van het gebed des morgens en des 
avonds, gelijk ik dikwijls van u begeerd heb; inzon
derheid nu, laat Hem niet ontbreken in uwe huizen, 
laat Hem niet liggen op het veld, als Hi} uit de' 
preekstoelen en kerken gesloten is ; indien gij tevre
den zijt, den hemel met geweld in te nemen en den 
wind in 't aangezicht te hebben wegens Christus 
en zijn kruis, ziet ik ben er een, die eenige be
proeving van Christus kruis heb, ik kan zeggen, 
dat Christus altijd vriendelijk tegen mij geweest is; 
maar Hij gaat zichzelven te boven, 'mag ik zoo' 
spreken, in goedertierenheid, terwijl ik voor Hem 
lijd; ik geef u mijn woord daarvoor: Christus kruis 
is zoo kwaad niet als zij het wel noemen; het is 
zoet, licht en troostelijk. Ik zou de bezoekingen van 
liefde en de ademingen zelfs van Christus mond als 
Hij kust niet willen missen en mijns Heeren ver
makelijke toelachingen en liefdeomhelzingen, onder 
mijn lijden voor Hem, voor een berg van fijn goud, 
noch voor al de eer, hoffelijkheid en grootheid van 
de fluweelen kerkelijken ; Christus heeft de pit en het 
hart van mijne liefde: Ik ben müns liefsten, en mijn 
liefste is mijne. O, dat ulieder hand vast was aan 
Christus! O mijn zeer geliefden in den Heere, ik 
wilde dat ik mijn stem kon veranderen en dat ik 
een tong had, gestemd door de hand van mijn Heer; 
dat ik de kunst verstond, van te spreken van Chris
tus, opdat ik u mocht afschilderen de waardij, de 
hoogheid, grootheid en voortreffelijkheid van'dien 
schoonsten en vermaarden Bruidegom! Ik bid u 
door de barmhartigheid des Heeren, door zuch
tingen, tranen en 't bloed des harten van onzen 
Heere Jezus, door de zaligheid van uwe arme en 
kostelijke zielen, klimt op den berg, opdat gij en ik 
elkander voor den troon des Lams mogen ont
moeten, onder de vergadering der eerstgeborenen. 
De Heere geve, dat dit de bestemde plaats mag zijn, 
waar gij en ik de handen samen op mogen steken 
en plukken en eten van den boom des levens, waar 
wij samen mogen feesthouden en drinken van die 



_ 

MB. SAMUEL EHETORFORT. 13 

zuivere rivier van 't water des levens, 't welk van 
onder den troon Gods en van het Lam komt. O, hoe 
klein is hier uw handbreedte en spanlengte van 
dagen. Uw duimbreedte van tijd is nu minder dan 
toen wij vaneen scheidden. Eeuwigheid, eeuwigheid 
komt ter post aanvliegen, dan zal ieder mensch zijn 
zwart en wit, kwaad en goed voor 't licht gebracht 
worden. O, hoe laag zullen uwe gedachten zijn van 
deze uiterlijk schoone, maar van binnen verrotten, 
appel, de ijdele, ijdele nietige wereld; als de wor
men hunne huizen zullen maken in de holen van 
uwe oogen, het vleesch van het ronde uwer kaken 
zullen afeten en dat lichaam maken tot een deel 
dorre beenderen; denkt niet dat de gemeene deur, 
van God te dienen, gelijk uwe buren en anderen 
doen, u ten hemel zal brengen; weinigen, weinigen 
worden zalig; in het hof des duivels zijn er menig
ten; hij heeft het grootste getal van de menschen 
tot zijn vazallen ; ik weet, deze wereld is een groote 
bosschage van doornen in uw weg naar den hemel, 
maar gij moet er doorheen, gewend u aan den 
Heere, houdt Christus vast, hoort zijn stem alleen, 
looft zijn Naam, heiligt en houdt zijn dag, bewaart 
het nieuwe gebod, hebt elkander lief, laat den Hei
ligen Geest in uwe lichamen wonen en zijt rein en 
heilig, hebt de wereld niet lief, liegt niet, bemint 
de waarheid en volgt ze, leert God te kennen, houdt 
in gedachtenis hetgeen ik u geleerd heb, want God 
zal er rekenschap van eischen, als ik verre van u 
zal zijn, wacht u voor alle kwaad en voor alle schijn 
van kwaad, volgt het goede zorgvuldiglijk en zoekt 
vrede en jaagt ze na. Eert uwen Koning en bidt 
voor Hem, gedenk mijner bij God in uwe gebeden. 
Ik vergeet u niet, ik heb u dikwijls gezegd terwijl 
ik met u was en nu schrijf ik het weder: Zwaar, droe
vig en smartelijk is die slag van des Heeren toorn, 
die op Schotland komt ; wee, wee, wee aan dit hoer
achtig land, want zij zullen den beker van Gods 
gramschap nemen van zijn hand, drinken, spu
wen, vallen en niet weder opstaan; haast u, 
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haast u schielijker naar uwe sterkte, gij gevangene 
van hoop, en verbergt u daar, totdat de toorn des 
Heeren voorbij gaat. Volgt niet de herders van dit 
land: want de zon is over hen ondergegaan, zoo 
waarachtig als de Heere leeft, zij leiden u van 
Umstus en van den goeden ouden weg; nochtans zal 
de Heere de heilige stad bewaren en deze ver
welkte kerk wederom doen opluiken en uitspruiten 
als een roos en als een veld, dat de Heere gezegend 
heelt. De genade des Heeren Jezus zij met u allen 
Ue gebeden en zegening van een gevangene van 
Christus, zijnde m banden voor Hem en voor u, zij 
met u allen, Amen. J 

Uw wettige en liefhebbende herder, 
SAMUEL RHETOBFOBT. 

Aberdeen, 14 Juli 1637. 

RL 

Aan de eerwaarde zeer beminde belijders van 
Christus en zijne waarheid in oprechtheid, 

in Ierland. 
DE 3DE BRIEF. 

Hartelijk geliefden in onzen Heer en deelgenooten 
van de hemelsche roeping, genade, barmhartigheid 
en vrede zij u van God onzen Vader en onzen Heere 
Jezus Christus. Ik verblijd mij altijd, en allermeest 
nu ik ben m mijne banden, zeer zoete banden voor 
Christus mimen Heer, te hooren van ulieder geloof 
en liefde en te verstaan, dat onze koning, onze 
beminde, onze _ Bruidegom, u nog blijft aanzoeken, 
zonder vermoeid te worden, zooals zijn vrouw, en 
dat de vervolging en bespottingen der zondaren, den 
aanzoeker van uw huis niet hebben verdreven Ik 
verzeker u, m den Heere, dat die mannen Gods, die 
nu verstrooid en van u gedreven zijn, ulieden zetten 
op den rechten weg, om Christus te krijgen. En ik 
zet er rami zaligheid voor in, al waren tien heme
len de mijne, indien deze weg, deze weg daar ik 
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nu voor lijd, deze weg, dien de wereld toenamen 
geeft en smaadt en geen andere weg, niet is de 
koningspoorte ten hemel; ik zal nooit Gods aan
schijn zien, helaas, ik zou jammerlijk bedrogen zijn, 
was het zoo, indien niet deze weg de eenige zalige 
weg ten hemel is. 

Och, dat gij het woord van een gevangene van 
Christus daarvoor wildet aanzien ; ja ik weet, gij hebt 
er het woord voor van den grootsten Koning, dat het 
uwe wijsheid niet zal zijn, naar een anderen Christus 
om te zien en naar een andere wijze van Hem te 
dienen, dan nu zaliglijk aan u geopenbaard is. Daarom 
al heb ik nooit ulieder aangezicht gezien, laat mij 
toe, dat ik aan u schrijf, gij eerwaarde lieden, gij 
trouwe herders, die nog onder de kudde zijt, en gij 
oprechte belijders van Christus' waarheid, ook gij 
die zwak en vermoeid in 't afdwalen mocht zijn', 
die maar een half oog naar den Bruidegom kunt 
slaan, of ik u door eene zwakke bevinding mocht 
kunnen bevestigen en versterken in dezen goeden 
weg die overal wordt tegengesproken. Ik kan met 
de grootste verzekerdheid, tot de eer van onzen 
hoogsten, grootsten en liefsten Heer zij het gespro
ken, zeggen, al ben ik maar een kind in Christus 
en nauwelijks kunnende gaan, als met de hand ge
houden zijnde, en de geringste en minder dan de 
minste der heiligen, dat wij op twintig trappen niet 
nabij komen tot de rechte liefde en achting van 
dien schoonsten onder de kinderen der menschen; 
want indien 't mogelijk was, dat de hemel, ja tien 
hemelen met Christus in de weegschaal gelegd wer
den, ik zou denken dat de reuk van zijn adem bo
ven die alle is, dit weet ik zeker, Hij is verre de 
beste helft van den hemel, ja, Hij is al den hemel 
en meer dan al den hemel. Mijn getuigenis is van 
Hem, dat tien levens van zwarte droefheid, tien 
dooden, tien hellen van pijn, tien sulferovens en 
alle uitgelezene pijnigingen, te weinig zouden zijn 
voor Christus, indien Hij met ons lijden, als met 
geld te koop was. Daarom bezwijkt niet in uw lijden 
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en gevaren te ondergaan voor Hem; ik roep hel, 
droefheid en schande uit over alle lusten, over alle 
medevrijers, die Christus plaats zouden willen inne
men in die gansche kleine maat van liefde, in deze 
onze nauwe zielen, welke den zoetsten Jezus toe
komt. O hoogste, o schoonste, o liefste Heere Jezus! 
neem uwe eigen plaats van alle bastaard-liefheb
bers! O, dat wij al ons deel in de tijdelijke eer en 
goederen konden opveilen en verkoopen voor een 
verbandbrief van Christus voor alle eeuwigheid' 
O, wat zijn wij beneveld en bevuild met de liefde 
der dingen, die aan deze zijde van den tijd en aan 
deze zijde des doods, water zijn? Waar kunnen wij 
een dergelijken als Christus vinden, of een even ge
lijken, of een beter dan Hij, onder geschapene din
gen! Och, deze wereld heeft geen begrip van, noch 
eemge liefde tot onzen welbeminde. Och dat ik mijn 
achen, vreugde, rust en alles voor Hem verkoopen 

kon, tevreden zijn met een bed van stroo, brood bij 
gewicht en water bij mate, in het veld van onzen 
weenenden Christus! Ik weet, zijn zak en assche 
zijn beter, dan het lachen des dwazen, 't welk is ge
lijk het kraken der doornen onder een pot. Maar 
helaas, wij verharden ons aangezicht niet tegen de 
koude noorderstormen, die op Christus schoon aan
gezicht waaien ; wij houden veel van een zomerschen 
godsdienst, te zijn hetgeen de zonde gemaakt heeft, 
namelijk zoo dun van vel, alsof wij van wit papier 
waren en zouden gaarne ten hemel' gebracht zijn in 
een wel dicht gedekten wagen, van harte wens'chen, 
dat Christus ons wilde borg stellen en zijn hand
schrift en zegel geven, voordat wij alleen een schoonen 
zomer zullen hebben, totdat wij in de poorten des 
hemels geland zijn; hoe velen van ons zijn hier be
drogen en_ bezweken in den dag der beproeving; 
onder u zijn sommigen van dit slag; het zou mij 
bedroeven, zoo mijn beminde A. T. ulieden verlaten 
heeft. Ik wil met gelooven, dat hij Christus' zijde 
durft verlaten; ik verzoek, dat gij hem dit van mij
nentwege laat weten, want ik heb hem eens in 



• • 

I ME. SAMUEL RHETORFORT. 17 

Christus liefgehad en ik kan mijn hart omtrent Hem 
niet licht veranderen. Maar dit is de waarheid, dat 
velen van ulieden en te veel ook van uw naburige 
kerk van Schotland, zijn geweest gelijk een land
man, die pachtvrij zit en niet weet, hoe hij het land 
bezit, totdat zijn recht wordt betwist. En nu ben ik 
verzekerd, dat iedereen van ons zal gevraagd wor
den, op welke voorwaarden wij Christus bezitten, 
want wij hebben lang pachtvrij'gezeten, wij hebben 
Christus zonder een natten voet gevonden, en Hij en 
zijn Evangelie zijn op kleine kosten tot onze deuren 
gekomen, maar nu moeten wij onze voeten nat ma
ken om Hem te zoeken. Onze kwade manieren en 
de booze fatsoenen van handelen, van een volk, dat 
van zijn jeugd aan gerust is geweest en gelijk Moab 
niet van vat in vat vergoten is, Jerem. 48 :2 , 
hebben gemaakt, dat wij als staande wateren een 
vuil schuim hebben vergaderd, en'dat, wanneer wij 
geroerd worden, onzen drek opkomt en gezien wordt. 
Velen grijpen Christus maar ten halve en de wind 
blaast hen en Christus vaneen, gewis als de mast 
gebroken en in de zee gewaaid is, zoo is het al vrij 
kunstig, op Christus naar het droge te zwemmen, 
't Kan wel geschieden, dat Gods kinderen in een 
zware beproeving zich nederleggen, als verborgen 
aan de andere zijde van een doornbosch, terwijl hun 
meester_ Christus gevangen wordt, gelijk Petrus deed, 
en schuilen daar, totdat de storm over is; wij allen 
weten den weg, om een heele huid te houden, het 
eenvoudigste hart, dat er is, heeft een onderbeursje 
't welk de verloochening van Christus zal bevatten 
en een vreeselijken afval. O, welk een zeldzame 
zaak is 't, Christus hou en getrouw te zijn, wanneer 
Hij een verschil heeft met de schilden der aarde. 
Ik wenschte, dat gij allen mocht opmerken, dat deze 
beproeving van Christus is; zij is over u gekomen 
ongekocht, want gewis, als wij een verzoeking met 
ons eigen geld koopen, geen wonder dat wij er zoo 
licht niet van bevrijd worden en dat God zoo vaar
dig niet staat om die van onze handen af te nemen, 

I- 2 
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dit is Christus gewone huisijver, hetwelk Hij ge
bruikt, om alle vaten van zijn huis daarmede te 
beproeven, nu is Christus bezig, in zijn schat voor 
zon en maan uit te brengen en zijn getoover te zien, 
en in het overzien te beproeven, wat gewicht van 
goud en van gewaterd koper in zijn huis is. Buigt, 
noch ontduikt nu niet en geeft uwe vijanden niet 
een haar breed toe. Christus en zijn waarheid kun
nen niet gescheiden worden, zijn waarheid heeft 
geen wijdte of breedte, dat ge daar wat van moogt 
afnemen en wat van laten. Ja, het Evangelie is ge
lijk een dun haar, 't welk geen breedte heeft en niet 
m tweeën kan gekliefd worden; ' t is niet mogelijk, 
dat men tusschen Christus en den anti-christ een 
zaak zou overeenkomen en vereffenen. En daarom, 
of gij moet voor Christus zijn, of gij moet tegen 
Hem zijn. Het was maar men'schenverstand van bis
schoppen en van hunnen Peter de paus, (dien onwet-
tigen en mensch der zonde), dat men Christus en 
zijn koninklijke voorrechten en zijn waarheid, of de 
minste nagelbreedte van zijn uitersten wil, gesteld 
heeft in den nieuwen almanak van middelmatigheden, 
en dat men een wit onbeschreven blad heeft gemaakt 
in Christus' Testament, 't welk men zou mogen op
vullen en alzoo de waarheid en hetgeen zij middel
matig noemen, onder elkander mengen en samen 
spinnen, opdat des anti-christs waren te heter moch
ten verkocht worden Dit is niet anders dan de vond 
en de verdichte droom der menschen, welker gewe
ten ten uiterste stout zijn en die een keel hebben, 
waar een gesneden beeld, grooter dan de kerkdeur, 
vrijelijk door kan gaan. Ik ben zeker, dat, wanneer 
Christus ons allen zal uitbrengen in ons zwart en 
wit, te dien dage, wanneer hij den tijd en de wereld 
zal doen ophouden en hare heerlijkheid in witte 
asch zal leggen, gelijk een afgesneden meibloem, die 
haar bloeseni verloren heeft, er weinigen, ja geenen zul
len zijn, die een stuk, den godsdienst en eer van 
onzen koning en wetgever rakende, zullen durven 
middelmatig maken. O, dat deze verleide en geblind-

•I •?&&& Wff1 



MR. SAMUEL RHETORFORT. 19 

doekte wereld wilde zien, dat Christus niet rijst 
noch daalt, met staat noch ligt naar des menschen 
begrip. Wat is Christus te lichter, dat de menschen 
met Hem handelen door opene uitroeping, gelijk 
men doet met geschroeid en te licht geld? Nu zet 
men Christus eenige aasen, ponden of schellingen 
at, en men wil, Hij zal gaan voor een penning of 
een pond, voor een of voor honderd, naardat de 
wind uit het oosten of uit het westen waait; maar 
de Heere heeft Hem al reeds onderzocht en gewogen • 
dit is mijn geliefde Zoon, in welken Ik mijn welbe
hagen heb, hoort Hem. Zijn waardij en gewicht blijft 
staan. Ons staat het toe, Christus hoog te heftenen 
alle geschapene heerlijkheid voor Hem laag te zet
ten. O, dat ik Hem kon verhoogen, zijn Naam ver
hoogen en zijn troon verhoogen! Ik weet en ben 
verzekerd,__dat Christus wederom hoog en groot zal 
zijn, m zijn arme verwelkte, van de zon gebrande 
kerk van Schotland en dat de spranken van ons 
vuur over zee en rondom zullen vliegen, om u en 
andere zusterkerken te verwarmen; en dat deze ta
bernakel van Davids huis, dat gevallen is, ja, deze 
woeste plaats van den Zone Davids weder zal ge
bouwd worden; ik weet, dat het gevangenhuis, de 
kruisen vervolgingen en beproeving van de twee 
geslachten getuigen, die nu dood en begraven zijn, 
Upenb. 11, en van de getrouwe belijders, een ach
terdeur en achteruitgang van ontkoming hebben; dat 
de dood, hel, wereld en plagerij alle vaneen zullen 
klieven en m tweeën splijten en ons een vrrjer door
tocht geven, om tolvrij daardoor been te gaan en 
wij zullen al Gods goede goud uit den oven mede-
dragen en achter ons niet anders dan ons schuim 
en droesem nalaten, wij mogen dan Christus voors
hands als overwinnaar uitroepen ; Hij is als Konino-
gekroond op den berg Zions ; God heeft Hem de kroon 
op zijn hoofd gezet, Ps. 2. En wie zou deze Hem we
der durven afnemen? Buiten twijfel heeft Hij een zware 
en harde twist met zijn kerk en daarom' wordt Hij 
genoemd, Jes. 31 :9, Hij die te Zion vuur, en te 
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Jeruzalem eenen oven heeft. Maar als Hij zijn werk 
te Jeruzalem volbracht heeft, zullen alle Zionshaters 
zijn, als die hongerige en dorstige mensch, die 
droomt dat hij eet en drinkt, en ziet als hij wakker 
wordt is hij mat, en zijn ziel is ledig. En dit voor
deel hebben wij ook, dat Hij al de zwakheden van 
zijn vrouw voor de zon en maan niet zal uitbren
gen; het is de zedigheid van de huwelijkstoorn of 
manstoorn, dat onze zoete Heere Jezus niet met 
kijven op de straat zal komen, om alles de wereld 
te doen hooren wat tusschen Hem en ons is; zijn 
zoete misnoegdheden en bekijvingen blijven onder 
dak, en dit omdat Hij God is. 

Twee bizondere dingen moet gij behartigen: 
1. Beproeft uwe belijdenis, en verzekert die, opdat 

gij geen ledige lampen draagt; helaas, zorgeloosheid, 
is 't vergift en de ondergang van het grootste deel 
der wereld! Ach, hoe veel belijders gaan met een 
vergulden luister, en als in 't goud voor de men
schen (die maar getuigen zijn van onze witte huid) 
en nochtans maar bastaarden en verworpen zilver 
zijn; merkt hoe schoon sommigen voor den wind 
gaan, met opgeheschen zeilen, en in 't wit, zelfs tot 
het punt van verlichting, Hebr. 6 :5 , en smakende 
de hemelsche gave, des H. Geestes deelachtig, [en 
proevende het goede Woord Gods en de krachten 
der toekomende eeuw. En nochtans is dit maar een 
valsch stuk van vernieuwing, en binnenkort zijn de
zulke schielijk op de rotsen gebroken, en krijgen 
nooit de haven, maar stranden in den grond van de 
hel. O, maakt uwen hemel zeker, en toetst, hoe gij 
aan de bekeering gekomen zijt; opdat het geen ge
stolen goederen mogen zijn, in een schoone luister
rijke belijdenis. Een schoone huid over oude wonden 
maakt een onderrottend geweten; valsch onderwater, 
dat niet_ gezien is, is gevaarlijk, en dat is een lek 
en reet in den grond van een verlicht geweten, dik
wijls vallende en zondigende tegen 't licht. Het 
smart me zeer dat de heilige belijdenis van Christus 
door velen tot een tooneelkleed gemaakt wordt, om 
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een ijdelen naam in 't huis te brengen, en dat men 
Christus doet dienen de oogmerken der menschen. 
Dit is zooveel, alsof men een oven stopte met de 
kleederen van een koning. Dan ook weet, 

2. Tenzij de menschen 't lichaam der zonde pijni
gen en dooden, in geheiligde zelfverloochening, zoo 
zullen zij nooit Christus' martelaars en Christus' 
getuigen zijn. Och, _ dat ik meester kon wezen van 
dien huisafgod: mijzelven, mijn eigen, het mijne, 
mijn eigen wil, verstand, achting en gemak! Hoe 
gelukkig zou ik zijn! 0, maar wij hebben vannoode, 
van onszelven verlost te worden," meer dan van den 
duivel, en van de wereld! Leer uzelven uit te stoo-
ten, en Christus in plaats van u in te nemen; ik 
zou een zoete ruiling en verwisseling doen, en oud 
voor nieuw geven, kon ik mijzelven uitschoffelen, 
en Christus mijn Heer in de plaats stellen van mij
zelven, om te zeggen : niet ik, maar Christus, niet mijn 
wil, maar die van Christus, niet mijn rust, niet mijn 
lust, niet mijn geringe achting, maar Christus, Chris
tus. Maar helaas, in onszelven te verlaten, en Christus 
te _ stellen voor onzen afgod, onszelven, zoo hebben 
wij nog een overspelig achteromzien naar onzen 
ouden afgod. 

O ellendige afgod, mijzelven, wanneer zal ik u 
geheel versmaad zien, en Christus geheel in uwe 
plaats gesteld! Ach, dat Christus, Christus de volle 
plaats_ en bezitting van mijzelven had, dat al mijn 
beoqgingen, voornemens, gedachten en begeerten 
eindigden en landden op Christus, en niet op mij
zelven^ evenwel_ al kunnen wij deze verloochening 
van mij en 't mijne niet bereiken, zoodat wij kunnen 
zeggen: ik ben niet mijzelven, mijzelven is mijzel
ven niet, mijn eigen is niet langer mijn eigen," zoo 
zal toch ons beoogen hiervan, in al 't geen wij doen, 
aangenomen worden: want helaas, ik denk, dat ik 
sterven zal maar beginnende en er naar staande, 
om een Christen te zijn. Is het niet onze troost, 
dat Christus, de Middelaar van 't Nieuwe Verbond, 
tusschen God en ons in 't werk is gekomen, zoodat 
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groene en jonge erfgenamen, die de zondaars zoo 
gelijk zijn, nu een voogd hebben, die God is? En 
nu God zij gedankt, onze zaligheid is op Christus 
gebouwd; ik ben verzekerd, dat deze grond nooit 
uit den hemel en gelukzaligheid zal vallen. Ik zou 
wel duizendmaal de koop opgegeven hebben, was 
het met dat Christus' vrije genade onze zaligheid 
in handen had genomen. Bidt, bidt en strijdt met 
den Heere over uw zusterkerk; want het schijnt, 
dat de Heere bezig is, om uit te zien naar zijn ver
strooide schapen, in den duisteren en bewolkten dag. 
O, dat het onzen Heere geliefde, den ouden verwoesten 
en vervallen Tabernakel van David weder op te 
richten in Schotland, opdat wij de heerlijkheid van 
den tweeden tempel in dit land mochten zien. O, 
dat mijn kleine hemel werd opgeveild tot een rant
soen van de eer van mijn Heere Jezus, onder Joden 
en Heidenen, dat er nooit dauw lag op mijne takken 
en dat mijn arme bloem verwelke aan den wortel, 
zoo Christus maar op den troon werd gesteld, en 
zijn eer gevorderd door de geheele wereld, en bi-
zonder in deze drie koninkrijken. Maar ik weet, Hij 
heeft mij niet van noode, wat kan ik Hem toevoe
gen? Maar och.dat Hij zijn hooge en zuivere heer-
lnkheid wilde doen loopen, door zulk een vuile goot 
als ik ben! En hoewel hij den bloesem van mijn 
eemge geringe vreugde, die ik aan deze zijde van 
den hemel had, heeft doen afvallen, namelijk mijn 
vrijheid om Christus aan zijn volk te prediken, zoo 
ben ik nu daaraan dood, mits dat Hij maar uit 
mijn zwijgen en lijden heerlijkheid wilde houwen 
en trekken, heerlijkheid voor mijn koninklijken 
Koning. Och, dat ik mijn bekomst had van zijn 
helde; maar ik weet, dat kwade manieren maken 
een afkeeng en vreemden bruidegom. Ik bid u ern
stig om de hulp van uw gebeden, want ik vergeet 
u niet, en ik groet hartelijk in Christus de getrouwe 
herders, en eerwaarde belijders in dat land. Nu de 
God des vredes, die onzen Heere Jezus, den grooten 
Herder der schapen, door 't bloed des eeuwigen 
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Verbunds uit de dooden wedergebracht heeffc, vol-
make u in ieder goed werk, om zijnen wil te doen, 
werkende in u, 'tgeen weibehaagiijk is voor Hem. 
Genade, genade zij met u! 

De uwe in zijn zoetsten Heere Jezus, 
Aberdeen, SAMUEL RHETORFORT. 

4 Februari 1638. 

Aan de recht edele en uitverkorene Trouwe, 
Mevrouw Markgravin van Kenmure. 

DE 4DE BRIEF. 

Edele en uitverkorene vrouwe, 

De eer, waar ik deze zestien jaren om gebeden 
beb, met onderwerping aan mijns Heeren wil, heeft 
mijn vriendelijke Heer nu aan mij verleend, name
lijk te lijden voor mijnen koninklijken en prinselijken 
Koning Jezus, en voor zijn koninklijke kroon, en de 
vrijheid van zijn koninkrijk, hetwelk zijn Vader Hem 
gegeven heeft. De verboden heeren hebben mij ge-
vonnisd met afzetting en arrest binnen de stad 
Aberdeen. In 's Konings naam is mij gelast, tegen 
den twintigsten van de naastvolgende maand Augus
tus, daar te gaan en daar te blijven, zoo lang het 
de koning goed vindt, gelijk zij het hebben voor
gegeven. Hoewel Christus' groene kruis mij versch 
opgelegd, wat zwaar valt, als ik de vele schoone 
dagen gedenk, die zoet en troostelijk aan mijn ziel 
waren, en aan de zielen van vele anderen; en dat 
de jonge spruiten in Christus van de borst zijn af
gerukt, en Gods erfdeel woest is gelegd, nochtans 
dat zoetriekende en geparfurmeerde kruis van Christus 
is verzegeld met zoete verkwikkingen, met kussen 
van een Koning, met de blijdschap des H. Geestes, 
met geloof, van dat God het zuchten van een ge-
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yangene hoort, met ontwijfelbare hoop, van dat 
ik, zoo zeker als mijn Heer leeft, na dezen nacht het 
daglicht zal zien, en dat Christus' lucht weder over 
mij opklaren zal, en over zijn arme Kerk; en dat 
Hij m een vreemd land onder vreemde aangezichten 
gunst zal geven in de oogen der menschen, aan zijn 
armen onderdrukten dienaar, die niet durft dan lief
hebben, dien lieflijken, dien prinselijken Jezus, den 
trooster van zijn ziel. Alles zou wel zijn, indien ik 
vrij was van oude beschuldigingen, wegens schuld 
en verzuim in mijn beroep, en wegens dat ik te 
weirug voor de kroon, eer en het koninkrijk van mijn 
welbeminde gesproken heb. Och, dat ik nog een dag 
had om te pleiten voor Koning Jezus, in de verga
dering der heiligen! Indien mijn Heer nu ook tot 
het twisten voortgaat, dan sterf ik, ik kan' het niet 
verdragen: doch ik wacht naar vrede van Hem; 
want Hij weet, ik mag der menschen vijandschap 
dragen, maar de zijne kan ik niet dragen. Dit is 
mijn eemge kwelling, dat ik vrees, weinig goeds in 
mij'n bediening gedaan te hebben ; maar ik durf niet 
anders zeggen dan dat ik de kinderen van de brui-
loftskamer heb liefgehad, en dat ik gebeden en ge-
wenscht heb om den voorspoed van het huwelijk, en 
de komst van zijn koninkrijk. Ik voorzie niet min
der dan een oordeel over Galloway, en dat de Heere 
deze geheele natie zal bezoeken, wegens den twist 
van het verbond. Maar 't geen op mij, of iemand 
mnns geluk, kan gelegd worden, is te licht voor 
Christus. Christus wil meer lijden, ook de dood, en 
levend verbrand te worden, in zijn zwakke dienaars, 
?.?j T J 0 0 1 , d e z e eerwaardige zaak, waar ik nu voor 
U]_d. Nochtans niettegenstaande al mijn klachten (en 
Hij weet, dat ik nu niet durf veinzen) nooit is Hij 
zoeter en vriendelijker voor mij geweest dan Hij nü 
is ; één kus nu, is zoeter dan tien over een tijd lang; 
zoet, zoet, zoet is zijn kruis, licht, licht en gemak
kelijk is zijn juk. O, wat een zoete stap zou het 
zijn, tot in mijns Vaders huis door tien dooden heen 
te stappen voor de waarheid en zaak, van die on-
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bekende, en daarom niet half genoeg beminde plant 
van naam, de Man die genoemd is Spruite, de voor
naamste boven tienduizenden, de schoonste onder 
de kinderen der menschen! Och, wat ongeziene 
vreugde, hoeveel heimelijke hartbrandingen van 
liefde zijn er in de overblijfselen van het lijden van 
Christus! Mijn lieve waarde vrouwe, ik betuig het 
UEd. onder'mijn hand (mijn hartschrift zoowel als 
mijn handschrift) welkom, welkom, zoet, zoet en 
heerlijk kruis van Christus; welkom zoete Jezus met 
uw lichte kruis, Gij hebt nu al mijn liefde van mij 
gewonnen en verkregen; behoud wat Gij verkregen 
hebt. Alleen, wee, wee is mij, vanwege mijn be
roofde kudde, wegens de lammeren van Jezus, die ik 
vrees, dat met droge borsten zullen gevoed wor
den; doch daarvan zwijg ik nu. Mevrouw, ik durf 
niet beloven UEd. te bezoeken, wegens den korten 
tijd, die mij vergund is; en ik heb voor, den koning 
tè gehoorzamen, die macht over mijn lichaam heeft; 
en wederspannigheid tegen koningen betaamt Chri
stus' dienaren niet ; gelieve aan Mevrouw Marre mijn 
geval bekend te maken. Ik wil verwachten, dat 
UEd. en die goede Mevrouw des Heeren gevangene 
bij God gedachtig zullen zijn, niet om mijnentwil 
maar om des Evangelieswil. Mevrouw, verbind mij 
aan UEd. (indien 't meer kan zijn) en_ schrijf aan 
uw broeder, mijnheer van Lorne, dat ik hem be
dank, voor hetgeen hij voor mij, een arm, en aan 
ZEd. onbekend vreemdeling, gedaan heeft; ik zal 
voor hem en zijn huis bidden, zoo lang ik leef; het 
is zijn eer, zijn mond op de straten te openen, voor 
zijn verongelijkten en onderdrukten Meester Christus 
Jezus. Nu, mevrouw UEd. en het zoete kind beve
lende aan de ontferming van mijn eigen Heere Jezus, 
en aan de goedgunstigheid Desgenen, die in het 
braambosch woonde, zoo blijf ik 

Edinburg, 
28 Juli 1636. 

De uwe in mijn eigen zoetsten 
Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOBFORT. 
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Aan de edele en christelijke Mevrouw, de 
Jlarkgravin van Kenmure. 

DE 5DE BRIEF . 

Mijn zeer waarde en lieve Vrouwe, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik kan 
UEd. en dat zoete kind niet vergeten, ik wensch 
te hooren, wat de Heere aan u en aan hem doet; 
het zou liefde zijn, aan mij te schrijven. Ik kan niet 
nalaten aan mijne vrienden te schrijven, dat Chris
tus mij in Aberdeen beschikt heeft en mijne vijan
den mij hier gezonden hebben, om met lïefdemaal-
tijden gevierd te worden bij mijnen koninklijken, 
hoogen, hoogen en vorstelijken koning Jezus.' Me
vrouw, waarom zou ik Christus' eerlijkheid smoren, 
ik durf zijn goedheid aan mijn ziel niet verbergen; 
Hrj zag mij wat stuurs en vreemd aan, toen ik hier 
m 't eerst kwam, maar ik geloof Hem zelf beter dan 
zijn aanschouwingen. Ik zal met Christus niet we
derom twisten over een duister aanzien; nu heeft 
Hij het masker van zijn aangezicht afgetrokken, en 
zegt, kust uw bekomst, en wat ik meer heb, terwijl 
ik den grooten hemel krijg in mijn kleine armen. Ö 
hoe is 't lijden van Christus voor' Christus ; God ver
geve het hen, die een kwaad gerucht brengen over het 
zoete kruis van Christus ; het zijn slechts onze zwakke 
en duistere oogen, die maar op de zwarte zijde zien, 
die ons doen missen. Degenen, die dit bittere hout 
schielijk op hun rug kunnen nemen, en het fraaitjes 
daaraan hechten, zullen het zulk een last vinden, 
gelijk de vleugelen zijn voor den vogel, of de zeilen 
voor het schip. Mevrouw, het berouwe u niet, dat 
gi] 't beste deel gekozen hebt; op mijn zaligheid, 
dit is Christus' waarheid waar ik nu voor lijd ; vond 
ik maar kouden troost in mijn lijden, ik wilde an
deren niet bedriegen ; ik wilde het u rechtuit gezegd 
hebben ; maar de waarheid is : 't is Christus' kroon, 
zijn schepter, en de vrijheid van zijn koninkrijk, die 
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nu in twijfel getrokken wordt, dewijl wij niet willen 
toestaan, dat Christus schatting betaald, en een 
leenheer zij aan de schilden der aarde, daarom zijn 
de kinderen onzer moeder toornig op ons; maar het 
past Christus niet, iemands stijgbeugel te houden; 
het zou een zoete en eerwaarde dood zijn, voor de 
eer van dien koninklijken en prinselijken Koning 
Jezus te sterven; zijn liefde is een verborgenheid 
voor de wereld. Ik zou niet geloofd hebben, dat er 
zooveel in Christus was als er is; komt en ziet, dat 
maakt Christus in zijne voortreffelijkheid en heer
lijkheid bekend. Ik wenschte dat deze geheele natie 
wist, hoe zoet zijn adem is; ' t i s weinig, Christus 
in een boek te stellen, gelijk de menschen de wereld 
op een kaart stellen ; zij spreken van Christus door 
het Boek, en door de tong, en niet meer; maar tot 
Christus te naderen, Hem te vatten en te omhelzen 
is wat anders. Mevrouw, ik schrijf aan UEerw. tot 
uw moedgeving in die heerlijke belijdenis, waarmede 
Christus u geëerd heeft; gij hebt de zonzijde van 
den heuvel gekregen, en 't beste van Christus goede 
dingen ; Hij heeft u geen bastaardsdeel gegeven ; en 
al krijgt gij slagen en zure beschouwingen van 
uwen Heer, geloof nochtans zijn liefde meer dan 
uw eigen gevoelen; want deze wereld kan niets van 
u nemen, dat waarlijk uwe is, en de dood kan u 
geen ongelijk doen; uw Rotssteen ebt en vloeit 
niet, maar uwe zee; 't geen Christus gezegd heeft, 
daar zal Hij bij blijven; Hij zal uw voogd zijn; gij 
zult uw brieven van deel aan den hemel niet heb
ben, om mede te spelen; het is goed, dat gij uw 
crediet bij Christus verloren hebt, en dat de heer 
„Vrijewii" uw voogd niet zal zijn; Christus zal ' t op
nemen van u ten hemel niet toevertrouwen aan 
uzelven, noch aan eenig afgevaardigde, maar zal 
't houden aan Zichzelven, gezegend zij uw voogd. 
Als uw Hoofd, uw Bruidegom en Heer zal ver
schijnen, dan zal uw dag aanbreken, en hij zal geen 
namiddag noch avondschaduw hebben. Laat uw kind 
van Christus zijn, laat het bij u blijven als des Heeren 
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pand dat gij gewillig Hem zult wedergeven, als God 
wil; Mevrouw, ik vind het volk hier vriendelijk 
jegens mij, maar in den nacht en tusschen vier oogèn 
zonder gezien te willen zijn. Mijn Meesters zaak' 
mag zich op de open straat niet vertoonen, anderen 
zijn vriendelijk op hunne wijze; velen achten mij een 
vreemd mensch, en dat mijn zaak niet goed is; maar 
ik vraag niet veel naar 's menschen gedachten of 
goedkeuring; ik ben niet beschaamd van het kruis 
i>e predikanten van deze stad geven groote liefde 
voor maar de bisschoppen hebben dit tot hunne 
zachte wreedheid toegedaan (want zoo oordeelen zij 
het) dat ze mi] de predikstoelen van deze stad ont
zegd hebben; het volk knort, en roept er tegen uit
en om de waarheid te zeggen, hoewel Christus mij 
anders_ veel toegeeft, zoo wederhoudt mij toch mijn 
stilzwijgen op 's Heeren dag, van bovenmate ver
heugd te zijn, en van op te springen in de hitte 
van mijns Heeren liefde; eenigen zijn mij genegen 
waarom ik hoor, dat de predikanten hier voorheb
ben mijn verblijf te doen veranderen naar een andere 
plaats toe; zoo koud is de Noordsche liefde: maar 
Christus en ik zullen het dragen; ik heb lang met 

l ,%Vg- , s t l l z w«gen geworsteld; ik zeide, wat 
schort Christus nopende mijn dienst; en mijn ziel 
heelt liggen pleiten met Christus, ook tot ja en 
neen; maar ik wil voor Hem buigen, mits dat mijn 
]3° e D

r i ,
m . ef Predike, dan mijn tong deed; want'ik 

gat bnnstus niet een vinger breed, dan voor twee
maal zoo goed wederom. Met e'e'n woord, ik ben een 
dwaas, en Hij is God. Ik zal mij hierna stil houden; 
laat mij van UEd. hooren, en van uw lieve kind- bid 
voor een gevangene van Christus, die UEd. gedachtig 
is. liid mijne verplichte gehoorzaamheid af aan de 
goede mevrouw Marre; genade, genade zij met u; 
ik schrijf en bid zegeningen over uw zoete kind. 

D e u w e in alle schuldige gehoorzaam-
Aberdeen, heid in zijn eenigen Heere Jezus, 

22 Nov. 1636. SAMUEL BHETOEFOBT 

• • • • H M H H I M 
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Aan de rechtwaardige en Christelijke Vrouwe, 
Mevrouw de Markgravin Tan Kenmure. 

DE 6DE BBIEF . 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 
UEd. brief ontvangen; zij verkwikte mij in mijn 
bezwaardheid ; dat de zegen en gebeden van een 
gevangene van Christus u overkomen. Sinds ik hier 
gekomen ben, heeft mij de provincie van Galloway 
niet een letter gezonden, dan 't geen mijn broeder 
Earlstoun, en zijn zoon mij schreven. Ik kan mijn 
papieren niet overgebracht krijgen. Maar mevrouw, 
ik mis niet de vriendelijkheid van een, die er de 
hand in heeft; Christus (al had hij sinds ik geboren 
was, nooit meer voor mij gedaan) heeft mijn hart 
aan zich verbonden, en heeft mijn zegening verwor
ven, in dit huis van mijn vreemdelingschap. Het ge
lieft mijn Beminde, met een arm gevangene mid
dagmaal te houden, en des konings nardus geeft 
een liefelijken reuk; niets bedroeft mij dan dat ik 
mijn feest alleen eet, en dat ik zijn heilige niet kan 
stichten. O, dat deze natie wist, wat tusschen mij en 
Hem is, niemand zou van het kruis van Christus 
afkeerig zijn; mijn stilzwijgen verteert mij; maar 
Hij heeft mij gezegd, Hij dankt mij niet min, dan 
of ik dagelijks preekte; Hij ziet hoe gaarne ik er 
aan zou zijn en daarom gaat mijn loon al vooruit 
naar den hemel, alsof ik nog gedurig Christus pre
dikte. Kapiteinen betalen hunne bedlegerige solda
ten volkomen, hoewel zij niet voorttrekken noch 
wapenen dragen. Hoewel Israël niet wordt verza
melt, zoo zal ik nochtans verheerlijkt worden in de 
oogen mijns Heeren, en mijn Heere zal mijne sterkte 
zijn, Jes. 49:5 . Mijn krans, de gebannen predikant, 
zooals men mij te Aberdeen noemt, beschaamt mij 
niet ; ik heb de witte zijden van Christus' kruis ge
zien, liefelijk is Hij geweest voor zijn verdrukten 
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knecht. Ps. 146:7, 8 en 9: De Heere doet den ver
drukten recht, Hij geeft den hongerigen brood; de 
Heere maakt de gevangenen los; de Heere rieht de 
gebogenen op; de Heere bewaart de vreemdelingen. 
Indien het kwam tot een verwisseling van kruisen, 
ik zou mijn kruis met niemand willen verruilen, ik 
heb welgevallen in Christus en Hij in mij, ik hoop 
dat niemand van ons zal hooren. Desniettegenstaande, 
zoo is het waar, dat ik mijne spijze krijg met vele 
slagen en ben zevenmaal daags op en neder, dikwijls 
ben ik beangst en neerslachtig wegens 't geval van 
mijn onderdrukten broeder, evenwel hoop ik dat de 
Heere borg zal zijn voor zijn knecht. Maar nu op 
eenige zwakke, zeer zwakke ervarenheid, ben ik er 
toe gekomen, dat ik een razenden en bolderenden 
duivel kever heb, nademaal wij toch een duivel 
moeten hebben, om de vromen wakende te houden; 
liever wensch ik een moeielijken duivel dan een 
zorgeloozen en slapenden. Toen ik hier kwam, was 
ik stuursch en pruilde tegen Christus, ik zeide : Hij 
had mij over de heining van den wijngaard gewor
pen, gelijk een dorren boom; maar ik zie, het was 
zijn barmhartigheid, dat het vuur den dorren boom 
niet verbrandde; en nu, alsof mijn Heere Jezus de 
fout had begaan en niet ik, die toch mijnen Heer 
belogen heb, heeft Hij het eerst verbeterd en sprak 
niet een woord tegen mij, maar is wedergekomen 
en heeft mijn ziel levendig gemaakt door zijn tegen
woordigheid. Ja nu oordeel ik, dat zelfs de blade
ren en de toevalligheden van 't kruis van Christus 
Jezus mijn Heer en deze vertroostingen die hetzelve 
vergezellen, beter zijn dan des werelds vaste renten. 
O hoeveel rijke afvallen zijn er in mijns konings 
huis. Ik ben verzekerd en durf er mijn zaligheid 
tot pand voor te stellen, dat het Christus waarheid 
is, daar ik nu voor lijd. Ik weet, zijn vertroostin
gen zijn geen droomen, Hij zou zijn zegel niet wil
len stellen op wit papier, noch zijne verdrukten be
driegen, die op Hem vertrouwen.* UEd. schreef mij, 
dat gij nog een slecht discipel zijt; mevrouw, gij 
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moet de poort des hemels ingaan, met uw boek in 
uw hand, gedurig leerende, gij hebt uw eigen breede 
deel van kwellingen gehad, ja een dubbel gedeelte, 
maar het geeft te kennen, dat uw Vader u geen 
bastaard rekent, want wettig geboren kinderen wor
den gekastijd, Heb. 12 : 8. Ik verlang te hooren van 
het kind ; ik schrijf hem de zegeningen van Christus 
gevangene en de weldadigheden Gods ; laat hem Chris
tus en de uwe zijn tusschenbeide, maar laat Chris
tus het geheele werk belijden, laat Hij de uitleen-
der en gij de inleender en niet de eigenaar zijn. 
Mevrouw, het is niet lang geleden sinds ik aan u 
schreef, dat Christus' barmhartigheid voor u bewaard 
blijft en ik blijf er nog bij; nu schrijf ik het met 
mijn hand, bemin Hem hartelijk, nader tot Hem 
om Hem te zien, daar is in Hem 't geen gij nooit 
gezien hebt, Hij is altijd nabij, Hij is een boom des 
levens, groen en bloeiende, des zomers en des win
ters; er is een schreef in de christelijkheid, zoo wie 
tot dezelve komt, meer ziet en voelt, dan anderen 
kunnen doen, ik noodig u opnieuw om tot Hem te 
komen ; komt en ziet, zal beter dingen van Hem 
spreken, dan ik kan doen. Komt nader, komt nader, 
zal veel zeggen. God heeft nooit deze wereld gere
kend een deel die u waardig is; Hij heeft u niet 
willen gelijkstellen met een gave van slijk en leem, 
ja, heeft u geen Ezausdeel willen geven, maar Hij 
behoudt de erfenisse Jakobs voor u, zijt gij dan nu 
niet getrouw? Heb gij niet een goed man? Mijn 
hart kan niet uitdrukken wat droeve nachten ik 
heb over de jonkvrouw, de dochter mijns volks; 
wee is mij, want onze tijd komt. Ezech. 7 : 10, 11, 
Ziet de dag, ziet, de morgenstond is voortgekomen, 
de roede heeft gebloeid, de hoovaardij heeft gegroend, 
het geweld is opgerezen tot een roede der godde
loosheid, de zon is ondergegaan over onze profeten. 
Een droge wind komt er over Schotland, maar 
noch om te wannen, noch om te reinigen; maar 
buiten allen twijfel, als de Heere zijn woud zal neer-
gehouwen hebben, zal het nagewas van Libanon 
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groeien; zij zullen wijngaarden planten in onze ber
gen en een wolk zal nog den tempel vervullen. Nu 
de zegen van onzen liefsten Heere Jezus en de zegen 
desgenen, die afgescheiden is van zijne broeders, 
kome op u. 

De uwe te Aberdeen, de gevangene 
van Christus, 

Aberdeen. SAMUEL RHETOEFORT. 

Aan de eerwaarde en recht edele Vrouwe, 
Markgravin van Kenmure. 

de 

DE 7DE B R I E F , 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij UEd ! Ik ver
lang van u te hooren; ik ben hier wachtende, of 
een goede langverwachte wind eindelijk in Christus' 
zeilen zal waaien in dit land. Maar ik verwonder 
mij, zoo Jezus niet tevreden is, nog meer te lijden 
in zijn leden, in zijn zaak en schoonheid van zijn 
huis, liever dan dat Hij zich wreken zou aan dit 
land. Ik hoor, dat vele waardige lieden, (die meer 
in des Heeren handeling zien, dan ik met mijn 
duister gezicht kan bereiken), zijn van een tegen
overgesteld gevoelen, en gelooven dat de Heere op 
zijn wederkomst is tot zijn huis in Schotland. Ik 
hoop dat Hij op zijn reis daarheen is, maar ik ver
wacht niet anders, of Hij zal dit land met zijn eigen 
bloed voeden, eer Hij zijn troon onder ons bevestigt. 
Ik weet, dat UEerw. niet wacht naar dingen die 
hier zijn; gij hebt geen groote oorzaak te denken, 
dat uw goed en kapitaal onder het dak is van deze 
zichtbare hemelen, en ik hoop, gij zoudt uzelven 
een bedrogene en misleide ziel achten, indien het 
zoo was. Het zou mij smarten dat ik UEd. zou 
raden, een verbond met den tijd en dit leven te ma
ken; maar liever verzoek ik u, zoo koeltjes en ver 
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af te houden van dezen kwalijk gegronden hemel, 
die aan deze zijde van 't water is. Het heeft al wat 
te zeggen, als onze Heer de bloem afblaast van 
onze dwaze hoop in dit leven, en de takken van 
onze wereldsche vreugde tot na aan den wortel af-
snoeit, opzettelijk opdat zij niet weelderig zouden 
groeien. De Heere verderve mijnen zotshemel in dit 
leven, opdat ik voor eeuwig mag behouden worden. 
Het deel der vromen, in 't pit en merg van de 
kortlachende wereldsche gelukzaligheid te moeten 
afstaan, is zulk een dadelijk kwaad niet als onze 
verblinde oogen dat wel beseffen. Mij dunkt nu meer 
dan te voren dat het lang is, dat er geen verlossing 
komt, maar ik weet, ik ben in eene dwaling; mis
schien ben ik nog niet gekomen tot die mate van 
beproeving, die de Heere zoekt in zijn werk. Indien 
mijne vrienden in Galloway hun best deden tot mijn 
verlossing, ik zou uitnemend blij zijn. Doch ik weet 
niet anders of de Heere heeft een weg, waarvan Hij 
alleen den lof wil halen. Laat mij door den brenger 
weten hoe 't met het kind is, de Heere zij zijn Va
der en Beschermer en uw eenige Trooster; hier, 
waar ik ben, is niets dan Godslastering en God
loochening; genade, genade zij met TJEd. 

UEd. .tot allen dienst verplichte 
in Christns, 

Aberdeen, 
13 Februari 1637. 

SAMUEL RHETOBFORT. 

Aan de edele en christelijke Vrouwe, de Mark-
gravin van Kenmure. 

DE 8STE BRIEF. 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik wilde 
de gelegenheid om aan UEd. te schrijven door den 
brenger dezes niet laten voorbijgaan. Ik ben blijde 
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dat liet kind wel is; mijn gebed is dat Gods gunst 
ook in de oogen der menschen over hem gezien 
worde. Ik hoop, Mevrouw, denk steeds aan de droeve 
en ellendige dagen, waarin wij nu leven; wanneer 
onze God in zijn rechtvaardig oordeel, de Kerk zendt 
naar de poort, waarin zij staat, naar het bordeel van 
Rome, om haar een liet hebber te zoeken: nademaal 
zij Christus haar Man heeft verlaten. O wat zoete 
troost, wat rijke zaligheid is weggelegd voor hen, 
die liever hun kleederen zouden wasschen en wen
telen in hun eigen bloed, dan door afval van Christus 
afgaan! Houd uzelve in de liefde van Christus, en 
sta verre af van de besmettingen der wereld; 
voeg u niet met deze tijden, en onthoud u, van 
te naderen tot de teekenen van samenzwering met 
hen, welke nu tegen Christus opkomen, opdat gij 
moogt zijn eene, die voor Christus alleen bewaard 
is. Ik weet, TJEd. denkt hierop, en hoe gij moogt 
vernederd zijn wegens uzelve, en dit afkeeri'ge land ; 
want ik houd het er voor, dat de toorn van den 
Heere uitkomende is tegen Schotland. Ik heb steeds 
hoe langer hoe beter begrip van mijnen koninklij
ken en waarden Meester ; Hij is mij nu een nieuw-
beminde geworden, in vernieuwde vertroostingen, 
door de tegenwoordigheid van den geest der genade 
en der heerlijkheid; Christus' kleederen rieken naar 
allerlei poeder des kruideniers, als Hij komt uit zijn 
ivoren kameren. O, zijn geparfumeerd aangezicht, 
zijn schoon aangezicht, zijn liefelijk en vriendelijk 
kussen, hebben een arme gevangene doen zien, dat 
er meer van Christus in dit leven te hebben is, dan 
ik geloofde; wij meenen, dat al 't geen wij heb
ben, of 't geen in dit leven te hebben is, is maar 
een klein onderpand, een vier-urens-eten, een klein 
proefje ('t welk waar is in vergelijking met de er
fenis) maar toch ik weet, het is meer; het is Gods 
koninkrijk binnen ons. Wee, wee mij, dat ik geen 
tien liefden heb voor dien eenen Heere Jezus, en 
dat de liefde bezwijkt en opdroogt in Hem lief te 
hebben; en dat ik geen weg vind, om mijne liefde-

•^^^•^^• • i 
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begeerten, en 't pit van mijn hart ten koste te leg
gen aan dien schoonsten en liefsten daar. Ik kom 
verre ten achter met mijn nauwe hart. O, wat een 
laag afgaande ziel heb ik, om Christus' liefde daarin 
te bevatten! want laat de werelden worden verme
nigvuldigd tot millioenen, naar het verstand der en
gelen, totdat zij moede worden, deze werelden zou
den het duizendste deel van zijne liefde niet bevatten. 
O, dat ik mij kon schikken onder den drang van 
engelen, en serafim, en nieuwverheerlijkte heiligen en 
een nieuw liefdegezang van Christus voor geheel de 
wereld kon doen opgaan! Ik word gepijnigd met 
verwondering over de nieuw geopenbaarde schat
ten van Christus. Indien iedere vinger, lid, been en 
zenuw, een brandende toorts ware in het heetste 
vuur, ik wilde dat zij allen konden uitzenden liefde-
roemingen, hooge lofgezangen voor eeuwig, voor 
die Plant van Naam, voor dien Koninklijken en 
hoogen Prins, Jezus mijnen Heer. Maar eilaas, zijn 
liefde zwelt in mij op, en zij vindt geen lucht; 
eilaas, wat kan een stom gevangene voor Hem doen 
of zeggen! O dat ik een kunstig instrument had, 
om een boek van Christus en zijn liefde te schrijven! 
Ja, ik ben van Hem gevonden, en geketend gelaten 
met zijne liefde; ik kan mijn ziel niet losgemaakt 
vinden om zijn lof aan te heffen, en die aan anderen 
uit te geven. Maar ach, mijn daglicht heeft dikke 
wolken, ik kan niet schijnen in zijn lof; ik ben 
dikwijls gelijk een schip, dat over en weer laveert, 
om den wind te zoeken; ik zeil zeer traaglijk, en 
kan niet opgedreven worden tot op dien bemin-
nelijksten Heere. Och kon ik mijne zeilen wenden 
naar Christus' rechte streek, en dat ik mijns harten 
wensch had van zijne liefde! Maar ik verderf zijn 
lof; ja ik weet geene gelijkenis, van 't geen Christus 
is, en van 't geen Hij waardig is; al de engelen, en 
al de verheerlijkten prijzen Hem niet half genoeg. 
Wie kan Hem verhoogen, of zijnen lof uiten? Ik 
heb aan niets gebrek; onbekende aangezichten be
gunstigen mij, vijanden moeten 't goed van de waar-
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heid spreken; mijn Meesters zaak verkrijgt aanprij
zing. Ik heb koude hoop, dat ik vrijgesteld zal 
worden, naar 't geen zich laat aanzien fmijn geloof 
heeft geen bed om op te slapen, dan almachtigheid. 
De goedgunstigheid des Heeren, en zijne zoetste te
genwoordigheid zij met u en dat kind. Genade en 
vrede zij uwe. 

UEd. zeer gedienstige in zijn 
zoeten Heere Jezus, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOBFOET. 

Aan de recht waarde en christelijke vrouwe, de 
Markgravin van Kenmure. 

DE 9»E BRIEF. 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij UEd. Ik 
wilde niet nalaten een regeltje te schrijven met dezen 
christelijken brenger, een, die in UEd. gelegenheid 
is, zijnde ook tot Christus gedreven van nabij, in 
en door zijn verdrukking. Ik wensch, dat mijne 
vrienden in Galloway mij niet vergeten mogen. Doch 
hoe het ook zij, Christus is zoo goed, dat ik geen an
dere voogd zou begeeren, al werd mij de vrije keus 
gegeven van tienduizenden daarnevens. Ik oordeel nu, 
dat vijfhonderd bezwaarde harten voor Hem te wei
nig zijn. Ik wensch, dat Christus nu weenende, 
lijdende, en veracht van menschen, liever en be
geerlijker was aan vele zielen, dan Hij nu is; ik 
ben verzekerd, indien de heiligen Christus1 kruis, 
dat zoo nuttig en zoet is, misten, zij mochten wen-
schen, wegens deszelfs winst en heerlijkheid, dat het 
geoorloofd ware, zijn kruis te koopen of te leenen. 
Maar 't is een genade, dat het den heiligen voor 
niet opgelegd wordt, want ik weet geen zoeter weg 
ten hemel, dan door vrije genade en harde beproe-
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vingen tegelijk, en de een kan den ander niet goed 
missen. O, dat de tijd sneller aankwam, en onze 
lang verwachtte gemeenschap verhaastte met dien 
schoonsten, schoonsten onder de kinderen der men
schen! O, dat de dag ons begunstigde en kwam, 
en Christus en ons in elkanders armen stelde! Ik 
ben er zeker van, dat weinige jaren het ons ver
richten zullen, en het krijgsmans-uurglas zal weldra 
aüoopen. Mevrouw, zie naar uw lamp, en wacht 
naar uws Heeren komst, en iaat uw hart verre af-
wonen van dat zoete kind; Christus'jaloerschheidzal 
geen twee evengelijke liefden in uw hart toelaten; 
tin moet er een hebben, en wel de grootste, een 
kleine heide tot een schepsel mag en moet genoeg 
zun voor een ziel, die met Hem getrouwd is. Uw 
Maker is uw Man, Jes. 54. Ik zou u 't goede willen 
wenschen en mijn verbintenis uit deze verledene 
jaren eischt van mij niet minder. Maar meer kan 
ik niet wenschen, noch bidden, noch begeeren voor 
u, dan dat gij Christus voor u moogt uitgekozen 
hebben uit alle geschapen goed, ja Christus, al was 
Hij nat gemaakt m zijn bloed, en dragende een 
doornen kroon. Ik ben verzekerd, de heiligen op hun 
best, zip maar vreemdelingen omtrent het gewicht 
en de waardij van de onvergelijkelijke zoetheid van 
^ -AStXu ' J 1S z 0 ° n i e u w ' z o ° versch' in voortreffelijk
heid, eiken dag opnieuw, voor hen, die meer en meer 
naar Hem zoeken, alsof de hemel zooveel nieuwe 
Christussen kon uitleveren (indien ik zoo spreken 
mag) als er dagen tusschen Hem en ons zijn; en 
nochtans is Hij een en dezelfde. Och, wij beminnen 
een onbekenden liefhebber, als wij Christus beminnen. 
Laat mij alleszins hooren hoe het met het kind is. 
i>at de gebeden van een gevangene van Christus op 
hem zun. Genade voor eeuwig, totdat de heerlijk
heid die volmake, zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL BHETORFOET. 
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Aan de edele en christelijke vrouwe, de Mark
gravin van Kenmure. 

DE IODE BEIEF. 

Mevrouw, 

Niettegenstaande den grooten haast van den bren
ger, wilde ik u zegenen op papier, wenschende, na-
demaal Christus aan de wereld benijd heeft, dat ze 
uwe liefde zouden hebben, dat gij uzelve mocht 
overgeven aan Christus, en voor niemand anders 
mocht zijn. Ik ken niemand die u waardig is, dan 
Christus. Mevrouw, of ik ben lijdende voor Christus, 
en dit is de zekere en goede' weg, of het is met mij 
gedaan om in den hemel te komen en ik zal nooit 
Gods aangezicht zien, 't welk, Gode zij dank, niet we
zen kan. ik schrijf mijne zegening aan dat zoete kind, 
dat gij van God geleend hebt; hij is u geen erfgoed, 
maar leengoed, bemin hem, gelijk de menschen 
geleende dingen liefhebben. Mijn hart is bezwaard 
van uwentwege. Zij zeggen, dat de kerk van Chris
tus noch zoon, noch erfgenaam heeft en daarom 
zullen de vijanden haar bezitten; maar ik weet, zi] 
is zoo kwalijk niet bevriend, haar Man is haar erf
genaam en zij is zijn erfenis. Indien 't mijn Heer 
geliefde, ik zou wenschen, dat sommigen werden aan
gesproken over mijn wederkeeren naar Anwoth. 
Maar indien dat nooit geschiedt, zoo dank ik God, 
Anwoth is de hemel niet, prediken is Christus 
niet ; ik hoop 't af te wachten. Laat mij hooren hoe 
het met het kind is en wat gij van hem denkt en 
hoopt, want het zou mijn hart verlichten, zoo ik 
wist, dat het wel was. Het staat in goede termen 
tusschen mij en Christus, maar och, mijn schuldig
heid! nochtans brengt Hij de zaken tusschen Hem 
en mij niet op de straten en voor de zon. Genade 
zij eeuwiglijk met u. 

UEd. tot alle gehoorzaamheid in Christus, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEFOET. 
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Aan de eerwaarde en christelijke vrouwe, Mevrouw 
Markgravin van Kenmure. 

DE HBEBKIEF. 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
verkwikt door uw brief; de rechterhand desgenen 
bij wien de uitkomsten tegen den dood zijn, is dat 
zoete kind genadig geweest; ik kan hem en u in 
mijne gebeden niet vergeten. Mevrouw, wat uw staat 
aangaat, ik houd wel van zorgvuldige en te gelijk 
werkende klachten over 't gebrek aan werkzaam
heid; omdat ik er velen merk, die het heiligheid ge
noeg achten, te klagen, en zich nergens toe te 
schikken, alsof het hen zou genezen, dat zij zeiden, 
ik ben ziek; zij achten de klachten een goede 
bezwering voor de schuld. Ik hoop dat gij worste
lende en struikelende zijt, in deze doode eeuw waarin 
het volk hun tong, voeten en armen voor Christus 
kwijt is. Ik wil u aandringen, Mevrouw, tot een 
meerdere en een groeiende gemeenschap met Chris
tus^ Er zijn gordijnen weg te schuiven omtrent 
Christus, die wij nooit zagen ; de nieuwe ontvouwin
gen van liefde in Hem; ik wanhoop, om ooit te 
zullen geraken tot het uiterste einde van de liefde, 
zooveel vouwen zijn er in. Graaf dan diep, zweet 
en arbeid, doe moeite om Hem en geef op 
den dag zooveel tijd voor Hem als gij kunt; Hij 
wil met arbeid verkregen zijn. Ik, zijn gebannen 
gevangene, zocht Hem, en zijn berouw is over mij 
ontstoken, Hij heeft een beklag over mij gemaakt, 
gelijk Hij over de zijnen doet, Jerem. 31 : 20, Jes. 
54 : 11. Ik weet niet, wat met Christus te doen, zijn 
liefde omringt en overlaadt mij, zij bezwaart mij; 
maar och,_ hoe zoet en liefelijk is die last! Ik durf 
dit niet binnen mij houden, ik ben zoo verliefd op 
zijne liefde, dat, indien zijn liefde niet was in den 
hemel, ik zou onwillig zijn daar te gaan. O, wat is 
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er al wegens en tellens aan Christus' liefde ! Ik vrees 
nu niets zoozeer, als het toelachen van Christus' 
kruis en de stortregens van liefde, dewelke hetzelve 
vergezellen. Ik ben verwonderd wat Hij daarmede 
voor heeft, dat Hij zulk een slaaf aan 't hooge einde 
zet, aan zijne zijde. Och, dat ik mijn zwarte mond 
aan zulk een schoon, schoon aangezicht legge, als 
dat van Christus is; maar ik durf niet weigeren, 
bemind te worden; de oorzaak is in mij niet, waarom 
Hij op mij gezien en mij bemind heeft,'want Hij heeft 
noch bod, noch huur' van mij gekregen, het kost 
mij niets, het is goedkoope liefde. O, de menigte 
ponden gewichts, waaronder ik zoetelijk gedrukt 
ben ! Nu, Mevrouw, ik verzeker u, het grootste deel 
speelt _ maar met de christelijkheid, zij leggen die 
lichtelijk ter zijde. Ik dacht, dat het een lichte zaak 
was, een christen te zijn en dat het gemakkelijk 
was, God te zoeken; maar och, de wendingen en 
keeringen, op en neder, die Hij mij doorgeleid heeft, 
en ik zie, het is nog een verre weg tot aan het veer. Hij 
spreekt met mijne nieren in de nachtwake en in den 
morgenstond ais ik ontwaak, voel ik zijn liefdepijlen 
in mijn hart steken, die Hij op mij geschoten heeft. 
Wie zal mij helpen om te prijzen? Wie wil komen 
en met mij opheffen en verhoogen zijne groote liefde ? 
Nochtans vind ik, dat een menigte vurige beschul
digingen willen komen in 't midden van dezen zomer, 
die mij in twijfel trekken; doch ' t is alleen om een 
zondaar in orde te houden. Wat vrienden betreft, 
ik zou de wereld niet meer rekenen een wereld te 
zijn, indien die put niet droog werd. Ik vertrouw 
door Gods hulp en genade, die Hij mij daartoe 
geven zal, dat ik de wereld zal gebruiken gelijk 
een handige en looze meester een ondeugenden knecht ; 
hij geeft hem geen handeling van geld, noch cre-
diet, alleen vertrouwt hij hem gemeene boodschap
pen waarin hij den boef niet kan spelen. Ik bid 
God, dat ik de wereld mijne vreugde, troost en 
vertrouwen niet ten beware geef, dat was Christus 
uit zijn ambt te zetten. Ja, ik raad u, Mevrouw, 
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uit mijne kleine bevinding, laat Christus het groote 
zegel hebben en vertrouw Hem zoo, dat gij u 
groote en kleine vaten en lasten hangt en vastmaakt 
aan den nagel, die ingeslagen is in Davids huis, 
Jes. 22 : 23. Dat het mij niet welga, indien zij ooit 
de voogdijschap van mijne vertroostingen krijgen; 
weg, weg met voogden, die het niet zouden kunnen 
verantwoorden en dan mij de slip zouden geven; 
dan zou Christus mij uitlachen en zeggen, wel be
steed, beproef het wederom, eer gij vertrouwt. Nu 
hen ik benauwd wegens mijne hoerachtige moeder, 
de kerk van Schotland. Och, wie zal haar beklagen ! 
Nu, de tegenwoordigheid van den grooten Engel des 
Verbunds zij met u en het zoete kind. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus , 

SAMUEL E H E T O B F O E T . 
Aberdeen, 7 Maart 1637 . 

Aan de eerwaarde en christelijke vrouwe, 
Mevronw Kenmure. 

DE 12DE BRIEF . 

Mevrouw, 

Op de aangebodene gelegenheid van dezen waar
den brenger, kon ik niet nalaten, de hoofdstukken 
van uwen brief te beantwoorden. Vooreerst: Ik acht 
het niet veel, eenige goede dingen op het papier 
te _ stellen betreffende Christus, die verzegelde en 
heilige, en mijn ziel te voeden met rauwe wen-
schen, om één met Christus te zijn; want een 
wensch is maar een gebrokene en halve liefde ; maar 
dit in waarheid te gehoorzamen, komt en ziet, is 
een zwaarder zaak. Maar och, ik heb eer rook dan 
vuur, en gissingen, dan ware verzekeringen van Hem. 
ik heb weinig of niets te zeggen, dat ik er een ben, 
die gunst in zijne oogen gevonden heb. Maar er is 
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eene kwijning, en ongeregelde honger, die maakt dat 
ik Christus misnoem en een toenaam geef, als een 
veranderde Heer; maar helaas, het is kwalijk ge
twist. Ik kan niet gelooven zonder een pand, ik kan 
Gods Woord niet aannemen zonder een borgtocht, 
alsof Christus zijn crediet verloren en verkocht had, 
en in mijne boeken niet verantwoord was en het recht 
niet kon doorstaan. Maar dit is mijn weg, want 
zijn weg is deze, Ef. 1: 13, Nadat gij geloofd hebt, 
zijt gij verzegeld geworden met den Heiligen Geest 
der belofte. Ten tweede: Gij schrijft dat ik vervuld 
ben met kennis en deze waarschuwingen niet noo-
dig heb; maar gewis, mijn licht is duister, als het 
op het grijpen aankomt, en hoeveel hebben volle 
koffers en evenwel ledige buiken; het licht en het 
zaligmakende gebruik van 't licht verschillen veel. 
O, hoe heb ik noodig, dat de asch van mijn uit
gaand vuur wordt afgeblazen! Ik kan een boek-
geleerde zijn en een rechte idioot, dwaas zijn op 
Christus' weg; geleerdheid zal Christus niet bedrie
gen; de Bijbel bedroog de Farizeën en zoo kon ik 
ook wel beneveld zijn, en daarom gelijk de wachters 
elkander wakende houden, door tot elkander te spre
ken, zoo hebben wij van noode, elkander staande te 
houden; de slaap ontsteelt het licht van 't waken, 
ja dat licht, 't welk het slapen bestraft. Ik twijfel 
niet, of meer zouden er ten hemel trachten te ko
men, geloofden zij niet, dat de hemel hun nabij 
was. De ontkennende of benemende heiligheid van de 
wereld, geen overspeler, geen doodslager, geen dief, 
geen bedrieger, doet de menschen gelooven, dat zij 
al verheerlijkte heiligen zijn, maar 't zesde hoofd
stuk van de Hebreen kan ons allen verschrikken, als 
wij daar hooren, dat de menschen met zich ter 
helle kunnen nemen, de gaven en gemeene genaden 
van den H. Geest en een smaak van de krachten 
van het toekomende leven; hier is een verworpen 
zilverstuk, 't welk nochtans schijnt op zich te hebben 
's konings beeltenis en opschrift. Ten derde. Ik vond 
u klagende over u zelven, en zoo betaamt het een 
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zondaar; ik ben u in dezen niet tegen; de dood te 
voelen is een navriend en bloedverwant van 't leven ; 
boe meer gevoel, boe meer leven, boe meer gevoel 
van zonden, hoe minder zonden. Ik zou meer hou
den van mijn pijn, smartelijkheid en wonden, al 
zouden zij mij van mijn nachtrust berooven, dan 
van mijne wonden zonder pijn. O, welk een zoete 
zaak is het, Christus handen te vullen met gebroken 
armen en beenen en leden die uit het lid zijn! Ten 
vierden. Vrees niet wegens weinige genade ; Chris
tus zaait zijn levendig zaad en Hij zal zijn zaad 
niet verliezen; heeft Hij het bestuur van mijn goed 
en staat, het zal niet mislukken. Onze verdorvene 
werken, verlies, doodheid, koudheid, ellendigheid, 
zijn de gronden, welke deze goede Landman bear
beidt. Ten vijfde. Gij schrijft, dat zijne barmhartig
heden niet ophouden, hoewel uw dienst aan Chris
tus slecht uitvalt, waarop ik antwoord, dat zij verre, 
dat er tusschen Christus en u zou zijn, koopen, 
verkoopen en ruilen, voor zoo goed wederom, want 
dan mocht de vrije genade wel henen gaan en een 
Zaligmaker mocht stil zijn en Christus mocht wel 
slapen. Maar neen, wij gaan ten hemel met ontlaste 
schouders en al de uitspruitelingen en afkome-
lingen, en de groote en kleine vaten zijn aan dien 
vasten nagel gehecht, Jes. 22 : 24. Het eenigste ge
vaar is, dat men de genade niet meer te doen geeft, 
dan God die geeft, dat is, dat wij de genade niet 
veranderen tot wulpschheid. Ten zesde. Gij schrijft, 
dat weinigen uwe schuld zien en gij kunt met velen 
niet vrij zijn, gelijk met mij. Ik antwoord, de Heere 
zij gedankt, Christus en wij worden voor de hoven 
der menschen niet gehoord; ' t i s thuis dat tusschen 
Hem en ons de verschillen worden vereffend. Genade 
zij met u. 

De uwe in zijnen zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen. SAMUEL BHETOBFOBT, 
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Aan de recht waarde en christelijke vrouwe, 
Mevrouw Kenmure. 

DE IS!« BKIEF. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Gode zij 
dank; gij zijt nog in het bezit van Christus en van 
dat zoete kind. Ik bid God, dat de eerste u mag 
zijn een zekere erfenis, en de laatste een leen tot 
uwen troost, totdat Hij aan zijn arme, verdrukte en 
verwelkte berg Zion wel doe; wie weet, of onze 
Heere troost in overvloed voor haar en u opgelegd 
mag hebben. Ik ben verzekerd, Christus heeft u ge
kocht, zoodat duivel, hel en zonde geen recht op 
u hebben, en dat is een rijke en onwaardeerbare 
weldaad. Onlangs beschuldigdet gij half des doods 
koude beleefdheid, omdat Hij zoo traag en langzaam 
was in 't komen, om een afgesloofden gevangene 
los te maken; maar gij hebt noodig gehad al de 
kruisen, verliezen, veranderingen en droefheden des 
harten, die u sinds dien tijd overkomen zijn; Chris
tus weet wel, dat het lichaam der zonde die alle 
en meer zal uitstaan, zonder ten onder gebracht 
te worden; wij weten, Paulus had den dienst van 
den duivel noodig, om hem met vuisten te slaan, en 
wij veel meer. Maar mijn lieve en waarde vrouwe, 
breng uw tijd goed door. Ik ben verzekerd, gij hebt 
recht, om eene verdenking of opschorting in te bren
gen tegen alles, wat duivelen, menschen, vrienden, 
werelden, verliezen, hel of zonde tegen u besluiten 
kunnen. Het is goed, dat de kruisen u maar zullen 
begeleiden tot aan de poorten des hemels, want in
gaan kunnen zij niet ; de poort zal voor hen toege
daan worden als gij zult toegelaten worden tot den 
troon. De tijd staat niet stil, de eeuwigheid is nabij 
aan onze deur. O, wat is er voor u opgelegd? Ver
hard dan uw aangezicht tegen den wind, en het lam, 
uw Man, maakt gereedheid voor u; de Bruidegom 
zou gaarne dien dag hebben, evenzoo blijde, als 
u eerwaarde die zoudt wenschen te hebben ; Hij heeft 
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u niet vergeten. Ik heb een gerucht gehoord dat de 
bisschoppen voor hebben, mij te bannen, maar laat 
het komen, indien God het zoo wil; de andere zijde 
van de zee is zoowel mijns Vaders grond, als deze 
zijde. Voor God ben ik schuldig te buigen, maar 
voor kruisen behoef ik niet slaafs te buigen; ik ben 
daarin maar te zacht geweest. Het troost mij, dat 
ik ten volle verzekerd ben, dat Christus de'helft 
draagt van dit mijn welgeboren en eerlijk kruis, en 
mdien Hij recht beweert te hebben op de beste helft 
van mijne kwellingen, gelijk ik weet dat Hij doet aan 
bet geheel, zoo zal ik het aan Christus overlaten, 
t geen ik m dit geval te doen heb. Ik weet zeker, 
mijn Heere Jezus zal mijn lijden niet verderven 
noch verwaarloozen, Hij weet dat te gebruiken in 
zijn huis. O, hoe werkt dat op mij, als ik gedenk, 
dat een vreemdeling, die door de rechte deur niet 
inkomt, hooi en stoppelen zal bouwen op het gou
den fondament, dat ik onder dat volk in Anwoth 
gelegd heb; maar ik weet, de voorzienigheid ziet 
met van terzijde, maar recht vooruit, door al de 
duisternis der menschen. O, dat ik kon wachten op 
den Heere. Ik had maar een oog, een blijdschap, 
een eenig vermaak, namelijk, Christus te prediken, 
en de kinderen mijner moeder zijn toornig op mij ge
worden en hebben den armen man een oog uitge
stoken, en wat heb ik nu meer? Voorzeker, deze 
zure wereld heeft met recht mijn hart verloren. 
Maar och, of er een scheidsman was, om zijn hand 
op ons beiden te leggen en te vonnissen, wat mijn 
deel hier zou zijn. Helaas, dat de onnoozele en lie
felijke waarheid zou verkocht worden, mijne tranen 
zijn maar weinig waard, maar over deze 'zaak ween 
ik, ik ween helaas, dat mijn schoone en liefelijke 
Heere Jezus in zijn eigen huis niet wordt gekend, 
vijfhonderd van mijns gelijken zijn weinig te ach
ten, nochtans gaat het water niet over den adem 
des geloofs, nochtans leeft onze Koning. Ik schrijf 
u den zegen van den gevangene, de goedgunstigheid 
en langdurende vriendschap, met de vertroosting 
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van den God des vredes zelve, dat ze met UEd. en 
uw zoete kind zijn. Genade, genade zij met u. 

Uw eerw. onderdanige in zijnen zoetaten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKEOBT. 

Aberdeen, 7 Sept. 1637. 

Aan den eerwaarden Johannes Gordon van 
Cardoness de oudste. 

DE 14»= BRIEF. 

Zeer geëerde en liefste in mijnen Heere, genade, 
barmhartigheid en vrede zij u. Mijn ziel verlangt 
zeer te hooren, hoe de zaken gaan tusschen u en 
Christus; en of er eenig werk van Christus is m die 
afdeeling of niet, hetwelk de proef van vuur en wa
ter zou doorstaan. Dat mijne ziel in een rechte weeg
schaal gewogen worde van mijnen Heere, indien 
uwe ziel niet zwaar op mij ligt; gij gaat met mij 
te bed, en gij staat met mij op; gedachten aan uwe 
ziel, mijn waardste in onzen Heere, scheiden van mg 
niet in mijnen slaap, gij hebt een groot deel van 
mijne tranen, zuchtingen, smeekingen en gebeden. 
Och, indien ik uw ziélszaligheid met eenig lijden ter 
wereld koopen kon! en dat gij en ik de anderen 
boven in den regenboog ontmoeten mochten, als wg 
voor onzen Richter zullen staan! O, dat mijn Heere 
het verre laat wezen, dat ik iets hards tegen u r n 
dien dag zou hebben in te brengen! Och, dat Hij, 
die de d°ooden levend maakt, leven wilde geven aan 
hetgeen ik onder u gezaaid heb! Welke vreugde 
is er naast Christus, die aan deze zijde van den dood 
staat, die mij meer verkwikken zou, dan dat de 
zielen van dat arme volk behouden waren, en buiten 
alle gevaar van verloren te gaan? Mijn Heer, toont 
dit aan 't volk; want als ik aan u schrijf, dan meen 
ik, dat ik aan u allen schrijf, oud en jong, vervult 
mijne blijdschap en zoekt den Heere. Ik ben verze-
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kerd, ik heb u allen eens mijn beminnelijken, Ko
ninklijken, Vorstelijken Heere Jezus getoond. Wee, 
wee, wee, zal uw deel daarvan eeuwiglijk zijn, in
dien u 't evangelie niet zij een reuke des' levens ten 
leven. Zooveel predikatiën als ik gepredikt heb, zoo 
veel spreuken als ik geuit heb, zooveel punten van 
bezwaring zullen het wezen, als de Heere met de 
wereld zal komen richten, wegens 't kwaad van hare 
handelingen. Geloof mij, ik bevind, dat de hemel is 
een stad, die moeilijk te winnen is; de rechtvaardige 
zal nauwelijks zalig worden. O, wat een geweld van 
gedrang zal den hemel innemen! Helaas, ik zie dat 
velen zich_ bedriegen; want wij willen allen ten he
mel; nu wil iedere vuile hond'met zijn vuile voeten 
om 't zeerst in het nieuwe en zuivere Jeruzalem. 
Allen zeggen, zij hebben geloof, en het grootste 
deel van de wereld weet niet en wil niet bemerken, 
dat een misslag in 't werk van hare zaligheid, de 
beklaaglijkste misslag is die er wezen kan, en dat 
geen verlies met dit verlies te vergelijken is. Och, 
ziet dan toe, dat er niet een onvaste nagel in het 
werk van uwe zaligheid zij, want gij zult niet ge-
looven, hoe schielijk de Richter komen zal. En wat 
u betreft, ik weet dat de dood steeds wachtende is, 
dralende en vertragende op Gods bevel, opdat gij 
bereid moogt zijn. Zoo hebt gij dan van noode uw 
tijd waar te nemen, en de eeuwigheid, en den dood 
in rijper bedenking te nemen; een verkeerde stap 
of stoot, in uit dit leven te gaan, is in eenig op
zicht gelijk de zonde tegen den Heiligen Geest, en 
kan nooit vergeven worden, omdat gij niet wederom 
kunt komen door het laatste water, om er over te 
treuren; ik weet uwe rekening is groot, er valt veel 
te tellen, en te leggen, en op te rekenen tusschen 
u en uwen Heer. Schikt uwe rekening en maakt ze 
in orde, en ziet wat ge doet, opdat ge het in het 
einde niet verliest; want in dien strijd met den dood 
is uw kostelijke ziel de prijs. Om Godswil verderft 
den strijd niet, en verliest zulk een schat niet. Gij 
weet dat ik uit liefde, die ik tot uwe ziel had, en 
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uit begeerte om eene goede rekening voor u te ma
ken, zeer dikwijls mijn mishagen en afkeer van uwe 
wegen heb betuigd," in 't verborgen en in 't open
baar. Ik ben nu geen getuige van uwe daden, maar 
uw Richter is altijd uw getuige. Ik bid u door de 
barmhartigheden Gods, door de zaligheid van uwe 
ziel, door uwen troost, als uwe oogbanden breken 
zullen, en 't aangezicht bleek zal worden, en de ziel 
beven zal, van uit deze kleine woning te gaan, en 
door uwe verschijning voor uwen vreeselijken Rich
ter, neemt, na het zien van dezen brief, een nieuwen 
koers met uwe handeling; en nu in 't einde van 
uwen dag maakt uw zeker van den hemel; beproeft 
uzelven, of gij al recht en zeker in Christus zijt, 
want sommigen zijn den Heiligen Geest deelachtig, 
en smaken het goede woord Gods, en de krachten 
der toekomende eeuwen, Hebr. 6 :4, en hebben noch
tans gansch geen deel aan Christus. Velen meenen 
dat ze gelooven, maar zij beven nooit; de duivelen 
zijn verder gekomen dan dezen, Jac. 2 : 19. Zorgt 
verzekerd te zijn, dat ge boven de gemeene belij
denis zijt; het zesde gedeelte van uw spanlengte, of 
handbreedte der dagen is nauwelijks over; haast u, 
haast u; want 't getij zal niet wachten; legt Christus 
geheel uwe rekening en de geheimen in handen, 
beter is 't dat gij Hem die in dit leven u i tuwhand 
geeft, dan dat Hij die na dit leven daaruit neemt. 
Nooit wist ik zoo goed wat zonde was, dan sedert 
ik te Aberdeen kwam, hoewel ik daarvan tot u pre
dikte. De rook van 't heische vuur een half uur 
lang in de keel te voelen, en bij een poel van vuur 
en zwavel te staan, die breeder is dan de aarde, eu 
te denken dat men handen en voeten gebonden en 
levend in het midden derzelve geworpen wordt, en 
dat God dan de deur van het gevangenhuis toesluit, 
om in eeuwigheid niet geopend te worden. O, hoe 
zal dat een geweten, die eenig leven in zich heeft 
doen schudden ! Ik bevind de vrucht van mijn arbeid 
nu, waardoor ik trachtte Christus en dat volk bijeen 
te brengen; nu geniet mijne ziel dat in mijn droe-
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vige uren; en ik ben blijde, dat ik heldere waar
schuwing gegeven heb tegen alle verdorvenheden, 
die nu in Christus' huis komen; nu heb ik menigen 
zoeten, zoeten zachten kus, menige geparfumeerde 
welriekende kussingen en omhelzingen ontvangen 
van mijn Koninklijken Meester. Hij en ik hebben 
veel liefde samen gehad. Ik heb tegenwoordig een 
ziek kwijnend leven, met veel smart en liefdekrank-
heid naar Christus. O, wat zou ik wel geven, om in 
zijn schoot een bed voor mijne vermoeide ziel ge
maakt te krijgen. Ik zou wel vele jaren den hemel 
willen borgen, om volop van Jezus te hebben in 
dit leven, en om gelegenheid te hebben, om Christus 
aan mijn volk aan te bieden, en om velen voor Hem 
te winnen. Ik kan u niet zeggen, wat zoete smar
tende vermakelijke pijnigingen in Christus' liefde 
zijn. Menigmaal beschuldigde ik den tijd die ons 
vaneen houdt. Ik belijd voor u, ik heb geen rust, ik 
heb geen stilte voordat ik over hoofd en ooren in 
den oceaan der liefde ben; indien Christus' liefde, 
die fontein van vermaak, zoo open voor mij lag gelijk 
ik wel wenschte. Och, hoe zou ik drinken, en hoe over
vloedig en hartelijk! O, hoe dronken zou deze mijne 
ziel zijn! Ik noem zijn afwezen bijna wreed, en 'het 
masker en deksel op Christus' aangezicht een wreed 
deksel, 't welk zulk een schoon, schoon aangezicht 
voor eene kranke ziel verbergt. Ik durf Hem zelf 
met beschuldigen, maar zijn afwezen is een ijzeren 
berg op mijn bezwaard hart. Och, wanneer zullen 
wij de anderen ontmoeten! O, hoe lang is 't tot het 
opgaan van den trouwdag! O, zoete Heere Jezus 
maak groote schreden! O, mijn Heere kom over de 
bergen m e'e'nen sprong ! O, mijn liefste loopt gelijk 
een ree of jong hert over de bergen van scheiding! 
O, dat Hij de hemelen samen wilde rollen, geluk 
een oud kleed, en den tijd en de dagen uit den weg 
wilde schuiven, en de vrouw des Lams in haast voor 
haar Bruidegom gereed maken! Sedert Hij op mij 
gezien heeft, is mijn hart mijn eigendom niet; Hij 
is er mede ten hemel geloopen. Ik weet, het was 
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niet zonder rede dat ik tot u zooveel goeds van 
Jezus sprak in 't openbaar. O, dat de hemel en 
de hemel der hemelen papier was, en de zee inkt, 
en de menigte der bergen koperen pennen, en ik 
dat papier van binnen en buiten kon volschrijven 
van den lof van mijn schoonste, mijn liefste, mijn 
beminnelijkste, mijn zoetste, mijn onvergelijkelijke 
en mijn allervriendelijkste en wonderlijkste beminde! 
Het smart mij dat ik Hem voor menschen en engelen 
niet kan voorstellen. 0, er zijn weinige tongen om 
liefdezangen te zingen van zijne voortreffelijkheid 
zonder weerga! Wat kan ik arme gevangene doen, 
om Hem te verhoogen! Of' welken weg zal ik in
gaan om mijn heerlijken en beminnelijken Heere 
Jezus hoog te zetten? Ik ben ten einde van mijn 
verstand, hoe ik zijn Naam groot gemaakt zal krij
gen. Zalig zijn ze die mij in dezen zouden willen 
helpen; hoe zoet zijn Christus' achterste deelen? 0, 
wat is dan in zijn aangezicht! Die zijn aangezicht 
zien, hoe kunnen zij hun oogen weder van Hem af
trekken! Ziet op naar Hem, en bemint Hem. O, 
heft en leeft. Het zou mij een leven zijn, indien gij 
dezen brief' voor dat volk wildet lezen, en zij daar 
voordeel mede deden. Och, kon ik hen doen sterven 
van liefde voor Jezus! Ik belast hen bij de zalig
heid van hunne zielen, dat ze aan Christus' hals 
hangen, en zich verzadigen met zijne liefde, en Hem 
volgen, gelijk ik hen geleerd heb. Scheidt u om 
niets van Christus, houdt vast wat gij aangenomen 
hebt; houdt de waarheid, die eens is overgeleverd: 
indien gij of dat volk dezelve in een haarbreed, of 
in een klauw verlaat, gij verbreekt uw geweten in 
tweeën, en wie kan ze dan binden en aaneen knoo-
pen? Mijn bemindste in den Heere, staat vast in 
Christus, houdt het geloof, strijdt voor Christus; 
worstelt voor Hem, en neemt der menschen ongunst 
voor Gods gunst; er is geene vergelijking tusschen 
deze. 0, dat mijn Heere mijne blijdschap wilde ver
vullen, en de jonge Bruid, die te Anwoth is, voor 
Christus bewaren. En nu, wie zij ook zijn, die sinds 

H ü 
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mijn vertrek tot het oude uitbraaksel zijn wederge
keerd, ik bind op hunnen rug in mijns Meesters 
Naam en gezag, de langdurige zware wraak en 
vloek Gods ; in mijns Heeren Naam breng ik haar een 
vonnis van zwarten, onvermengden, zuiveren toorn, 
dien mijn Meester zal bevestigen en goedmaken, als 
wij te zamen voor Hem staan, tenzij zij zich tijdig 
bekeeren en tot den Heere wederkomen. En ik schrijf 
aan u van de vrije zaligheid, gij arme treurige én 
hartverbrokene geloovigen, wie gij ook zijt. Christus' 
zoete balsem voor u, o arme nederige geloovigen; 
Christus' kussen voor uwe waterige kaken; Christus' 
bloed der verzoening voor uwe schuldige ziel; Chris
tus' hemel voor uwe arme ziel, hoewel gij eens uit 
het paradijs gebannen waart, en mijn Meester zal 
mijn woord binnen korten tijd goedmaken. O, dat 
de menschen wijs waren! O, dat de menschen wijs 
waren! O, dat de menschen naar Christus vraagden, 
en nooit rustten voordat zij Hem vonden! O, hoe zal 
mijne ziel in 't verborgene weenen, indien mijn ne
gen jaren gepijnigd hoofd, en benauwde borst, en 
gepijnigde rug, en bedroefd hart, en mijn bizon-
dere en openbare gebeden tot God, allen voor niet 
zullen zijn onder dat volk? Heeft mijn Heere Jezus 
mij maar gezonden, om u voor uw Richter te be
roepen, en uwe dagvaarding te uwen huize te laten ? 
Was ik dan maar als een getuige gezonden, om op 
te zoeken wat tot uwen last is? O, dat late mijn 
God verre zijn. Dikwijls heb ik u gesproken van 
een wan van Gods Woord, die onder u komen zou, 
wegens de verachting van 't Woord. Menigmaal 
heb ik u gesproken van toorn, toorn die van den 
Heere over Schotland komen zou; en nog blijf' ik 
bij mijn Meesters Woord, het zal haastiglijk komen, 
verwoesting voor Schotland, vanwege den 'twist over 
een verbroken verbond. Nu waarde heer, nu mijne 
lieve gemeente, nrjjne blijdschap en mijne kroon in 
den Heere; Hij zij uwe vreeze, zoekt den Heer en 
zijn aangezicht, behoudt uwe zielen ; de duiven vlie
gen naar Christus' vensteren; bidt voor mij en dankt 
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voor mij. De zegen mijns Gods, de gebeden en ze
gen van een arm gevangene, en uw wettigen herder, 
dat die over u komen. 

Uw wettige en beminnende herder, 
SAMUEL RHETOBFORT. 

Aberdeen, 16 Juni 1637. 

Aan de rechtwaardige en christelijke vrouwe, 
Mevrouw Boyd. 

DE 150E B R I E F . 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God 
onzen Yader en van onzen Heere Jezus Christus. 
Ik kan niet nalaten, Mevrouw te danken voor haren 
brief, die mijn ziel verkwikt heeft. Ik acht mij veels
zins aan TJEd. verbonden, wegens uwe liefde tot 
mijn verdrukten broeder, die nu in dezelfde zaak met 
mi] gescheept is. Het heeft zijn Heere geliefd, hem 
aan de zijde van de waarheid te stellen. Ik hoop, 
Mevrouw zal hem vriendschap toonen door haar 
raad en begunstiging in dat land, waarin hij een 
vreemdeling is ; en Mevrouw behoeft niet te vreezen, 
dat Christus, hare vriendelijkheid aan de zijnen, niet 
zal opteekenen. Nu Mevrouw, wat uw geval betreft, 
ik ben zeer verblijd, dat de Vader der lichten u 
heeft doen zien, dat er een punt in de christelijk
heid is, waar gij naar staat, namelijk, uw rechteroog 
en rechterhand te laten varen en den Zoon Gods 
vast te houden. Ik hoop dat uw begeerte is, Hem 
te maken tot uw kroon en sieraad, en uw oog ziet 
den berg op 't welk gewis niet anders is dan het 
Nieuwe Schepsel. Vrees niet, Christus zal geen wa
ter op uw smokende kool werpen, en wie zal het 
dan durven doen, indien Hij neen zegt ? Zijt bedroefd 
over verdorvenheid en niet zorgeloos; de verdorven-

• M M 



•: :-.:,;v;:-,-:.' • " 

MR. SAMUEL RHETORFORT. 53 

heid is uw metgezel geweest in uw moeders lichaam 
en was al vriend met u, zoodra gij een adem des 
levens hadt, en Christus wil het niet anders hebben. 
Want Hij heeft vermaak, gevallen kinderen op te 
nemen en gebrokene wijnbrouwen te heelen; 't ver
binden van wonden is zijn ambt, Jes. 61. 

Vooreerst ben ik blijde, dat Christus in u dienst 
van zijn beroep zal krijgen; menige gezonde ziel is 
er in den hemel, die zieker was dan gij; Hij mag 
lijden, dat gij gebroken armen en beenen op zijne 
knie legt, opdat Hij die mag spalken. Ten andere, 
't verbergen van zijn aangezicht is wijze liefde ; zijn 
liefde is niet mal, noch verzot, noch onredelijk, om 
uw hoofd geen andere peluw te geven, totdat gij 
binnen de poorten des hemels zijt, dan te leggen 
tusschen zijne borsten en te leunen op zijn schoot. 
Maar neen, zijne kinderen moeten dikwijls de be
vroren en koude zijde van den heuvel hebben en 
hun beide voeten bloot zetten onder de doornen; zijne 
liefde heeft oogen en ondertusschen ziet Hij op ons, 
onze hoogmoed moet winterweder hebben om haar 
te doen rotten. Maar ik weet, men zal van Christus 
en u niet hooren; gij zult het tusschen elkander 
stillekens afmaken en weder overeen komen, want 
het ankertouw blijft vast binnen het voorhangsel, 
het einde daarvan is in Christus' handen, wie durft 
trekken, als Hij vasthoudt? Ik, de Heere, uw God, 
grijp uwe rechterhand aan, die tot u zeg: Vrees 
niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormpje Jakobs, 
Jes. 41 : 13, 14. De zeezieke reiziger zal te land 
komen. Christus zal de eerste zijn, die u aan den 
oever ontmoeten zal. Ik hoop, dat UEd. den konink
lijken hoogen weg zult houden, ga in de sterkte 
des Heeren voort en haast u, alsof gij geen tijd 
hadt, de herbergiers bij den weg aan te spreken. Hij 
is aan de overzijde, voorbij den tijd, aan gene zijde 
van het water, die zeer naar u verlangt. Wat mij 
ontrouwe zelf betreft, Mevrouw, ik moet daarvan 
een woord zeggen: Toen ik hier kwam, loog de 
duivel veel zwarte leugens van mijnen Heere Jezus, 
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en zeide, het hof was veranderd, en Hij was toornig en 
wilde een boos dienstknecht den zak geven binnen-
tijds ; maar Hg gaf mij genade, dat ik mijn afscheid 
niet nam, ik nam mij voor, de opmerking stil af te 
wachten, hoewel mij ingegeven werd en gezegd, wat 
zou men doen met een verdorven boom, dan over 
den dijk daarmede? Maar nu, nu, ik durf, ik mag 
het niet inhouden, wie wordt er onthaald als zijn 
arme gebannen gevangene? Mij dunkt ' t is schande 
dat ik boven aanzit, de eerste schotel heb en in de 
koninklijke eetzaal ben, en dat mijn zwarte hand 
komt aan zulk een heerscherstafei ; maar ik kan 
het niet verbeteren, Christus moet zijn wil hebben, 
alleen pijnigt Hij mijn ziel somtijds zoo met zijne 
liefde, dat ik bi]na de zedigheid te buiten was ge
gaan en had uitgeschreeuwd ; Hij heeft een smokende 
brandende kool in mijn hart gelaten, is zelf naar de 
deur gegaan en heeft mij met dezelve samen gelaten ; 
nochtans is het geen verlating, ik weet niet wat 
het is. Maar nooit was ik zoo ziek naar Hem als 
nu; ik zou mijn Heer niet durven beschuldigen, al 
was het dat ik niet meer voor den hemel kreeg, 
het is een vergenoegd kruis. Ik weet dat Hij andere 
dingen te doen heeft, dan met mij te spelen en een 
appel met mij te rollen, en dat dit feest zal eindi
gen. Och, dat ik nu een vast schrift mocht maken 
in Gods naam, dat Hij dit is! En dat ik het mocht 
gebruiken, wanneer het een navriend binnen in mij 
zal zijn en als er door een beschuldigenden duivel zal 
gezegd worden, waar is mijn God? Nademaal ik weet, 
het zal niet voortduren, zoo wensch ik maar gebro
ken spijzen te houden. Maar dat niemand na mij 
Christus valsch beschuldigd vanwege zijn kruis. De 
groote Heer des verbonds, die den grooten Herder 
zijner schapen door het bloed des eeuwigen Ver-
honds van de dooden heeft wedergebracht, beves-
tige u en beware u en de uwen tot zijne verschijning. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen, 7 Maart 1637. SAMUEL EHETORFOBT. 
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Aan Mr. Alexander Henderson, 

DE 16DE BBIEF. 

Ik heb uwe brieven ontvangen; zij zijn mij als 
gouden appelen, want bij mijne zoete feesten, die 
boven de verdienste van zulk een zondaar, hoog en 
bovenmate zijn, heb ik droefheid, om mij een wei
nig te ballasten en in evenwicht te houden. Het is 
zijne oneindige wijsheid, die de voogdijschap van zijn 
verstandeloos kind heeft aangenomen en Hij weet, 
dat dronken te zijn van troost niet het veiligst'is voor 
onze maag. Hoe het ook zij, het gedreun en het 
gerucht en de zwarigheid van Christus1 kruis zijn 
zwaarder, dan 't kruis zelf. Ik betuig u, mijn ge
tuige is in den hemel, ik zou kunnen wenschen, dat 
vele ponden gewichts tot mijn kruis werden toege
daan, om te weten, dat Christus door dat lijden in 
zijn koninklijk ambt in zijn land gevorderd zou 
worden. O, wat is mijn huid in vergelijking van zijn 
heerlijkheid, of mijn verlies of droevig hart in ver
gelijking van den appel van ' toog van onzen God, 
van zijn beminde Bruid, van zijne dierbare waarheid, 
zijne koninklijke voorrechten, de heerlijkheid van zijne 
geopenbaarde gerechtigheid, in zijne vijanden te ver
slaan en 't getuigenis van zijne trouwe dienaars, die 
Hem verheerlijken, als Hij rijdt op arme zwakke 
wTormen en in hen triomfeert! Ik verzoek u dat gij 
bidt, dat ik met eere uit dezen oven mag komen en 
dat ik Christus' waarheid niet slimmer mag laten, 
dan ik die gevonden heb en dat deze, zeer heerlijke 
zaak, niet mocht bevlekt noch verzwakt worden. 
Wat u betreft, mijn waarde en zeer lieve broeder, 
van u spreekt men in 't noorden en 't zuiden en op 
u wordt zoo gelet, dat indien gij geheel van kris
talglas waart, uw stofjes en vezeltjes zouden spoe
dig uitgeroepen worden en de trompetten geblazen 
over uwe struikelingen. Maar ik weet, gij verwacht 
uw hulp van eenen, die machtig is. Vertrouw uwe 
vertroostingen niet op de windige en ijdele toejui-
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ching der menschen en leg uwe neerslachtigheden 
niet op de tongen van siltige spotters en smaders 
van vroomheid. Als verleiders en nochtans waar-
achtigen, als onbekenden en nochtans bekenden. God 
heeft u geroepen aan Christus' zijde en de wind is 
nu in dit land Christus tegen, en nademaal gij met 
Hem zn't, zoo kunt gij niet verwachten de koele 
of de zonzijde van den berg. Maar ik weet, gij hebt 
voorgenomen Christus te nemen, op welke voor
waarde het ook zij. Ik hoop, dat gij geen berouw 
gevoelt, hoewel uw zaak gehaat is en veel vooroor-
deelen daartegen genomen zijn; de schilden van de 
aarde meenen, dat onze Meester gelijk is aan las
tige waren en dat Hij te groot geruisch maakt, dat 
zijne koorden en jokken bleinen en diepe voren in 
hun hals maken ; daarom slaan zij achteruit en zeg
gen, deze zal over ons geen koning zijn. Laat ons 
voor elkander bidden; Hij, die u gemaakt heeft tot 
een uitgelezen pijl in zijn pijlkoker, verbergt u in 
't hol van zijn hand. Ik ben 

de uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOEFOET. 
Aberdeen, 9 Maart 1637. 

Aan den eerwaarden lieer. Mijnheer Lowdon. 

DE 17DE BRIEF. 

Mijn zeer edele en eerwaarde heer, genade, barm
hartigheid en vrede zij u. Ik verstout mij aan UEd. 
te schrijven, opdat gij mocht weten dat de waardige 
zaak, welke u gegeven is te belijden, is Christus' 
waarheid zelf. Gij zijt veelszins van God gezegend, 
die op u genomen hebt, in 't openbaar u te vertoo-
nen met Christus' naam op uw voorhoofd; daar zoo-
velen zich zijner schamen en Hem als 't ware, onder 
hunnen mantel verbergen, alsof Hij een gestolen 
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Christus was. Indien niet dit trouwelooze geslacht 
en inzonderheid de edelen van dit koninkrijk, Chris
tus' dierbare waren en het geloof al te kostelijk 
en te gevaarlijk achten te zijn, zij zouden zijn zaak 
niet laten zakken, gelijk zij doen, noch ' daarop 
staan kijken, met gevouwen handen op hunnen rug; 
wanneer een deel hloodaards heenloopen met den 
roof van Zion op hunnen rug en met de berderen 
van de tent des Zoons Gods; recht en wet kan elk 
krijgen, inzonderheid voor geld en middelen, maar 
Christus kan geen recht krijgen, goedkoop of duur
koop. Het zou de eer en heerlijkheid zijn van ulie
den, die de edelen van dit land zijt, te pleiten voor 
uwen verongelijkten Bruidegom en zijn onderdrukte 
Bruid, zoover als ijver en staande 'wet u brengen 
kunnen. Uwe gewone redekaveling van de uitkomst, 
dat het geen goed zal doen, tot de oorzaak, derhalve 
dat stilzwijgen best is, totdat de Heere zijn hand 
aanlegge, is, met eerbiedigheid tot uw höogedel-
heids geleerdheid, niet een stroo waard. De uitkom
sten zijn Godes, laat ons doen en niet pleiten tegen 
Gods ambt, laat Hem aan zijn eigen roer zitten, 
die alle uitkomsten bestuurt'. Het is geen goede 
wijze van handelen, dat men klaagt, dat wij geen 
gouden voorzienigheid kunnen krijgen, wanneer onze 
traagheid, ijverloosheid, tijddiening en trouwelooze 
vreesachtigheid eene goede voorzienigheid verkwist. 
Mijnheer, vergeef het mij, ik ben van dat gevoelen 
niet, dat oproer of wapenen de weg is om Christus 
op zijn troon te zetten, of dat Christus wil gediend 
zijn en de waarheid beschermt, alleen door den 
arm van vleesch en bloed ; gewis, Christus weet zijn 
werk al lichter te verrichten dan met kleederen in 
bloed gewenteld; maar ik wilde, dat de ijver Gods 
in de edelen was, om 't hunne voor Christus te 
doen. Het moet mij vergeven worden, dat ik aan 
uw heerschap dit schrijf; ik mag en durf niet na
laten tot anderen te spreken, hetgeen God aan de 
ziel van zijn arme verdrukten, verbannen, gevangene 
gedaan heeft. Zijn troost is meer dan ik ooit te 
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voren wist; Hij heeft die eerwaardige zaak, waar
voor ik nu lijd, verzegeld, ik zal niet gelooven, dat 
Christus zijn amen en zijn zegelring zal stellen op 
een inbeelding; Hij heeft al zijne beloften aan mij 
goedgemaakt en heeft al het wit met zijn eigen 
hand vervuld; ik zou mijne banden niet willen ver
wisselen met de gepleisterde vreugde van deze heele 
wereld. Het heeft Hem behaagd, een zondaar, gelijk 
ik ben, te maken een gewonen banketter in zijn 
wijnhuis, met dien koninklijken vorst Christus Jezus. 
O," wat is er een gewicht in zijn liefde ! O, wat valt 
er veel van te zeggen ! hoe zoet_ moet Hij zijn, als 
dat zwarte en lastige hout, zijn eigen kruis, zoo met 
blijdschap en vroolijkheid is geparfumeerd ! O, dat 
ik' hulp had om Hem door lof en prijs op zijn ko
ninklijken troon te heffen! Ik zoek niets meer dan 
dat zijn naam door mij verspreid werd en dat er 
veel goeds van Christus gesproken werd omtrent 
zijne handeling met mij. Dit zoo zijnde, zoo zal mijn 
verlies, mijn plaats en loon, naam, rust, vrijheid 
en alles goedgemaakt zijn, tot mijn volle tevreden
heid en vreugde des harten. Ik wil vertrouwen, 
mijnheer, dat gij in de sterkte des Heeren zult voort
gaan en Christus houden en erkennen, opdat Hij uw 
naam in 't openbaar leze voor menschen en engelen. 
Én ik zal uw hoogedelen bidden, dat gij opwekt en 
verwakkert dien hoogedelen heer, de voornaamste 
van uw geslacht, dat hij 't zelve doe? Maar het 
doet mij leed, velen van u vinden een nieuwe wijs
heid, die zulk een naam niet verdient; het was be
ter dat men toezag, dat onze wijsheid heilig is en 
onze heiligheid wijs. Ik moet mij verstouten, van 
uw hoogedelen te'begeeren, dat gij tot de vorige 
gunstbewijzen aan mij, voor welke gij hebt de zege
ning en gebeden van een gevangene, nog deze toe
doet, dat u mocht gelieven, mijn broeder vriend
schap te bewijzen, die nu lijdt om dezelfde zaak; 
want hij zal nabij uwe iandpalen wonen; uw 
hoogedels woord en' gunst kan hem helpen. Aldus 
uw edelen bevelende aan de zaligmakende genade en 
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teedere goedertierenheid van Christus Jezus onzen 
Heere, zoo rust ik en blijf 

Uw hoogedels verplichte dienaar in Christus, 
SAMUEL KHETORFOKT. 

Aberdeen, 9 Maart 1637. 

Aan Mr. Willem Dalglisch, Bedienaar des 
Evangelies. 

DE 18DE BBIEF. 

^^^ •̂1 

Eerwaarde en lieve Broeder, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
wel. Mijn Heere Jezus is mij vriendelijker dan Hij 
ooit was; het gelieft Hem, met zijn verdrukten ge
vangene middag- en avondmaal te houden; een ko
ning viert mij en zijne nardus geeft een zoeten 
reuk. Stelt Christus liefde op de proef, en legt er 
gewichten op en dan zal 't waarlijk blijken liefde 
te zijn, wij gebruiken zijn liefde niet en daarom 
kennen wij dezelve niet; ik acht waarlijk het lijden 
van mijn Heer meer, dan de schoonglinsterende en 
vergulde heerlijkheden dezer wereld; ik durf niet 
anders zeggen, of mijn Heere Jezus heeft ten volle 
vergelding gedaan, van mijne droefheid, door zijn 
vreugde, van mijn verlies met zijn eigen tegenwoor
digheid. Ik vind het een zoete en rijke zaak, mijne 
droefheden te verwisselen met Christus1 vreugdenen 
mijne verdrukkingen met die zoete vrede, die ik in 
Hem heb. Broeder, dit is zijn eigen waarheid waar
voor ik nu lijd; Hij heeft mijn lijden met zijne eigen 
vertroostingen verzegeld en ik weet, Hij zal zijn 
zegel aan geen wit papier hangen, zijne zegelen zijn 
niet stom, noch bedriegelijk, om inbeeldingen en 
leugens te bevestigen. Ga voort dan, mijn waarde 
broeder, in de sterkte des Heeren, niet vreezende 
een mensch, die een worm is, noch eens menschen 
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zoon, die sterven zal. De voorzienigheid heeft duizend 
sleutels om duizend deuren te openen tot verlossing 
van de zijnen, wanneer het gekomen is tot een wanho-
pigen staat, dat men het opgeeft en zegt, conclamatum 
est, ' t is gedaan daarmede. Laat ons getrouw zijn en 
zorg dragen voor onzen plicht, welke is, te doen en te 
lijden voor Hem, laat ons Christus' deel op Hem leggen 
en het daar laten; plichten zijn de onze, uitkomsten 
zijn des Heeren ; als ons geloof zich gaat bemoeien met 
uitkomsten, en om zoo te spreken, hof houdt over Gods 
voorzienigheid en begint te zeggen, hoe wilt gij dit en 
dat doen ? zoo verliezen wij onzen grond, wij hebben 
daar niets te doen; onze plicht is, den Almachtige 
zijn ambt te laten uitoefenen en zijn eigen roer te stu
ren; daar is ons niets overgelaten, dan te zien hoe wij 
Hem aangenaam zullen zijn en hoe wij 't gewicht van 
onze zwakke zielen in weldoen zullen rollen op Hem, 
die is God de Almachtige; wanneer 't geen wij dus aan
vaarden, mislukt, zoo zal het noch onze zonde, noch 
ons kruis zijn. Broeder, gedenk het woord des Heeren 
tot Petrus, Simon, hebt gij Mij lief? Weid mijne scha
pen ; geen grooter getuigenis van onze liefde tot Chris
tus kan er zijn, dan dat men arbeidzaam en getrouw 
zijne lammeren weidt ; ik ben hier met de leeraars in 
geen beter nabuurschap, dan te voren ; zij kunnen niet 
lijden dat iemand van my, of tot mij spreekt; zoo ben 
ik middelerwijl zwijgende, 't welk mijne grootste droef
heid is. Doctor Barron heeft dikwijls met mij getwist, 
inzonderheid over de Arminiaansche geschillen en over 
de cermoniën, in drie onderhandelingen is hij op zijn 
rug gelegd en sinds ben ik met hem niet gekweld 
geweest; nu heeit hij een dispuut bestemd voor ge
tuigen. Ik vertrouw, Christus en de waarheid zullen 
voor zichzelven staan. Ik hoop, broeder, gij zult 
mijn volk helpen en aan mij schrijven, 't geen gij hoort, 
dat de bisschop hen wil doen. Genade zij met u. 

Aberdeen. 

Uw broeder in de banden, 
SAMUEL KHETORFOET. 
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Aan Meester Hugo Mackaill, dienaar des 
evangelies. 

DE 19»E BEIEP. 

Eerwaarde en lieve broeder, 

Ik zegen u voor uwen brief; hij is gekomen gelijk 
de regen op het nagras, hij heeft mijn verdorven 
wortel levend gemaakt; hij is als de 'dauw op het 
Kruid. Ik ben zeer wel bewaard in dit gevangenkuis; 
't heil dies daarin tot muren; en wat dunkt u van 
deze muren? Hij doet de dorre plant uitbotten als 
de lelie, en bloeien als de Libanon; de groote 
Landmanszegen komt neder op de plantingen der 
gerechtigheid. Wie mag dit zeggen, mijn waarde 
broeder, indien ik, zijn arm gebannen vreemdeling 
en gevangene dit niet mag zeggen? Al zweeg ge
heel de wereld, ik kan mij niet stil houden. O, hoe
veel zwarte schuld hebben Christus en ik stilletjes 
met elkander afgedaan, in ' thuis van mijn vreem-
delingschap! En welk een vet deel heeft Hij aan 
een hongerige ziel gegeven? Liever zou ik Christus 
vier urens eten hebben, dan een middag- en avond
maal van een ander tegelijk; zijne handeling en de 
weg van zijn oordeelen zijn onnaspeurlijk; geen 
spreken, geen boek, geen geleerdheid kan mij dat 
geven, ]t geen ik in deze stad moest komen krijgen. 
Maar dit alles was goed, was ik niet beneveld, ver
ward en verbaasd hoe ik dankbaar zal zijn, en hoe 
ik Hem voor eeuwig zal geprezen krijgen! En het
welk meer is, 't heeft Hem beliefd mij met zijne 
liefde te pijnigen, en mijn pijn groeit door 't missen 
van dadelijke bezitting. Eenigen hebben aan mij ge
schreven, dat ik misschien over 't kruis al te blij 
ben; maar mijn blijdschap springt over 't kruis 
heen; zij is aan Christus vast en bepaald. Ik weet, 
de zon zal overtrekken, en haar licht inhouden, en 
ik zal wederom gesteld worden, om in de schaduw 
te wandelen, maar Christus moet welkom zijn, mits 
dat Hij kome en ga als 't Hem goeddunkt, nochtans 
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zou Hij, vertrouw ik, mij meer welkom zip komende 
dan gaande, en ik hoop, Hij ontfermt Zich rnijner 
en vergeeft mij, in appelen mij toe te werpen, in 
zulk een bezwijkenden tijd, als dit is; heilig en ge
zegend is zijn naam. Het was niet door mijn vleien 
van Christus, 't welk een kus van zijn mond ver
wierf, maar Hij wilde mij als verspieder zenden in 
deze woestijn van lijden, om 't land te zien, en het 
veer te peilen; en ik kan van Christus' kruis geen 
leugen voortbrengen, ik kan niets dan goeds van 
Hem en van 't kruis berichten, opdat anderen niet 
bezwijken. Ik hoop, wanneer eene verandering komt, 
te middernacht anker te werpen op den rotssteen 
(dewelke Hij mij in dit daglicht heeftleeren kennen) 
waarnaar ik moet loopen; als ik mijn les van bui
ten moet opzeggen, en gelooven in het duister. Ik 
ben verzekerd, het is zonde, te staan kijken op 
Christus' goede spijs, en niet te eten wanneer Hjj 
zegt: eet liefste, en drink overvloedig. Indien Hij 
mi] op zijn rug draagt, of in zijne armen over dit 
water, hoop ik genade te hebben om mijne beide 
voeten op drogen grond te zetten, als de weg beter 
is; maar dit is een slibberige grond; mijn Heere 
dacht het goed, dat ik mij in het gaan vast zou 
houden, en leunen op mijn liefstens schouder; 't is 
goed dat men altijd van Hem ontvangt. Ik wensch 
dat Hij de vrucht van lof mag krijgen, omdat 
Hij mij koestert en troetelt op zijne knieën, en dat 
ik mijn verbintenis van dankzegging mag geven, 
mits dat ik Christus' verbintenis wederom daartegen 
heb tot mijne hulp, dat ik zal gesterkt worden door 
zijn krachtige genade, om Hem mijne beloften te be
talen. Maar waarlijk, ik bevind dat wij het voordeel 
hebben van den heuvel tegen onze vijanden, wij zijn 
meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft 
liefgehad, en zij weten niet, waarin onze sterkte 
ligt. Bid voor mij, genade zij met u. 

Uw broeder in Christus, 

Aberdeen. SAMUEL RHETOEFOET. 
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Aan Mevrouw Boyd. 

DE 209TE B R I E F . 

Mevrouw, 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! De Heere 
heeft mij te Aberdeen gebracht, waar ik God in 
weinigen zie. Men heeft deze stad met opzet voor 
mij bestemd ; zij bestaat öf uit papisten of uit men
schen die van Gallio's snood geloof zijn, 't wordt 
in de meesten van hen wijsheid gerekend, een ge
vangenen predikant niet gunstig te zijn ; maar ik be
vind Christus niet vreemd noch onvriendelijk; want 
ik heb vele aangezichten mij toelachende bevonden 
sedert ik hier gekomen ben; ik ben bezwaard en 
droevig, bemerkende 't geen tusschen Christus en 
mijne ziel is, hetwelk niemand ziet dan Hij. Ik be
vind, dat de menschen mij hebben misgevat; 't zou 
geen kunst zijn, naar ik nu zie, fijn te spinnen, en 
de geveinsdheid te doen schijnen als een schoon 
web, en als een heilige onder de menschen ter markt 
te komen, en nochtans ongemerkt stilletjes ter helle 
te sluipen. Zoo licht is het, menschen te bedriegen; 
ik heb bij mijzelven geredetwist, of ik ooit iets van 
Christelijkheid heb geweten, behalven de letteren 
van dien naam. Menschen zien maar als menschen, 
en zij noemen tien twintig, en twintig honderd ; maar o, 
van God goedgekeurd te zijn in 't hart en in oprecht
heid, is geen gemeene weldaad ; mijne verzuimenissen 
terwijl ik een preekstoel had, en andere dingen, 
waarvan ik mij schaam te spreken, komen mij nu 
zoo voor, dat God een eerlijk kruis maakt tot mijne 
dagelijksche droefheid, en uit vreeze van ergernis 
en aanstoot moet ik dezen dag van des wets plei
ting verbergen; ik weet niet of deze vierschaar, die 
in mijne ziel gehouden wordt, in Christus' naam 
gespannen is. Indien de zekerheid van de zaligheid 
te koop was, God weet, indien ik tien aarden had, 
dat ik met Hem nooit zou willen prangen; ik ge-
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loofde, gelijk een dwaas, dat ik onder 't lijden voor 
Christus zelfs de sleutel van Christus schatten zou 
houden, en troost daaruit nemen als 't mij lustte, en 
eten en vet worden. Maar ik zie nu wel, die voor 
Christus lijdt, zal tot kennis van zichzelven gebracht 
worden, en zal aan de deur worden gehouden zoo
wel als een ander arm zondaar, en zal met de kin
deren moeten eten, en terzijde afzitten, en blijde 
zijn; gezegend zij het kruis van Christus, 't welk 
mij dit heeft doen zien. Och, dat wij moeite konden 
doen om het koninkrijk der hemelen; maar wij zit
ten neder, op eenige gewone merkteekenen van 
Gods kinderen, denkende dat wij zooveel hebben als 
ons zal scheiden van een verwerpeling, en daarop 
nemen wij het spel in handen, en roepen: heilige 
dag; en zoo werpt de duivel water op ons vuur, 
en verstomt onzen ijver en zorg; maar ik zie wel, 
de hemel is zoo gemakkelijk niet te krijgen. En 
ik bemerk, dat ik voor Christus lijd, hoewel mijne 
beschuldigingen veel zijn, en ik durf mijne zaligheid 
daarop te wagen; want somtijds komt mijn Heer 
in een gewenscht uur; o, wat is zijn liefde zoet, 
vermakelijk en troostend! een halve kus is zoet, 
maar onze verzotte liefde wil niet vergenoegd zijn 
met een recht aan Christus, tenzij wij bezitting 
krijgen gelijk de man die niet tevreden is met recht 
aan een gekocht land, zoo hij het niet op zijn rug 
krijgt, om het naar huis te dragen; hoe het zij, 
Christus is wijs, en wij zijn dwazen, als wij zoo een-
zinnig en gezet zijn, op een pand in den palm van 
onzen hand; te leven op vertrouwen door 't geloof, 
mocht ons wel tevreden stellen. Mevrouw, ik weet, 
UEd. weet dit, en dat maakt mij stout om daarvan 
te schrijven, opdat anderen eenig voordeel mogen 
doen met mijne banden voor de waarheid, want ik 
zou begeeren en beoogen, dat mijn Heer goed be
sproken en geëerd mocht worden, al zou Hij niets 
anders van mij maken dan een brug over het water. 
Aldus bevelende UEd., uw zoon en kinderen aan 
zijne genade, die u vereerd heeft met een naam en 
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plaats onder de levende in Jeruzalem, en aan UEd. 
genade toewenschende, zoo blijf ik 

Mevrouw, de uwe in zijn zoetaten 
Heere Jezus, 

Aberdeen. SAMUEL RHETOEFOET. 

Aan Mr. David Dickson. 

DE 21 SIE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u ! Ik bevind, 
dat groote lieden, inzonderheid oude vrienden, schuw 
zijn, van voor mij te spreken, maar mijn Konink
lijke en roijale Meester gebiedt mij, zijn gunst ten 
uiterste toe te beproeven, en ik zal een vriend bij 
de hand vinden; ik hang steeds van Hem af, zijn 
hof is als te voren ; de gevangene is Hem welkom ; 
de zwarte en zure zonde van mijns Heeren kruis, 
heeft Christus en mijne ziel zeer vereenigd in liefde, 
Hij is mijn gezang in den nacht; menigmaal word 
ik in 't stof gelegd, door beschuldigingen en be
seffing van zijn toorn, en dan, al was er een ijzeren 
berg opgelegd, ik kon niet bezwaarder zijn. En met 
veel worstelens geraakte ik in des Konings wijnhuis, 
en mijn leven is het grootste deel vreugde, en zulk 
een vreugde door zijne vertroostingen dat ik gevreesd 
heb mijzelven te beschamen en uit te roepen, want 
ik kan' nauwelijks dragen wat ik ontvang : Christus 
geeft mij een opgehoopten, neergedrukten overloo
penden maat; en geloof het, zijn liefde pijnigt mij 
meer, dan gevangenis en uitbanning. Ik kan geen 
uittocht van Christus' liefde krijgen. Had ik gewe
ten, wat Christus voor mij bewaarde, ik zou nooit 
zoo bezwijkend van harte geweest zijn. In mijn 
droevigste tijden als alles verloren is_, zoo maakt 
de geheugenis van zijne liefde, dat ik denk, dat 
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Christus' donkerzien maar om welstandswille is; ik 
zoek naar lucht mijn wijn; ik verstik en meen te 
bersten bij gebrek aan lucht. Acht de vervolging 
geen groot kwaad, zij is voor uw aangezicht, maar 
zij is niet gelijk de menschen die begrijpen; mijn 
gesuikerd kruis dwingt mij dit te zeggen tegen u; 
gij zult uitgelezen spijs hebben; 't zieke kind geeft 
men dikwijls wat het wil; gij zult het gansche huis 
gebieden. Ik hoop, gij helpt een afgesloofden ge
vangene bidden en prijzen; had ik maar den interest 
van den interest, om het mijn Heere Jezus te geven, 
't zou mijn pijn verlichten; maar helaas, ik heb 
niets te betalen ; Hij zal niets krijgen van mij armen 
man; doch 't smart mij, dat ik geen plaats genoeg 
heb in mijn hart voor zulk een vreemdeling. Ik ben 
niet neerslachtig, dat ik verder noordwaarts moet 
gaan; ik heb goede reden, om voor mijn Meester 
te werken, want ik ben voorshands wel betaald en 
ben niet ten achteren, al kreeg ik niet een vriende
lijk aanzien meer, totdat ik mijn voet boven zet, 
binnen des Konings eetzaal. Ik heb uw geschrift 
over 't Verbond door geloopen, en 't heeft mijne ziel 
gesticht en een hongerige verkwikt; ik oordeel dat 
het net, zoet, levend en diepzinnig is; geloof mij 
op mijn woord, ik vrees, het zal in Schotland geen 
herberg vinden. De broederen van Ierland schrijven 
aan mij niet; bestraf ze daarover; ik ben zeker, dat 
ik u en hen een opdracht kan geven, en ik blijf er 
bij, dat gij mijn liefste zegt, dat ik krank ben van 
liefde; ik hoop met Gods hulp, een deel van mijn 
roest en uittocht te Aberdeen te laten. Ik kan in 
deze stad geen huis vinden, waar ik in mijns Meesters 
Naam drinkgeld zou laten, alleen een enkele; er is 
geen trek van Christus in 't noorden; ' t schijnt dat 
Hij mij lang aan de hand zal blijven eer iemand 
Hem zal willen hebben. Genade zij met u! 

Aberdeen. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus 

SAMUEL EHETOBPOBT. 
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Aan Mr. Mattheus Mowat. 

D E 22STE B E I E P . 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Ik ben zeer misgevat; wisten anderen, hoe arme
lijk mijn staat is, zij zouden aan mijns gelijken 
maar denken met ontferming. Want ik ben gelijk 
een, die onder een nauwen voogd gehouden wordt; 
ik wilde wel meer hebben, dan mijn voogd mij ver
gunt ; maar het is goed dat van eeii kind het verstand 
de regel niet is, die mijn Heere Jezus vaststelt; laat 
Hij mij geven wat Hi] wil, 't zal altijd zijn boven 
verdienste, en boven mijne bekwaamheid, om daar
mede winst te doen. Ik zou geen beter kapitaal 
wenschen, terwijl de hemel mijn kapitaal is, dan 
op crediet te leven uit Christus handen, dagelijks 
borgende. Gewis, die overloopende liefde, die wijde, 
breede bepaalde liefde van Christus, dat menscheii en 
engelen daar genoeg aan te wegen hebben) is het 
eenige wat ik allerliefst in handen had. Hij weet, 
dat ik weinig meer heb, dan de liefde tot die'liefde; 
en dat ik gelukzalig zal zijn, al kreeg ik nooit geen 
anderen hemel, dan alleen een eeuwigdurend feest 
van die liefde; maar neem, mijn wenschen waren 
arm, Hij is niet arm. Christus' drupt al de getijen 
van het jaar enkel zoetheid neder ; had ik vaten, ik 
zou deze kunnen vullen, maar mijn oude gescheurde, 
doorboorde, en uitlekkende schotel, kan zelfs als ik 
aan de fontein ben, weinig mededragen. Niets anders 
dan de heerlijkheid zal onze lekkende en gespletene 
vaten dicht en hecht maken. Helaas, ik heb meer 
gestort van Christus' genade, liefde, geloof, nede
righeid, en goddelijke droefheid, dan ik met mij 
gebracht heb. Hoe weinig van de zee kan een kind 
in zijn hand dragen? alzoo draag ik weinig weg van 
mijne groote zee, mijn onbeperkten overloopenden 
Christus Jezus; ik heb de rechte wijze niet ge
troffen van Christus op woeker te stellen, en mij 
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met Hem rijk te maken ; mijne misleiding en kinder
lijke koophandel met die onvergelijkelijke parel, dat 
hemels juweel, 't juweel van des Vaders vermaak 
heeft mij groot verlies toegebracht. 0 dat Hij mij 
en mijn'kapitaal wilde te leen ontvangen, en zijn 
naam wilde stellen op alle mijn obligatiën, en dat 
Hij zichzelven erfgenaam wilde verklaren van het 
arme en geringe deel, dat ik heb, en zelf reke
ning doen van het talent! blijde zoude ik Christus 
in mijn plaats stellen, om alles te beschikken, en 
laat mij maar een knecht zijn, om boodschappen te 
loopen, en te doen naar zijne bestiering. Laat mij 
maar zijn zijn verboden erfgenaam (of gelijk men 
zegt, stadskind). De Heere Jezus merkt op mijn 
minderjarigheid, en laat hem de zegen van een wees 
verkrijgen. O, hoe blijde zou ik zijn, als dit werk 
van mijne zaligheid wettig op Christus gevestigd 
was! Een verband van mijn Heere Jezus, dat het 
op 't weeskind zekerlijk zou komen, zou mijne zalig
heid zijn; afhanging van Christus ware mijn zeker
ste weg; was Christus mijn grond, ik was zeker ge
noeg: ik dacht weleer, dat de genade te besturen 
geen kunst was; ik meende, dat het_ van zelfs 
zou gekomen zijn, maar ik zou nog mijnen hemel 
verspillen, indien ik Christus met alles niet belast 
had. Ik heb maar mijn blooten naam geleend aan 
het zoete verbond. Christus maakt het alles zeker 
van voren en van achteren, en van beide zijden. 
God wil geen Arminiaansche borg aannemen, de 
vrije wil, een weerhaan, draaiende op een slangen
tong; een voogd die onzen vader Adam neergehou-
wen, en 't huis onder de voet gebracht heeft, en 
't land verkocht heeft, en den vader en moeder en 
al de kinderen op den dijk gezet, en over den aard
bodem gejaagd heeft om hun brood te bedelen; de 
natuur heeft in 't evangelie maar een gebroken half 
crediet. O, het is wel voor mijn arme ziel voor eeuwig, 
dat mijn Heer de genade tot den raad geroepen 
heeft, en Christus Jezus vooraan in het perk gesteld 
heeft met vrije verdienste, en 't bloed Gods, om de 
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zondaars te trekken achter een verlosser. O, wat 
een zoete verwisseling was het, bij wijze vankoopen 
en verkoopen een rantsoen te geven en te tellen 
voor genade en heerlijkheid aan bankroetiers ! O dat 
het mijn Heer geliefde, dat ik papier en inkt kon 
doen spreken de waardij en voortreffelijkheid, de 
hooge en klinkende lof van een broeder-losser! O 
de Rantsoeneerder heeft mijn verbreiding niet van 
noode ; maar och of Hij dezelve van mij wilde nemen, 
en die gebruiken; ik was gelukkig, had ik maar 
voor eenige weinige jaren een boodschap aan deze 
wereld, om proclamation en uitroepingen en liefde-
brieven te verspreiden, van de hoogheid, (de hoog
heid voor eeuwig) de heerlijkheid (de heerlijkheid 
voor eeuwig) van den Losser, wiens kleederen nat 
waren, en gedoopt in bloed; al was het, dat nadat 
ik dit gedaan had, mijn ziel en lichaam zouden we-
derkeeren tot de Moeder „Niet" ; waaruit haar Schepper 
haar eens uitbracht, als van haar begin. Maar waarom 
zou ik verkwijnen, en mij pijnigen met wenschen, 
en niet liever gelooven, dat Christus zulk een uit-
geworpene als ik ben, die geen Meester heeft, zijnde 
uit het huis gezet, door de zonen mijner moeder, 
inhuren zal, en mij emplooi en een beroep zal geven 
in den eenen of den anderen weg, om Christus en zijn 
waren aan koopers, die van buiten komen, uit té geven, 
en Hem voor te stellen en aan te dringen op eenige 
arme zielen, die Hem liever dan hun leven zouden 
willen ontvangen. Gij klaagt bezwaarlijk, dat gij 
te kort komt in de praktijk, en in het wagen om 
voor Christus te lijden; gij hebt vele metgezellen 
uws gelijke. Wat het eerste belangt, ik wil u niet 
van 't gevoelen van uwe ellendigheid afzetten; houd 
aan; Christus heeft nog nooit een zuchtend en steu
nend kind gedood; hadt gij daar meer van, 't zoude 
u maken tot gewonnen goed, en bekwamen buit 
voor Christus; helaas, ik heb er te weinig van. Wat 
belangt het avonturen om te lijden; ik had niet 
zooveel vrij geld, toen ik in Christus veld kwam, 
dat ik een zwaard kon koopen; 't is wonder dat 



. i ü H ^ H H H I I 
• 

70 DE BEIEVEN VAN 

Christus niet lachte over zulk een soldaat. Ik ben 
nog niet beter, maar 't geloof leeft en teert op onze 
Kapiteins kosten, die 't alles betalen kan. Wij be
hoeven geen ontferming met Hem te hebben, Hij is 
rijk genoeg. Gij begeert ook, dat ik Christus niet 
zal misvatten onder een masker; ik zegen u, en 
dank God daarvoor, maar helaas, of Christus ver
momd of ontbloot is, of Hij kust of donker ziet, ik 
vat Hem altijd verkeerd! Ja dan allermeest, als het 
mom-aangezicht af is; want dan speel ik met zijn 
zoetheid. Ik ben gelijk een kind, dat een verguld 
boek heeft, 't welk meer speelt met de linten en 
het vergulde, en de schilderij op het eerste blad, 
dan het den inhoud deszelfs leest. Gewis, indien mijne 
begeerten tot mijn welbeminde vervuld waren, ik 
kon de duivelen en kruisen en de wereld en be
proevingen te velde uitdagen; maar ach, mijne el
lendige zwakheid doet mij achter een doornbosch 
schuilen, en mij verbergen. Presenteer mijnen dienst 
en zegenwensch aan mijnheer N. N. ik ben zijner 
gedachtig, nadat ik vermag, verzoek hem uit naam 
van een gevangene, dat hij mijn goeden Meester kome 
bezoeken, en maar de geur van zijne liefde ruike; 
't past hem wel, hoewel hij nog jong is, dat hij 
Christus zijn hoogste sieraad make, ik zou hem in 
geen beter staat kunnen wenschen, dan in een koorts 
van liefdeziekte naar Christus; gedenk mijne ban
den: de Heere Jezus zij met uwen geest. 

De uwe'in zijnen zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, IG37. 

Aan Willem Halliday. 
DE 23STE BBIEF. 

Lieve vriend! 

Ik heb uwen brief ontvangen; ik wensch dat gij 
moeite moogt doen, om de zaligheid; misgevatte 
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genade, en iets dat bekeering gelijkt, en geen be
keering is, is het droevigste en beldaaglijkste ding 
in de wereld; maak u de zaligheid zeker; en leg 
de grond zeker, want velen zijn bedrogen, stel een 
lagen prijs op het wereldsche klei, stel een hoogen 
prijs op Christus; verzoekingen zullen komen, maar 
indien zij bij u niet welkom zijn, zoo hebt gij nog 
de overhand. Zijt over uzelven en over uw hart 
jaloersch, en houd u alleszins recht bij God ; laat Hem 
geen bezwijkend en zwak soldaat aan u hebben; 
Vrees _ niet Christus achterna te gaan, want Hij zal 
victorie hebben en overwinnen. Laat niemand van 
Christus afgeschrikt worden, want ik heb geen 
moeielijkheid met zijn kruis; Hij en zijn kruis zijn 
twee goede gasten, en waardig dat men ze herbergt; 
de menschen zouden gaarne Christus goedkoop hebben, 
maar de markt zal niet lager komen. Gewen u aan 
't bidden; maak Christus uw Kapitein, en uw wa
pentuig; maak geweten van zondigen als geen 
oog het ziet. Genade zij met u. 

De uwe in Christus Jezus, 
Aberdeen. SAMUEL RHETOBFOET. 

Aan eene edele vrouw, na den dood van haar man. 

D E 24STE B R I E F . 

Waarde en lieve zuster, ik weet gij behartigt uw 
zoete vaderland, en gij neemt uw herberg (de plaats 
van uw verbanning) niet voor uw huis. Dit leven is 
niet waardig, het dak en de buitenste muur te zijn 
van 't paradijs van uwen Heere Jezus, waarom Hij 
voor u gezweten heeft, en 't welk Hij voor u be
waart. Kort en slecht en stekeblind zou onze hoop 
zijn, indien zij over het water niet kon zien, op 
onze beste erfenis, en indien zij alleen 't huis bleef 
staan omtrent de deuren van ons leemen huis. 
Ik ben niet verwonderd, mijn lieve zuster, dat gij 



I l ^ H ^ H H S I 

72 DE BRIEVEN VAN 

klaagt, dat gij te kort komt in uwe oude worste
lingen, die gij placht te hebben om een zegen, en 
dat gij het nu zoo niet vindt; kinderen worden maar 
met loon gehuurd, om hun les te leeren als zij eerst 
school gaan; en 't is genoeg, dat die een loopbaan 
loopen, alleen 't goud zien van de plaats waar zij 
beginnen, en mogelijk zien zij er weinig meer van 
of nietmetal, totdat zij ten einde van de baan ko
men, en het goud krijgen in de palm van hun 
hand. Onze Heer maakt van zijne zoete tegenwoor
digheid en liefdebezoekingen tot de zijnen, heerlijk
heden en lekkernijen; maar Christus liefde onder 
een voorhang is ook liefde; indien gij Christus 
krijgt, hoewel niet op de zoete en vermakelijke 
wijze, als gij Hem wildet hebben, het is genoeg, 
want de Welbeminde komt niet op onze wijze; Hij 
moet zelf zijn eigen weg verkiezen. Wat belangt 
wereldsche dingen, nademaal zij zijn lieflijke weiden 
en schoone bloemen in uwen weg ten hemel, een 
reuk daarvan in 't voorbijgaan is genoeg. Die al de 
steenen op zijn weg zou willen rekenen en optellen, 
in een reis van drie, vierhonderd mijlen, en op
schrijven in zijn rekenboek al de kruiden en bloemen 
die langs zijn weg groeien, die zou in zijn reis te
kort schieten ; gij kunt niet stilstaan in uw duim
breed tijds, om uw tijd te verliezen (nademaal gij 
haast hebt, en de avond en de namiddag zullen u 
niet toeven) in uw hart op deze ijdele wereld te 
zetten; het zou uwe wijsheid zijn, uw rekenboek te 
lezen, en uw werk afgevaardigd te hebben, tegen 
den tijd dat gij aan de waterzijde van den dood 
komt; ik weet, uw verblijfplaats is als verzorgd; 
uw voorlooper Christus heeft dat niet vergeten, 
en daarom moet gij uzelven zetten op uw eene ding, 
't welk gij niet missen kunt. Dewijl onze Heere Jezus 
uw man tot Zich genomen heeft, zoo weet ik, dat 
het was, om plaats voor Zichzelven te maken; Hij 
snijdt uwe liefde tot het schepsel af, opdat gij mocht 
leeren, dat God alleen is de rechte eigenaar van 
uwe liefde, droefheid, verlies, bedruktheid, dood, of 



t ^ — ^ B j j M B B j 

ME. SAMUEL RHETOBFOBT. 73 

het _ slimste wat er is, uitgenomen de zonde ; maar 
Christus weet__wel, wat hij daar van maken zal; en 
Hij kan de zijnen zoo onder 't kruis brengen, dat 
wij verschuldigd zullen zijn aan de verdrukking, en 
God danken, die ons geleerd heeft met zulk een 
ruigen metgezel kennis te maken, die ons tot Christus 
kan overhalen; gij moet leeren, het kwade te maken 
tot uw groote goed, en troost, vrede, blijdschap en 
gemeenschap met Christus te spinnen uit 'uwe moei
lijkheden, dewelke zijn Christus aanzoekers, gezon
den om voor Hem tot u te spreken. Het is licht, 
goede woorden te krijgen, en een troostelijke bood
schap van onzen Heere Jezus, zelfs door zulke ruwe 
stadsdienaars, als verscheidene verzoekingen zijn ; Gode 
zij dank voor de kruizen; als wij onze schade opma
ken en oprekenen, God te zoeken; wij bevinden dat 
godzaligheid een groot gewin is. Groote reeders van 
een schip vol goud zijn blijde, als zij 't schip in de 
haven zien komen ; gewis wij en onze Heere Jezus 
hebben een schip vol goud huiswaarts komende, en 
ons goud is in dat schip. Sommigen zijn zoo verliefd, 
of liever verlust op dit leven, dat ze hun deel aan 
het schip voor een weinig verkoopen. Ik zou u 
raden, hoop te koopen, maar niet te verkoopen, en 
geef uw kruis niet voor niemendal; het binnenste 
van Christus' kruis is wit en vrolijkmakende, en het 
verste einde van het zwarte kruis is een schoone 
en heerlijke hemel van rust; en nademaal Christus 
den hemel heeft_ gehecht aan het uiterste eind van 
het kruis, en Hij zelf den knoop niet wil losmaken 
en niemand anders het kan doen (want als Christus 
een knoop legt, zoo kan de geheele wereld ze niet 
ontknoopen) zoo laat het ons voor uitnemende 
vreugde achten, als wij in verscheidene verzoekingen 
vallen. Aldus u bevelende aan de teedere barmhartig
heid en genade van onzen Heere Jezus, zoo blijf ik 

Uw liefhebbende broeder, 
Aberdeen. SAMUEL KHETOBFOET. 
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Aan Johannes Gordon van Cardoness den jongste. 

DE 25STE BRIEF . 

I 

I 

Eerwaarde, en lieve broeder! 

Ik heb u onlangs geschreven; menigte van brie
ven overladen mij nu. Ik ben door den uwe ver
kwikt. Ik wil u vermanen in de ingewanden van 
Christus, val aan 't werk van uwe ziel, en laat deze 
dingen gewichtig bij u zijn, en overweeg ze ernstig. 
1. Weening en knersing der tanden in de buitenste 
duisternis, of de vreugde des hemels. 2. Denk wat 
gij wel zoudt geven voor een uur, als gij zult lig
gen als dood, koud, en zwartachtig leem. 3. Er is 
nog zand in uw uurglas, en uw zon is nog niet on
dergegaan. 4. Bemerk, welk een vreugde en vrede 
er is in Christus' dienst. 5. Bedenk welk een voor
deel het zijn zal, de engelen, de wereld, 't leven en 
de dood, kruizen, ja ook de duivelen, alles voor u 
te hebben, evenals des konings garde en dienaars, 
om uw werk te verrichten. 6. Te hebben barmhar
tigheid over uw zaad, en een zegen over uw huis. 
7. Te hebben ware eer, en een naam op aarde, 
die eene zoete reuk geeft. 8. Hoe blijde zult gij zijn, 
als Christus uw hoofd legt onder zijn kin tusschen 
zijne borsten, en uw aangezicht afdroogt, en u ver
welkomt in de heerlijkheid en gelukzaligheid. 9. Ver
beeld u wat een pijn en smart er in een schuldig 
geweten is? Wat een slavernij, te dragen des duivels 
schandelijke lasten? 10. De vreugden der zonde zijn 
maar nachtdroomen, gedachten, dampen, inbeeldin
gen en schaduwen. 11. Welk een waardigheid het is, 
een zoon Gods te zijn ? 12. Heerschappij en meester
schap te hebben over verzoekingen, over de wereld 
en de zonde. 13. Dat uwe vijanden zouden wezen de 
staart, en gij het hoofd. Betreffende uwe kinderen, 
die nu in de rust zijn, zeg ik tot u en uwe vrouw, 
(en laat haar dit lezen.) Ten eerste: Ik ben een ge
tuige van Barbara's heerlijkheid in den hemel. Ten 
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tweede. Wat de anderen aangaat, ik onderschrijf het 
met mijne hand, er komen dagen over Schotland, 
waarin men welgelukzalig zal spreken, de onvrucht
bare baarmoeders en droge borsten, en kinderlooze 
ouders; zij zijn dan in de lij van de haven, eer de 
storm aankomt. Ten derde. Zij zijn voor u niet 
verloren, die in Christus' schatkamer in den hemel 
zijn opgelegd. Ten vierde. In de opstanding zult 
gij hen ontmoeten, zij zijn aldaar voor uitgezonden, 
maar niet weggezonden. Ten vijfde. Uw Heer heeft 
u lief, die zoo gemeenzaam is, in te nemen en te 
geven, te borgen en te leenen. Ten zesde. Laat niet 
uwe kinderen uwe afgoden zijn; want God zal ja-
loersch zijn, en den afgod wegnemen, omdat Hij 
gaarne uwe liefde geheel en al heeft; ik wensch ù 
en uwe vrouw en kinderen den zegen. Genade zij voor 
eeuwig met u. 

Uw liefhebbende leeraar, 
Aberdeen. SAMUEL RHETORFORT. 

Aan Johannes Gordon, van Cardoness den Oude. 

DE 26STE BRIEF. 

Eerwaarde en zeer lieve in den Heere! Uw 
brief heeft mijne ziel verkwikt; mijn blijdschap is 
vervuld, indien _ Christus en gij vast te zamen zijt; 
gij zijt mijne blijdschap en mijn kroon; gij weet, ik 
heb u zijne liefde gerecommandeerd, ik tart de 
wereld, satan en zonde; zijne liefde heeft paal noch 
bodem in zich; zij is een afgrond. Mijn allerliefste 
va. Christus, ik schrijf u mijne zielsbegeerte : de he
mel is niet zoo gemakkelijk te verkrijgen. Ik vind 
de christelijkheid een zwaar werk ; zet u aan dit 
werk in den avondstond van uw leven; wij zouden 
allen gaarne Christus en ons rechteroog 'en hand 
en voet te zamen houden, maar dat wil met ons 
niet gaan. Ik bid u door de ontfermingen Gods, en 
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uwe verschijningen voor Christus: zie Christus1 re
kenboek en het uwe te zamen, en vergelijk dat; 
geef het overige van uwen tijd aan uwe ziel; deze 
groote afgod, de wereld, zal in witte asch liggen 
in den dag van uwe verschijning, en waarom zouden 
de nachtdroomen en dagschaduwen, en 't waterschuim 
en de meibloemen met uw hart wegloopen? Als wij 
geraken aan den waterkant, en aan den oever van 
de rivier van den zwarten dood, en onzen voet in de 
boot zetten, zoo zullen wij onze dwaasheid belachen. 
Mijnheer, ik recommandeer u de gedachten aan den 
dood, en hoe gij zoudt wenschen dat uwe ziel mocht 
zijn, als gij zult liggen als koud, blauw, kwalijk 
riekend leem. Belangende dat een huurling in mijne 
plaats zou gedrongen worden, daarvan kan ik als 
konings gevangene weinig zeggen, maar als Gods 
dienaar begeer ik dat ge leest Hand. 2 : 15, 16, tot 
het einde, en Hand. 6:2—5, en gij zult bevinden, 
dat Gods volk een stem behoort te hebben, in op
zieners en leeraars der Kerk te verkiezen. Ik zal 
bedroefd zijn, indien gij gewillig plaats geeft aan 
zijne onwettige indringing in mijn arbeid. De alleen-
wijze God besture u. Gods genade zij met u. 

Uw liefhebbende leeraar, 
Aberdeen. SAMUEL EHETOBFOKT. 

Aan Earlestoun den Jonge. 
DE 27STE B B I E P . 

Zeer waarde en ivelbeminde in den Heere! 

Genade en barmhartigheid en vrede zij u. Uwe 
brieven geven mijne traagheid in 't schrijven een 
stoot. Ik moet u eerst zeggen, dat er niet zulk 
een spiegelachtig, ijzig en slibberig deel wegs 
is tusschen u en den hemel, als de jeugd. Ik 
heb bevinding, om hier bij mijzelven te zeggen en 
te verzegelen, wat ik bevestig: de oude asch van de 
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zonden van mijn jeugd is een nieuw vuur van droef
heid voor mij. Ik heb den duivel, als het ware, dood 
en begraven gezien, en nochtans weder opgestaan, 
en dat hij een slimmer duivel is, dan hij ooit was. 
Daarom mijn broeder, wacht u voor een groenen 
jongen duivel, die nooit begraven is geweest: de 
duivel in zijn sleur (ik versta de heete vurige lus
ten en hartstochten van de jonkheid) is zeer te 
vreezen; met een ouden grijsharigen verwelkten 
droogen duivel is 't beter gepaard te zijn; want in 
de jonkheid vindt hij droog hout en drooge kolen, 
en een warm hart; en hoe ras kan hij met zijn 
vuurslag vuur werpen, en dat door zijne blaasbalgen 
aanblazen, en het huis in brand zetten; geheiligde 
gedachten, gedachten waar men geweten van maakt, 
die men inroept, en onder vreeze houdt, zijn groen 
hout dat niet brandt en zij zijn water voor de kolen 
van den satan. Nochtans 'moet ik u zeggen, de ge
zonden heiligen, die nu in den hemel triumfeeren 
en voor den troon staan, zijn niet anders dan Christus' 
verlorene en bedelachtige bankroetiers; wat zijn zij 
anders dan een hoop verloste zondaars? maar hun 
verlossing is niet alleen verzegeld, maar volmaakt, 
e n de uwe is onder de hand, en wordt gewrocht. 
Al Christus' vrome kinderen gaan ten hemel met 
een gat m 't hoofd, en met een verstuif been. Christus 
heeft een voordeel over u, en laat Hem dat toch 
hebben ; hij zal bezigheid voor zijn beroep in u vin
den; ware het niet met u, gelijk "gij schrijft, de ge
nade zou aan u geen koopman vinden, noch bij u 
veel gelden ; maar gij moet tevreden zijn, dat' ge 
Christus wat te doen geeft; ik ben blijde, dat Hij 
op deze wijze gebruikt wordt. Laat uwe bloedende 
ziel, en uwe zweren gesteld worden in de hand 
van dezen zaakkundigen Medicijnmeester; laat jonge 
en sterke verdorvenheden, en zijne vrije genade sa-
mengekoppeld worden, en laat 'Christus en de zon
den het tusschen hen maken. Ik zou u niet gaarne 
buiten uwe vrees en uw gevoelen van doodigheid 
stellen (ik wenschte dat het meer was) sommige 

m 
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wonden zijn van die natuur, dat hun bloeden niet 
spoedig diende gestopt te worden; gij moet maken 
een huis te hebben nevens den Medicijnmeester; het 
zal een wonder zijn, zoo gij de eerste zieke zijt, 
die Hij ongenezen, en slimmer dan Hij u vond, weg
zendt; neen, neen, Christus is oprecht, en daarin 
kunnen Hem de zondaars niet ten laste leggen, 
Joh. 6: 37, En die tot Mij komt zal Ik geenszins 
uitwerpen; neemt gij dat, het kan geene vermetel
heid zijn, dat als uw eigen te nemen, als gij bevindt, 
dat uwe wonden u steken ; vermetelheid is 'altijd ge
zond aan 't hart, en heeft maar de vagebondsziekte, 
en zucht alleen om welstaanswil ; 't geloof heeft 
gevoel van de ziekte, en ziet als een vriend naar 
de belofte, en ziende naar Christus in dezelve, zoo 
is 't blijde als het een bekend aangezicht ziet. Chris
tus is een zoo volle maaltijd, als ge zoudt kunnen 
hebben voor den honger; ja ik zeg, Christus is niet 
't overschot van een mensch, die verzadigd is, zijne 
barmhartigheid zendt altijd een brief van uittarting 
aan al uwe zonden, al waren er nog tienduizendmaal 
meer. Ik sta u toe, dat het zwaar is voor een arm 
hongerig mensch, zijn spijs te halen uit een ver
borgen Christus; want dan is de sleutel van de 
etenskas en van 't wijnhuis te zoeken, en niet te 
bekomen; maar de honger moet door de ijzeren 
sloten breken; ik beklaag ze niet, die wegens een 
verloren Zaligmaker een geraas kunnen maken, en 
alles in oproer zetten, gij moet het Hem, om zoo 
te spreken, aan beide zijden van zijn hoofd doen 
hooren, als Hij zich verbergt; het is dan geen tijd, 
te staan, alsof men een lap in den mond had, 'en 
geduldig te zijn. Christus is waarlijk iets zeldzaams, 
en eene heerlijkheid voor een zondaar; Hij is eene 
wonder en eene wonder van de wereld voor een 
zoekend en weenend zondaar. Maar nochtans zulk 
een wonder, 't welk gezien zal worden van degenen, 
die zullen komen en zien; de zoeker en zuchter is 
op 't laatst een zanger, een genieter, ja ik heb een 
stom mensch een aalmoes van Christus zien krijgen. 
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Hi] die zijn woord kan doen, en zulk een brief naai
den hemel zenden, gelijk hij naar Aberdeen gezon
den heelt, zal naar alle waarschijnlijkheid bij Christus 
voorspoedig zijn. Te klagen hartelijk over'de zonde 
dat is eene voorspelling van Gods barmhartigheid-' 
laat er met Christus geworsteld worden, totdat Hij 
zegt: Hoe is het, man? dat ik van uw verzoeken 
en van uw ongemanierd roepen niet kan bevrijd 
worden? En hoop dan op Christus' zegen, en zun 
zegen is beter dan tien andere; schaam het u niét 
vanwege dat ge zoo schuldig zijt; de nood moet 
met beschaamd zijn te bedelen: het valt u hard 
Christus te missen, en derhalve 't geen een ledi^ 
opwachten niet kan doen, dat zal een ongemanierd 
roepen en kloppen doen. En wat de twijfelingen 
betreft, opdat ge niet zijt, gelijk ge wel placht te 
wezen met uw Meester, let op drie dingen: 

1. Wat zou het zijn, indien Christus °zulke onge
stadige gedachten had van de hoop, van 't Nieuwe 
Verbond, tusschen u en Hem, gelijk gij hebt? 

2. Uw hart is het kompas niet, waarna Christus 
zeilt: Hij zal u toelaten te zingen, als 't u gelieft, 
maar Hij zal niet dansen, op uwe beenen springen' 
het is aan u en aan uwe gedachten niet gesteld, wat 
Ohnstus zal doen met de brieven tusschen u en 
S"DV: nI n e i? e n o ng e l°of heeft die gescheurd maar 
Mij heelt het voornaamste bij zich in den hemel-
uwe gedachten zijn geene deelen van 't Nieuwe Ver
bond; droomen veranderen Christus niet. 

3. Twijfelingen zijn uwe zonden: maar zij zijn-
Ohnstus medicijnen en werktuigen, die de Medicijn
meester gebruikt, tot genezing van uw hoogmoed 
1 ast het een bedelaar niet wel, te zeggen omtrent 
üet eten: God loone de winners? Want dan zeo-t 
hi], dat hij weet, wie de lasten van het huis draagt • 
het voegt ook wel, dat gij bij ervaring zoudt weten' 
clat t geloof niet is de natuur kwalijk gewonnen 
bastaard, maar uws Heeren vrije gift, die verborgen 
lag m de baarmoeder van Gods vrije genade, geloofd 
zij de Wmner! Ik mag er een vierde zaak bij doen-
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in uwe geschriften en brieven te doen voorkomen, 
dat zij door 't groote zegel van den Middelaar gin
gen en besloten werden, is het advies van 't geloof 
niet gezocht; 't geloof heeft geen stem nevens 
Christus' verdiensten; het bloed, dat ware bloed, 
dat van het heilige lichaam uws Borgs kwam, maakt 
dat werk zeker. Het gebruik dan, dat gij nu hebt 
van 't geloof (hebbende alreeds Jezus Christus aan
genomen) is, een afschrift van uwe schuldvergeving te 
nemen; en alzoo hebt ge vrede met God op Christus' 
rekening; want nademaal 't geloof de vergeving aan
grijpt, maar nooit een penning daarvoor betaalt, 
geen wonder dat de zaligheid niet sterft en leeft, 
ebt en vloeit, met de werking des geloofs; maar 
nademaal het uws Heeren eer is zijne barmhartig
heid en zijne getrouwheid te gelooven, zoo is het 
oneindige goedheid in onzen Heer, dat het ongeloof 
tegen onzes Heeren eere aanstoot, en niet tegen onze 
zaligheid. En zoo wie er ook iets mist (ja hoewel 
God hier het ontberen draagt, van 't geen wij Hem 
gehouden zijn te geven, namelijk de heerlijkheid 
zijner genade, door te gelooven, nochtans een arm 
zondaar in 't verbond zijnde, mist niets; maar in
dien de schuldigheid ware geweerd, zoo zouden de 
twijfelingen geen vriend noch leven vinden, en noch
tans moet het geloof de afwending van de schuldig
heid, in Christus gelooven. Een reden, waarom gij 
nu minder krijgt (zooals ge denkt) dan te voren 
(zooals ik het vat) is, omdat onze Heer in onze 
eerste bekeering, met zijn eigen hand de spijs in de 
mond der .jonge kinderen steekt; maar als wij tot 
eenige verdere volmaaktheid groeien, zoo moeten 
wij den hemel met geweld nemen, en met geweld 
van Christus nemen wat wij krijgen, en Hij kan het 
somtijds vasthouden, en houdt het vast, omdat Hij 
wil dat wij trekken zullen; gedenk gij moet nu 
leven op geweldig rukken; vadsigheid is nu een 
grooter fout, dan weleer; wij hebben gaarne, dat 
ons altijd de tempel in onze mond gestoken wordt. 
Wat nu mijzelven betreft, helaas! ik ben de man 
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niet, waar ik voor uit ga in deze natie; de men
schen hebben geene rechte schalen, om er mij in te 
wegen. Och, maar ik ben een slecht nietig mensch, 
en overgroeid met onkruid ; de verdorvenheid is dik 
en vet in mij; Och dat ik deze heilige zaak kon 
beantwoorden, en die liefde van dien eerwaardigen 
Vorst, voor wien ik nu lijd! indien Christas de zaak 
aan mij wilde stellen (ik spreek het in zijne tegen
woordigheid) ik zou het mij schamen, mijne eigen 
zaligheid te stemmen; ik denk dat Christus zeggen 
zou: schaamt gij u niet, den hemel u aan te mati
gen die er zoo weinig voor doet? Ik ben dikwijls 
zoo, dat ik niet weet, of ik in 't water zink'of 
zwem; ik bevind mij te zijn een hoop licht schuim; 
ik zou geen gewicht hebben (maar toch ijdelheden 
en nieten wegen in Christus' schaal) indien mijn 
Heer er geen geleend gewicht en zwaarte in wierp, 
namelijk Christus' gerechtigheid, om voor mij te 
wegen; het kapitaal dat ik heb, is mijn eigen niet, 
ik ben maar de koopman, die met een ander mans 
goed handelde; indien mijn crediteur Christus mij 
wilde afnemen, 't geen Hij geleend had, ik zou niet 
lang de straat betreden; maar Christus heeft het 
mijne en 't zijne gemaakt; ik acht het manhaftig, 
den bloodaard te spelen, en te duiken aan de zijde 
van Christus; en aldus ben ik niet alleen bewaard 
voor mijne vijanden, maar ik krijg ook de overwin
ning; ik ben zoo ledig, dat ik het een werk van 
barmhartigheid in Christus acht, indien Hij wilde 
verkrijgen den eeuwigen lof van een arm gevangen, 
en mij met zijne liefde vervullen; ik klaag, dat 
wanneer Christus komt, Hij altijd komt, om maar 
een kooltje vuur te halen, altijd heeft Hij baast; 
Hu mag niet vertoeven; en ik arm man (een bedel
achtige, bankroetier) krijg maar een bezoek, staande, 
en een kus, staande, maar, hoe gaat het u? in 
[t voorbijgaan. Ik durf niet zeggen, dat Hij heerachtig 
is, omdat Hij nu Koning is geworden, aan de rech
terhand Gods, en nu niet meer de zijnen kent, en 
droog is omtrent zijne arme vrienden (want Hij kan 
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zijn kussen niet meer in waarde houden, dan zij zijn) 
maar ik acht het mijne zaligheid, de liefde van Christus 
te beminnen ; en als Hij weggaat, zoo is de gedachte
nis van zijne zoete tegenwoordigheid gelijk een 
feest, in een gewenschten zomer. Hierin heb ik troost, 
dat mijne zieJ begeert, dat ieder uur van mijne ge
vangenis ware een menigte van hemelsche tongen, 
om Hem mijnenthalve te prijzen, al werden mijne 
banden uitgerekt tot vele honderde jaren. O dat ik 
de man kon zijn, die mijns Heeren heerlijkheid kon 
doen vloeien, gelijk een volle zee, en waaien gelijk 
een machtige wind, op al de vier hoeken van Schot
land, Engeland en Ierland ! O dat ik een boek van 
zijn lof kon schrijven! 0 gij schoonste onder de 
kinderen der menschen, waarom blijft Gij zoo lang 
achter? O hemelen beweegt snel! O tijd, loop, 
loop, en verhaast den huwelijksdag; want de liefde 
wordt gepijnigd door uitstellen! O engelen, o Sera
phim, die voor Hem staat, O gezegende geesten, 
die nu zijn aangezicht ziet; verhoogt Hem ; want 
als gij uwe harpen in zijnen lof zult versleten heb
ben, zoo is alles te weinig en is niets, om den geur 
van den lof van die schoone bloem, die welriekende 
rooze van Saron, door vele werelden te drijven ! 
Mijnheer; doet mijne hartelijke gebiedenissen aan 
Hem, en zeg Hem, dat ik krank ben van liefde. 
Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus 

SAMUEL RHETOKFORT. 
Aberdeen, 16 Juni 1637. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder 
Alexander Gordon van Knokgray. 

DE 28STE BRIEF. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u; Ik heb 
geen brief van u gezien, sinds ik te Aberdeen ge-
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komen ben; ik wil het niet uitleggen, vergeetach
tigheid. Ik ben hier in een schoon gevangenhuis ; 
Christus is mijn zoete, en eerwaarde medegevangene, 
en ik zijn droeve en vroolijke gevangene en heer 
(indien ik zoo spreken mag) ik achte, dat mij dit 
kruis wel past, en dat het mij voegt in opzicht van 
mijn plicht, om voor Christus te lijden, hoewel niet 
m opzicht van mijne verdienste, om aldus geëerd te 
worden. Hoe het ook zij, ik zie Christus is sterk, 
zelfs als Hij in 't stof ligt, in gevangenis en in 
ballingschap. Verlies en schande zijn de raderen 
van Christus triumpheerende wagen. Gelijk Hij in 
het lijden van zijne heiligen, hun goed beoogt, zoo 
beoogt Hij ook zijn eigen eer, en dat is het wit, 
waarnaar zijne pijlen schieten, en Christus schiet niet 
m 't wilde daarheen, maar daar Hij naar schiet, 
dat mikt Hn. Daarom maakt Hij van' zijne geringe 
en zwakke nieten, en die een smaad der menschen 
zijn, een nieuwe scherpe dorschsiede, die scherpe 
pennen heeft, om de bergen te dorsenen en te ver
malen, en om de heuvelen te stellen als kaf, en die 
te wannen, Jes. 41 : 15, 16, wat harder stof of graan 
is er, om uit te dorschen, dan hooge en rotsige 
bergen? Maar de heiligen zijn Gods dorschstede, 
om die alle tot kaf te vermalen; zijn wij niet Gods 
leeme vaten, nochtans als zij ons over een huis 
werpen, zoo breken wij niet in stukken, wij kruipen 
onder de vleugelen van onzen Heer, als de groot
ste stortregen komt, maar het water kan niet drin
gen door die vleugelen. Het is dus dwaasheid dat 
de menschen zeggen; dit is Christus proces niet: 
mj zal verhezen, 't geen er als op gewed is: de 
menschen zouden hem wel, zoo 't schijnt, bedriegen: 
dat ware in waarheid een vreemd spel: ja ik zou 
er mijne ziel onder zetten, en leggen die ten pand 
aan de zijde van Christus, en staan met mijn Mees
ter de winst en verlies half en half: Dat de dwazen 
op de wijze der dwazen lachen, en Christus smaden, 
en laat ze den weenenden gevangenen in Babel ge
bieden, zingt ons een van de liederen Sions, speelt 
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een sprong, om uw droef hartigen God te verblij
den: wij mogen al voorshands wegens 't zekere 
geluk zelfs in onzen winterstorm zingen, in verwach
ting van een zomer-zon, in 't wederkeeren des 
jaars ; geen geschapene krachten binnen of buiten de 
hel kunnen de muziek van onzen Heere Jezus ver
derven, noch ons vreugdegezang verhinderen. Laat 
ons dan vroolijk en verblijd zijn in het heil onzes 
Heeren; want 't geloof heeft nog nooit oorzaak 
gehad, van natte wangen te hebben, en neerhan
gende wenkbrauwen, noch van te kwijnen, noch 
te sterven: wat kan het geloof schorten, nademaal 
Christus zichzelven (met eerbiedigheid omtrent Hem 
zij het gesproken) daardoor laat gebieden en Chris
tus gebiedt alles; 't geloof mag dansen, omdat 
Christus zingt, en wij mogen in den ring komen, 
en onze schorre en rauwe stemmen opheffen, en 
kwinkeleeren en zingen en juichen van vreugde met 
onzen Heere Jezus: wij zien dat de Ossen gaan naar 
de slachtbank, huppelende en springende: wij zien, 
dat Gods gemeste Ossen, geschikt tot den dag dei-
slachting, dansende en zingende nederdalen naar de 
zwarte binnenkameren der hel; en waarom zouden 
wij al ween ende' ten hemel gaan, alsof wij van 
droefheid schenen door de aarde heen te zullen 
vallen? Indien God dood was (indien ik zoo spre
ken mag met eerbied van Hem, die leeft van eeu
wigheid tot in eeuwigheid) en Christus begraven, 
en onder de wormen verrot, wij mochten er met 
recht uitzien als doode lieden; maar de Heere leeft 
en verhoogd zij die Rotsteen onzes heils, Ps. 18 : 47. 
Niemand heeft'recht tot de vreugde, dan wij; want 
de vroolijkheid is voor ons gezaaid, en een kwade 
zomer oï oogst zal de inkomst niet verderven. De 
kinderen dezer wereld hebben veel geroofde vreugde, 
daar zij niet wel aangekomen zijn, zij lachen om 
geen goede spel ; zij stelen als het ware de vreugde 
van God; want Hij gebiedt hun te treuren en te 
huilen. Laat ons dan onze welbekomene, en wettig 
verkregene vreugde ons aanmatigen. Mijn waarde 
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broeder, ik kan niet nalaten te spreken 't geen ik 
gevoeld heb, nademaal mijn Heere Jezus een flesch 
van Nardus gebroken heeft over 't hoofd van 
zijnen armen gevangene ; en het is zwaar, een zoeten 
reuk te verbergen, het is pijnlijk Christus liefde te 
smoren; _het wil er uit, of wij willen of niet; 
indien wij maar spraken, naardat de zaak is, een 
kruis voor Christus zou een anderen naam hebben: 
ja een kruis, inzonderheid als Hij met zijne armen 
vol vreugde komt, is 't gelukkigste harde hout, 
dat ooit op mijne zwakke schouderen is gelegd; 
Christus en zijn kruis te zamen zijn een zoet ge
zelschap, en een gezegend paar. Mijne gevangenis is 
mijn paleis; mijne droefheid is zwanger van vreugde; 
mijn verlies is rijk verlies, mijn smart een lichte 
smart ; mijne bezwaarde dagen zijn heilige en zalige 
dagen; ik mag nu tot mijne vrienden wat nieuws 
van Christus zeggen; och of ik een liefdegezang 
van Hem kon maken, en Hem kon aanprijzen en 
zijnen lof recht kon doen weerklinken, och dat ik 
al de tongen in groot Brittannië en Ierland te werk 
kon stellen, om mij te helpen zingen een nieuw 
lied van mijnen beminde! och kon ik een brug over 
't water zijn, voor mjjnen Heere Jezus, om daar 
op te wandelen, om zijne voeten droog te houden! 
och dat mijn hemel kon gaan tusschen mijn Heer 
en tusschen de lastering (op conditie 'dat Hij 
mij beminde!) och dat mijn hart dat woord kon 
zeggen, en daarbij blijven voor eeuwig! Is het niet 
een groote kunst en onvergelijkelijke wijsheid in 
mijnen Heer, die zulke schoone appelen kan voort
brengen uit dat wilde hout des kruises! ja mijn 
Vaders nooit genoeg bewonderde voorzienigheid 
kan een schoon feest maken uit een zwarten duivel; 
niets kan tot mijn Heer verkeerd komen in zijne 
zoete werking; ik zou ja wel vast in slaap vallen 
in Christus armen, en mijn zondig hoofd zou leu
nen op zijn heilige borst, terwijl Hij mij kust; in
dien het niet was, dat menigmaal de wind naar 
het Noorden keerde, en terwijl mijn zoete Heere 

• 
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Jezus zoo is, dat Hij noch geven noch nemen wil, 
noch borgen noch leenen met mij; zoo klaag ik 
dat Hij niet gemeenzaam is ; ik noem hem bijna half 
trotsch en heerachtig van zijn gezelschap, en te kiesch 
op zijn gezicht, 't welk toch niet waar is; het 
diende mij vergenoegen te geven, hoewel Hij niet 
zou nemen, ik moest tevreden zijn, zijne kussen ter 
zulker tijd te missen, mits dat Hij tevreden was 
nabij te 'komen, en te ontvangen mijne smakelooze 
drooge en nietige kussen. Maar te dier tijd wil Hij 
niet verbeden zijn; maar Hij laat een arme ziel 
steeds staan kloppen, en Hij laat niet eens blijken, 
dat Hij hoort; en dan is "t oude overschot, en de 
brokken spijs, en drooge zuchtingen, een grooter 
onthaal, dan ik zeggen kan ; al dat ik dan heb, is, 
dat hoewel de wet en de toorn een vonnis tegen 
mij gekregen hebben, ik evenwel zooveel goeds in 
Christus vertrouw, dat ik een opschorting van de 
verschooning verkrijg, en dat mijn zaak wederom 
beschikt worde voor mijnen Welbeminde; ik be
geer maar gehoor te zijn; en ten laatste is Hij 
tevreden, te komen, en de zaak te effenenniet een 
dwaas, en om niet te vergeven, omdat Hij God is. 
Och of de menschen Hem wilden verheerlijken, en 
smaken Christus zoetigheid! Broeder, 't is noodig 
dat gij met Christus veel bezig zijt, wegens deze 
hoerachtige kerk; ik vrees, dat Christus water zal 
werpen op Schotlands kool; ja ik weet,_ Christus en 
zijne vrouw zullen gehoord worden; Hij zal pleiten 
voor het verbroken verbond. Wapen u tegen dien tijd ; 
genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus 

SAMUEL BHETOEFOBT. 

Aberdeen, 16 Juni 1637. 
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Aan vrouwe Kilconquair. 

DE 293TE BBIEF . 

Juffrouiv ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik hen 
blijde, dat ik hoor, dat gij uw aangezicht huiswaarts 
gekeerd hebt naar uws Vaders huis, nu daar zoo 
velen een huis zoeken, dat naderbij is; maar uw 
Heer roept u tot een ander leven en heerlijkheid, 
dan hier ergens te vinden is, en daarom zou ik u 
willen raden, dat gij de brieven en het recht zeker 
maaktet, welke gij hebt aan de zaligheid; gij zijt 
tot dit leven gekomen om een noodig en gewichtig 
werk, om met Christus te handelen over uwe kos
telijke ziel, en deszelfs_ eeuwige zaligheid; dit is het 
noodigste werk, dat gij in dit leven hebt, en al uw 
andere zaken nevens dit, zijn maar beuzelingen, ve
deren, droomen en inbeeldingen; dit heeft de groot
ste haast, en diende eerst gedaan te zijn. Middelen 
worden in 't evangelie gebruikt, om Christus en u 
bijeen te krijgen; indien gij uw deel daarvan ver
zuimt, 't is alsof gij het contract voor Christus' 
oogen wilde verscheuren, en het huwelijk opgeven, 
zoodat er geene onderhandeling over dat werk meer 
y.ijn_ zal. Ik weet, er zijn andere liefhebbers nevens 
Christus, die u aanzoeken, en uwe ziel mist niet 
vele vrijers; maar ik bid u, maak van uwe ziel een 
kuische maagd, en laat ze er maar één liefhebben; 
Christus alleen is allerwaardigst al de liefde van 
uwe ziel; al was uw liefde hooger dan de hemelen, 
en dieper dan 't laagste van deze aarde, en breeder 
dan deze wereld; velen helaas te velen, maken een 
algemeene hoer van hun ziel, voor ieder minnaar 
die in 't huis komt. Het huwelijk met Christus zou 
uw liefde en uw hart binnen doen houden, uit den 
weg, en uit het oog van alle onwettige aanzoekers; 
en dan hadt gij een gereed antwoord voor alle an-
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deren ; Ik ben al reeds aan Christus verloofd, 't hu
welijk is gesloten; mijn ziel heeft alreeds een man, 
en zij kan geen twee mannen hebben. Och, dat de 
wereld maar wist, welk een geur Christus' oliën uit
geven, en hoe verrukkend zijne schoonheid, name
lijk de schoonheid van den schoonste onder de kin
deren der menschen is, en hoe zoet en krachtig zijn 
stem is, de stem van dien Welbeminde! gewis waar 
Christus komt, loopt Hij weg met de liefde van de 
ziel, zoodat zij die niet gebieden kunnen. Ik wou 
veel liever kijken door het gat van Christus' deur. 
om maar de helft van zijn schoonste en lieflijkste 
aangezicht te zien, (want Hij ziet er uit als de 
hemel) neem, dat ik nooit daartoe zou komen, dat 
ik zijne voortreffelijkheid en heerlijkheid ten volle 
zou zien, dan dat ik de sleur in 't pit en de uitne-
mendste voortreffelijkheid van de heerlijkheid van 
tien werelden zou genieten. De Heere zende mij 
maar voor mijn deel 't geringste deel van Christus, 
dat aan iemand van de inwoners van 't nieuwe Je
ruzalem gegeven kan worden; maar ik weet, mijn 
Heer is geen vrek, Hij kan (en 't past Hem wel) 
meer geven, dan mijn nauwe ziel kan ontvangen. 
Indien er tienduizend maal duizend millioen werel
den waren, en zooveel hemelen vol menschen' en 
engelen, Christus zou niet verlegen zijn om al ons 
gebrek te vervullen, en zoo ons allen te vullen. 
Christus is een put des levens; maar wie weet, hoe 
diep zij is tot aan den grond? Deze onze ziel heeft 
liefde, en zij kan niet anders als liefhebben iemand 
die schoon is; en o wat een schoone, wat een 
schoone, wat een eenige, wat een uitnemend-
beminlijk-verrukkende is Jezus? Stel de schoon
heid van tienduizendmaal duizenden werelden van 
paradijsen, gelijk de hof' Eden, ineen; stel al de 
boomen, al de bloemen, al de reuken, al de kleuren, 
al de smaken, al de vreugden, al de zoetheid, al de 
beminnelijkheid ineen. O welk een schoon en voor
treffelijk ding zou dit zijn! en nochtans zou het 
minder zijn in vergelijking van dien schoonen en 



• • • • • ^ • • B 

ME. SAMUEL EHETOEFOET. 89 

liefsten beminden Christus, dan een druppel regen 
is in vergelijking' van de geheele zeeën rivieren, 
meeren en fonteinen van tienduizend aarden. O maar 
Christus is des hemels wonder, en der aarde won
der, wat wonder dat zijn bruid zegt, Hoogl. 5 : 16, 
Al wat aan Hem is, is gansch begeerlijk. Och dat 
ik duizenden en tienduizendmaal tienduizenden van 
Adams kinderen kon noodigen en lokken, om om
trent mijnen Heere Jezus te vergaderen en te ko
men, en' zich met liefde te verzadigen! Och dat is 
jammer voor eeuwig, dat er zulk een is gelijk 
Christus Jezus, zoo paalloos, zoo grondeloos, en zoo 
onvergelijkelijk in oneindige voortreflijkheid en zoet
heid, en dat er zoo weinigen Hem aannemen! Och, 
och gij arme, dorre en doode zielen! Waarom wilt 
gij niet herwaarts komen met uwe ledige vaten en 
zielen, tot deze wijde, en schoone, en diepe, en zoete 
put des levens, en al uwe ledige vaten vullen! Och 
dat Christus zulk eene wijde zoetheid en waarheid 
ware, en wij zoo nauw, zoo bekrompen, zoo laag, 
en zoo ledig van alle gelukzaligheid zijn, en dat 
evenwel de menschen Hem niet willen aannemen ! 
zij verliezen hunne liefde jammerlijk, die ze niet wil
len besteden aan dezen beminnelijke. Helaas, deze 
vijfduizend jaren lang hebben Adams dwaze kinde
ren, zijne kwistige erfgenamen, hun liefde verkwist 
en doorgebracht, en hun genegenheden verslingerd 
omtrent zwarte minnaars en zwarte hoeren, omtrent 
stukjes van doode schepselen en gebrokene afgoden, 
omtrent dit of dat nietig schepsel; en zij hebben 
hun liefde en hun hart niet tot Jezus gebracht. 0 
het is jammer, dat de schoonheid zoo weinig lief
hebbers heeft! O wee, wee de dwaze van deze we
reld, die Christus voorbij en naar andere minnaars 
loopen! Och ellende, ellende, ellende, dat de lieflijk
heid nauwelijks drie of vier harten in eene stad of 
land kan lokken. O dat er zooveel gesproken, en 
zooveel geschreven, en zoo weinig gedacht wordt 
van mijnen grooten en onbegrijpelnken en nooit 
genoeg over te bewonderen Heere Jezus! Waarom 
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zou ik deze verlorene en ellendige wereld niet ver
vloeken, die mijn Heere Jezus alleen laat liggen? 
O verdoemde zielen! o verzakende wereld, o blinde, 
o bedelachtige en arme zielen! O betooverde dwa
zen, wat schort er aan Christus in uwe oogen, dat 
gij zoo van Hem loopt? Ik durf de Voorzienigheid 
niet beschuldigen, dat er zoo weinig koopers zijn, 
en zoo weinig trek, omtrent zulk eene voortreffe
lijke gelijk Christus is. O de diepte, o de hoogte van 
mijns Heeren wegen, die onnaspeurlijk zijn! maar 
och of de menschen eens wilden wijs zijn, en niet 
zoo verlieven op hun eigen hel, dat ze Christus 
zouden voorbij loopen, en Hem niet kennen! Maal
laat ons naderen, en vullen ons op met Christus; 
en laat zijne vrienden drinken en dronken worden, 
en laat ons onze holle en diepe begeerten met 
Jezus verzadigen. O komt al te zamen, en drinkt 
uit deze levendige put, komt en drinkt, en leeft 
voor eeuwig, komt en drinkt, en zijt welkom, wel
kom, zegt onze schoonste bruidegom. Niemand 
krijgt Christus met een ongenegen wil; Niemand 
komt, die niet welkom is; niemand komt, die be
rouw heeft van zijn komen; alle spreken zij wel 
van Christus, die bij Hem geweest zijn; menschen 
en engelen, die Hem kennen, zullen 'meer zeggen, 
dan ik, en meer van Hem denken, dan zij kunnen 
zeggen. O dat ik ware beneveld, en verdoold in 
mijns Heeren liefde ! Och of ik er aan geboeid en 
geketend was! o zoete pijn, gepijnigd te worden 
wegens een gezicht van Hem! o levendige dood, o 
goede dood! o lieflijke dood, te sterven van Jezus 
liefde! och dat ik ooit kwam te hebben een smar
tend hart, en een gepijnigde ziel, wegens 't missen 
van de liefde van dezen of dien afgod ! Wee, wee de 
misvattingen, van 't misdragend hart, 't welk gaapt 
en roept om schepselen, en niet wordt gepijnigd, 
en gesneden en gekweld noch bedroefd wegens 
het missen van eene ziel vol van Christus. Och dat 
gij wildet nabij komen, mijn beminde! O mijn 
schoonste, waarom staat gij ver af? kom hier, 
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opdat ik met uwe uitnemende liefde verzadigd 
worde: Och had ik eene vereeniging, och had ik een 
gemeenschap met Jezus! och dat ik dien bemin-
lijke voor een prijs kon koopen, neem dat de hei
sche folteringen voor weinig tij ds, de prijs waren! 
Ik kan niet gelooven, of Christus zal ontroerd wor
den over zijne gepijnigde minnaars, en komen de 
kranke harten verkwikken, die zuchten en bezwij
ken, van wege 't missen van Christus. 'Wie kan 
verdragen, dat Christus liefde zich vreemd houdt? 
Wat hemel kan er gelijker de hel zijn, dan te lus
ten en te begeeren, en te kwijnen, en in zwijm te 
vallen van wege Christus liefde, en dezelve te 
missen ? Is dit niet hel en hemel door elkander ge
weven? Is niet dit, alsof pijn en vreugde, zoetheid 
en droefheid in een web waren, de een de schering, 
de ander de inslag? Daarom wilde ik, dat Chris
tus wilde toelaten, dat wij elkander mochten ont
moeten, en samen gevoegd worden, de ziel en 
Christus in elkanders armen. O waar is er eene 
ontmoeting gelijk deze is, te zien, dat zwartigheid 
en schoonheid, verachtelijkheid en heerlijkheid, 
hoogheid en laagheid, ja eene ziel en Christus 
elkander kussen ! ja maar als 't al gedaan is, zoo 
mag ik vermoeid zijn van spreken en _ schrijven, 
maar o hoe ver ben ik van de rechte uitdrukking 
van Christus of zijne liefde! Ik kan noch spreken 
noch schrijven, gevoelende, noch smakende noch 
riekende. 'Kom, en voel, en riek, en smaak 
Christus en zijne liefde, en gij zult het wat meer 
noemen, dan dat gesproken kan worden; te_schrij
ven hoe zoet de honingzeem is, is zoo liefielijk 
niet, als dien te eten en te zuigen; een nachtrust 
in een bed van liefde met Christus zal meer zeg
gen, dan 't hart kan denken, of de tong kan spre
ken. Ook behoeven wij geen kruizen te vreezen, 
noch te zuchten, of droevig te zijn over iets, dat 
aan deez' zijde van den hemel is, indien wij Chris
tus hebben ; onze kruizen zullen nooit bloed trekken 
van de blijdschap des Heiligen Geestes, en van den 
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vrede des gewetens; onze blijdschap is in zoo hooge 
plaats opgelegd, dat de verzoekingen niet kun
nen opklimmen, om dezelfden weg te nemen; deze 
wereld mag Christus dreigen; maar zij durft niet 
slaan, of indien zij slaat, zij breekt haren arm, in 
een slag te geven op een ro'tsteen. O dat wij onzen 
schat in Christus hand konde stellen, en geven 
Hem ons goud en onze kroon te bewaren. Strijd 
juffrouw, om door de doornen van dit leven heen 
te dringen, om bij Christus te zijn; verlies Hem 
niet uit 't gezicht in dezen wolkigen'en duisteren dag; 
slaap 's nachts met Hem in uw hart; leer van de 
wereld niet, hoe Christus te dienen; maar vraag 
Hem zelfs den weg; de wereld is een valsch voor
beeld, en om een leugenachtig leidsman te volgen. 
Doe mijne liefde gebiedenis aan uw man; ik 
wensch hem alles, wat ik geschreven heb. De zoete 
tegenwoordigheid, de langdurende goedwilligheid 
onzes Gods, de warme en liefelijke vertroosting 
van onzen Heere Jezus zij met u. Help mij, zijn ge
vangene, in uwe gebeden^ want ik gedenk u. ' 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus 
SAMUEL BHETORFOKT. 

Aberdeen, 8 Augustus 1637. 

Aan de Trouw Forret. 

DE 30STE BEIEP. 

Waarde Juffrouiv! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ver
lang van ,.u te hooren; ik hoor, dat Christus zoo 
vriendelijk aan u is geweest, dat Hij u bezocht heeft 
met ziekte, en u gebracht heeft tot de deur van het 
graf; maar gij vondt de deur gesloten (gezegend 
zij zijn heerlijke naam) totdat gij rijper zijt voor 
de eeuwigheid. Hij wil meer dienst van u hebben; 
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en daarom zoekt Hij dit van u, dat ge van nu 
voortaan eerbaar moogt zijn voor uwen nieuwen 
man, den zone Gods. Wij hebben allen een afgods
liefde, en zijn hoerachtig genegen om andere din
gen benevens onzen Heere lief te hebben ; en daarom 
jaagt onze Heere naar onze liefde, op meer dan een 
of twee wegen. Och dat Christus het zijne van ons 
had! Ik weet, Hij wil u niet missen, en dat is een 
zoete eigenwilligheid in zijne liefde; en gij hebt 
alzoo goeden oorzaak aan de andere zijde, om hoof
dig en beslist te zijn in uwe liefde tot Christus, 
en uwe liefde niet te scheiden of te deelen tusschen 
Hem en de wereld ; indien zij nog meer was, zij was 
nog weinig genoeg, ja te weinig voor Christus. Ik ben 
nu alleszins in goede verstandhouding met Christus ; 
Hij heeft een gebannen gevangene als een zegel op 
zijn hart gezet, en als een armband op zijnen arm; 
dat barre en zwarte hout des kruises lacht mij nu 
toe; het alarmmakend geroep van het kruis is slim
mer dan 't kruis zelf. Ik heb liever Christus' donker 
gezicht dan der wereld wormstekige vreugden. Och 
indien 't gansche koninkrijk was gelijk ik ben, uit
genomen deze banden: mijn verlies is winst; mijn 
droefheid vrolijkheid, mijne banden vrijheid, mijne 
tranen troosteïijk. Deze wereld is niet een dronk 
koud waters waardig. O maar Christus liefde geeft 
een groote hitte van zich; de hel en heel de zoute 
zee, en de rivieren der aarde kunnen ze niet blus-
schen. Ik gedenk u bij God, gij hebt de gebeden 
van een gevangene in Christus: genade, genade zyj 
met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 9 Maart 1637. 
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Aan mevrouw Kaskiberry. 

DE 31STE BKIEF. 

Mevrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u; ik ver
lang te hooren, hoe het met Mevrouw is; ik weet 
niet, hoe uwe vriendelijkheid te vergelden; maar uw 
liefde tot de heiligen, mevrouw, is in den hemel op
gelegd; ik weet, dat het is om uwes welbeminden 
Christus halven, dat gij zijne vrienden u zoo lief 
maakt, en dat gij u zoo veel aan hen laat gelegen 
zijn. Ik ben in dit huis van mijn vreemdelingschap 
alleszins in goeden staat. Christus is aan mijn ziel 
zeer vriendelijk en liefelijk: 't behaagt Hem, dat Hij 
een vreemdeling en een gebannen gevangene ver
blijdt met zijne onzienlijke vertroostingen, en ik zou 
mijn Heere Jezus niet willen verwisselen met al den 
troost die buiten den hemel is; zijn juk is licht, en 
zijn last is niet zwaar. Dit is zijn waarheid, waar
heid waarvoor ik nu lijd. Want hij heeft het met 
zijne gezegende tegenwoordigheid verzegeld; ik weet, 
Christus zal nog het veld behouden, en den strijd 
winnen in Schotland. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezuä, 

Aberdeen, 7 Maart 1637. SAMUEL KHETORFOKT. 

Aan Mr. Jacobus Bruce, bedienaar des 
Evangelies. 

DE 32STE BRIEF. 

Eerwaarde en welbeminde broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Op de 
naaste verwantschap, van dat wij zijn vaders kin
deren, heb ik goedgedacht aan u te schrijven. Mijn 
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gelegenheid in mijne banden, tot eere van mijn ko
ninklijken Vorst 'en Koning Jezus is zoo goed, als 
de getuige betaamt van zulk een souvereinen koning. 
Als ik eerst herwaarts kwam, was ik in groote be-
zwaardheid, worstelende met beschuldigingen, zeer 
beladen van harte zijnde, gelijk ik nog ben, wegens 
mijn stilzwijgenden sabbat, en wegens een beroofd 
volk, zooda't de jongen, die nieuwgeboren zijn, van 
de borsten zijn gerukt, en de tafel voor de kinder-
kens is opgenomen. Ik dacht, ik was een dorre 
boom, geworpen over den heining van den wijn
gaard; maar mijne heimelijke bevattingen van Chris
tus' liefde, in zijne zoete en langbegeerde wederkee-
ring tot mijne ziel, zijn bevonden een leugen te zijn 
van Christus liefde, versierd door den verzoeker, en 
door mijn eigen hart; en ik ben verzekerd, dat het 
zoo was. Nu is er grooter vrede en rust van binnen ; 
dan te voren; de vierschaar is ontbonden en opge
heven, want zij was niet gespannen in Gods naam. 
Ik was zeer verward wie Christus zou hebben aan
geklaagd wegens onvriendelijkheid; 't benevelde ge
loof en mijn koorts hebben Hem verkeerd begrepen. 
Nu, nu gelieft het Hem een arm gevangene te 
onthalen, en mij te verkwikken met onuitspreke
lijke en heerlijke vreugde, zoodat de Heilige Geest 
getuige is, dat' mijn lijden om Christus' waarheid is ; 
en 't zij verre, dat ik het getuigenis van den Hei
ligen Geest zou loochenen en Hem valsch getuigen. 
Nu betuig ik het, en zet er mijn hand onder, uit 
een kleine ervaring dat Christus' zaak, zelfs met 
het kruis, beter is dan des konings kroon; en dat 
zijne smadingen zoet zijn, zijn kruis geparfumeerd, 
de muren van mijn gevangenis schoon en wit, mijn 
verlies winst. Mijn waarde broeder, ik verzoek, dat 
gij mij helpt prijzen, en gedenk mijner in uw gebed 
tot God. Genade, genade zij met u. 

Aberdeen, l é Maart 1637. 
De uwe in onzen Heere Jezus, 

SAMUEL BHKTOKFOKT. 
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Aan de vrouw Earlestoun. 

DE 33STE BBIEP. 

Juffrouw! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
te hooren, hoe uw ziel vordert, ik vermaan u, om 
in uw reis voort te gaan; uw dag is kort, en uw 
achtermiddagzon zal ras ondergaan; doe uw reke
ning af met uwen Heere; want de dood en het oor
deel zijn getijden, die naar niemand wachten; men 
stelt al veel, dat de zaligheid aan de deur gereed 
ligt, en men meent, dat een Christen te zijn een 
licht werk is, maar ik bevind het zwaar, en dat de 
weg eng en nauw is; was het niet, dat mijn Leids
man tevreden was, op mij te wachten, en te zorgen 
voor een afgesloofden reiziger, 't zou slecht afloopen. 
Kwets uw geweten niet met eenige bekende zonde. 
Laat uwe kinderen zijn als zooveel bloemen u van 
God geleend; indien de bloemen sterven of verwel
ken, zoo dank God voor een zomersch genot van de
zelve, en houd goede nabuurschap, mits Hem te 
leenen en te borgen. Zet uw hart op den hemel, en 
verontrust uwen geest niet met dezen leemen afgod 
van de wereld, die maar ijdelheid is, en maar de 
luister heeft van den regenboog in de lucht, die 
komt en gaat met een vliegende Maartsche stort
regen; leem is de afgod van bastaarden met de er
fenis der kinderen. Mijnen Heere heeft het beliefd, mij 
vele onbekende aangezichten te doen toelachen, en 
Hij heeft mij weltevreden gemaakt met een geleende 
haardstede en een geleend bed; ik'word onthaald 
met de vreugde des Heiligen Geestes; en mijn Ko
ninklijke Koning draagt mijne onkosten op een eer
lijke wijze. Ik heb meer liefde tot den reuk van 
Christus zoeten adem, dan tot des werelds goud. 
Ik wou dat ik hulp had, om Hem te prijzen. De 
groote engel des Verbonds, de Zone Gods bevestige 
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u op uwen rotssteen, en beware u tot den dag zijner 
toekomst. , _ 

De uwe in zijnen zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen. SAMUEL EHETOBFOBT. 

7 Maart 1637. 

Aan Carletoun. 

DE 34STE BEIEF. 

Waarde en zeer geëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uwen brief van mijn broeder gekregen op denwelke 
ik nu in 't bizonder ga antwoorden. Ik belijd twee 
dingen van mijzelven. 

1 Het smart en kwelt mij zeer, dat de menschen 
zouden denken, dat er iets is in mij. Hu is mijn 
<*etuige, voor wien ik ben als kristal, dat de heime
lijke huisduivels (die mij te dikwijls gezelschap 
houden) en die poel der verdorvenheid (.dien ik 
binnen mij vind) mij een laag zeil doen voeren; en 
indien anderen zagen wat ik zie, zn zouden mij 
voorbij en niet op mij zien. __ .. 

2. Ik weet, deze stortregen van zijn vrne genade 
moest op mij zijn of anders zou ik verdord zijn. 
Ik weet ook,' dat ik van noode heb een vuistslaande 
verzoeker, opdat de genade in oefening gesteld, en 
ik laag gehouden word. Waarde en lieve broeder 
in onzen Heere Jezus, ik schrijf dit uit mijn hart 
dat gij nu leest. 1. Ik erken, dat Chnstus_ en het 
zweetèn en zuchten onder zijn kruis mij vrij zoeter 
is, dan al de koninkrijken in de wereld zou kunnen 
zijn. 2. Indien gij, en mijn liefste vrienden m Chris
tus, eenige vrucht raapt door mijn lijden, zoo laat 
mij vrij in Gods nauwkeurige weegschaal gewogen 
worden, indien mijn blijdschap niet vervuld ZIJ. Wat 
ben ik, dat ik zou dragen de merkteekenen van 
zoo een grooten koning? Maar hoewel ik een mod
derpoel en zondige klomp ben, een ellendige ge-

: v 
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vangene van de zonde, zoo kan toch mijn Heere 
Jezus den hemel houwen uit slimmer hout dan ik 
ben (indien er slimmer kan zijn.) 3. Ik verblijdde 
mij nu met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 
dat ik nooit heb voorgehad, Christus noch de 
minste klauw of haarbreed der waarheid te brengen 
tot een schikking. Ik heb gewenscht, Christus ge
heel en al alleen te hebben en te houden, en dat 
Hij nooit zijn kleederen zou vrijven aan die zwart-
veïlige hoer van Rome; ik ben nu wel ten volle 
betaald, zoodat mij voor tegenwoordig niets ont
breekt dan liefdekrankheid om te hebben een dade
lijke bezitting van mijn schoonsten Beminde. Ik zou 
Hem wel een schuldbekentenis van mijn trouw en hand 
willen geven, dat ik honderd jaren den hemel zou 
uitstellen van hem te ontvangen, mits dat Hij zijn 
heilig aangezicht wilde leggen aan mijn somtijds 
natte wangen. Och, wie zou zich mijner niet ont
fermen, die wist, hoe gaarne ik zou hebben, dat de 
Koning den boom des levens over mij zou schudden, 
of dat Hij mij inliet met mijn oude kruik in de 
fontein des levens, opdat ik uit die fontein dronken 
mocht worden, hier in het huis van mijn vreemde-
lingschap. Ik kan niet, ja ik wilde Christus' liefde 
niet missen; want Hjj heeft het merkteeken achter 
Zich gelaten, waar Hij mij gegrepen heeft. Hij gaat 
weg, en Hij laat mij met zijn brandende liefde 
samen worstelen, en ik kan nauwelijks mijn spijs 
krijgen van zijne liefde, vanwege zijn afwezen. Mijn 
Heer geeft mij maar halve hongerige kussen, welke 
dienen om de pijn te voeden en den honger te ver
meerderen, maar die mijn begeerten niet verzadigen ; 
dat Hij mijne ziel zoo spaarzaam onderhoudt tot 
dezen loopbaan, zulks maakt mij mager. Ik heb ge
kregen het beste en uitgelezenste van Christus' 
kruizen, ja 't voornaamste en de bloem van 't goud 
van alle kruisen, om getuigenis te dragen aan de 
waarheid; en hierin vind ik vrijheid, blijdschap, 
toegang, leven, troost, liefde, geloof, onderwerping, 
geduld en voornemen, om vermaak te hebben in het 
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opwachten; en meteen is Hij niij in mijn loop ge
naderd, en heeft mij het goud en de kroon doen 
zien Wat mis ik anders dan de genieting en 
dadelijke bezitting, die bewaard wordt voor m p 
vaderland? Dat niemand denke, dat hij aan Christus 
verlies zal doen, in voor Hem te lijden. 4. Wat deze 
tegenwoordige beproevingen betreft, zij zip zeer ge
vaarlijk, want het volk zal tot den val gebracht wor
den eer zij het weten, door goed gewasschene wit-
vellige voordeksels van middelmatigheid; maar het 
is de kracht van den grooten antichrist die m dit 
land werkt. Wee, wee, het afvallige bchotland, er 
is toorn, en een beker van rooden wnn, van de 
gramschap des Almachtigen Gods m des Meeren 
hand, zoodat zij zullen drinken en spuwen, en val
len en niet weder opstaan. De ster genoemd Alsem 
en Gal is in de fonteinen en rivieren gevallen en 
heeft hen bitter gemaakt; het zwaard des Heeren is 
gevaagd tegen de nietige herders van het land; 
vrouwen zullen gelukkig achten de onvruchtbare 
baarmoeder en misdragende borsten; alle harten 
zullen bezwijken, en alle knieën zullen beven, bet 
einde is gekomen, de luipaard en de leeuw zullen 
tegen onze steden waken; groote en schoone huizen 
zullen woest zijn zonder een inwoner. De Heere 
heeft gezegd: Bidt niet voor dit volk, want Ik heb 
mijnen vrede van hen weggenomen; evenwel des 
Heeren derdepart zal door het vuur komen, geluk 
o-elouterd goud, tot den schat des Heeren; de ver
drevene van Schotland zullen weder samen verga
derd worden, en de woestijn zal bloeien als een 
bloem, en uitspruiten, en groeien als de roos van 
Saron en groot zal de heerlijkheid des Heeren over 
Schotland zijn. 5. Ik word hier besprongen door de 
o-eleerde en geslepene verstanden van dit ^onmlf" 
rijk; maar alle eer zij mijnen Heere; de waarheid 
belacht maar de benevelde en verblinde schriftge
leerden en twistenden van deze wereld, en bods 
wijsheid maakt hen beschaamd, en Christus tnuni-
feert in zijn eigen sterke waarheid, die voor zich-
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zelve spreekt. 6. Ik twijfel niet, of mijn Heer maakt 
mij gereed voor zwaarder beproevingen; ik ben wel 
volvaardig, op het goede welgevallen van mijn Heer 
in de sterkte van zijn genade, tot alles waartoe Hij 
mij zal gelieven te roepen ; ook zal de laatste zwart-
ziende bode, de dood, niet aan de deur stil gehouden 
worden, als Hij zal kloppen; indien mijn Heer wil 
geëerd zijn, door zulk een als ik ben, hoe blij en 
vroolijk zal mijn ziel zijn! Laat Christus met mij 
uitkomen tot een heeter gevecht dan dit is, en ik 
zal geen vleesch vreezen; ik weet, dat mijn Meester 
't veld zal winnen, en dat Hij de bestiering van 
mijn lijden in zijn eigen handen heeft genomen. 
7. Betreffende mijn verlossing, dezelve gelukt niet; 
ik moet hier, door mijns Heeren genade, mijn hand 
op mijne mond leggen, om stil te zwijgen en te 
wachten; mijn Heere Jezus is op de reis, ter mijner 
verlossing; ik wil niet ontevreden zijn, omdat Hij 
niet zoo vlug loopt als ik wel wilde, 't zal mij best 
zijn te wachten, totdat de hoog opzwellende rivieren 
vallen, en totdat mijn Heere opstaat als een held 
na den sterken drank ; ik heb nog niet tot den bloede 
toe tegengestaan. 8. O hoe menigmaal word ik in 
het stof nedergeworpen en gedrongen door den ver
zoeker (die zijne eigen zaak kan doen op onze 
liegende bevattingen) om te zondigen tegen de on
veranderlijke liefde van mijn Heer. Als ik denk aan 
de musschen en zwaluwen, die hunne nesten bouwen 
in de Kerk van Anwoth, en aan mijn stille sabba-
ten, zoo zien mijn droeve zeere oogen scheel op 
Christus, en vertoonen Hem aan mij als toornig. 
Maar in deze beproeving (al de eer zij voor onzen 
vorstelijken en Koninklijken Koning) zeilt het ge
loof fraai voor den wind met het zeil in top, en 
voert er den armen passagier door. Ik leg een ver
bod op mijn gedachten, dat ze geen lasteringen aan
nemen van mijn eenigen, eenigen beminde. Laat Hem 
zelfs zeggen met zijne eigen mond: er is geen hoop, 
nochtans zal ik sterven in dat zoete bedrog. Het 
is zoo niet, ik zal de zaligheid Gods zien; laat mij 
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dadelijk bedrogen zijn, en nooit aan 't droge land 
komen, het is mijn vreugde te gelooven onder wa
ter, en te sterven met geloof in mijn hand, grijpende 
Christus. Laat mijn bevattingen van Christus naar het 
graf', ja naar de hel met mij gaan; ik mag, ik durf 
dezelve niet laten varen; ik hoop Christus' pand te 
houden, indien Hij nooit komt dat te lossen, zoo 
laat Hem zien, ho'e Hij het maakt met zijn belofte. 
Ik weet dat vermetelheid, hoewel het enkel stout
heid is, zoo stijf onverzettelijk niet zal zijn in zware 
beproevingen. Nu, mijn liefste in Christus ! de groot
ste Engel des Verbonds, de alleenwijze en alge-
noegzame Jehova bevestige u tot het einde toe. 
Ik hoor, dat de Heere te uwen huize is geweest, 
en uwe vrouw thuis gehaald heeft naar hare rust. 
Ik weet, mijnheer, dat gij ziet, dat de Heere de 
pennen van uwe tent losmaakt, en uwe liefde van 
deze gepleisterde en vergulden wereld voor Zich ver
zoekt, en u toeroept, dat gij uzelven gereed zult 
maken, om te gaan naar uw Vaders land, 'twelk 
een zoete vrucht zal zijn van die bezoeking. Gij 
weet, het was een koningswoord, als Hij naar om
hoog opvoer, dat Hij den Trooster zou zenden; wel 
gij hebt recht en deel aan die belofte. Doe mijn 
liefdegroeten aan uw vader, zeg hem, dat het laat 
een zwarte nacht met hem is, dat hij zoo lang 
aan den waterkant ligt, is, opdat hij zijn papieren 
zou overzien, eer hij scheep gaat, en dat hij m 
staat zij, om zijn laatste antwoord voor zijn Richter 
en Heer te geven. Alle liefde, alle barmhartigheid, 
alle genade en vrede, alle vermenigvuldigde zalige 
vertroostingen, alle blijdschap en geloof in Christus, 
alle vastheid en bevestigende kracht der genade, en 
de goedgunstigheid Desgenen, die in het braam-
bosch woont, zij met u. 

Uw onwaarde broeder in zijn zoeten 
Heere Jezus, 

SAMUEL EHETOBFOBT. 
Aberdeen, 15 Juni 1637. 
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Aan Maria Macknaucht. 

DE 35STE BKIEP . 

Waarde en allerliefste in den Heere! 

Ik heb altijd, sinds ik u gekend heb, dien kleinen 
wijngaard Tan des Heeren planting in Galloway, 
liefgehad; maar nu Teel meer, sedert ik heb ge
hoord, dat het Hem, die zijn Tuur te Zion, en te 
Jeruzalem zijn OTen heeft, behaagd heeft een oven 
onder u te zetten, onder de eerste in dit koninkrijk; 
Hij die de oude dingen nieuw maakt (nademaal 
Schotland een oude vervuilde en verroeste kerk is), 
begint een nieuwe zuiTere bruid Tan haar te maken, 
en een jonge kuische Trouw uit het Tunr tot Zich-
zeken te brengen. Dit Tuur zal gebluscht worden, 
zoodra Christus een reine bruid door het vuur heen
gebracht heeft. Daarom, mijn zeer geliefde in den 
Heere, vreest niet voor een worm; Treest niet worm
ken Jakobs! Christus is in dat pleidooi, en Hij zal 
't proces winnen. Belast een ongelooTig hart op 
straffe Tan hoogverraad tegen onzen grooten en ko
ninklijken Koning Jezus, dat het door geloof' af-
hange, en gerustelijk wachtte op onzen Heer. Gaat 
in uw binnenkameren, en sluit de deuren achter u 
toe; keert gijlieden in tot uwe sterkte, gij gevan-
gene, die daar hoopt; gij duiren, vliegt in tot Chris
tus' vensteren, totdat de grimmigheid over zij, en 
den storm voorbij zij. Verheerlijkt den Heere in uw 
lijden, en neemt zijn banier van liefde, en spreidt 
ze voor u; anderen zullen u Tolgen, indien zij zien, 
dat gij sterk zijt in den Heere; hun vrijmoedigheid 
zal leTen krijgen door uwe christelijke gedragingen; 
ziet opwaarts, en merkt wie er komt; heft uw hoofd 
op, Hij is op weg, komende om te behouden, in 
kleederen in bloed geTerfd, en Hij reist in groot
heid Tan zijn sterkte. Ik lach, ik zie vroolijk, ik 
spring op Tan vreugde, dat ik Christus zie komen, 
om u zoo schielijk te behouden. O wat maakt 
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Christus wiide schreden! drie of vier heuvelen zun 
voor Hem maar een stap; Hi] huppelt over de ber
gen. Christus heeft een slag. bevolen tauchen « g 
arme zwakke heiligen en zijn vijanden, hn kiest 
de wapenen voor beide partijen, en Hu zegt tegen 
de vijanden: neemt gij een zwaard van staal wet, 
macht, parlementen en koningen aan uwe zude, dat 
s uw wapentuig; en Hij zegt tot zijn heiligen: 

ik glef u een slecht houten zwaard in uwe hand, 
en dat is: Uiden, slagen krijgen, Grooving van uwe 
goederen. En met uw houten zwaard zult ge de 
Sverwinning krijgen en bevechten. Is niet Christus 
door de slof en vfn diepe ellende en groote benauwd
heden heengesleept? En nochtans heeft Christus, 
die uw Hoofd is, zijn leven daardoor gehaald, hoe
wel niet met een heele huid. Gi lieden znt Christus' 
Tede" en Hij trekt zijn leden achte,• Zicl^.doorien 
doornheg heen naar den hemel toe; Christus zal ten 
een gen dage niet zooveel als een gepijnigde hebben 
mTar er zifn groote stukken en deelen van Christus 
verborgen lichaam, die nog niet b nnen de poorten 
van de groote hooge stad, het nieuwe Jeruzalem, 
X - en de draak zal zoolang naar Christus staan, 
aïs er een deel of lid van Christus' lichaam buiten 
den hemel is. Ik zeg u, Christus zal nieuw werk 
maken van het oude verworpene Schotland, en Hij 
ïï W a d e r e n de oude gebrokene berderen van zijn 
Tabernakel, en dezelve aaneen a c h t e n en nagelen; 
onze verzoeken en smeekingen zun m den hemel 
o p g e l i d t Christus heeft er koffers vol van; er .is 
S h i r t gheid aan de andere zijde van dit zun 
kruis; er is een goed antwoord op al onze verzoek
schriften toegestaan. Ik moet u zeggen, wat de be
minnelijke Jezus, de schoone Jezus de Koning Jezus 
Tan mime ziel gedaan heeft; somtijds zendt "Hg mg 
een dronk, al L a n d e , en Hij spreekt zachtjes een 
woord door de muur heen, en ik ben wehevreden 
met de vriendelijkheid door de twee de hand, zgn 
bode is mij altijd welkom, wie het ook zij., maar 
op andere tijden wil Hij zelfs bode zijn en 
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ik krijg den drinkbeker des heils uit zijn eigen hand 
(dewijl Hij het mij brengt) en wij kunnen niet rus
ten, voordat wij in elkanders armen zijn; en o hoe 
zoet is een versehe kus van zijn heilige mond, zijn 
adem die door een kus gaat, op mijn arme ziel,'is 
zoet, en er ontbreekt niet aan, dan dat ze te kort 
is; ik ben zorgeloos, en vraag er niet veel naar, al 
zouden mijn lendenen, rug en schouders en hoofd 
in stukken komen rijten, in op te stappen tot mijns 
Vaders huis. Ik weet, mijn Heer kan lange en breede, 
hooge en diepe heerlijkheid maken voor zijn Naam 
uit dit slechte lichaam, want Christus ziet er niet 
naar, uit welke stof Hij heerlijkheid maakt. Mijn 
zeer_ geliefde, gij hebt mij dikwijls verkwikt, maar 
dit is gezet in mijn Meesters rekenboek; Hij is uw 
schuldenaar voor mij ; maar indien gij nu in mijn be
narden toestand iets voor mij doen wilt, gelijk ik weet 
dat ge wilt, zoo zegt alle mijn lieve vrienden, dat 
een gevangene is geboeid en geketend in Chris
tus' liefde (Heere, maak de boeien nooit los) en la
ten zij en gij te zamen mijn hartelijke groeten 
doen aan mijnen Heere Jezus, en dankt Hem voor 
een arm vriend; ik verzoek dat uw man den brief 
leze; ik zend hem den zegen van een gevangene; 
ik wil aan hem verplicht zijn, indien hij willig is 
te lijden voor mijn waarden Meester. Lijden is het 
gouden kleed van den belijder; er zal geen verlies 
door komen aan Christus' zijde; gij zijt getuigen 
geweest van veel vreugde tusschen Christus en mij 
op de maaltijden van gemeenschap, welks gedach
tenis, hoewel ik nu in 't geheim word onthaald, 
mijn hart doorgraaft; want ik ben gesteld van het 
hooger eind van de tafel en van des Konings eerste 
gerecht, tot het lager eind, ontvangende alleen wat 
op mijn tafelbord, en zijn brokjes spijs zijn mij zoet. 
Ik dank mijn Heer niet min voor geborgde kruim-
kens, dan wanneer ik aan de tafel van gemeenschap 
onthaald werd te Anwoth en Kirk-cudbricht ; bid, 
dat ik eenen dag van Christus mag hebben in het 
openbaar, gelijk ik er onlangs gehad heb, eer mijn 
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oogen door den dood gesloten worden. Och, dat 
mijn Meester weder met mij wilde komen huishou
den, en mij weder de sleutels van zijn wijnkelder 
leenen; en' dat God mij tot dien tijd toe geborgde 
drank zond. Gedenk mijne liefde aan Christus' 
maagschap, zoo velen bij u zijn; ik bid om den 
zegen van den Vader van Christus over hen allen. 
Genade zij met u; de zegen van een gevangene zij 
met u. Ik schrijf het, en ik blijf er bij, God zal 
heerlijk zijn in Maria Macknaucht, als deze stortbui 
zal over zijn. O vrouw, geliefde van God, geloof, 
verblijd u, zijt sterk in den Heere. Genade zij uw deel. 

Uw broeder in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOREORT. 

Aberdeen, 15 Juni 1637. 

Aan Johannes Gordon van Bisco in Galloway. 

D E 36STE B R I E F . 

Mijn waarde en lieve broeder! 
Breng uw kort zandglas niet verkeerdelijk door, 

hetwelk zeer snel loopt: zoek uwen Heer bijtijds. 
Laat mij een schrift van uw hand krijgen, van een 
belofte aan God; dat gij door zijn genade een nieu
wen koers zult nemen, om met God te wandelen; 
de hemel is niet zoo dicht bij. Ik vind het al zwaar 
een christen te zijn; daar is geen weinig geduuw en 
gedrang om de poort des hemels in te dringen, het 
is een kasteel, dat met geweld ingenomen wordt. 
Velen zullen zoeken in te gaan en zij zullen niet 
kunnen. Ik bid en betuig in den Heere, maakt toch 
geweten van lichtvaardige reden in drift gespro
ken, van woedende en schielijk wrekende toorn, 
van het nachtdrinken, van onnoodig gezelschap hou
den, van Sabbatsschending, van iemand die onder u 
staat, leed te doen met woorden of' werken, en uwe 
vijanden zelfs te haten. Zoo gij het koninkrijk Gods 
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niet krijgt als een kindeken, en zachtmoedig en een
voudig ' zijt als een klein kind, zoo kunt gij het 
koninkrijk Gods niet ingaan; dat is een woord dat 
u zeer raken zou, en u doen bukken en verootmoe
digen, en make dat uw groote moed valt. Ik 
weet, dat zal niet licht te doen zijn, maar ik beveel 
het u aan, zoo zeer gij uw deel aan 't koninkrijk 
der hemelen zoekt te hebben. Broeder, ik kan uit 
nieuwe bevinding van Christus tot u spreken. O, 
indien ge in Hem zaagt wat ik zie; een beke van 
Gods onzichtbare vreugde is over mijn ziel gevloeid, 
van onder tot boven, sinds ik van u afgegaan ben; 
ik wensch, dat ik een deel mocht missen, mits dat 
gij 't mocht hebben, opdat uwe ziel krank van liefde 
tot Jezus mocht worden ; of liever, dat ze met Hem 
verzadigd mocht worden. Deze leemen afgod der 
wereld zou u niet een oliekoek waardig schijnen; 
de tijd zal uit deszelfs bezitting verteren, als de 
oogbanden breken en de adem koud wordt; en de 
gevangene ziel ter venster uitkijkt van het leemen 
huis, gereed om in de eeuwigheid over te stappen, 
wat zoudt ge dan geven voor een lamp vol olie? 
Och, zoek het nu; ik verzoek van u, dat ge straft 
en inbindt het vloeken en zweren, het liegen en 
drinken, het sabbatschenden en ledig doorbrengen 
van des Heeren dag, met uit de kerk te blijven, zoo 
ver als uw gezag in die parochie strekt. Ik hoor, 
dat er een man zal ingedrongen worden in die plaats, 
daar ik van Gods wege recht toe heb; ik weet, dat 
gij daarin volgens Gods Woord een stem behoort 
te hebben, Hand. 1 : 15, 16 tot het eind, en Hand. 
6 :3 , 5. Gij zoudt noode hebben, dat een bisschop 
u uit uw aardsche bezitting zou stooten ; en dit is 
ook uw recht. Wat ik aan u schrijf, dat schrijf ik 
aan uw vrouw. Genade zij met u. 

Aberdeen, 
14 Maart, 1637. 

Uw liefhebbende Herder, 
SAMUEL BHKTOEFOET. 

m ^ 
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Aan vrouw Haihill. 
DE 37STE B R I E F . 

Lieve en christelijke vrouwe! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 

zeer verlangd, om aan mejuffrouw te schrijven; maar 
dewijl inii de Heere nu bekwame gelegenheid gat, 
zoo wilde, ik niet nalaten dat te doen. Ik kan met 
nalaten UEd. bekend te maken de vriendelijke han
deling van Christus met mijne ziel, m dit huis mij
ner vreemdelingschap, opdat mejuffrouw wete, dat 
Christus alzoo goed is, als Hij genoemd wordt. Want 
als ik eerst in deze beproeving kwam (zijnde neer
slachtig en ontroerd wegens beschuldigingen en ja-
loeziën over zijn liefde, wiens naam en getuigenis 
ik nu drage in mijn banden) vreesde ik mets meer, 
dan dat ik als een dorre boom over de heining 
van den wijngaard was geworpen; maar gezegend 
zij zijn groote naam, de dorre boom was m het 
vuur ' en verbrandde niet ; zijn dauw kwam neder 
en verkwikte de wortel van een verwelkte plant; 
en nu is Hij weder met vreugde gekomen, en heelt 
zijn verbannen en verdrukten gevangene willen 
onthalen met de vreugden van zijn vertroostingen; 
nu ween ik, maar ik ben niet droevig; ik word ge
kastijd, maar ik sterf niet; ik heb verlies, maar mg 
ontbreekt niets; dit water kan mij met verdrinken, 
dit vuur kan mij niet verbranden, vanwege de goed
gunstigheid Desgenen, die in bet braambosch woont. 
Het slimste van Christus, zijn smaadheid, zijn kruis, 
is beter dan de schatten van Egypte. Hij heelt voor 
een arm zondaar zijn deur geopend, en hem m zun 
wijnhuis genomen, en heeft mij zoo krank van helde 
tot mijnen Heere Jezus gelaten, dat indien ik over 
den hemel te beschikken had, ik denzelven wilde ge
ven voor Christus, en ik zou met tevreden zijn ten 
hemel te gaan, tenzn ik verzeker ware, dat Chris
tus daar was. Ik zou niet geven, noch wisselen wil
len mijne banden voor 't fluweel der Bisschoppen, 

m 
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noch mijn gevangenis voor hun koetsen, noch mijn 
verzuchtingen voor 't lachen van de wereld. Deze 
leemen afgod, de wereld, heeft geen groote achting 
in mijn ziel ; Christus is gekomen, en is weggeloopen 
naar den hemel met mijn hart en mijne liefde, zoo
dat noch hart, noch liefde het mijne is. Ik bid God, 
dat Christus die heide mag houden zonder die weder 
uit te keeren; naar mijn achting, naardat ik nu ge
steld ben, indien mijn deel van 't leem dezer wereld 
werd uitgeroepen en verkocht, ik meen, dat ik het 
niet een spoog waters zou waardig achten. Ik zie 
dat Christus' liefde zoo koninklijk is, dat zij geen 
mede-minnaar wil verdragen, zij moet een troon ge
heel alleen hebben in de ziel; en ik zie wel, dat de 
appelen de jonge kinderen kunnen bekoren, al zijn 
zij wormstekig. De van de mot gebetene pleizieren 
van deze tegenwoordige wereld doen de kinderen 
gelooven, dat tien is een honderd; en evenwel al de 
vermakelijkheden die hier te genieten zijn, zijn maar 
schaduwen; indien zij maar de gordijn, die tusschen 
hen en Christus is, wilden opschuiven, zij zouden 
zich dwazen achten, die zoolang den Zoon Gods niet 
recht gekend hebben. Ik zoek niet meer naast den 
hemel, als dat Hij verheerlijkt mag worden in een 
gevangene van Christus, en dat velen mijnenthalve 
mochten prijzen zijn hoogen en heerlijken naam, die 
de zuchting van den gevangene hoort. Beveel mij
nen dienst aan mijnheer uw man, en aan uwen zoon, 
mijn goede bekende,- ik wensch dat Christus zijn 
jonge liefde mag hebben, en dat hij al in den 
morgen mag loopen naar de poort, om te zoeken 
hetgeen deze wereld niet kent en daarom niet zoekt. 
De genade onzes Heeren Jezus Christus zij met u. 

De uwe ia zijnen zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOET. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

% 
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Aan den hoogwaardigen heer mijnheer Lindsay. 
DE 38STE BRIEF. 

Zeer eerivaardige en mijn zeer goede heer! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij uwe hoog-

achtbaarheid; vergeef mijn stoutigheid, dat ik mij 
zelven aan u, hoog-achtbaarheid, kome uitlaten, in 
dezen zoo noodigen tijd, waarin uw vermoeide en vrien-
delooze moederkerk rondom ziet, om te merken, of 
iemand van haar zonen dadelijk haar jammerlijke 
gestalte beklaagt. Daarom mijn lieve en waarde 
lieer, ik bid u in de ingewanden van Christus, ont
ferm u over die weduw-gelijke Zuster en Bruid van 
Christus. Ik weet, haar man is niet dood, maar hij 
schijnt te zijn in een ander land, en hij ziet en 
merkt wel, wie zijn ware en teerhartige vrienden 
zijn, die in 't water durven duiken, om de zinkende 
waarheid naar het droge land te brengen; en wie 
van de edelen hunnen arm willen opsteken, om een 
slag af te keeren van 't gekroonde hoofd, van onzen 
Koninklijken Wetgever, die in Zion heerscht, die in 
den dag van zijn twisting voor Jakob zal pleiten 
en strijden. Het is nu tijd, mijn waarde en edele 
heer, voor ulieden, die de kleine voedstervaders zijt, 
(onder onzen souvereinen Vorst) kloekmoedigheid 
aan te nemen voor den Heere Jezus, en een arme 
weeze, sprekende uit het stof, op te vatten en in 
uw armen te omhelzen Christus' Bruid. Hij heeft 
niemand meer, die 't vermaak van zijn oogen is in 
Schotland, dan deze eene kleine zuster, wier borsten 
weleer wel gefatsoeneerd waren; zij verrukte weleer 
haar liefste met haar oogen, en overwon hem met 
haar schoonheid; zij zag er uit als de dageraad, 
schoon als de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk 
als slagorden met banieren, hare lengte was gelijk 
den palmboom, en haar borsten als de druiftrossen, 
en zij hield den koning gebonden op zijn galerijen, 
Hoogl. 4 :9 , 6 : 10, 7 :5 , 7. Maar nu is de kroon 
van haar hoofd gevallen, en haar goudis verduisterd, 
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en onze witte Nazireërs zijn zwart geworden als 
een kool. Zalig zijn ze die willen uitkomen, en hel
pen Christus tegen de machtigen. De schilden der 
aarde en edelen zijn aan Christus hun eer schuldig, 
en dienden hun heerlijkheid en eer te brengen tot 
het nieuwe Jeruzalem, Openb. 21:24. Helaas dat de 
grooten zoo verre zijn, van zich aan het zoete juk 
van Christus te onderwerpen, dat zij _ banden .ver
scheuren, en denken, zij behoorden niet te voet te 
gaan, als Christus te paard rijdt; en dat iedere wenk 
van Christus, gebiedende als een koning, een last 
is als een ijzeren berg, en dat ze daarom zeggen: 
Deze man zal over ons geen Koning zijn; wij moe
ten een anderen Koning hebben dan Christus in zijn 
eigen huis. Daarom, kniel voor Christus, en kus 
den Zoon, en laat Hem uwe edelheids stem hebben, 
als uw eenige Wetgever. Ik verzeker mij, als gij 
deze oude woeste herberg van dit vergankelijke le
ven zult verlaten, en met uwen waard zult afrekenen, 
en hiervandaan zult scheep gaan, en in de eeuwig
heid overgaan, 'twelk is de overzijde van den tijd, 
en een zandglas van zestig jaren zal uitgeloopen 
zijn, dan zult gij bevinden, dat achterom te zien 
naar 'tgeen gij gedaan, gesproken en geleden hebt 
voor Christus en zijn lieve bruid (die Hij met dat 
bloed, 'twelk kostelijker is dan goud, gerantsoeneerd 
heeft) en voor de waarheid, en voor de vrijheid van 
Christus' Koninkrijk, uwe rekening u zoeter zal 
doen aanzien en toelachen, dan indien gij twee gou
den werelden uw nakomelingen had na te laten. 0 
mijn lieve heer, bemerk dat onze Meester, en de 
eeuwigheid, en 't oordeel en de laatste rekening in 
een oogenblik ons overkomen; het geluid van de 
laatste bazuin 'twelk nu aanstaat, zal verdrijven alle 
stukken van Parlementen, al de besluiten van voor
noemde vergaderingen tegen Christus, onzen Wet
gever. Er zal binnenkort een afkondiging geschie
den, door een staande in de wolken, dat er geen 
tijd meer wezen zal, en dat er geen hoven der lee-
nien koningen meer wezen zullen, en dat er geen 
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gevangenissen, arresten, verbeurten der edelen, toorn 
der koningen, gevaar van landen, huizen en naam 
om Christus' wil meer wezen zullen. De spanlengte 
van tijd van deze wereld is nu gebracht tot minder 
dan een halve duim breed, en tot het punt van den 
avond des daags van deze oude en grijsharige we
reld. En daarom zijt vast en stijf voor Christus en 
zijn waarheid voor een tijd. En vreest hem niet 
wiens leven door zijn neusgaten uitgaat, die als een 
menseh zal sterven. Ik ben verzekerd, Christus is 
voldoende, en bekwaam genoeg om vergelding te 
doen voor iets, dat voor Hem in gevaar gesteld of 
gegeven is; verlies voor Christus is zooveel, als ons 
goed in de bank gelegd in Christus' hand ; aardsche 
koningen zijn geliefkoosde leemen godekens en af
goden van den tijd, maar een gezicht van onzen 
onzienlijken koning zal al de heerlijkheid van deze 
wereld verduisteren en verlagen. Ten dage van Chris
tus zal dè waarheid geen verraad, maar waarheid 
zijn. Helaas, het is beklaaglijk, dat het stilzwijgen 
nu (wanneer het dak van des Heeren huis aan brand 
is) is het fijnste en uitgelezenste van de hoffe
lijke en politieke wijsheid, en dat een dekmantel 
te werpen over een goede belijdenis (alsof zij voor 
het licht beschaamd was) gerekend wordt voor een 
verstandigen en zekeren weg, om door dit leven te 
geraken. Maar de veiligste weg, daarvan ben ik ver
zekerd, is te verliezen en te winnen met Christus, 
en trefflijk te wagen voor Hem; want de hemel 
is maar een gezelschap van edele avonturiers voor 
Christus. Ik durf er mijn ziel voor stellen, dat Chris
tus nog in Schotland zal groenen en bloeien als 
de roos van Saron, hoewel zijn blad nu schijnt te 
verwelken en zijn wortel op te drogen. Uwe' edele 
voorouders zijn onder de voortreffelijken van deze 
natie aangeschreven geweest, als de zekere vrienden 
van den Bruidegom, en dapperen voor Christus. Ik 
hoop, gij zult hen volgen, om op de straten te ver
schijnen voor denzelf'den Heer; de wereld is steeds 
ja en neen omtrent Christus; het zal uwe heerlijk-

ui 
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heid zijn, en het zekere grondvest van uw huis (nu 
de huizen omlaag tuimelen, en de vogelen hun nes
ten daar houwen, en distelen en doornen groeien, 
waar de edelen hunne tafelen dekten) indien gij 
uwen staat en edeldom openzet voor dezen edelen Ko
ning Jezus, met welken de geschapene machten der 
wereld steeds in hevigen strijd zijn; heel de wereld 
zàl voor Hem nedervallen, en zoo waarachtig als 
God leeft, iedere arm die opgeheven is, om de kroon 
van zijn koninklijk hoofd te nemen, of die weigert 
dezelve op zijn hoofd te houden, zal van het schou
derblad afgebroken worden. De oogen, die Christus 
zien weenen in zak en asch, en zich wentelen in 
zijn bloed, en niet willen helpen, o die oogen zullen 
wegrotten in hun holen. O indien gij, en de edelen 
van dit land, de schoonheid zaagt van dat werelds 
wonder, Jezus onze Koning, en zijn heerlijkheid, 
die wegens zijn uitnemendheid is der engelen won
der en des hemels wonder! O wat zouden de men
schen dezen leem en staat, dit leven van den tijd uit
gegeten, deze wormstekige en mottige _ wereldsche 
heerlijkheid achten in vergelijking van dien Schoon
ste onder de menschenkinderen, van den Zoon 
van des "Vaders vermaak. Ik heb maar kleine be
vinding, van te lijden voor Hem ; maar laat mijn 
Richter en Getuige in den hemel mijn ziel leggen 
in de weegschaal van gerechtigheid, indien ik niet 
een jongen hemel en een klein paradijs van heer
lijke vertroostingen en zielvermakende liefdekussen 
van Christus vind, hier beneden de maan, in voor 
Hem en voor zijn waarheid te lijden; en die heer
lijkheid, vreugde en vrede en vlammen van liefde, 
die ik dacht dat bewaard werd tot den tijd des 
avondmaals, als wij gelegener tijd zullen hebben, om 
tot onze bekomst onthaald te worden op Chris
tus, dezelve heb ik gevoeld in heerlijke beginsels in 
mijn banden voor dezen vorstelijken Heere Jezus. 
Och, het is mijn droefheid, mijn 'dagelijksche smart, 
dat de menschen niet willen komen en zien. Ik zou 
mij nu schamen te gelooven, dat het mogelijk zou 

K:ï, 



MR. SAMUEL RHETORFORT. 113 

zijn, dat eenige ziel zou denken, dat hij voor Christus 
verlies zou kunnen doen, aangenomen dat hij Christus 
leende de heerlijkheid van Lindsay of een dergelijken 
grooten wereldschen staat. Daarom mijn waarde en 
lieve heer, zet uw aangezicht tegen de tegenstan
ders van Jezus, en laat uwe ziel moed nemen, om 
onder zijn banier te komen, om te verschijnen als 
zijn soldaat voor Hem; en dan zullen de zegeningen 
van een vallende Kerk, de gebeden der gevangenen 
van hoop, die naar Zions vreugde wachten, en de 
goedgunstigheid Desgenen, die in het braambosch 
woonde en het brandde niet, met u zijn. Aan zijn 
zaligmakende genade beveel ik uw edelheid en uw 
huis, en blijf steeds Christus' gevangene en 

uw edelheids verplichte dienaar in 
mijnen zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETORFOBT. 
Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan mijnheer Boyd. 
DE 39STE BEIEE. 

Mijn zeer waarde en goede Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Jk ver
blijd mij te hooren, dat gij in den dageraad van 
uwen korten dag den Heere Christus behartigt, en 
dat gij de eer van zijn kroon en koninkrijk bemint. 
Ik bid uw edelheid, begin toch nu uwe liefde te 
bewerken, en maar in eenen vorm te gieten, opdat 
ze alleen voor Christus zij ; want als uwe liefde nu 
onder handen is en gefatsoeneerd wordt, zoo zal ze 
best op Christus vatten; indien iemand anders dan 
Jezus dezelve grijpt, terwijl zij groen en jong is, 
zoo zal Christus u een onaangename en vreemde 
wereld zijn. Verloof de verblijfplaats uwer ziel eerst 
aan Christus, en sta op uw eerste verbond, en 
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houd u bij Jezus, opdat Hij u oprecht vinde. Het 
is licht, een pijl te besturen en recht te zetten, eer 
de pees getrokken is, maar als zij eens getrokken 
en in de lucht is, en zij is beginnen te vliegen, dan 
hebt ge geen kracht met allen om die te gebieden. 
Het was een gezegende zaak, indien uwe liefde nu 
alleen op Christus kon mikken, zoodat dit schoone 
aangezicht het doelwit was, waarnaar gij schoot; 
want als uwe liefde losgelaten is, en uit uwe han
den, en zich beweegt om een afgod in te halen, en 
een hoerachtig kijkreisje heeft aangenomen, om een 
onbekenden en vreemden minnaar te zoeken, dan zult 
gij geen kracht hebben om de pijl te halen, of om 
uwe liefde te vermeesteren; nu gij zult bezwaarlijk 
aan Christus geven, 'tgeen gij nauwelijks zelfs hebt. 
Ik spreek dit niet alsof de jonkheid zelfs den hemel 
en Christus tot zich kon halen, geloof het mijnheer, 
het is nauwelijks te gelooven wat een nest van ge
vaarlijke beproevingen de jeugd is; hoe onbedacht
zaam, dwaas, trotsch, ijdel, hoofdig, lichtvaardig, 
godslasterend en zorgeloos omtrent God dit deel van 
uw leven is, zoodat de duivel in dien ouderdom 
een opgesierd en gevaagd huis voor zich vindt, en 
voor zeven duivelen slimmer dan hij zelfs is; want 
dan zijn de hartstochten te paard, opgeblazen en 
woelende; dan heeft de oude mensch bloed, lus
ten, veel wils, en weinig verstand, en handen en 
voeten, dartele oogen, en godslasterlijke ooren als 
zijn dienaars, en als eens konings officieren om op 
zijn bevel te komen en te gaan, naar zijn wil. Dan 
is een groen geweten zoo buigzaam als een tak van 
een jongen boom; zij is dan voor ieder weg; dan 
overmag haar iedere godsdienst, iedere snoode koers. 
En daarom, o wat is dat een zoet koppel, wat een 
heerlijk juk is de jeugd en genade, Christus en een 
jong mensch! Dit is een paar dat niet te vinden is 
in iedere stad. Niemand die bij Christus geweest is, 
kan tot uw edelheid een rapport brengen, dat over
eenkomt met zijn waardigheid; komt en ziet, is de 
getrouwste bode, om van Hem te spreken ; weinig ' 
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overtreding zou kracht genoeg hebben, waar dit 
was. Het is onmogelijk, in Christus' liefde heerlijk 
uit te breiden, te liegen, en boven de waarheid te 
gaan. De spraak der engelen of de liefdeboeken ge
schreven door de vergadering van de serafijnen (al 
hun verstand zijnde samengevoegd en ineengesmol-
ten) zou voor _ eeuwig zijn onder de waarheid, en 
niet overvloedig genoeg de zaak verklaren, zoo-
als zij is. De oneindigheid, de onbepaaldheid van 
die onvergelijkelijke uitnemendheid die in Jezus is, 
is een groot woord. God zende mij, al was het maar 
het overschot en de overblijfsels, of een ons gewicht 
of twee, van zijn liefde zonder weerga, en aangeno
men ik kreeg nooit geen anderen hemel, (mits dat dit 
gezegende vuur eeuwig mocht branden) ik kon niet 
anders dan voor eeuwig gelukzalig zijn. Kom van 
hier, en geef uw geld wijselijk uit voor brood; 
kom hier, en besteed uwe liefde; ik heb reden, om 
dit te zeggen, omdat tenzij gij Christus geniet en 
bezit, gij een koel vriend van zijn bruid zult zijn; 
want het is liefde tot den man, 'die vriendelijkheid 
verwekt tegen de vrouw. Ik durf zweren, dat het 
een zegen van uw huis zou zijn, de eer van uw eer, 
en de bloem van uwe achting, zoo gij nu in uw 
plaats zooveel als gij vermoogt, uw hand leent aan 
uw weenende moeder, ja aan uw onderdrukte en be
roofde moederkerk. Indien gij haar bemint, en uzel-
yen opwekt voor haar, en de heerlijkheid van Boyd 
in gevaar stelt, om haar sluier wederom te krijgen, 
die de slaande wachters haar hebben afgenomen, 
zoo zal haar man zich zekerlijk te goed achten, dan 
dat hij aan u zou gehouden blijven door niet te 
vergelden; stukjes van heerljjkhe'id zijn klein voor 
Hem, die vele kronen op zijn hoofd heeft, en de 
koninkrijken der wereld in het hol van zijn hand. 
Het hof, eer, heerlijkheid, bestendigheid der huizen, 
gunst van prinsen zijn allen in zijn hand. O wat 
een heerlijkheid ware het, uw eer'aan Christus en 
aan zijn Jeruzalem te leenen. Gij zijt een van Zions 
geborene zonen ; uwe eerwaarde en christelijke ouders 
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durfden alles opzetten voor Christus1 zaak. Daarom 
bid ik u, door de barmhartigheden Gods, door den 
dood en wonden van Jezus, door de hoop van uwe 
heerlijke erfenis, en door den troost en hoop van al 
de vroolijke tegenwoordigheid, die gij gaarne zoudt 
hebben aan de kant van 't water, als gy uwen voet 
zult zetten in het duister graf; zijt sterk voor Chris
tus' waarheid en zijn vrij Koninkrijk: want hoewel 
gij een jonge bloem zijt, en groen staat voor de zon, 
zoo weet gij toch niet, hoe spoedig de dood uwe 
bloem zal doen afvallen, en doen verwelken, wortel 
en tak en bladeren; en daarom schrijf op, wat gij 
voor Christus te doen hebt, en maakt een schat van 
goede werken, en begin intijds; naar het schijnt 
zoo hebt gij den berg tot uw voordeel, ziet wat ge 
doen kunt voor Christus tegen dezen, die wachten 
totdat Christus' tabernakel valt, opdat ze heenloopen 
met deszelfs berderen, en dat ze hun nesten bouwen 
op den puinhoop van Zion ; zij moeten wel blind 
zijn, die niet zien, dat nu de schelmen de palen 
uittrekken, en de koorden breken, en de gordijnen 
van Christus1 weleer schoone tent verscheuren in 
deze landen. De antichrist is bezig, om die tent 
op zijn schouderen te nemen, en daarmede weg te 
gaan; en als Christus en 't evangelie uit Schotland 
zijn, droom dan niet dat uw huizen voorspoedig 
zullen zijn, en dat het wel zal gaan met den adel 
van het land; zoo waarachtig als de Heere leeft, 
de beken van uwe wateren zullen pek worden, en 
het stof van uw land sulfer, en uw land zal bran
dend pek worden, en de uil en de raaf zullen in 
uwe huizen wonen, en waar uw tafel stond, daar 
zullen distelen en netelen groeien, Jes. 34 :9—13. 
De Heere gaf aan Schotland Christus en zijn evan
gelie, de wachters zijn slecht uitgevallen, en heb
ben hun deel van 't pand verloren ; en wie ziet niet, 
dat Christus hun rechteroog en hun rechterarm ver
droogd heeft, en de herderstaven gebroken heeft, en 
dat de menschen in hunne harten vertreden zulk 
een smakeloos zout, hetwelk nergens anders goed 
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toe is. Indien gijlieden, de edelen, ook het pand weg 
doet, en weigert de twistzaken van Zion te beplei
ten tegen de openlijke vijanden van Jezus, zoo hebt 
gij daarmede gedaan. Och, waar is nu de kloekmoe
digheid en ijver van den ouden adel van dit land, 
die met hun zwaarden en gevaar van leven, eer en 
huizen Christus ons toebrachten? En nu kunnen de 
edelen niet anders dan schuldig staan aan het uit
werpen van Christus en het vermoorden van de zie
len der nakomelingen, indien zij zich zullen ver
bergen, en schuilen aan de zijden van den heuvel, 
waar geen wind is, totdat de wind den tempel Gods 
heeft neergewaaid. Het gaat nu onder den naam 
van wijsheid, dat de menschen een dekmantel over 
Christus en over hun belijdenis werpen, alsof Chris
tus gestolen goed ware, die men zich niet openlijk 
durf toeeigenen; hoewel dit een stuk van overheid 
gerekend wordt; nochtans acht God dezulken maar 
politieke dwazen en hofnarren, wat ook zij of an
dere huns gelijken wijshoofden van hen denken 
mogen, nademaal hun verdoemelijk stilzwijgen is de 
ruïne van Christus' Koninkrijk. O, maar laat het 
toch geacht wezen ware eer en heerlijkheid te zijn 
de vaste vrienden van den Bruidegom, en op te 
staan voor zijn verlaten zaak, en te strijden door 
goede middelen in de wijsheid Gods voor onzen 
zoeten Heere Jezus, en voor zijn koninklijke kroon. 
Maar ik wil gelooven, dat UÉdelheid Christus' eer 
ter harte zult nemen, en een man zijn op de straten 
(gelijk de profeet spreekt) voor den Heere en zijn 
waarheid. Aan zijn rijke genade, en zoete tegen
woordigheid, en eeuwige vertroosting van den be
loofden Trooster beveel ik UEd. en ben 

Uw edelheids dienaar in mijn zoeten 
Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOKFOET. 
Aberdeen, 7 September 1637. 
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Aan mevrouw Boyd. 

DE 40STE BKIEP. 

Mijne zeer eerwaarde en christelijke vrouw! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uwen brief ontvangen, en heb een welgevallen er 
in, dat uw gedachten van Christus bij u verblijven, 
en dat uw voornemen steeds is, door alle middelen 
't koninkrijk der hemelen met geweld in te nemen, 
hetwelk geen kleine verovering is ; en 't is ook een 
trap van wachthouding en dankbaarheid, dat men 
zijn slaperigheid en ondankbaarheid opmerkt: wij 
hebben alle goede reden om te klagen over valsch 
licht, 'twelk den dief speelt, en de lantaarnen ont
steelt, als het tot de praktijk komt, van gestadig 
met God te wandelen; onze reis wordt tienmaal 
daags in tien stukken gebroken; Christus krijgt van 
ons maar alleen gebroken en gehalveerd en afgemat 
werk, en helaas te djkwijls tegen de borst. Ik ben 
wat nader bij den Bruidegom geweest, maar als ik 
nabij kom, en mijn geringheid zie, zoo zou ik uit 
schaamte wel wederom uit zijn tegenwoordigheid 
willen zijn; maar de begeerte toch naar zijn ziel-
verkwikkende liefde houdt mij daar roodwordende 
onder gevangenschap. O wat ben ik, zulk een wal
gelijke last van zonde, dat ik sta nevens zulk een 
schoonen en heiligen Heere, zulk een hoogen en 
verhevenen, die in de eeuwigheid woont? Maar na-
demaal het Christus gelieft, Zich te buigen tot zulk 
eenen als ik ben, zoo laat de beschaamdheid worden 
terzijde gesteld, en zichzelven verliezen in zijn neer
buigende liefde. Ik zou wel van harte tevreden zijn, 
mocht ik een hoekje van des Konings zaal inhou
den. Och dat ik ware aan de overzijde van mijne 
zwakke begeerten; dan zou ik zijn waar Christus 
mijn Heer en liefhebber leeft en heerscht ; daar zou ik 
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eeuwig worden getroost door 't gezicht van zijn 
aangezicht, en verzadigd met de overklimmende 
zoetheid van zijn onvergelijkbare liefde ; maar waar
lijk, nu sta ik aan deze zijde van mijne begeerten, 
en met een hangend hoofd en zeer verlangend hart. 
Ik zie op naar den schoonen Jezus, staande verre 
van ons af, terwijl de verdorvenheid en de dood het 
aardsche lichaam zal scheuren en zuiveren, en de 
beenen van den ouden mensch der zonde zal doen 
rotten. Ondertusschen zijn wij gelukkig, dat wij aan 
den Liefste laten weten, dat wij Hem gaarne zou
den liefhebben, en zoo lang is er vreugde in het 
vrijen, aanzoeken, en nabij zijn huis te hengelen, 
ter venster in te zien, en arme zielszuchtingen en 
wenschingen te zenden door een gat van de deur tot 
Jezus, totdat God een vroolijke bejegening zendt. En 
gezegend zij God, dat na een lage eb, en zoo droe
vig woord: Heere Jezus, het is lang sedert ik u 
gezien heb, dan even onze vleugelen groeien; en 
het afwezen van den zoeten Jezus baart een nieuw 
vlies van verlangen en begeerten naar Hem. Ik 
weet, niemand heeft een fluweelen kruis, maar het 
kruis is daarvan gemaakt waar God het van hebben 
wil. Maar gewis, hoewel het geen vrije markt is, 
een kruis te koopen, zoo durf ik toch niet zeggen: 
Och, dat 'ik vrijheid had om Christus' kruis te ver-
koopen, opdat ik alzoo verkoopen zou vreugde, 
troost, gevoelen van liefde, geduld en de vriende
lijke bezoeken van een Bruidegom. En daarom, ge
loofd zij God, wij krijgen de kruisen opgekocht, en 
goedkoop. Ik ben verzekerd dat het beter ware, de 
kruisen voor Christus te koopen, dan die te ver
koopen, hoewel ons niets vrijgelaten is. En wat be
treft Christus vroolijk komen en gaan, waarvan me
vrouw spreekt, ik 'draag het, naardat de liefde het 
kan toelaten; het zou mij genoeg moeten wezen, 
indien ik wijs was, wat Christus wil, dat blijd
schap en droefheid 't leven der heiligen elk de helft 
deelen, en dat ieder van dezelve een deel van onze 
dagen zou hebben, gelijk de nacht en de dag 
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vriendelijk den tijd verdeelen en halveeren, en die 
onder hun beiden nemen. Maar indien de droefheid 
de grootste helft van onze dagen alhier heeft, ik 
weet, dat de dag der vreugde zal opkomen, en 
meer dan vergelden zal al onze droeve uren. Laat 
mijn Heere Jezus (nademaal Hij het zoo doen wil) 
mijn beetje en spanlengte tij ds, doorweven met wit 
en zwart, met zoet en zuur,' met de komst van den 
Bruidegom en zijn droevig afscheid, gelijk schering 
en inslag in een web. en laat de roos nabij de doorn 
staan. Nochtans heeft de hoop, die niet beschaamd 
maakt, een brief geschreven, en eenige regelen van 
hoop aan de treurigen Zions, dat het niet lang alzoo 
zal zijn; als wij over 't water zijn, zal Christus de 
kruisen doen weggaan, en de heerlijkheid, 't leven 
en de vreugde voor eeuwig doen opkomen. In deze 
hoop berust ik stillekens in Christus' boezem, totdat 
Hij komt, die niet traag is, en zou zoo wel willen 
slapen, ten ware dat het geraas van den duivel, en 
de voeten der zonde en 't geroep van een ongeloo-
vig hart mij opwekten; maar voor tegenwoordig 
heb ik niets, waarover ik Christus' kruis kan be
schuldigen. Och, indien ik mijzelven in Christus al
leen kon behagen! Ik hoop, mevrouw, uwe zonen 
zullen hun macht voor Jezus gebruiken, want daar 
is geen gevaar, en daar is geen quaestie of tegen
strijd tusschen Christus en het bewind; hoewel 
onze vijanden de quaestie valschelijk maken, alsof 
Christus en 't gezag niet onder een verdek konden 
blijven; de quaestie is alleen tusschen Christus en 
de menschen die 't gezag hebben; 't gezag is voor, 
en van Christus en Hem nabestaande, hoe kan Hij 
er dan een twist mede hebben? Ja de waarheid is, 
wormen en leemen goden zijn tegen Christus opge
staan. Indien de vrucht uws buiks, mevrouw, Chris
tus te _ hulpe komt, zoo hebt gij goeden grond 
van u in God te verheugen. Al wat mevrouw kan 
verwachten voor hare goede genegenheid tot mij 
en tot mün broeder (een verongelijkte vreemde
ling voor Christus) zijn de gebeden van een gevan-
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gene van Jezus, aan denwelken ik u met uw huis en 
kinderen aanbeveel, en in denwelken ik ben, 

Mevrouw de uwe in Christus, 
SAMUEL RHETOKFOBT. 

Aberdeen, 8 September 1637. 

Aan mevrouw Culross. 

DE 41STE BKIEP. 

Mevromv ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u ; ik durf 
niet zeggen, dat ik verwonderd ben, dat gij nooit 
aan mij geschreven hebt in mijne banden, omdat 
ik niet onwetend ben van de oorzaak, nochtans kon 
ik niet nalaten aan u te schrijven. Ik weet niet, of 
het blijdschap of bezwaardheid is, die mijne ziel 
vervoert: droefheid, zonder eenige vermenging van 
zoetheid, heeft niet zelden liefdegedachten van Chris
tus, maar ik zie, de duivel kan zich inboezemen, 
en zijn werk verrichten op de gedachten van een 
arm onderdrukt gevangene. Het smart mij zeer, 
dat ik mij Christus te onvriend maak, dooi- pleit-
redenen tegen Hem te zoeken, omdat ik, de eerste 
in het Koninkrijk, gelast ben geheel te zwijgen, en 
omdat ik mijns Heeren gerechtigheid in dè groote 
vergadering niet kan prediken; desniettegenstaande 
ben ik te min zorgvuldig, hoe het gaat, indien er 
geen toorn in mijn beker is. Maar ik weet, ik 
krab maar mijn wonden, daar mijn dokter het mij ver
boden heeft; ik wilde wel in het duister gelooven 
op goed avontuur, en mij wagen op Christus' 
goeden wil en er op berusten, dat mijn Medicijn
meester in mijn koorts aan de zijde van mijn bed 
is, en dat Hij medelijden met mij heeft als ik zucht. 
Mijn gehuurd huis, en een andermans bed, en haard, 
en ander verlies, hebben geen plaats in mijne droef-
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heid; een grooter hitte om een kleiner vuur te ver
teren is een goed middel tegen eenige brand. Ik ge
loof, dat wanneer Christus bloed aftrekt, Hij de kunst 
heeft, van de rechte ader te steken; en dat Hij de 
geheele schikking en verordineering van mijn lijden 
op Zich genomen heeft. Laat Hem mij en mijn kruis 
besturen en handelen naardat Hem goeddunkt; daar 
is geen gevaar noch vreeze in zulk een Leidsman, 
al zou Hij mij door de hel heen leiden, indien ik het 
geloof maar kon vooruitstellen, en 't veld vervullen 
met een gerust opwachten en gelooven, van te zien 
't heil des Heeren. Ik weet, Christus is niet gehou
den mij beide zijden van mijn kruis te laten zien, 
en hetzelve om en om te keeren, opdat ik het al 
mocht zien. Mijn geloof is rijker, als ik leef op goed 
vertrouwen en op Christus' geleend geld, dan wan
neer ik veel in mijn hand heb. Eilaas, _ ik heb ver
geten, dat mijn geloof in verledene tijden een lek 
gestopt heeft in mijn gespleten schuit, en dat het 
mijn ziel met een fraaien wind vervuld heeft. Ik zie 
het is een werk Gods, dat alle bevindingen als ver
loren zijn, wanneer de dagvaardigingen van kwaad
keuring, om te bewijzen, dat onze brieven, die wij 
van Christus hebben, nagemaakt zijn, tegen de arme 
zielen worden aangesteld in hare zware beproevin
gen. Maar laat mij een zondaar zijn, en slimmer 
dan de voornaamste der zondaren, ja een schuldige 
duivel; ik ben verzekerd dat mijn liefste is God, en 
als ik zeg: Christus is God, en mijn Christus is God, 
dan heb ik alles gezegd, ik kan niet meer zeggen : 
ik wou dat ik zoo veel hier op (mijn Christus is 
God) kon bouwen, als het dragen kan, ik mocht 
de geheele wereld er opleggen. Ik ben verzekerd 
dat de rotssteen, waartegen de blinde _ reizigers 
hun voet stooten, en zoo vreeselijk struikelen, is, 
dat Christus niet beproefd en niet recht opgevat 
wordt in de kracht van zijne liefde, goedertieren
heid, weldaden, goedheid, wijsheid, lankmoedigheid 
en grootheid. Maar mijne wonden smarten en pij
nigen mij meest, als ik tegen zijne liefde en barm-
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hartigheid zondig, en indien Hij mij aan mijn beschul
digend geweten wilde overgeven en voornam het plei
dooi te laten beslechten, maar ons samen liet begaan ; 
zoo zou mijn spuwen in het schoone aangezicht van 
Christus' liefde en weldadigheden, door mijn jaloersch-
heden, ongeloof en twijfel, genoeg zijn, om mij te 
doen zinken. Och, och, ik ben overtuigd, o Heere, 
ik sta stom voor u, om deze zaak. Laat mij mijn 
eigen rechter in dezen zijn, en ik neem daarom een 
vreeselijke veroordeeling op mij; want nog steeds 
wantrouw ik, hoewel ik gezien'heb, dat mijn Heer 
mijn kruis gemaakt heeft, alsof het geheel van 
kristal was, zoodat ik er doorheen kan zien, Chris
tus' schoone aangezicht en den hemel, en dat God 
een klomp zondig vleesch en bloed heeft vereerd ge
lijk mij, om de eerwaarde Heer gevangen van Christus 
te zijn. Ik behoorde de muren van het dievenhol 
(indien ik er in opgesloten was) of eene stinkende 
kerker te achten als geheel met tapijten behangen, 
en zeer schoon voor mijn Heere Jezus ; en nochtans 
ben ik niet zoo opgesloten, of de zon schijnt op 
mijne gevangenis, en de schoone wijde hemel is 
het overdeksel. daarvan; maar mijn Heer heeft in 
zijn zoete bezoeken meer gedaan; want Hij doet mij 
bevinden, dat hij een gearresteerd gevangene met mij 
wil zijn? Hij ligt met mij neder, en Hij staat met 
mij op; als ik zucht zoo zucht Hij, als ik ween, zoo 
lijdt Hij met mij; en ik beken, hier is de gezegende 
uitgang van mijn lijden begonnen, dat mijn hart 
met honger en begeerte is vervuld, om Hem in mijn 
lijden verheerlijkt te hebben. Gezegend zult gij zijn 
van den Heere, mevrouw, indien gij een arme on
machtige wilt helpen, en anderen van uw vrienden 
in Christus mij wilt doen helpen, om mijn schuld 
der liefde te betalen, namelijk dadelijke lof aan 
Christus, mijn Heer. Mevrouw, laat mij u gebieden 
in den Heere, zooals gij het voor Hem wilt verant
woorden, help mij in dezen plicht (dien Hij aan mij
nen hals gebonden heeft met een keten van zulke 
zonderlinge uitdrukkingen van zijn goedertierenheid) 
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dat ik Christus verhoog, en bij Hem in oprechtheid 
blijf; want ik heb Hem niets te geven. 0 dat Hij 
mijne liefde en mijn hart in plaats van alles wilde 
vaststellen en vastgrijpen; ik ben een bankroetier, 
die niet meer vrije goederen in de wereld heb voor 
Christus, dan dat; dat is de geheele erfenis die ik 
heb, en al mijne meubelen daarbij. Heere, geef den 
dorstigen man te drinken. Och, dat ik over hoofd 
en ooren in de put was! Och, dat ik zoo geheel in 
Christus' liefde zwom en dobberde! Ik wilde niet, 
dat Christus' liefde in mij ging, maar ik wilde daarin 
gaan, en van de liefde verslonden worden. Maar ik 
zie mijzelven hier niet, want ik vrees, dat ik meer 
werk maak van zijne liefde dan van Hem zelf. Daar 
Hij zelfs verre boven, en veel beter dan zijne liefde is. 
Och, had ik mijn zondige armen vol van Christus, 
dien beminnelijken daar! Gezegend zij mijn rijke 
Heere Jezus, die de bedelaars van zijn huis niet 
wegzendt met een ledigen schotel; Hij vult de va
ten derzulken, die willen komen en zoeken ; wij moch
ten onszelven rijk bedelen (indien wij wijs waren) 
indien wij maar onze verwelkte handen tot Chris
tus konden uitstrekken, en leeren verzoeken, en 
eischen, en bidden, en kloppen. Ik ben schuldig 
mijn zaligheid voor Christus' eer te stellen; ik ben 
ze aan Christus schuldig, en wensch, dat mijn hel, 
ja een nieuwe hel, zevenmaal heeter dan de oude 
hel, lof mocht koopen voor 't aangezicht van men
schen en engelen, voor mijnen Heere Jezus, behou
dens altijd, dat ik vrij was van Christus' haat en 
ongunst. Wat ben ik, dat ik zou verbeurd verklaard 
en verkocht worden in ziel en lichaam om mijnen 
grooten en koninklijken Koning verhoogd en boven 
alles gezet te hebben? Och, dat ik wist, hoe Hem 
hooggezet te krijgen, en heel de wereld verre, verre 
beneden zijne voetzolen! Ja ik ben niet waardig te 
zijn de stof van zijn lof, veel minder dat ik een 
werkende oorzaak zou zijn, in Hem te prijzen. Maar 
Hij kan zijn eigen eer uit mij behalen, en uit een, 
slimmer dan ik, (indien er iemand zoodanig kan 

i 
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zijn) en indien het zijn heilige Majesteit helieft zoo 
te doen; Hij weet, dat ik Hem nu niet vlei. Me
vrouw, laat mij uwe gebeden hebben, gelijk gij de 
gebeden en zegeningen hebt van Hem, die afgezon
derd is van zijne broederen. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOEFORT. 

Aberdeen, 15 Juni 1637. 

Aan den graaf van Cassils. 
DE 42STE BRIEF. 

Mijn zeer edele en eerwaarde Heer! 

Ik verstout mij (ooit een eerwaardig en christelijk 
gerucht, dat ik van Uw BoogEd. hoor, hebbende 
niet anders te zeggen, dan 'tgeen de eerwaarde zaak 
belangt, tot welker belijdenis de Heere uw HoogEd. 
bekwaam gemaakt heeft) om dit te schrijven, dat 
het is uw HoogEd. kroon, uw heerlijkheid en uwe 
eer, uw schouder te stellen onder des Heeren heer
lijkheid, die nu ter aarde valt, en Hem nu te be
hoeden, wanneer zoovelen het voor wijsheid achten, 
dat ze Hem Zichzelven laten beschermen; de schil
den der aarde hebben steeds geloofd, en gelooven 
nog, dat Christus een lastige nabuur is, en dat het 
moeielijk valt, zijn ja en neen staande te houden; 
zij vreezen dat Hij hun wagenen en hun kronen 
en hun eer van hen zal nemen; maar mijn Heer 
heeft geen van hen allen van noode. Maar het is 
uwe eer, Christus en zijn onderdrukte waarheid te 
erkennen; want laat de menschen zeggen wat hun 
belieft, de quaestie met Zions vijanden, in dezen dag 
van Jakobs benauwdheid, is, of Christus Koning zou 
zijn, en of geen mond wetten zou spreken, dan de 
zijne? Het raakt den appel van Christus' oog, en 
zijn koninklijke voorrechten, hetgeen nu betwist 
wordt, en Christus' koninklijke eer is gekomen tot 
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ja en neen. Maar vergeef het mij, mijn lieve en 
edele Heer, dat ik u bid door de barmhartigheden 
Gods, door de vertroostingen van den Geest, door 
de wonden van uw lieven Zaligmaker, door uw ver
schijning voor den Rechter van levenden en dooden, 
dat gij staat voor Christus, en Hem toevalt. Och, 
dat de edelen het hunne gedaan hadden, en voor 
den Heere hadden geijverd, het was niet geweest 
gelijk het nu is; maar de menschen achten het wijs
heid te zijn, ter zijde af te staan van Christus, 
totdat zijn hoofd verbroken wordt, en Hij geen ge
luid kan geven. Er komt een tijd waarin Christus 
een grooten toeloop zal hebben, en Hij zal de heer
lijkheid van Schotland zijn, en Hij zal van diegenen 
een koninklijken hoed, een krans, een zegel op zijn 
hart, en een ring om zijn vinger maken, die Hem 
voor dit ongeloovige geslacht zullen beleden hebben ; 
hoewel de toorn van den Heere geschikt is, over 
dit land te komen, eer zulks komt. Mijnheer, ik heb 
reden, om dit aan uw HoogEd. te schrijven; want 
ik durf niet verbergen zijn vriendelijkheid aan de 
ziel van een verdrukt, verbannen gevangene. Wie 
heeft meer oorzaak, om in den Heere te roemen, 
dan zulk een zondaar als ik ben? Die met de ver
troostingen van Christus onthaald ben, en geen pijn 
in mijn lijden heb, dan de pijn van zielen krankheid 
en van liefde tot Christus, en van droefheid dat ik geen 
hulp kan krijgen, om luid uit te doen klinken den 
hoogen lof van Hem, die het zuchten van den ge
vangene gehoord heeft, en tevreden is, 't hoofd van 
zijn onderdrukten knecht te leggen in zijn schoot, 
onder zijn kin, en Hem te laten rieken den reuk 
zijner kleederen. Dit moest ik schrijven, om uw 
HoogEd. te betuigen, dat de zaak, die uw HoogEd. 
nu belijdt voor deze trouwelooze wereld, Christi 
is, en dat uw HoogEdelheid daar geen schande van 
zal hebben. Genade zij met u. 

Aberdeen, Uw HoogEdelheids verplichte dienaar, 
13 Maart, 1637. SAMUEL EHETOBFOET. 
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Aan den hooggeëerden Johannes Osburn, 
Burgenieester van Ayr. 

DE 43STE BRIEF . 

Veel geëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Op onze 
kleine kennis aan elkander, en op 't goede gerucht 
dat ik van u hoor, kon ik niet nalaten aan u te 
schrijven. Ik heb niets te zeggen, dan dat Christus, 
hebbende u in die eerwaarde plaats gesteld, u een 
kostelijk pand vertrouwd heeft, hetwelk is zijn eigen 
eer, en heeft u met zijn zwaard gewapend, om het 
pand te bewaren en goede rekenschap daarvan aan 
God te doen. Vrees niet voor menschen; uw Mees
ter kan zijn vijanden ter neder maaien, en maken 
van schoone bloemen een verdorde hei, uw tijd zal 
niet lang zijn; na uwen achternoen zal uw avond 
komen, na den avond de nacht; dien Christus, val 
Hem mede, laat zijn zaak de uwe zijn; geef niet 
een haar breed van de waarheid weg; want zij is 
de uwe niet, maar Godes. Nademaal gij dan henen 
gaat, zoo neemt met u uit dit leven Christus' eigen 
getuigenis: Wel gedaan, gij goede en getrouwe dienst
knecht; zijn wel gedaan is een schip vol van goede 
dagen en aardsche eer waardig. Ik heb reden om 
dit te zeggen, omdat ik Hem bevind de waarheid 
zelve te zijn. In mijn droeve dagen lacht mij Chris
tus vroolijk toe, en zegt: alles zal wel zijn. Och of 
God wilde, dat 't geheele Koninkrijk, en gij, en allen 
die God kennen, wisten, wat er tusschen mij en 
Christus voorvalt in dit gevangenhuis, wat kussin
gen, omhelzingen, en liefde-onderhandelingen; ik 
neem dit kruis met blijdschap in mijn armen, ik dank 
er voor, ik verblijd mij daarin; lijden voor Christus 
is mijn eerekrans; ik zou Christus niet willen ver
wisselen voor tienduizend werelden; ja, indien de 
vergelijking kon bestaan, ik zou Christus niet willen 
verwisselen voor den hemel. Mijnheer, bid voor mij, 
ik wensch, dat de gebeden en zegening van een ge-
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vangen Christus, u ontmoeten in al uwe benauwd
heden. Genade zij met u. 

De uwe in Christus Jezus zijnen Heere, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

i f 
I 

Aan Robert Gordon, Baljuw van Ayr. 
DE 44STE BRIEF. 

Waarde heer. 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 

van u te hooren in geschrift. Gedenk aan de woor
den van hem die de voornaamste in uw geslacht was, 
op zijn doodbed. Ik bid u mijnheer, verkoop alles 
en koop de Parel; de tijd zal u afsnijden van de 
heerlijkheid van deze wereld; zie wat u goed zal 
doen, als uw uurglas zal uitgeloopen zijn, en laat 
Christus' liefde meest in uwe ziel onthaald worden, 
en dat onthaal zal de liefde van andere dingen uit
roeien. Christus zoekt uw hulp in uw plaats, geef 
Bern uw hand. Wie heeft meer reden om anderen 
aan te moedigen, om Christns te erkennen, dan ik 
heb? Want Hij heeft mij krank van liefde gemaakt 
en heeft mij in pijn gelaten, om met zijn liefde te 
worstelen, en mi]n liefde schijnt in zwijm te zullen 
vallen door zijn afwezen. Ik wil daarmede niet zeg
gen, dat Hij mij verlaat, of dat ik in de eb ben van 
de vertroostingen; maar dit is een vreemde pijn. 
Och, dat ik een hart en een liefde had, om Hem 
die wederom te geven ! Och, dat de overheden en 
machten, tronen en heerschappijen, en geheel de 
wereld mij wilde helpen om te prijzen. Prijs Hem 
mijnentwege. Doe mijn liefdegroete aan uwe vrouw. 
Ik' dank u zeer vriendelijk voor uw liefde aan mijn 
broeder. Genade zij met u. 

Aberdeen, 
13 Maart 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 
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Aan Johannes Kennedy, Baljuw van Ayr. 

DE 458TE BBIEF . 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Uw niet-
schrijven aan mij, kan mij niet verhinderen nu en 
dan aan u te gedenken, opdat gij tenminste een ge
tuige en een derde moogt wezen, om in papier te 
beschouwen, wat er tusschen Christus en mij pas
seert. Ik was in zijne oogen gelijk een jonge wees, 
missende bekende ouders, weggeworpen in 't open 
veld, of Christus moest mij opnemen en mij naar 
zijn huis en haard medenemen, of anders ware ik 
op 't veld gestorven; en nu handel ik zeer gemeen
zaam met Christus' liefde, zoodat ik denk, dat het 
huis mijn eigen is, en ook dat de Meester van het 
huis de mijne is. Christus onderzocht niet, als Hij 
mij begon lief te hebben, of ik schoon of zwart, of 
van de zon gebrand was? De liefde neemt wat zij 
hebben kan. Hij heeft mij, dat weet ik, liefgehad 
voor dezen tijd, maar nu heb ik het pit van zijne 
liefde; zijne liefde is gekomen tot eene schoone bloem, 
gelijk een jonge roos, die zich uit de groene blade
ren geopend heeft, en zij geeft een sterke welrie
kende reuk. Mij ontbreekt niets anders dan middelen 
om Christus' liefde uit te drukken. Een vol vat zou 
gaarne lucht hebben. Och, dat ik den rook kon uit
geven en kolen uitwerpen, om een vuur in veler 
harten van dit land te ontsteken! Och, het is jam
mer, dat er niet velen voor Christus zijn gevangen 
gezet, tot geen ander einde, dan om boeken en lief
degezangen te schrijven van Christus' liefde! Deze 
liefde zoude alle geschapene tongen van menschen 
en engelen bezig en in oefening houden, om nacht 
en dag daarvan te spreken. Helaas ! ik kan er niets 
van spreken, maar ik ben verwonderd over drie din
gen in zijne liefde. Vooreerst, de vrijheid, o dat 
klompen van zonden zulk eene liefde voor niets zou
den krijgen. Ten andere : de zoetheid van zijne liefde, 
ik geef het over daarvan te spreken of te schrijven ; 
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maar die ze voelen, kunnen beter getuigenis geven 
wat zij is; maar zij is zoo zoet, dat naast Christus 
zelfs niets daarbij te vergelijken is: ja ik denk, dat 
een ziel eeuwig gelukzalig kon leven op Christus' 
liefde alleen, en nergens anders zich mede voeden; 
ja als Christus in liefde een slag geeft, zoo doet het 
een ziel goed, en het is een soort van troost en 
vreugde voor haar een klap te krijgen met de lief
lijke, zoete en zachte hand van Jezus. En ten derde: 
wat kracht en sterkte is in zijne liefde? Ik ben ver
zekerd, zij kan een steilen berg opklimmen, en met 
de hel op haar rug, en zwemmen door 't water, en 
verdrinken niet, en zingen in 't vuur en vinden geen 

Eijn, en triumfeeren in verlies, gevangenis, droef-
eid, verbanning, schande, ja lachen en vroolijk zijn 

in den dood. Och, dat ik een jaar lang pacht had 
aan 't gevoelen van Christus' liefde zonder een wolk, 
om te beproeven, wat Christus is! Och, dat de Brui
degom kwam ! Och, wanneer zal ik den Bruidegom 
en de Bruid elkander in de wolken zien ontmoeten 
en kussen! Och, wanneer zullen wij onzen dag krij
gen, wanneer onze harten vol zullen zijn van die 
liefde! 0, dat het geoorloofd ware te klagen van 
den honger, en van 't missen van die liefde van het 
onmiddellijke gezicht Gods! O tijd, tijd! hoe pijnigt 
gij de zielen dergenen, die gaarne van Christus liefde 
verslonden waren, omdat gij traaglijk voortgaat ! Och, 
dat Hij zich wilde ontfermen over een armen ge
vangene, en op mij wilde blazen, en een gevangene 
een proefje of dronk geven van die alles teboven-
gaande zoetheid (welke als het ware de heerlijk
heid is in haren aanvang) om een bevestiging te zijn, 
van dat Christus en ik ons ten volle van elkander 
zullen verzadigen voor eeuwig! Kom hier, o liefde 
van Christus, opdat ik u eens kussen mag, eer ik 
sterf. Wat zou ik wel niet geven om den tijd, die 
tusschen Christus en mij ligt, uit den weg genomen 
te krijgen, opdat wij eens mochten bijeenkomen? 
Ik kan niet anders denken, of op het eerste gezicht, 
waardoor ik dat allerschoonste en beminnelijkste 
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aangezicht zal zien, zal de liefde uit zijne twee oogen 
komen, en mij vervullen met verbazing. Ik zou maar 
begeeren te 'staan aan de buitenste zijde van de 
poorten van 't nieuwe Jeruzalem, en kijken door 
het bol van de deur, en zien Christus' aangezicht. 
Een geleend gezicht in dit Jeven zou mijn geleende 
en begonnen hemel zijn, totdat de lang, lang ver
wachte dag aanlichtte. Het is niet voor met, dat 
er staat, Col 1:27, Christus in u; de hope der 
heerlijkheid. Ik wil mij met geen pand van den he
mel vergenoegen, dan met Christus zelf; want Chris
tus door het geloof bezeten is een jonge hemel, 
en de heerlijkheid in haar uitspruitsel. Indien ik 
dat pand had, zoo zou ik het uiterste, ja de hel 
willen doorstaan, eer ik het weder gaf. Al wat wij 
hier hebben is nauwelijks eene schilderij van de 
heerlijkheid; zouden wij jonge spruiten niet ver
langen en uitzien naar het eindigen van onze min
derjarigheid? Het ware goed, dat wij dagelijks ver
zochten geschenken en liefdegaven en gunstbewijzen 
van den Bruidegom ; en indien wij niet meer konden 
doen. immers zochten de kruimkens, en hongerige 
middagmalen van Christus' liefde, om den smaak 
van den hemel in onzen mond te houden tot den 
tijd des avondmaals. Ik weet, het is al verre na den 
middag en nabij het huwelijksfeest des Lams; de 
tafel is alreeds gedekt. O mijn welbeminden, loopt, 
loopt rasch. O schoone dag, wanneer zult gij aan
lichten ! O schaduwen, vliedt weg ! ik acht, dat hoop 
en liefde door elkander geweven, ons afwezen van 
Christus maken tot eene geestelijke pijniging. Het is 
pijn, uit te wachten. Maar de hoop, die niet be
schaamd maakt, verslindt die pijn. Het is geene on
vriendelijkheid, die Christus en ons zoo lang vaneen 
houdt. Wat kan ik tot Christus' liefde zeggen? Ik 
denk meer, dan ik kan zeggen. Als ik er op ga 
letten, dat wanneer mijn Heere Jezus de lucht gaat 
scheppen (indien ik zoo mag spreken) en naar bui
ten gaat, Hij nochtans wil bepaald zijn, en met mij 
het gevangenhuis houden; maar wat dank is er mrj 
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te geven in al deze zoete gemeenschap; want ik 
ben maar een die lijdt, of ik wil of niet, Hij wil 
mij vriendelijk zijn, alsof' Hij mijne schuldigheid ge
tart had, om Hem onvriendelijk te maken, zoo 
draagt Hij mij in zijne liefde. Hier sterf ik met 
verwondering, dat de gerechtigheid de liefde niet 
verhindert; want er is niemand binnen of buiten 
de hel, die Christus' liefde meer onwaardig is. De 
schaamte mocht mij verbijsteren en afschrikken, van 
nog eens mijn zwarten mond op te houden, om een 
van Christus' onverdiende kussen te ontvangen. In
dien mijne binnenste werd buitengekeerd, en alle 
menschen mijne verachtelijkheid zagen, zij zouden 
tot mij zeggen: het is een schande voor u stil te 
staan, terwijl Christus u kust en omhelst. Het zou 
mij eer schijnen te betamen, dat ik van zijne liefde 
zou wegloopen, als beschaamd over mijn eigen on
waardigheid. Ja, ik mocht het schande rekenen, den 
hemel aan te nemen, die mijn Heere Jezus zoo hoog 
vertoornd heb. Maar nademaal Christus' liefde mij wil 
beschamen, zoo ben ik tevreden beschaamd gemaakt 
te worden. Mijne begeerte is, dat mijn Heere mij 
breeder en dieper gedachten wilde geven, om mij 
met verwondering over zijne liefde te voeden. Ik 
wou dat ik ze kon wegen, maar ik heb er geen 
weegschaal toe. Als ik mijn tong tot een stompje 
versleten zal hebben, in Christus te prijzen, zoo zal 
ik nog niets voor Hem gedaan hebben. Ik moet 
Hem daar laten. Want mijne verdorde armen kunnen 
niet om zijn hooge, wijde, lange en breede liefde 
gaan. Wat blijft er dan overig, als dat mijn schuld 
aan de liefde van Christus onbetaald blijft in alle 
eeuwigheid. Allen die in den hemel zijn, zijn door 
zijne liefde tot zwartwordens toe beschaamd zoowel 
als ik; wij moeten allen te zamen onmachtigen zijn, 
en de zegen van dat huis vol of dien hemel vol van 
bankroetiers moet voor eeuwig op Hem rusten. Och 
of dit land en volk wilden komen staan, nevens zijne 
onbegrijpelijke en heerlijke volmaaktheden, en dat 
ze daarin keken, en beminden die, en verwonderden 
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zich, en aanbaden die. Och of God wilde, dat ik 
vele liefhebbers tot Christus' huis kon brengen! 
Maar deze natie heeft de springader der levende 
wateren verlaten. Heere giet geen water op Schot-
lands kool. Wee, wee zal over deze landen komen, 
vanwege den dag van des Heeren hittige gram
schap, die snel aankomt. Genade zij met u. 

Uw toegenegen broeder in onzen Heere Jezus, 
Aberdeen. SAMUEL EHETORFORT. 

Aan Johannes Kennedy, Baljuw van Air. 

DE 46STE BRIEF. 

Waarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u ! Ik verlang 
u in een brief te zien in deze noordsche wereld. 
Ik weet, het is geene vergeetachtigheid, dat gij niet 
schrijft. Ik ben alleszins in eene godegestalte, naar 
ziel 'en lichaam; alle eer en heerlijkheid zij mijnen 
Heere. Ik mis niets, dan een verdere ontdekking 
van de schoonheid van den onbekenden Zoon Gods. 
Of ik weet niet wat christelijkheid is, of wij hebben 
de heiligheid aan een maat bepaald van zooveel 
onsen gewichts, en niet meer, en daar zouden wij 
ons op, halende onzen adem ons leven lang; een 
moderatie in Gods weg daar wordt nu veel van ge
houden. Ik beken : ik heb nooit de moeite genomen 
om Hem, dien mijne ziel liefheeft, in zijne volmaakt
heid uit te vinden; er is nog een deur van Christus 
uit te vinden, die ik nooit aangetroffen heb. Och 
dat ik die kon uitvinden? Helaas! hoe rasch zijn 
wij behaagd met onze eigene schaduw in een spie
gel! Het ware goed dat men in goeden ernst begon 
God uit te vinden, en de rechte draad, om Christus 
te zoeken; de tijd, de gewoonte, en een groot ge
voelen van onszelven, onze goede meening, en onze 
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trage begeerten, onze schoone vertooningen, en des 
werelds glinsterende luister, en die breede sieraden 
en luisterlijkbeden van godsdienst, die zooveel voor
doen in de kerk, zijn datgene, waarmede de meesten 
zich verzadigen; maar een bed natgemaakt met tra
nen, een droge keel door bidden, oogen een fontein 
van tranen over de zonden des lands, dat is iets, 
dat zelden onder ons te vinden is. Och dat wij de 
kracht der godzaligheid konden kennen! Dit_is een 
deel van mijn staat. Een ander is, dat ik gelijk een 
dwaas eens Christus heb beschuldigd wegens on
vriendelijkheid, en geklaagd over zijne veranderlijk
heid en' ongestadigheid, omdat Hij mijn dienst en 
prediken niet meer wilde hebben, en mij uit het 
erfdeel des Heeren geworpen had. En ik beken nu, 
dat was maar eene gezochte beschuldiging, en ik 
was een dwaas, nochtans heeft Hij mij verdragen. 
Ik gaf Hem een schoon voordeel over mij; maar 
liefde en barmhartigheid lieten Hem dat niet waar
nemen ; en in der waarheid, nu heeft Hij uitgeheven, 
en Hij is vriend met mij, en heeft het masker afge
trokken, en zijn gewone gunst in zulk een manier 
vernieuwd, dat Hij my honderdvoud in dit leven 
heeft betaald, en nog een op het honderd. Dit ge-
vangenhuis is mijn feesthuis, ik word zoo zacht 
en teederlijk behandeld als een troetelkind. Ik ben, 
naar ik zie, niets bij Christus ten achteren; Hij kan 
in een maand goedmaken het verlies van een jaar, 
en ik schrijf dit aan u, opdat ik u bid, ja bezweer 
en belast, 'door de liefde van onzen Welbeminde, 
dat gij mij helpt prijzen, en dat gij al uw christen
vrienden 'zegt, dat ze mij helpen; want ik ben zoo 
diep in zijn schuld verzonken, als eenig bankroetier 
kan wezen, en nochtans heb ik in deze schoone 
zonneschijn iets, 'twelk mij wederhoudt van weel
derig te'zijn, of bovenmate verheven te worden. 
Zijn woord is een vuur, besloten in mijn ingewan
den, en ik ben moede van het te dragen; de pre
dikanten in deze stad geven uit, zij zullen mijne ge
vangenis veranderd krijgen in nauwere palen, omdat 
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zij zien, God is met mij ; mijne moeder heeft mij een 
man des twistes voortgebracht, een die met de ge-
heele wereld te strijden heeft. De laatste veronge
lijkingen en onderdrukkingen, aan mijn broeder ge
daan, houden mijne zeilen laag. Nochtans tart ik 
de kruisen uit, dat ze mij nog eens weder m zulk 
een twist tegen Christus inwikkelen, gelijk ik daar 
laatst mede gekweld was. Ik hoop mijne moeielijk-
heden te overhopen en te overgelooven. Ik heb re
den, om mij nu meer op Christus' belofte, dan op 
zijn aangezicht te vertrouwen. Doe mijne hartelijke 
oroetenis aan uwe vrouw. Mijne ziel is bedroefd, 
over den uitslag onzer broederen reis naar Nieuw-
Engeland. Maar God heeft iets te openbaren, dat 
wij niet zien. Genade zij met u. Bid voor den ge
vangene. „ T _ -

De uwe in zijn eenigen Heere Jezus, 

SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 1 Januari 1637. 

Aan Margriet Balantin. 

DE 478TE BBIEF. 

Juffrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Het is 
meer dan tijd, dat ik aan u zou geschreven hebben; 
maar 't is 'nog goed tijd, indien ik uwe ziel kon 
helpen, uw gang te verbeteren, en sneller te gaan 
naar uw hemelsch vaderland; want zekerlijk gil 
moet wel al uw best haasten, omdat de duimbreed 
van uwen dag, die overig is, snel zal voorbijgeloo-
pen zijn; want 't zij wij slapen of waken, ons uur
glas loopt; ons getij wacht naar niemand. Wacht 
u voor een bedrog in de zaak van uwe zaligheid. 
Wee, wee voor eeuwig diegenen, welke dien prijs 
verliezen; want wat is er nog over, als de ziel eens 
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verloren is; als dat de zondaars voor een dag of 
twee hun leemen huisje verwarmen aan een vuur 
van haar eigen ontsteking, 't welk haar eer verstikt 
met zijn rook, dan verwarmt, en eindelijk liggen zij 
neder in droefenis, en zijn bekleed met eeuwige 
schaamte. Ik zou geene verdere mate des geloofs 
zoeken, om mede te beginnen, dan dadelijk, en 
steeds Gods rechtvaardigheid te gelooven, zijn al-
verslindenden toorn, en eeuwige gloed, alwaar des 
zondaars ziel en lichaam gebrand worden in een 
rivier en groote poel van vuur en sulfer; dan zou
den zij niet meer goed wenschen, dan het duizendste 
deel van een koude bronput, om hun tong te ver
koelen; zij zouden dan den dood willen koopen, met 
zooveel jaren pijn en smart te dragen, als God drup
pelen regens geschapen heeft, sedert de schepping; 
maar aldaar is geen markt, om leven of dood te 
koopen of te verkoopen. Ach helaas, 't grootste deel 
van deze wereld loopt naar die plaats der pijniging, 
verheugd, en dansende, etende, drinkende en slapende ! 
Mijn raad voor u is, dat gij u intijds achter Christus 
opmaakt! want indien gij snel gaat, Christus is 
niet ver vooruit; gij zult fïem achterhalen. 0 Heere 
God wat is zoo noodig als dit, de zaligheid, de za
ligheid! Foei deze verdoemde en dwaze wereld, die 
zoo weinig voor de zaligheid wil geven. O indien 
er een vrije markt van zaligheid werd uitgeroepen 
in dien dag, wanneer de bazuin Gods de dooden zal 
opwekken, hoe vele koopers zouden er dan zijn? 
God zendt mij niet meer zaligheid dan die, welke 
de blinde wereld tot haar eeuwig wee verwaarloost; 
daarom ziet, of gij uw geld kunt uitgeven voor 
brood, gelijk Jesaja spreekt: Jes. 55:2, en nemen 
Christus en zijn bloed te pand voor den hemel; het 
is_ een droog hongerig kinderdeel, waar de Ezaus 
hier naar jagen; ik zie er duizenden de jacht volgen, 
en trachten naar zulke dingen, terwijl zij vast den 
zegen verliezen; en als het al gedaan is, zoo hebben 
zij niets gevangen, om te braden voor het avond
maal, maar zij liggen hongerig neder, en daaren-
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boven gaan zij te bed (als zij sterven) zonder licht, 
want God zegt tot 'hen, Jes. 50 : 11 : Dat zal u ge
schieden van mijne hand, in smart zult gij neder-
liggen. En gewis dit is een alzoo kwalijk gemaakt 
bed, om op te liggen, als men zou kunnen bedenken ; 
want hij kan niet gezond slapen, noch zoetelijk rus
ten, die droefheid tot zijn hoofdpeluw heeft. Wek, 
wek dan uwe ziel op, en ziet hoe Christus en uwe 
ziel zijn samengekomen. Ik verzeker u, zij hebben 
nooit Christus verkregen, die niet eens om zijnent-
wil krank geweest zijn, zoodat het tot in 't hart 
ging. Te veel, te veel gezonde zielen denken Chris
tus verkregen te hebben, die nooit een vermoeiden 
nacht hebben gehad, omdat ze Hem misten. Maar 
helaas, wat zijn de menschen te rijker, omdat zij den 
laatsten nacht droomden, dat zij veel goud hadden, 
en als zij in den morgen ontwaakten, zoo bevonden 
zij, het was een droom? Wat zullen alle de zon
daars in de wereld zijn te dien dage, als hemel en 
aarde in een vlamme des vuurs zal opgaan, anders 
dan een hoop bedrogene droomers? Een ieder zal 
zeggen van zijn najagen en overwinnen: ziet het 
was een droom ! een ieder zal in dien dag zijn droom 
verhalen. Ik bid u in den Heere Jezus, wacht u, 
van ongezond werk te maken in 't stuk van uwe 
zaligheid; gij moogt, gij kunt, gij behoort Christus 
niet te missen; zoo ontbied dan na dezen dag al 
uwe liefhebbers voor uwe ziel, en geef ze hun af
scheid, en geef Christus de hand, dat er hierna 
geen zaligheid voor u zij dan Christus, geen najagen 
van iets, dan Christus, geen bed des nachts (als de 
dood komt) dan Christus; Christus, Christus, wie 
dan Christus? Ik wéét zooveel van Christus, Hij is 
niet kwalijk te vinden, Hij is niet heerschzuchtigmet 
zijne liefde. Het wee had eeuwig mijn deel geweest, 
indien Christus zich omtrent mij preutsch en kiesch 
had gehouden. Maar God zij gedankt, ik heb niets 
voor Christus gegeven, en nu betuig ik voor God 
en de engelen : Christus kan niet verwisseld worden, 
Christus kan niet verkocht worden, Christus kan 
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niet gewogen worden ; waar zouden de engelen of 
heel de wereld een weegschaal vinden, om Hem in 
te wegen? Alle gij liefhebbers wordt schaamrood, 
als gij nevens Jezus staat. Wee kome over alle 
liefde, behalve de liefde van Christus; honger, hon
ger zij er voor eeuwig op alle hemelen, behalve op 
Christus. Schande, schande voor eeuwig zij op alle 
heerlijkheid, behalve op Christus' heerlijkheid. Ik 
roep den dood, den dood uit over alle levens, behalve 
over 't leven van Christus. O wat is het, dat ons 
vaneen houdt! O dat wij eens eene schoone ontmoe
ting mochten hebben! Aldus beveel ik Christus aan 
u, en u aan Christus voor eeuwig. Zoo eindig ik. 
Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOEFOET. 

Aan Johanna Kennedy. 

DE 48STE BBIEE. 

Lieve en waarde zuster! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 
uw brief ontvangen. Ik weet, den reuk van Christus 
in u (dien de maagden gaarne volgen) kan door 
geen winden van de hel, noch door een kwalijk rie
kende lucht van deze besmette wereld weggeblazen 
worden. Zit ver af van de muren van dit pesthuis, 
namelijk de besmettingen van deze bezoedelende we
reld. Houd uw smaak, uwe liefde, uw hoop in den 
hemel ; 't is niet goed, dat uwe liefde, en uw Heere 
in twee verschillende plaatsen zouden zijn. Op, op 
achter uwen liefhebber, opdat gij en Hij te zamen 
moogt zijn. Een Koning van den hemel heeft om u 
gezonden; door geloof toont Hij u het nieuwe Je
ruzalem; en Hij neemt u mede in den geest door 
al de zalen en woningen in den hemel, en Hij zegt: 
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Deze alle zijn uwe, dit paleis is voor u in Christus. 
En indien gij alleen waart geweest de uitverkorene 
Gods, Christus zou dat eene huis voor u en voor 
Zichzelven gebouwd hebben. Nu is het voor u, en 
ook voor velen. Neem met u op uwe reis, wat gij 
met u moogt dragen, uw geweten, geloof, hoop, ge
duld, zachtmoedigheid, goedertierenheid, broederlijke 
vriendelijkheid; want zulke waren zijn van grooten 
prijs in dat hooge en nieuwe land, waar gij naar 
toe gaat. Wat de andere dingen betreft die maar 
des Heeren ijdelheid en kramerij zijn, nademaal zn 
maar 't uitvaagsel zijn, gij zult best doen, zoo gi] 
die niet met u draagt; hier hebt gij ze gevonden, 
laat ze daar, en laat ze het huis bewaren. Uw zon 
is al gekeerd en laag, wees nabij uw huis tegen 
den avond; wij gaan een voor een uit deze groote 
markt, totdat de stad leeg is, en de twee logemen
ten, hemel en hel, vol zijn; eindelijk zal er mets op 
de aarde zijn, dan ledige muren en gebrande ascn, 
en daarom is het best, weg te gaan. De antichrist 
en zijn meester zijn bezig, om de hel te vervullen, 
en velen te verleiden, en starren, groote kerklichten, 
vallen van den hemel, en vele worden misleid en 
bedrogen, en geven hun geloof op en verkoopen hun 
eerstgeboorte, door hun hongerig jagen om ik weet 
niet wat. Houd Christus vast, dien gn gegrepen 
hebt, ik acht Hem waarlijk de beste vracht, die ik 
heb. Hij is mijn tweede in 't gevangenhuis, Hem 
hebbende, al was mijn kruis zoo zwaar als tien 
ijzeren bergen, als Hij' zijn zoete schouder onder mij 
èn hetzelve stelt, zoo is mijn kruis maar een pluim. 
Ik behaag mijzelven in de keuze van Christus. Hu 
is mijn uitgelezene, in hemel en aarde ; ik verblijd 
mij, dat Hij in den hemel voor mij is; bod zende 
eene vroolij'ke ontmoeting, en ondertusschen de on
kosten op den weg voor den reiziger; ik versta, een 
last van Christus' liefde, om de reis te verzoeten, 
en om een kortademigen looper aan te moedigen; 
want als ik ten einde van mijn adem ben, klimmende 
op den berg, zoo maakt Hij weder nieuwen adem. 

I 
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Nu de God des vredes zelve bevestige u tot den dag 
van zijne verschijning. 

De uwe in zijn eenigen Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOET. 

Aberdeen, 9 September 1637. 

Aan Margarita Keyd. 

DE 49STE BRIEF. 

Myjn zeer lieve en waarde zuster! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Gij zijt 
waarlijk gezegend van den Heere; hoewel een stuur-
sche wereld u donker aanziet; indien gij blijft in 
't geloof, wel gegrond en gevestigd, en niet afge
trokken wordt van de hope des Evangelies. Het is 
goed dat er een hemel is, en dat het geen nacht-
droom of inbeelding is. Het is een wonder dat de 
menschen niet loochenen dat er een hemel is, gelijk 
zij loochenen dat er een weg toe is, anders, dan van 
des menschen maaksel; gij hebt van Christus ge
leerd, dat er een hemel is; strijd er voor en strijd 
voor Christus; draag wel en met onderwerping het 
harde kruis van deze stiefmoeder, de wereld, die 
God niet wil, dat de uwe zal zijn. Ik beken, het is 
zwaar, en ik wou, dat ik u van uwen last kon ver
lichten. Maar geloof mij, deze wereld (die de Heere 
niet wil dat uwe zal zijn) is maar de droesem, 
't uitschot, het schuim van Gods schepping, het 
deel van des Heeren arme huurlingen, 't zijn meu
belen, niet de erfenis, ' t is een hard been, den hon
den voorgeworpen, die buiten het nieuwe Jeruzalem 
gehouden worden, waarop zij eer hunne tanden bre
ken, dan hun lust voldoen. Het is uws Vaders ze
gen, en Christus' geboorterecht, welke onze Heere 
voor u bewarende is; en ik verzeker u, uw zaad zal 
ook de aarde beërven (indien dat goed voor haar 
is) want dat is haar beloofd, en Gods schuldbeken-
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tenis is zoo goed en beter, dan indien de menschen, 
iedereen van hen, een schuldbekentenis van duizend
maal duizenden wilden geven. Eer gij geboren waart, 
waren de kruisen in hun getal, maat en gewicht al 
opgeschreven voor u, en uw Heere wil u door dezelve 
heenleiden; maak Christus voor u zeker, en al de 
zegeningen van de aarde zullen Christus op de hie
len volgen. Ik zie, dat vele belijders om welstaans 
wil volgen, maar zij zijn glazen belijders; ik verzeker 
my, een kleine klop van vervolging zou hen in twin
tig stukken doen slaan, en zoo zou de wereld over 
de scherven lachen. Daarom maak vast werk, zie 
dat Christus de grondsteen van uwe belijdenis legt. 
Want wind en regen en storm zullen zijn gebouw 
niet wegspoelen; zijne werken duren niet'minder dan 
voor eeuwig. Ik ware twintigmaal in mijne verdruk
king vergaan, indien ik met mijn zwakken rug niet 
had geleund, en mijn drukkenden last niet had gelegd 
op den steen, den grondsteen, den hoeksteen gelegd in 
Zion ; en ik begeer nooit van dezen steen op te staan. 
Nu, de God des vredes zelve versterke en bevestige 
u tot den dag van de zalige verschijning van Chris
tus Jezus. God zij met u. 

Aberdeen, 
De uwe in zijn liefsten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETORFORT. 

Aan Jacobus Bautie. 

DE 50STE BRIEF. 

Liefhebbende broeder ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 
uw brief ontvangen, en dank er u voor; maar ik 
heb geen tijd, om al de hoofden deszelfs te beant
woorden, gelijk de brenger dezes u kan onderich-
ten. 1. Gij doet wel, dat ge uzelven vat, juist waar 
't schort, als gij Christus door twijfeling en onge-
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loof verongelijkt; want dit is Christus een toenaam 
geven, en Hem een leugenaar te noemen, 't welk 
zoo het tegen onzen prins ware gezegd, de galg 
zou zijn, of onthoofding; maar Christus laat niet 
altijd hangen om verraad. Het is goed, dat Hij het 
handschrift van een geloovige honderdmaal mag 
registreeren, en dat Hij meer dan zeventigmaal des 
daags recht tegen ons heeft, en dat Hij ons even
wel spaart, gelijk een man zijn zoon verschoont die 
hem dient. Geene teerhartige moeder, die recht mocht 
krijgen, om haar zuigeling te dooden, zou dat recht 
in uitvoering stellen. 2. Betreffende uwe fouten, 
zelfs wanneer gij Christus gezettelijk zult ontmoe
ten, en gij een schoon voordeel ziet, door Hem vol
gens order op te passen, en wanneer uwe zaligheid 
nu staat verzegeld te worden, wilde ik u twee din
gen zeggen. 1. Besloten en verzegelde zaligheid kan 
heengaan en ten einde komen, bijaldien dat gij uw 
naam aan het eind van 't verbond schrijft met inkt, 
die nauwelijks te lezen is. Ook deuk ik niet, dat 
ooit iemands zaligheid is verzegeld, of er was mm 
of meer een kwade trek of streep in, aan den kant 
desgenen, die den hemel in verband heeft; in het 
deftigste en ernstigste werk van onze zaligheid, 
denk ik, heeft Christus altijd goede oorzaak, om 
over onze slechtheid te lachen, en zijne verdiensten 
op ons te stellen, opdat wij gewichtig mogen zijn. 
2. Het is een zoete wet van 't nieuwe verbond, en 
een voorrecht van de nieuwe stad, dat de burgers 
naar hunne middelen betalen ; want het nieuwe ver
bond zegt niet, zooveel gehoorzaamheid in _ gewicht, 
en niet minder, onder straf van verdoemenis. Chris
tus neemt, naar dat arme lieden kunnen geven ; alwaar 
een kleine partij is, daar is Hij tevreden met minder, 
indien er oprechtheid is ; gebroken sommen en wei
nig geringe gehoorzaamheid, zal ten goede genomen 
worden, en bij Hem bestaan; weet ge niet, dat onze 
vriendelijke Beere zijn goede oude hart nog houdt; 
Hij breekt geen gekrookt riet, noch Hrj blusckt 
geen rookende vlaswiek; maar indien de wind waait, 
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Hij houdt er zijn hand omtrent, totdat hij ontvlamt. 
De wet komt aan met drie allen, met heel het hart, 
met heel de ziel, en met al de geheele kracht, en 
waar zou het arme volk, gelijk gij en ik, al deze 
sommen halen? Ik vrees (ja 't is tenvolle zeker) 
dat indien de hetaling uit onze beurs moest komen, 
als wij onze hand in onze zak zouden steken, wij 
zouden er wind of slimmer uithalen. Maar het 
nieuwe verbond zoekt geen opgehoopte maat, noch 
volle gehoorzaamheid, als de voorwaarde deszelfs 
omdat vergiffenis daar altijd plaats heeft. Hieruit 
trek ik dit besluit : Dat, men denkt, dat de zaken 
tusschen Christus en ons achterwaarts gaan, door 
gebrek van een opgehoopte maat, dat is een deel 
van den hoogmoed van den ouden Adam, dewelke 
of wettisch wilde betalen, of niemendal. Wij wilden 
Grod steeds in ons schuldboek hebben, en zijne goed
heid met onze verdiensten koopen; want bedelach
tige hoogmoed is duivels eerlijkheid van harten, en 
zij schaamt zich in Christus schuldboek te zijn; en 
zij geeft God nauwelijks eene dankzegging, en nau
welijks wil zij haar hoed afnemen (ten ware op zijn 
Farizeesch ongelukkig zeggende: O God ik dank u) 
of de knie buigen voor Christus; die hoogmoed 
wil voor een goeden dag, alleen een goeden dag 
wederom geven, en indien hij zijne vriendelijkheid 
als het ware in scherts verbergt, en die schijnt te 
loochenen, zij zal in ernst achteruit slaan, en het 
hoofd in den wind steken, en niet veel vragen naar 
Christus' vriendelijkheid; wil Hij geen vriend zijn, 
zegt de hoogmoed, laat Hem gaan; wacht u van 
dezen dief, wanneer Christus zich aanbiedt. 3. Geen 
wonder dan, dat er in 't oor gevezeld wordt, of gij 
in 't verbond zijt of niet; want de hoogmoed maakt 
't verbond der genade een los werk, en 't wil 
Christus niet de volkomene koopmaker laten zijn. 
Om tot u bizonder en kort te spreken: 1. Alle de 
waarlijk wedergeborenen kunnen u de maat van hun 
verslagenheid niet juist zeggen, omdat Christus met 
velen jong begint, en in hun harten stillekens inkomt 
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eer zij van zichzelven weten en gemeenzaam met hen 
wordt zonder veel geraas of gedruis. Ik sta toe, 
velen zijn verblind; in blijde te zijn in een goed-
koope b'ekeering, die hun niet een zieken nacht ge
kost heeft. Christus1 medicijn wrocht op hen in een 
droom; maar dienaangaande wilde ik zeggen, indien 
andere merkteekenen gevonden worden, van dat 
Christus waarlijk ingekomen is, twist niet met Hem, 
omdat Hij niet wil antwoorden op de vraag: Heere 
Jezus, hoe zijt Gij hier ingekomen, of door de deur 
of door het venster? Verwelkom Hem, nademaal 
Hij gekomen is. De wind blaast, waar hij wil; de 
wereld met al haar verstand kan geen volkomen 
reden geven, waarom de wind een maand lang oost 
zou wezen, misschien zes weken west, en alleen een 
namiddag zuid of noord. Gij zult al de deeltjes en 
stapjes van Christus' weg omtrent eene ziel, niet 
uitvinden, doet wat ge kunt; want somtijds zal Hij 
zachtjes komen instappen, gelijk een die nevens een 
slapende wandelt, en gaan naar de deur, en laten 
niemand weten, dat Hij er was. Gij werpt tegen, de 
recht wedergeborenen zouden God liefhebben om 
zijns zelfs wil. Ik antwoord: God lief te hebben 
om zijns zelfs wil, als het laatste einde, en ook om 
zijne 'weldaden, als opwekkende en bewegende mid
delen om Hem lief te hebben, kan wel samen be
staan, gelijk een zoon zijne moeder bemint, omdat 
zij zijne moeder is, al is zij arm, en Hij bemint haar 
ook 'om een appel. Ik hoop, gij zult niet zeggen, 
dat weldaden'alleen de reden en grond zijn van uw 
liefde. Daar schijnt een beter grond van te zijn; 
immers indien er'een gat in is, naait het rasch toe. 
3. Gij voelt niet zulk een treuren in Christus afwezen 
als gij wel wildet. Ik antwoord, dat ik loochen, dat 
de wedergeborenen op alle tijden treuren, en allen op 
gelijke maat. Er zijn verscheidene trappen van treu
ren, min of meer, nadat ze min of meer liefde tot 
Hem hebben, en min of meer gevoelen van zijn af
wezen. Maar 1. Eenige treurigheid moeten zij heb
ben. 2. Somtijds missen zij den Heere niet, en dan 
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kunnen zij niet treuren, hoewel dat niet laug zoo 
is; immers het is niet altijd zoo. 4. Gij beschuldigt 
uzelven, dat sommige waarheden meer geloof bij u 
vinden, dan andere. Gij doet wel; want God is 
waarachtig in 't minst zoowel als in 't grootst; en 
Hij moet zoo voor u zijn. Gij moet Hem niet waar
achtig noemen in de eene zijde van 't blad en valsch 
in de andere; want onze Heere heeft nog nooit zich 
in al zijne schriften tegengesproken, hoewel de beste 
wedergeborenen hier gestruikeld hebben, zoo tracht 
gij altijd hier vast te staan. Als gij den staat van een 
waarlijk wedergeborene bemerkt (wiens hart een tem
pel des H. Geestes is) en uw hart wel vol is van onrein
heid en verdorvenheid, zoo staat gij stom, en moe
deloos, en durft somtijds Christus niet hartelijk den 
uwe noemen. Ik antwoord, de beste herborenen hebben 
hunne besmettingen, en (mag ik zoo spreken) hun 
drekzak, die hen al hunne dagen zal aankleven, en 
laten zij zich wasschen, zoo zij willen, daar zal vuilheid 
in hun boezem zijn. Maar laat u dit niet van de fon
tein houden. 2. Ik antwoord, al is er vrij wat ge-
wichts van vleeschelijkheid, of eenig scheel gezicht, 
of achteromzien naar een afgod, zoo kan toch de 
liefde in hare mate daar gevonden worden. Want 
de heerlijkheid moet onze liefde zuiveren en vol
maken; voor dien tijd zal zij nooit vo^omen zuiver 
zijn. Doch zoo de afgod heerscht, en 't beste van 
uw hart heeft, en de sleutelen van 't huis, en Chris
tus alleen gemaakt zij tot een jongen, om bood
schappen te loopen doen, zoo is alles niet recht; 
daarom onderzoekt u wel. 3. Er is tweeërlei moe
deloosheid, een van ongeloof te besluiten, en twij
feling te maken tot het besluit, wegens dat er een 
splinter in uw oog is, of een zien van ter zijde naar 
een afgod dat is kwaad. Er is eene andere moede
loosheid te weten van droefheid over de zonde, als 
gij een omzien naar een afgod vindt, dit is goed en 
een stoffe van dankzegging, daarom beproeft u hier 
ook wel. 6. Gij zegt de verzekering van Christus] 
liefde zou het troostelijkste nieuws wezen, dat gij 
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ooit hoordet. Ik antwoord: Dat kan zekerlijk twintig 
gaten _ stoppen, en vele tegenwerpingen oplossen; 
van die liefde valt veel te zeggen, dat verzeker ik 
u. Och, dat gij die kendet en gevoeldet gelijk ik ge
daan heb! Ik wensen u een deel van mijn maaltijd; 
zoet, zoet heeft het mij geweest; indien'mijn Heere 
mij zijne liefde niet gegeven had, ik zou lang voor 
deze door de straten van Aberdeen heengezonken 
zijn. Maar wat u betreft, kleef aan, uw feest is niet 
ver af, gij zult vervuld worden eer gij gaat; er is 
zooveel in uws Heeren spijskast, als al zijn kinderen 
verzadigen zal, en zooveel wijn in zijn kelder, als 
al hun dorst verslaan zal; honger voort, want er 
is spijs in den honger naar Christus. Ga nooit 
van Hem, of val Hem moeielijk (die toch wel be
haagd is met het aanhouden van hongerige zielen) 
met een schotel vol hongerige begeerten, totdat Hij 
die vervulle; en indien Hij uitstelt, zoo gaat Hij 
toch niet weg, al zoudt gij in zwijm vallen aan zijne 
voeten. 7. Grj verzoekt mijn gevoelen, of' er recht 
goede troost kan gevonden worden in 't gebed, als 
een betuiging van een bekenden afgod tegenwoordig 
is. Ik antwoord: een afgod als een afgod kan niet 
bestaan met rechten troost; want die troost, die aan 
de voeten van Dagon verkregen is, is maar bedrog 
of een ijdel ding; doch gezonde troost, en de over
tuiging van dat men een oog naar een afgod heeft, 
kan zoowel samenwonen als tranen en blijdschap. 
Maar laat u dit geen kwaad doen; ik zeg het tot 
uwe moedgeving, opdat gij het beste voordeel doet 
met uwe blijdschap, die gij kunt, al vindt gij die 
met splinters vermengd. 2. Enkele overtuiging, als 
die alleen is, zonder knaging en droefheid, is niet 
genoeg, daarom laat er een traan over, indien gij 
er winst mede wilt doen. 8. Gij vraagt, wanneer gij 
somtijds tot meer vurigheid komt, als gij met uw 
naasten bidt, dan wanneer gij alleen zijt, of er ge
veinsdheid in is of niet? Ik antwoord: indien dit 
altijd zoo is, buiten twijfel; er is een soort van ge
veinsdheid in, daar dient op gelet; maar misschien 
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kan er verlating zijn in het geheim, en tegenwoor
digheid Gods in het openbaar, en dan is de zaak 
klaar. 2. Een vlaag van toejuiching kan bij toeval 
veroorzaken eene verwakkering van een koud hart, 
en zoo kan er hitte en leven inkomen; maar dit is 
de eigen oorzaak niet van die vurigheid. Hierom 
wil God uit zijne vrije genade zijn werk doen op 
onze stinkende verdorvenheid, maar verdorvenheid 
is slechts eene enkele gelegenheid, en toeval, gelijk 
het spelen op een instrument den toorn van den pro
feet afweerde; en hem bekwamer deed worden om 
te profeteeren, 2 Kon. 3 : 15. 9. Gij klaagt van 
Christus' korte bezoeken, dat Hij u niet eenen nacht 
gezelschap wil houden, maar als gij 's avonds warm 
nederligt staat gij 's morgens koud op. Ik antwoord: 
ik kan u geen ongelijk geven (noch iemand anders, 
die dezen zoeten gast kent) dat gij zijn onttrekkin
gen beklaagt, en zeer begeerig zijt naar zijn ver
blijf en gezelschap; want Hij zou vangen en vast
houden de genegenheid van ieder schepsel, 't welk 
zijn aangezicht zag; sinds dat Hij op mij zag, en 
mij een gezicht van zijne schoone liefde gaf, heeft 
Hij mijn hart geheel ingewonnen, en is er mede 
heengegaan. "Wel moet het Hem bekomen, Hij zal 
het lang houden, eer ik het weder van Hem haal. 
Maar ik zal u zeggen, wat gij doen zult; onthaal 
Hem wel, geef Hem de stoel en zet Hem boven
aan, en verwelkom Hem op het geringe deel dat 
gij hebt; een goede maaltijd en vriendelijk onthaal 
maakt, dat de gast de herberg te meer bemint. 
Nochtans somtijds heeft Christus een werk te doen, 
tot enkele beproeving, en dan al onthaalt ge Hem 
koninklijk, zoo wil Hij weg, gelijk blijkt in ver
latingen tot enkele beproeving, en niet wegens 
zonde. 10. Gij zoekt het onderscheid te kennen tus-
schen de bewegingen van de geesten in hun minste 
maat, en de natuurlijke vreugde van uw eigen 
hart. Ik antwoord: gelijk een man kan zeggen,_of 
hij blijdschap en vermaak in zijne vrouw als zijne 
vrouw heeft, dan of hij zich in haar vermaakt en 
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verblijdt wegens de voldoening van zijn lust, maar 
haar persoon haat, en bemint haar aldus om haar 
vleesch, en bedroeft zich niet als haar iets kwaads 
overkomt. Zoo zal 's mensehen vreugde in God, en 
zijne hoerachtige natuurlijke vreugde ontdekt wor
den; indien hij bedroefd is om iets 'twelk den Heere 
kan vertoornen, dat geeft te kennen de oprechtheid 
van zijne liefde tot Hem. 11. Gij vraagt de reden, 
waarom 't gevoelen het geloof overwint ? Ik antwoord : 
omdat 't gevoelen meer natuurlijk en nabestaande 
is aan onze zelfzoekende en zachte natuur; gij vraagt 
of in dié gevallen het geloof gezond is? Ik ant
woord: indien 't verdreven wordt, zoo is 't noch 
gezond noch ongezond, omdat het geen geloof is; 
maar het mocht geloof zijn en was geloof, eer het 
gevoelen de daad des geloofs uitblies. 12. Eindelijk, 
wat te doen, als beloften op uw hart gebracht wor
den, en 't gevoelen van onbekeerdheid over de zon
den van de jonkheid de toepassing verhindert. Ik 
antwoord: indien het levend gevoelen zij, zoo kan 
het wel bestaan met toepassing, en in deze gevallen 
steek uw hand uit, en eet uw spijs in Gods naam; 
indien het een valsch gevoelen zij, zoodat de zon
den van de jonkheid niet boetvaardig beklaagd wor
den, gelijk geloof en onbekeerdheid niet samen kun
nen bestaan, zoo kan ook dat gevoelen en de toe
passing niet samen bestaan. Broeder, verschoon 
mijn kortheid, want de tijd dringt mij, zoodat ik 
mijn gevoelen in dezen niet ten volle zeg, maar ik 
moet dat uitstellen tot een nieuwe gelegenheid, in
dien God die geeft. Broeder, bid voor mij, genade 
zij met u. 

De uwe in zijn zoetsten Heere Jezua 
SAMUEL KHETOKFOBT. 

Aberdeen, 1637. 
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Aan Johannes Stuart, Burgemeester Tan Ayr, 
nu in Ierland. 

DE 51STE BEIEF. 

Teeïgeëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
van u te hooren, zijnde nu verstoken van mijn kudde, 
en Christus gevangene te Aberdeen. Ik wilde dat 
gij het niet vreemd dacht, dat uwe reis naar Nieuw-
Engeïand zulk een kwaden spoed heeft gekregen; 
waarlijk 't heeft mijn hart bezwaard gemaakt; noch
tans weet ik, het is geen stomme, maar een spre
kende voorzienigheid, waardoor onze Heere zijn zin 
tot u uitte, hoewel gij voor tegenwoordig niet wel 
verstaat, wat Hij zegt. Hoe het ook zij, Hjj die op 
de groote wateren zit, heeft zijne wonderlijke goe
dertierenheid u getoond in de groote_ diepten; ik 
weet, uw verlies is groot, en uw hoop is verre van 
u weggegaan. Maar, mijnheer, ik bid u, verklaar 
het terecht, dat onze Heere eene verhindering in den 
weg gelegd heeft. Ik verzeker mij, uw hart heeft 
in 't oog de voetstappen van de kudden, om te 
weiden nevens de tenten der herders, en om naast 
Hem te wonen die uwe ziel lief heeft ; en dat het 
uw begeerte is, in de woestijn te verblijven, alwaar 
de vrouw bewaard wordt voor den draak;' en dewijl 
dit uw begeerte is, gedenk dat het u een gevan
gene van Christus gezegd heeft, dat die mislukte 
reis zwanger is van barmhartigheid en troost, en 
eene schoone vrucht zal voortbrengen, en de Heere 
zal vroedvrouw zijn voor die geboorte. Wacht er 
op, hij die gelooft, haast niet. Jes. 28 : 16. Ik hoop, 
dat ge gevraagd hebt, wat de Heere meent, en wat 
verder zijn wil mag zijn ten opzichte van uw weder-
keeren, 'mijn lieve broeder, laat God van u maken 
wat Hij wil, Hij zal alles met troost eindigen, en 
zal heerlijkheid voortbrengen uit uw lijden; enzoudt 
gij beter werk willen wenschen? Dit water was in 
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uw weg ten hemel, en 't was geschreven in uws 
Heeren boek, gij moest het overkruisen, en daarom 
kust zijne wijze en onfeilbare voorzienigheid. Laat 
de berispingen der menschen, die maar 't buitenste 
der dingen zien (en dat nog wel nauwelijks) uwe 
kloekmoedigheid en blijdschap in den Heere niet 
verminderen; hoewel uw geloof maar de zwarte zijde 
van de voorzienigheid ziet, zoo heeft ze toch een 
betere zijde, en God zal u die __laten zien. Leert 
Christus beter gelooven, dan z|jn slagen, geloof 
Hem en zijne beloften meer dan zijn donker aanzien ; 
aan te stooten en teleurgesteld te worden in zijn 
verwachting is geen canoniek schrift; het vechten 
om 't beloofde land scheen te roepen tegen Gods 
belofte, gij liegt. Indien onze Heere rijdt op het 
slechtste voertuig, zijn paard zal noch struikelen 
noch vallen, Rom. 8:'23; want wij weten, dat dege
nen, die God liefhebben alles moeten medewerken ten 
goede, bijgevolg, schipbreuk, verlies, enz. werken sa
men ten goede dergenen, die God liefhebben. Hieruit 
besluit ik, dat verliezen, bedrogene verwachtingen, 
kwade tongen, verlies van vrienden, huis of land, 
zijn Gods werklui, te werk gezet, om 't goede voor 
u te werken, uit alles wat u gebeurt; laat des Hee
ren handeling niet ruw, hard, noch min vaderlijk 
schijnen, omdat ze niet vermakelijk is; als des Hee
ren gezegenden wil uwe begeerten tegengaat, zoo is 
het beste, in nederigheid het zeil voor Hem te strij
ken, en gewillig te zijn om geleid te worden, waar 
onze Heere het gelieft; het is een punt van uwe 
zelfsverloochening, te zijn alsof ge geen wil hadt, 
maar alsof ge daarvan een vrije beschikking aan 
God gegeven, en die aan Hem verkocht hadt ; en zijn 
wil voor den uwe te gebruiken, is tegelijk ware 
heiligheid, en uwe rust en vrede; gij weet niet, wat 
de Heere hier uitwerkende is, maar gij zult het 
hierna weten; en wat ik aan u schrijf, dat schrijf 
ik aan uwe vrouw, ik heb medelijden met haar ge
val; maar bid haar, niet te vreezen, noch te be
zwijken; deze reis is een deel van haar woestijn 
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naar den hemel, en naar 't beloofde land, en er zijn 
minder mijlen overig, het is nader aan het krieken 
van den dag voor haar, dan wanneer zij uit Schot
land ging. Ik zou mi] verblijden te hooren, dat gij 
en zij kloekmoedigheid en troost hebben in den 
Heere. Wat onze kerk na betreft: ons dienstboek is 
bevolen, door openbare uitroeping en bazuining om 
in al de kerken van dit koninkrijk gelezen te wor
den. Onze bisschoppen staan over hetzelve samen 
te komen en over onze Canons, en over eene ver
zoening tusschen ons en de Lutherschen, den profes
soren van de academie te Aberdeen is gelast, de 
artikelen van eene eenparige belijdenis op te stellen; 
maar men beoogt de verzoening met het Pausdom. 
Dit is de dag van Jakobs bezoeking, de wegen 
Zions treuren, ons goud is verduisterd, de zon is 
ondergegaan 'over onze profeten, een droge wind, 
maar niet om te waaien noch om te zuiveren komt 
over dit land, en al ons kwaad komt hier van de 
vermenigvuldigde overtredingen dezes lands, en van 
vrienden en liefhebbers van Babel onder ons. Jer. 
51 : 35. Het geweld dat mij en mijn vleesch is aan
gedaan, zij op Babel! zegge de inwoneresse van Zion; 
en mijn bloed zij op de inwoners van Chaldéa! zegge 
Jeruzalem. Nu, wat mij betreft, ik ben drie dagen 
geweest voor 't hof van de hooge commissie, en 
ben beschuldigd van verraad, gepredikt tegen onzen 
koning. Een predikant, die tot getuige was, ging 
bijna zoover, dat hij het zwoer. Grod heeft mij van 
hun boosheid verlost. 1. Zij hebben mij van mijn 
dienst gezet. 2. Zij hebben mij geboden stil te zwij
gen, zoodat ik geen deel van het predikambt uit
oefen, op straffe van oproer. 3. Zij hebben mijn 
persoon bepaald binnen de stad Aberdeen, alwaar 
ik bevind, dat de leeraars werken, om mij te doen 
vastzetten in Carthness, of Orkney, verre van hen, 
omdat hier eenig volk, willig om gesticht te worden, 
zich tot mij vervoegt. Op mijn eersten ingang hier 
had ik zware beschuldigingen binnen mij, en een 
vierschaar gespannen, (maar ik hoop niet in Chris-
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tus' naam) waarin werd vastgesteld, dat mijn Heere 
mijn dienst niet meer wilde hebben, en mij moede 
was. En ik, als een dwaas, daagde Jezus ook we
gens onvriendelijkheid, mijn ziel bezweek, en ik 
weigerde getroost te worden, en zeide, wat schortte 
Christus _ mijnentwege, want ik wenschtte getrouw 
te zijn in zijn huis? Zijnde dus in mijn opstand 
en misvattingen, bewees mijn Heere Jezus aan mij 
barmhartigheid, die minder ben dan de minste van 
al de heiligen. Ik lag in 't stof, en ik kocht een 
pleidooi van den satan tegen Christus, en Hij was 
tevreden dat te verkoopen; maar eindelijk toonde 
zich Christus vriend met mij, en vergat en ging 
mijn misdaad in dezen voorbij in genade, en Hij 
klaagde alleen, dat er vierschaar gehouden werd 
binnen zijn jurisdictie zonder zijn toestemming. Nu 
ben ik vrij van te moeten verschijnen, en alsof 
Christus de fout begaan had, Hij heeft de onkos-
sten gedragen, en is tot mijne ziel wedergekeerd; 
zoodat nu zijn arme gevangene maaltijden van liefde 
geniet; mijn tegenpartijders weten 'niet, wat een 
hoveling ik nu ben bij mijnen koninklijken Koning, 
voor wiens kroon ik nu lijd; het is maar ons 
zachte en trage vleesch, 't welk een kwaad gerucht 
van _ Christus' kruis heeft verspreid. 0 zoet, zoet is 
is zijn juk! Christus' ketenen zijn van zuiver goud, 
het lijden voor Hem is geparfumeerd. Ik zou mijn 
weenen niet geven voor het lachen van al de veer
tien bisschoppen; ik zou mijn droefheid niet willen 
wisselen met de wereldsvreugde. 0 lieflijke, lieflijke 
Jezus, hoe zoet moeten uwe kussen zijn, als 'uw 
kruis zoo zoet riekt! O dat al de drie de konink
rijken deel hadden aan mijne liefdefeesten, en aan de 
vertroostingen van een getroetelden gevangene. Lieve 
broeder, ik belast u, dat gij voor mij prijst, en hulpe 
zoekt van onze bekenden daar, om mij te helpen 
prijzen. Waarom zou ik Christus vriendelijke han
deling met mij smoren; mijn hart is hiermede op
genomen, opdat mijn stilzwijgen en lijden mag pre
diken; gedenk mijne liefde in Christus aan uwe 
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vrouw, aan Mr. Blair, en Mr. Livingstone, en Mr. Cu-
ningame. Doe mij van u hooren; want ik ben be
angst, wat te doen; indien ik eene roeping naar 
Nieuw-Engeland zag, ik zou die opvolgen. Grenade 
zij met u. 

De uwe in onzen Heere Jezus, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL KHETOKFOET. 

Aan Johannes Stuart, Burgemeester van Ayr. 

D E 528TE B R I E F . 

Veèlgeëerde, en zeer lieve in Christus! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij over u, van 
God onzen Vader, en van onzen Heere Jezus Chris
tus. Ik heb reeds overlang den troost van een brief 
aan een gevangene van u verwacht, mijnheer, ik 
laat hier een deel van mijn smalle handbreed tijds, 
die ik heb, en als ik eerst ontwaak in den morgen 
('t welk altijd is met groote bezwaardheid en droef
heid) zoo wordt deze vraag tot mijn gemoed ge
bracht: ben ik God dienende, of niet? Niet dat ik 
twijfel aan de waarheid van deze eerwaardige zaak, 
waarin ik ben gewikkeld; neen ik durf het wagen 
in de eeuwigheid te gaan en voor mijn Richter, dat 
ik nu voor de waarheid lijd; omdat ik niet kan ver
dragen, dat mijn Meester, die een vrijgeboren Koning 
is, aan iemand van de schilden of potscherven dezer 
aarde tol zou betalen. Och dat ik de kroon kon 
houden op mijn prinselijk Koningshoofd, met mijn 
zondigen arm (al zou zij mij in dien dienst van 
mijn schouderblad afgeslagen worden) maar mijn 
gesloten mond, mijn stomme sabbaten, de geheu-
genis van mijn gemeenschap met Christus in vele 
schoone, schoone dagen in Anwoth (waar nu mijn 
Meester geen dienst van mijn tong krijgt, gelijk 
toen) hebben mijn geloof bijna in tweeën gebroken; 
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nochtans in mijne diepste beseffingen van zijn toom, 
zie ik door een wolk heen, dat ik verkeerd ben ; en 
Hij heett in liefde 't verschil opgenomen tusschen 
't geloof en de bevatting, en aan Christus' zijde is 
er een besluit over gemaakt, en ik onderschrijf het 
besluit. De Heere is recht in zijne wegen, maar 
mijn schuldigheid overmeestert dikwijls mijn ge-
looven. Ik ben niet wel bekend geweest; want uit
genomen de open uitbrekingen, mis ik niets van 
't geen Judas en Kain had; alleen heeft het Hem 
behaagd, mij voor te komen in genade en mij te 
werpen in een koorts van liefde tot Hem en zijn 
afwezen heeft mijn koorts zeer pijnlijk, en daarbe-
nevens maakt Hij mijn ziel bezocht, èn die met zijn 
vertroostingen bevochtigd. Maar nog heb ik niet, 
wat ik wilde. Het missen van eene dadelijke en ge
voelige bezitting is mijn eenige dood; ik weet, 
Christus _ heeft medelijden met mij in dezen. De 
groote lieden, mijn vrienden, die voor mij plachten 
te zijn, zijn opgedroogd gelijk wintersene waterbe
ken. Allen zeggen zij, er is u niets te doen voor 
dien man, _ 't beste van hem zal zijn, dat hij 't ko
ninkrijk uitgaat; zoo zie ik, zij zijn mij moede; 
maar geloof mij, ik ben zeer vroolijk tevreden, dat 
Christus al mijne afgoden in stukken breekt; het 
heeft mijn verstompte liefde tot Christus weder op
nieuw gescherpt; ik zie Hij is jaloersch over mijn 
liefde, en wil het alles voor Zich hebben. Met een 
woord, deze zes dingen zijn mijn last. Ik ben niet 
in den wijngaard, gelijk anderen zijn, 't kan wezen, 
dat Christus mij een verdorven boom acht, zijn plaats 
niet waardig, maar God verhoede dat. 2. Wee, wee 
wee staat te komen over mijne hoerachtige moeder, 
deze afvallige kerk ; de tijd komt, dat wij zullen wen-
schen de vleugelen eener duif te hebben, om te vlieden 
en ons te verbergen. O de verwoesting die over dit 
land zal wezen! 3. Ik zie mijn lieve Meester Chris
tus alleen gaan (als het ware) treurende in zak en 
asch, zijn bezwijkende vrienden vreezen, dat Koning 
Jezus 't veld zal verliezen; maar Hij moet de over-
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winning hebben. 4. Mijne schuldigheid en de zonden 
mijner jonkheid zijn tegen mij opgekomen, en zij 
wilden komen in het pleidooi in mijn lijden, als 
verdienende oorzaken in Gods rechtvaardigheid ; maar 
ik bid God om Christus' wil, dat Hij die nooit 
plaats geve. 5. 't Pijnigt mij, dat ik mijn koninklij
ken, ontzaglijken, machtigen en heerlijken vorst 
van de koningen der aarde niet kan verheven krij
gen. Mijnheer, gij kunt mij in dezen helpen en ont
fermen, en uw knie buigen, en zijnen Naam loven, 
en verzoeken, dat anderen dat doen, dat het Hem 
behaagd heeft, in mijn lijden, de atheisten, papisten 
en vijanden rondom mij te doen zeggen : Het schijnt 
dat God met dezen gevangene is. _ Laat de hel en de 
machten der hel (ik vraag er niet naar) tegen mij 
losgelaten worden, om het ergste te doen, mits dat 
Christus en mijn Vader en zijn Vader maar in mijn 
lijden verhoogd worden. 6. Christus' liefde heeft mij 
pijn aangedaan; want hoewel zijne tegenwoordigheid 
mij beschaamd heeft gemaakt, en mij als in _ schuld 
verdronken heeft, nochtans gaat Hij dikwijls van 
mij weg, als mijne liefde tot Hem brandende is; Hij 
schijnt te zijn gelijk een trotsche vrijer, die niet 
zien wil op eene arme deern, die sterft van liefde ; 
ik wil niet zeggen, dat Hij heerschzuchtig is, maar 
ik weet, Hij is wijs, in zich van een kind en van 
een dwaas te verbergen, die een beeld en een God 
maakt van een kus van Christus, 'twelk afgoderij is. 
Ik vrees, dat ik zijne vertroostingen meer aanbid, 
dan Hem zelf, en dat ik de appelen des levens lie
ver heb dan den boom des levens. Mijnheer, schrijf 
aan mij; mijne groete aan uwe vrouw, barmhartig
heid zij haar deel. Genade zij met u. 

De uwe in zijn liefsten Heere Jezus, 

Aberdeen. 1637. SAMUEL EHETOBFOBT. 
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Aan den Heer Johannes Stuart, Burgemeester 
van Ayr. 

• 
DE 53STE BBIEF. 

Waarde, en seer geliefde in onzen Heere. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
verkwikt en vertroost geworden door uwen brief. 
Ik herinner mij niet, wat ik u tot uw troost heb 
geschreven: maar ik geloof dat de liefde het zal 
verklaren en toepassen, gelijk zij het wilde hebben. 
Ik wenschte dat ik u kon helpen, zijn grooten en 
heiligen naam prijzen, die de voeten zijner heiligen 
bewaart, en al uwe gangen heeft geteld. Ik weet, 
onze liefste Heere zal vergeven en voorbijgaan onze 
dwalingen en misslagen, in eenvoudigheid begaan, 
als wij zijn eere behartigen; doch ik weet, niemand 
van u heeft de andere helft, en de verborgene zijde 
gezien, van uw wonderlijk weder thuiskeeren tot 
ons. Ik ben vol vertrouwen, van hetgeen gij nog 
zeggen zult, dat Gods genade uwe zeilen weder'terug 
naar Ierland gedreven heeft. Waarde en lieve heer; 
ik kan niet nalaten, u rekenschap van mijn tegen-
woordigen staat te geven, opdat gij een boodschap 
voor mij moogt doen aan mijn hoogen en koninklijken 
Meester, van denwelken ik den ganschen dag roem. 
Ik ben alzoo hoogmoedig op zijne liefde (ja ik zegen 
mijzelven en roem mijn tegenwoordig lot) als eenig 
arm mensch kan zijn op een aardsch konings gunst, 
of op een koninkrijk. Vooreerst: Ben ik zeer dik
wijls beide de zijden van mijn kruis omkeerende, 

• inzonderheid mijn stomme en stille Sabbaten, niet 
omdat ik een kruk of gebrek begeer te vinden in 
mijns Heeren liefde, maar omdat de liefde krank is 
van verbeeldingen, en vreeze, of niet de Heere een 
proces tegen mijne schuldigheid aanlegt, 't welk ik 
nog niet wel gezien heb ; doch ik weet het niet. 
Mijn wensch is recht wel voort te gaan, en geen 
drek te spatten (mag ik met eerbiedigheid omtrent 
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Hem dit woord gebruiken) in 't aangezicht van mij
nen eenigen, eenigen Welbeminde. Maar vrees van 
schuldigheid is een achterklapper tusschen mij en 
Christus, en fluistert mij steeds kwaad gerucht in 
't oor, nopende mijnen Heer, om mijn geloof te 
verzwakken; ik had liever dat er een wolk over 
mijne vertroostingen ging door deze aanbrenging, dan 
dat mijn geloof zou beschadigd worden: want indien 
mijn Heer door mij niet verongelijkt wordt, zeker
lijk zoo wensch ik maar genade, om er niet naar te 
vragen wat van mij worde. Ik wensch mijne droef
heid geen geloof of crediet te geven, dewelke een 
leugen kan maken van 't zeggen van mijn besten 
vriend Christus. Wee, wee hen allen, die kwaad van 
Christus spreken. Daarom staan deze gedachten met 
mij in den morgenstond op en gaan met mij te bed. 
Och, wat dienst kan een stomme doen in Christus' 
huis! Och ik denk, 't Woord Gods is ook in gevan
genis besloten! Och ik ben een dorre boom! He
laas, ik kan noch planten noch nat maken! Och, dat 
mijn Heer maar mist van mij wilde maken, om zijn 
korenvoren op den berg Zions vet en vruchtbaar te 
maken! Och, dat ik maar tegen drie of vier her
dersjongens van mijn waarden Meester mocht spre
ken! ik zou vergenoegd zijn, de geringste en onge-
achtste van al de herders in dit land te zijn, en in 
eenige plaats, in eenige van Christus minste buiten
huisjes te wonen; maar neen, hij zegt: Jongen, ik 
wil u niet zenden, ik heb daarheen geen boodschap 
voor u. Mijne begeerte om Hem te dienen is krank 
van jaloerschheid, dat Hij mocht onwillig zijn mij 
te gebruiken. Ten andere: Dit wordt achtervolgd 
met een andere gedachte. Och, al wat ik gedaan heb 
in Anwoth, 't schoone werk dat mijn Meester daar 
begon, is gelijk een vogeltje, dat in de dop sterft ! 
En wat zal ik dan te toonen hebben van al mijn 
arbeid, in den dag van mijne verschijning voor Hem, 
als de Meester van den wijngaard de arbeiders roept, 
en hen hun loon geeft? Ten derde: Maar waarlijk, 
als de zoete wind van Christus in de rechte streek 
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is, zoo heb ik berouw, en ik bid Christus dat Hij 
wettige borgen neme van mijn klaagachtige en on-
geloovig bezwaar en droefheid, van dat in 't toe
komende niets dergelijk zal zijn (Heere bestrat hen, 
die tusschen een arm knecht, gelijk ik ben, en zijn 
goeden Meester kwaad berokkenen') dan zeg ik, of het 
zwarte kruis wil of niet, ik moet met handen en 
voeten opklimmen naar mijnen Heer. Het rouwt mij 
nu van harte, dat ik de wet (mijn ouden dooden 
man) zoover believe, dat ik toorn begrijp in mijn 
zoeten Heere Jezus; ik mocht mij veel liever laten 
gebruiken, o m voor de genade Gods te pleiten; want 
ik acht mij Christus' gezworene schuldenaar; en de 
waarheid is -(om te spreken van mijnen Heer, 'tgeen 
ik niet kan loochenen) ik ben over hoofd en ooren 
verdronken en vele schuldbekentenissen aan zijne 
liefde en barmhartigheid; Hij handelt mij somtijds 
zoo, dat ik bijna beschaamd ben, meer te zoeken 
voor een ontbijt, maar wil met hetgeen Hij geeft, 
tevreden leven, totdat de bruiloft des Lams komt. 
Maar ik weet niet, hoe gretig en hoe kwalijk de 
liefde te behagen is; want of mijn Heere Jezus 
heeft_ mij kwade manieren geleerd, van niet tevreden 
te zijn met eenige zitplaats, tenzij mijn hoofd in 
zijn schoot ligt, tenzij ik met het vetste van zijn 
huis gevoed word, of anders ben ik ondraaglijk 
lekker geworden, en kwalijk te behagen, alsof Chris
tus onder dit kruis verbonden was niet anders te 
doen, dan mij in mijn armen te dragen, en alsof ik 
eenig recht daartoe verdiend had door mijn lijden 
voor Hem. Maar ik wensch, dat Hij mij genade 
geeft, om te leeren op mijne voeten te gaan, en te 
leeren zijn troost te missen, en te danken en te ge-
looven, als de zon niet in mijn uitspansel is, en als 
mijne liefde van huis is, en een ander werk is gaan 
doen. O wat een zoeten vrede heb ik, als ik bevind, 
dat Christus vasthoud, en ik trek, als ik opklim, 
en Hij mij _ nederstoot, als ik hem grijp en omhels, 
en Hi) schijnt de grepen los te laten, en van mij te 
vlieden. Ik denk, dat er zelfs eene zoete vreugde'van 
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gelooi, vergenoegdheid en vrede is, daarin, dat Hij 
zelfs maar eene onvriendelijkheid voorwendt, omdat 
mijn geloof zegt: Christus is in geen rechten ernst 
met mij, maar Hij beproeft, of ik wel vriendelijk 
kan zijn jegens zijn masker en de wolk, die Hem 
bedekt, zoowel als jegens zijn schoon aangezicht. 
Ik geloof zijn grooten naam, dat ik zijn dek
sel, dat over zijn aangezicht gaat, bemin, totdat 
God een betere zendt; want 't geloof kan Gods 
verzoekende smadingen kussen, als Hij een zondaar 
toenoemt, een bond, niet waardig brood te eten met 
de kinderen, ik acht het een eer, dat Christus mij 
misnoemt en mij smaadt; ik wil dat wel van Hem 
aannemen; hoewel ik het niet wel zou nemen, in
dien een ander zoo vrij op mij wilde zijn; maar 
omdat ik zijn eigen ben (Gode zij dank) zoo mag 
Hij met mij handelen, zooals 't Hem belieft, ik moet 
zeggen, de heiligen hebben een zoet leven tusschen 
hen en Christus, er is veel zoete verkwikking van 
liefde tusschen Hem en hen, als Hij onder de leliën 
weidt, en tot zijnen hof komt, en een maaltijd van 
honigzeem maakt, en zijn wijn en melk drinkt, en 
roept: Eet, o vrienden, drinkt, en wordt dronken, 
o liefste. Een uur van dit werk is waardig een schip 
vol van des werelds dronken en modderige vreugde; 
ja 't is de poort des hemels zelf; 't is de zonzijde 
van den berg, 't is het rechte Eden van de wereld. 
Want de menschen dezer wereld hebben hun eigene 
onchristelijke en onheilige kruisen; en wee hun en 
hun vervloekte kruisen te zamen ; want hunne kwaad-
heden zijn met Gods wraak gezouten, en onze zwa
righeden zijn met onzes Vaders zegen liefelijk ge
temperd; zoo zijn zij dan geen dwazen, die Christus 
verkiezen, en alles voor Hem verkoopen; het is geen 
kinderen-marktgang, noch blinde koopmanschap, wij 
weten wel, wat wij verkrijgen, en wat wij geven. 
Nu betreffende eenig besluit, om naar een ander 
koninkrijk te gaan, durf ik niet een woord spreken ; 
mijn hoop op vrijstelling is koud, mijn hoop van 
weder in mijn Meesters kwalijk geoefende wijngaard 
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te gaan, is veel kouder; ik heb geen zitplaats voor 
mijn geloof, als enkel almachtigheid, en Gods hei
ligen arm, en goeden wil, hier begeer ik stil te staan, 
en op anker te liggen, en te overwinteren, totdat 
God weder schoon weer zendt, en het Hem behaagt, 
mijne hoerachtige moeder weder in zijn huis te ne
men. Och, dat haar man zoo vriendelijk wilde zijn, 
dat Hij ging en haalde haar uit het bordeelhuis, en 
joeg hare minnaars weg naar de bergen; maar er 
zullen droeve dagen wezen, eer het daartoe komt. 
Gedenk mijne banden. Genade zij met u. 

Aberdeen 1637. 
De uwe in onzen Heere Jezus, 

SAMUEL EHETOEFOET. 

Aan vrouw Busbie. 

DE 54STE BBIEF. 

Juffrouiv! 

Hoewel ik geen kennis aan u heb, nochtans om
dat wij kinderen eener Vader zijn, zoo dacht ik het 
goed aan u te schrijven. Hoewel mijn eerste aan
spraak en onderhandeling met u van Christus, zij in 
papier, zoo heb ik toch reden, sinds ik hier geko
men, ben om geene papieren gedachten van Hem te 
hebben; want in mijn droeve dagen is Hij de fleur 
van mijn vreugde geworden, en ik lig hier alleen 
levende op zijne liefde; maar ik kan er zoo veel niet 
van krijgen, als ik wel gaarne wilde ; niet omdat 
Christus' liefde heerschzuchtig is, en te hoog ziet; 
maar omdat ik een nauw gat heb, om zijn liefde te 
ontvangen, en ik zie te laag. Maar ik geef nu mijn 
handschrift tot getuigenis over Christus en zijn kruis, 
dat zij een zoet paar zijn, en dat Christus nooit in 
zijn eigen stoel van eere onder ons allen gesteld is. 
Och ik weet niet, waar Hem te zetten ! Och had ik 
een hooge zitplaats voor dien koninklijken, vorste-
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lijken daar! O dat mijn arme verwelkte ziel eens 
een overloopenden vloed van die liefde had, om sap 
te voeren tot mijn dorren wortel, en dat die vloed 
opsprong tot in de tong en pen, om groote din
gen te uiten, tot hoogen en rechten lof van zulk een 
Schoonen daar! 0 heilige, heilige, heilige daar! He
laas er zijn te veel stomme tongen en dorre harten 
in de wereld, nademaal er gelegenheid is in Christus 
voor hen allen, en voor tienduizend werelden van 
menschen en engelen meer, om te verheffen en hoog 
te stellen den grootsten "Vorst van de koningen der 
aarde. Het smart mij, dat stukken van levend leem 
durven uitkomen, om met hun hoofd tegen Hem 
aan te loopen; en dat mijn onbeleefde moeder, deze 
hoerachtige kerk, haar zoete helft zulk een bejege
ning heeft gegeven: Want dit land heeft Christus 
overgegeven, en de Heere snijdt Schotland in tweën, 
en zendt de ergste helft, de hoerachtige zuster, over 
naar Rome's bordeel, om verzadigd te worden met 
de liefde van Egypte. Ik wilde, dat mijn lijden (ja 
aangenomen ik werd levend tot asch verbrand) een 
vereeniging mocht koopen tusschen zijn schoonste en 
zoetste liefde, en zijn loopachtige ondeugende vrouw. 
Gaarne zou ik Christus wederom naar Schotland 
tehuis verwelkomen, indien Hij wilde wederkeeren. 
Dit is een zwarte dag, een dag van wolken en duis
ternis, want de zolderbalk van mijns Heeren Jezus 
schoonen tempel is gevallen, en Christus' rug is ge
keerd naar Schotland. O driemaal gezegend zijn zij, 
die gaarne Christus met hun tranen en gebeden 
zouden houden! Ik weet, gij zult helpen, met Hem 
in gebeden te handelen, want Hij zal tot dit land 
wederkeeren; de naaste dag zal voor Christus zijn; 
en er zal een schoone groene jonge hof voor 
Christus in dit land zijn, en Gods zomerdauw zal 
er alle nacht op liggen, en wij zullen wederom 
ons nieuw huwelijkslied zingen 'voor onzen Brui
degom, betreffende zijnen wijngaard. Maar wie weet, 
of wij zullen leven, en het zien? Ik hoor, de 
Heere heeft moeite genomen, in u te drukken en 
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te snoeien, gelijk een vruchtbare wijnstok van zich-
zelven, groeit, en zijt groen, en schiet uw ranken 
uit, en breng vruchten voort; vet en groen en 
vruchtbaar kunt ge wezen in den waren sappigen 
wortel. Genade, genade, vrije genade zij uw deel; 
gedenkt mijn banden met gebeden, en lofzeggingen. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFOBT. 

Aberdeen, 1637. 

Aan Mnian Mure. 

DE 55STE BRIEF. 

Lieve vriend.' 

Ik heb uw brief ontvangen; ik bid u nu in den 
morgen van uw leven, zoek den Heere en zijn aan
gezicht; wacht u van de dwaasheden van de ge
vaarlijke jonkheid, een kwade tijd voor uwe ziel. 
Heb de wereld niet lief; houd geloof en trouw 
met alle menschen in uw verbonden en koophandel; 
wandel met God ; want Hij ziet u ; doe niets an
ders, dan 'tgeen gij zoudt mogen en willen doen, 
indien uw oogleden braken, en uw adem koud 
werd. Gij hebt de waarheid Gods van mij gehoord, 
mijn lieve hart, volg ze, en verlaat ze' niet, acht 
Christus, en de zaligheid boven heel de wereld; te 
leven naar de gedaante en loop van de rest van 
de wereld zal u niet ten hemel brengen; zonder ge
loof in Christus, en bekeering kunt ge God niet 
zien; doe moeite voor de zaligheid, strek u uit naar 
het wit van de prijs van de hooge roeping; indien 
gij niet nacht en dag waakt tegen 't kwaad, dat u 
omringt, gij zult achterblijven en te laat komen. 
Wacht u voor liegen, zweren, ontucht, en de andere 
werken des vleesches, omdat door deze dingen den 
toorn Gods komt over de kinderen der ongehoor
zaamheid; hoe zoet zij ook mochten schijnen voor 
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tegenwoordig, nochtans het eind van dezen loop is 
de eeuwige toorn Gods, en de buitenste duister
nis, alwaar weening is, en knersing der tanden. Ge
nade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 
Uw liefhebbende leeraar, 

SAMUEL EHETORFOET. 

Aan Mr. Thomas Garven. 

DE 56STB B E I E F . 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
bedroefd, dat niets de blijdschap en droefheid van 
mijn gevangen pen in mijn liefdevlagen heeft uit
gedrukt, zulks u en vele van Gods kinderen heeft 
doen gelooven, dat er iets is in een gebroken riet, 
gelijk ik ben; ten ware Christus zulk een verkoch
ten slaaf gekocht had, zoo weet ik niet, wat anders 
iemand van mij mag denken of verwachten; mijn 
kapitaal is kleiner (de Heere weet, ik spreek de 
waarheid) dan velen gelooven ; mijn ledig geluid heeft 
te veel beloofd. Ik zou blijde zijn, indien ik mocht 
liggen onder Christus' voeten, en behouden en ont
vangen den afval of de oude deelen van eenige ge
nade, die van zijn zoete vingers tot de verlorene 
zondaars valt. Menigmaal lig ik als een vreemde, 
en kijk des konings vensteren in; gewis ik ben on
waardig een zitplaats te hebben in des Konings zaal ; 
ik zie menigmaal maar van verre (als een die be
vreesd en beducht is) naar dat schoonste aangezicht, 
vreezende, dat Hij mij zou gebieden elders naar toe 
te zien; mijn schuldigheid rijst in mij op, en ik heb 
er geen antwoord voor. Ik bood Christus mijn tong 
en mijn arbeid aan in zijn huis, en wat weet ik, 
wat het te zeggen is, dat Christus mijn arme aan
geboden gave niet wil aannemen; als liefde niet wil 
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aannemen, zoo leggen wij het uit, dat ze noch ne
men noch geven, borgen noch leenen wil. Doch 
Christus heeft een ander zee-kompas, waar Hij 
naar zeilt, dan mijn korte en ruwe gedachten; ik 
laat zijn werk daarin aan Hemzelven. Ik durf zijn 
handeling niet uitleggen, naar dat de droefheid en 
ongeloof mij dat menigmaal ingeeft. Ik zie menig
maal met zeere en blinde oogen naar mijns Heeren 
kruis, en als ik op de verkeerde zijde van zijn 
kruis zie, zoo weet ik, dat ik mistrap en uitglijd ; 
zekerlijk ik heb geen beenen van imjzelven, om mij 
ten hemel te voeren, ik moet ter poorte des he-
mels_ ingaan, om van Christus kracht te leenen. 
Menigmaal denk ik bij mijzelven: och dat Hij mij 
maar verlof wilde geven, om Hem lief te hebben, 
en dat Christus maar zijn dierbare waren wilde 
openen, en toonen de oneindige, de oneindige diep
ten en verborgenheden van zijn zielvermakende liefde, 
en laten mij die van voren en van achteren zien, 
en geven mij verlof om maar daarnevens te staan, 
gelijk_ een hongerige bij de spijs, om mijn bekomst 
te krijgen van te verwonderen, als een voorsmaak 
tot mijn volle genieting; maar waarlijk ik denk, 
mijn vuile oogen zouden zijn schoone liefde besmet
ten, door daarop te zien. Of mijn honger is al te 
nederig (indien dat kan gezegd worden) of anders 
dan merk ik niet, welk een eer het is, verlof te 
krijgen, om Christus lief te hebben. O dat Hij zich 
over een arm gevangene wilde ontfermen, en een vloed 
wilde uitlaten op den drogen grond ! Het is niets voor 
Hem, zulk een als ik ben te vervullen; een opslag 
van zijn oogen zou mij wonderlijk veel goed doen, 
en Hem geen kwaad. Ik weet, ik ben nog niet ten 
einde met Christus' liefde ; ik ben nog niet bekwaam, 
om zooveel daarvan te hebben als ik wel wilde; 
mijn hoop heeft veel zwarten honger bij zich; en 
gewis _ ik _ kan niet anders dan denken, dat er meer 
van die liefde voor mij beschikt is dan ik nog vat; 
en ik weet niet, welke mate van pensioen de koning 
mij zal willen geven; ik zal blijde zijn, indien ik mijn 
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ernstig verzoek nevens Christus mag nederleggen, 
wachtende op een antwoord; nu zou ik vervuld en 
verblijd zijn, indien ik een bedelaarsaalmoes van die 
zoetste liefde kreeg; maar ik geloof vast, er is een 
bed voor Christus en mij gemaakt, en wij zullen 
onze bekomst van liefde daarin krijgen; en menig
maal denk ik, als mijn blijdschap ten einde en op 
zijn laagst is, dat ik niet meer wilde zoeken, mocht 
ik maar des Konings groote zegel hebben tot ver
zekering van mijn deel, en mochten maar mijn oogen 
Christus' hand kennen aan 't schrift. Indien uw 
Heer u tot lijden roept, zijt niet ontzet; er zal een 
nieuwe gift van den Koning voor u zijn, als gij 
daartoe komt; een van de zachtste peluwen, die 
Christus heeft, wordt onder 't hoofd van zijn getui
gen gelegd, hoewel zij menigmaal barrevoets onder 
de doornen moeten staan. Hij heeft mijn arme ziel 
gebracht tot begeeren en wenschen. O dat mijn 
asch en stof, waarin ik zal veranderen, wel ge
stemde tongen had, om Hem te prijzen. Aldus in 
haast, begeerende uwe gebeden en lof tot God, zoo 
beveel ik u aan mijn zoeten, zoeten Meester, mijn 
eerwaarden Heere, van wien ik alles bezit. Genade 
zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus 
SAMUEL BHETOKFOBT. 

Aberdeen, 1637. 

Aan Johanna Brown. 

DE 57STE BRIEF. 

Jitffrouio ! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 

blijde, dat gij Christus achterna gaat in dezen duis
teren en bewolkten tijd ; het ware goed, andere dingen 
voor Hem te yerkoopen; want als al deze dagen 
zullen over zijn, zoo zullen wij het ons voordeel 
bevinden, dat wij Christus' party genomen hebben; 
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ik vertrouw vast dat zijne vijanden zijn voetbank 
zullen zijn, en dat Hij 'groene bloemen zal maken 
tot dood verwelkt hooi, als de eer en heerlijkheid 
daarvan zal afvallen, gelijk het uiterste of de bloem 
van een groen kruid, geschud door de wind. Het 
ware geen wijsheid van ons, te denken, dat Chris
tus en 't evangelie zouden komen, en zich tot ons 
gemak zouden neerzetten, aan onzen haard, neen; 
maar wij moeten uit onze huizen gaan, en Christus 
en 't evangelie zoeken! Wij moeten niet zien naar 
Christus' zonzijde, en wij moeten Hem niet verlaten, 
omdat wij die missen; maar wij moeten onze aan
gezichten zetten tegen 'tgeen ons_ niocht toekomen, 
in na te jagen, totdat Hij en wij door de distelen 
en doornen zijn op den drogen grond. Onze zachte 
natuur wilde 'wel in Christus armen door de moei
lijkheden van dit ellendig leven gedragen zijn; en 
't is zijne wijsheid, die weet welk luaaksel wij zijn, 
dat zijne kinderen met natte en koude voeten naar 
den hemel gaan. 0, welk een zoete zaak ware het 
voor ons, te leeren, hoe onzen last licht te maken, 
door onze harten te schikken naar den last; en door 
onzes Heeren wil te maken tot een wet. Ik bevind, 
dat Christus en zijn kruis zoo kwalijk n i e t t e be
lieven zijn, noch 'zulke moeielijke _ gasten zijn, als 
de menschen die wel noemen. Ja ik denk, dat ge
duld, Christus' water tot goeden wijn zou maken, 
en dit schuim tot goed zilver; en wij hebben reden 
te wachten, want 't zal niet lang wezen, of onze 
Meester zal bij ons wezen, en liggen deze wereld 
open voor de' zon, en voor het daglicht, in haar 
zwart en wit. Zalig zijn ze, die wakende gevonden 
worden ; ons uurglas is zoo lang niet, dat wij moede 
behoeven te worden; de tijd zal onze weeën en 
droefenis uitteeren, en tot den grond toe wegnemen ; 
onze hemel is aan het uitbotten en opgroeien tot 
een oogst; waarom zouden wij dan niet ijverig na
jagen, terwijl onze spanlengte van tijd. tot een duim
breed komen zal. Daarom beveel ik u Christus 
aan, als uw laatst en langstlevende man, en de 

m& 
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staf van uwen ouderdom. Laat Hem nu de rest van 
uwe dagen hebben, en acht het niet veel, dat er een 
storm komt op het schip waarin Christus zeilt ; geen 
passagier zal over boord vallen, maar 't ontredderd 
schip, en de zeezieke reiziger zal behouden te land 
komen. Ik ben in zulk een zoete gemeenschap met 
Christus, als een zondaar maar wezen kan; en het 
smart mij alleen, dat Hij veel schoonheid en heer
lijkheid heeft, en ik zoo weinig liefde. Hij groote 
kracht en genade, en ik zoo weinig geloof, Hij veel 
licht, en ik zulke zeere oogen. Och dat ik Hem zag 
in de schoonheid van zijne liefde, en in zijne trouw-
kleederen; ik was geheel en al in de liefde opge
nomen met dien vorstelijken Jezus Christus mijnen 
Heere! Helaas mijn gescheurde schotel en lekkend 
vat kan maar weinig van Jezus Christus inhouden. 
Hierin ben ik vroolijk, dat ik den doodniet zou wei
geren te ondergaan, eer dat ik Christus wettige 
erfenis zou stellen in der menschen goedvinden; en 
wat weet ik of zij beide Christus en mij behaagd 
zouden hebben. Helaas dat dit land Christus voor
stelt in een openbare verkooping, en JBem brengt 
tot een: biedt niemand meer? Zalig zijn ze die de 
kroon gaarne op zijn hoofd zouden houden, en Chris
tus' eer met hun eigen verlies zouden willen koopen. 
Ik verblijd mij te hooren, dat uw zoon Johannes 
Christus komt bezoeken, en zijn liefde proeven. Ik 
hoop, hij zal zijn moeite niet verliezen, noch berouw 
hebben van zijne keuze. Altijd heb ik (gelijk ik dik
wijls gezegd heb) een groote liefde gehad tot den 
lieven Johannes Brown, omdat ik dacht, dat ik 
Christus meer in hem zag, dan in zijne broederen; 
gaarne zou ik aan hem schrijven, dat hij mocht 
staan bij mijn zoeten Meester, en ik wensch, dat ge 
hem mijn brief wilt laten lezen, en de blijdschap die 
ik heb, zoo hij voor mijn Heere Jezus wilverschijnen, 
en zijne zijde kiezen. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen, 13 Maart 1637. SAMUEL RHETORFORT. 
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Aan Johanna Mac-Millan. 

DE 58STE BRIEF. 

m 

Lieve Zuster. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik kan 
niet tot u komen om u mijn raad te geven, en al 
wilde ik komen, zoo kan ik bij u niet verblijven. 
Maar ik bid u, houd Christus vast, want ik deed 
wat ik kon, om u Hem te doen aangrijpen. Ik heb 
u duidelijk Christus' testament en laatsten wil ge
zegd en ik heb niets achtergehouden, dat mijn Heer 
mij gaf, en ik gaf Christus aan u met goede gene
genheid. Ik bid u, maak Hem u eigen, en gaat van 
de waarheid die ik u geleerd heb niet een haar breed 
af; die waarheid zal u behouden, zoo gij ze volgt; 
zaligheid is geen licht ding, noch licht te verkrij
gen; menigmaal heb ik u gezegd dat er weinig za
lig worden, en dat er velen, velen verdoemd worden. 
Ik bid u, maak uw arme ziel zeker van de zaligheid, 
en maak uw dagelijksche taak om den hemel te 
zoeken. Indien ge nooit een zieken nacht en een 
smartende ziel over de zonde hebt gehad, zoo hebt 
ge Christus nog niet vast. Let wel op de rechte 
merkteekenen, van Christus aangenomen te hebben, 
indien ge Hem meer dan de wereld lief hebt, en ge
heel de wereld om zijnentwil zoudt willen verlaten, 
dat is een bewijs dat het werk recht is. O, dat ge 
de schoonheid van Jezus zaagt, en den reuk van 
zijn liefde rookt, gij zoudt door water en vuur loo-
pen, om bij Hem te zijn. God zende Zich aan u. 
Bid voor mij, want ik kan u niet vergeten. Genade 
zij met u. 

Uw liefhebbende leeraar, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL RHETORFOKT 
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Aan de yrouw Buslbie. 

DE 598TE BEIEP. 

Juffrouw. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verblijd 
mij te hooren dat Christus en gij één zijt, en dat 
gij Hem gemaakt hebt uw eenig ding; daar velen 
met smart draven, in vele dingen te zoeken en hun 
vele dingen niets zijn; 't is alleen best dat ge u als 
iets ter zijde gesteld, afzondert voor Christus alleen; 
want gij zijt nergens goed voor als voor Christus, 
en Hij heeft deze vele jaren omtrent u bezig ge
weest'door verdrukkingen, om u aan Hemzelven te 
verbinden; 't zou jammer en een verlies zijn, Hem 
af te slaan. Gewis ik kon wel wenschen: dat ik 
door hel en al 't' kwaad weder in de wereld kon 
heenzwemmen en Christus in mijne armen hebben; 
maar 't is mijn kwaad en dwaasheid, dat tenzij 
Christus kome, zonder dat om Hem gezonden is, ik 
zelfs niet uitga om Hem te zoeken. Als Hij en ik 
in rekening vallen, zoo zijn wij beide ten achteren, 
Hij in betaling, en ik in het tellen, en zoo blijven 
wij steeds oneffen, en de rekeningen tusschen ons 
onklaar. O dat Hij zijn eigen bloed wilde nemen 
voor 't rekenen en misrekenen, dat ik een vrij man 
mocht zijn, en dat niemand iets van mij te vorde
ren had, dan alleen, alleen Jezus. Ik zal 't geen 
dienstbaarheid rekenen, van Christus uitgeroepen, 
vastgehouden en bezeten te worden als zijn slaaf. 
Heb goede gedachten van de bezoekingen van uwen 
Heer: want ik vind een ding, hetwelk ik te voren 
niet wel zag, dat wanneer de vromen onder beproe
vingen zijn, en wel verootmoedigd, kleine zon
den groot geroep en oorlogsgeschrei maken in het 
geweten ; • en in den voorspoed is het geweten een 
paus, om verlichtingen te geven, en in en uit te 
laten, en wijdte en ruimte te geven aan 't hart. O, 
hoe weinig vragen wij naar vergiffenis uit Christus' 
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handen, als wij vrijstellingen maken! En alles is 
maar kinderspel, totdat een buitenkruis een zwaar
der binnenkruis veroorzaakt, en dan spelen wij niet 
langer met onze afgoden. Het is steeds goed, streng 
tegen ons zelven te zijn: want wij veranderen Gods 
barmhartigheid _ in een afgod, en zullen een afgod, 
die een vrijstelling weet te geven, voor het verkee-
ren van de genade Gods in wulpschheid. Zalig zijn 
ze, die God, en zijn toorn en gerechtigheid en de 
zonde beseffen, gelijk zij in zichzelven zijn; want 
we hebben een misdragend licht, hetwelk van het 
kindschap, als wij goede voornemens hebben; maar 
God zij gedankt, dat de zaligheid op onze raderen 
niet gaat. O, maar Christus heeft een zaligmakend 
oog! zaligheid is in zijne oogleden; als Hij maar 
eerst op mij zag, zoo was ik behouden; het kost 
Hem maar een gezicht om mij uit de hel te bevrij
den. O, de verdiensten, de vrije verdiensten, en het 
kostelijke bloed Gods was de beste deur, waardoor 
wij ooit uit de hel konde komen! O wat een zoete, 
o wat een veilige en zekere weg is het, uit de 
hel te komen, leunende op een Zaligmaker! dat 
Christus en een zondaar één zouden zijn, en dat ze 
den hemel tusschen zich zouden hebben, en dat ze 
de_ zaligheid deelen zouden, is het wonder der zalig
heid: Hoe kon de liefde nederiger zijn? en welk een 
uitnemende reuk werpt Christus op zijn lager hof, 
waar maar wilde bloemen groeien, om bij gelijke
nis te spreken. Maar in den hemel zijn niet anders 
dan volmaakte hof bloem en, en de 'best riekende 
die daar is, is Christus ; wij zijn allen verbonden den 
hemel te beminnen om Christus' wil; Hij maakt den 
hemel en zijn gansch Vaders huis lieflijk door zijne 
tegenwoordigheid. Hij is een roos, die den ganschen 
opperhof Gods schoon maakt; een blad van die 
roos Gods,_ is ten opzichte van haar reuk, een we
reld waardig. O, dat Hij zijne geur wilde blazen op 
een verwelkte en doodige ziel; laat ons Hem dan 
tegemoet gaan, om met de zoetheid van zijn liefde 
vervuld te worden. Niets kan Hem van ons houden; 
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Hg heeft besloten, den tijd, zonde, hel, duivelen, 
menschen en dood uit den weg te doen, en den ruigen 
weg tusschen Hem en ons te slechten, opdat wij 
elkander genieten mogen. Het is vreemd en wonder
lijk, dat het Hem lang valt in den hemel zonder 
ons te zijn, en dat Hij 't gezelschap der zondaars 
wil hebben om Zich daarmede in den hemel te ver
kwikken en te vermaken. En nu wacht ons het 
Avondmaal : Christus, de Bruidegom, wacht met ver
langen, totdat de Bruid, de vrouw des Lams, wel 
gesierd is tot het huwelijk, en de groote zaal ver
vaardigd is voor de samenkomst van dit vroolijk 
paar. O dwazen wat doen wij hier en waarom zit
ten wij stil? Waarom slapen wij in het gevangen-
huis? 'Was het niet beter, dat wij ons vleugelen 
maakten om op te vliegen tot onzen gezegenden 
Echtgenoot, onzen hartlieven en dierbaren Vriend? 
Ik oordeel, juffrouw, dat gij derwaarts naar uitziet, 
en dit is uw tweede en derde gedachte: ga voort, 
uw Leidsman wacht op u. Ik kan niet nalaten u te 
zegenen voor uwe zorg en vriendelijkheid voor de 
heiligen. God geve u barmhartigheid te vinden in 
dien dag van onzen Heere Jezus, wiens zaligmakende 
genade ik u aanbevele. 

Aberdeen, 1637. 
De uwe in onzen Heere Jezus, 

SAMUEL EHETOBFOET. 

Aan Willem Rigge. 

DE 60STE BBIEP. 

Teeïgeëerde en waarde Heer.' 

Uw brief vol klachten, beweenende uw schuld, 
heelt mij verootmoedigd; maar geef mij verlof 
te zeggen: gij schijnt te ver te zijn aan den kant 
van de wet; gij zult niet veel winnen, met voor de 
wet advokaat te zijn. Ik dacht niet, dat gij de wet, 
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maar de genade eigen waart. Evenwel verzeker ik 
mij, dat gij Gods zijde tegen uzelven begeert te 
nemen; wat ook uw schuld zij, nochtans als zij 
valt in de zee van Gods barmhartigheid, zoo is zij 
maar gelijk een druppel bloed, gevallen in den groo-
ten Oceaan. Daar is hier niets te doen, maar laat 
Christus' vonnis komen op den ouden mensch, en 
laat hem zijne verdoemenis dragen, nademaal hij in 
Christus veroordeeld is; want de wet heeft maar 
kracht over uw slimste helft, laat dan de beschuldi
ging liggen waar zij moet zijn, en laat de nieuwe 
mensch vrijmoedig zeggen: Ik ben liefelijk als de 
tenten Kedars, hoewel ik zwart en van de zon ge
brand ben, door nabij te zitten nevens een lichaam 
der zonde. Ik zoek hier niet meer dan plaats voor 
de bescherming der genade, en voor Christus witten 
troon, op dewelken een zondaar, door de wet ver
oordeeld, zich mag beroepen; maar 't gebruik dat 
ik er van maak, is, dat ik zoo teer en scherp van 
gevoelen niet ben, hoewel ik verzekerd ben, dat 
Christus in mij is, indien iemand die leeft, verrich
ting voor zijn beroep kan vinden, nademaal ik van 
mijne jonkheid af 't zwarte proces heb gemaakt, 
waar eenig predikant in de wereld, of iemand an
ders op zou kunnen antwoorden; en als ik dit ge
daan had, zoo schilderde ik eene voorzienigheid uit 
mijn hoofd, en schreef rust voor mijzelven, en een 
vreedzamen predikdienst, en dat de zon over mij zou 
schijnen^ totdat ik binnen de poorten des hemels 
zoude zijn ; zulke groene en rauwe gedachten had ik 
van God. Ik dacht ook aan den slapenden duivel, die 
zulk een als ik ben zou voorbijgaan, liggende in 
moerassen en buitenvelden ; zoo maakte ik een warm 
nest, en droomde van in rust te sterven, en te leven 
in 't paradijs van een dwaas ; maar sinds ik hier ge
komen ben, ben ik dikwijls zoo, dat ze veel wel
sprekendheid zouden moeten hebben, die mij zouden 
overreden, dat Christus geen toorn geschreven heeft 
op mijn stomme en zwijgende sabbaten ('t welk is 
eene vervolging van den laatsten druk, zijnde tegen 
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niemand in dit land gebruikt, naardat ik vernemen 
kan, dan tegen mij) en menigmaal leg ik onder be
seffen, dat ik niet zal ingaan; en ik zou gaarne al 
mijne vreugde verkoopen, om bevestigd te zijn, en 
dat ik Koning Jezus zijn vrije vazal ben, en dat ik 
de verzekerdheid verzegeld mocht hebben; maai- ik 
zie menigmaal maar wit papier. Mijne grootste be
geerten zijn deze twee: 1. Dat Christus mij in han
den wilde nemen, om mij te genezen, en dat Hij 
voor een ziek man wilde ondernemen. Ik weet, ik 
zou onder zijn hand niet sterven, en nochtans, ter
wijl ik steeds twijfel, zoo geloof ik in dezen door 
een wolk heen, dat de droefheid, die geene oogen 
heeft, een deksel op Christus1 liefde heeft gesteld. 
2. Het behaagt Hem meermalen, sinds ik hier kwam, 
met eenige korte blikken van zijn zoete liefde tot 
mij te komen, en dan, omdat ik niemand heb, om 
mij te helpen zijne liefde prijzen, en ik Hem geen 
dienst kan doen in eigen persoon (gelijk ik dacht, 
dat ik eens deed in zijnen tempel) zoo sterf ik van 
wenschen en begeerten, om aan de zijde van de 
fontein huis te houden en te wonen, en Hem ge
prezen en verhoogd te krijgen. Maar helaas, wat 
kan zoo een als ik ben doen, om een goeden naam 
verwekt te krijgen voor mijn welbeminden Heere 
Jezus, veronderstel ik kon wenschen, voor eeuwig mijn 
deel aan den hemel te missen om zijn heerlijkheids 
wil? Ik ben verzekerd, kon ik eens mijn wil van 
Christus' liefde krijgen, en kon ik eens over hoofd 
en ooren zijn in het geloof, besefte en geziene liefde 
van den Zoon Gods, het zou de vervulling zijn van 
de begeerten naar de eenige gelukzaligheid, waar 
ik bij wilde zijn. Maar waarlijk ik verhinder mijne 
gemeenschap met Hem, omdat ik veel geloof en boet
vaardigheid mis, en omdat ik een afgod wil maken 
van Christus1 kussen. Ik wil noch voorwaarts noch 
achterwaarts, tenzij ik zie, dat Christus liefde in 
mijn kanaal loopt; en als ik wacht en naar Hem 
uitzie op den hoogen weg, zoo merk ik, dat het zijn 
wijsheid gelieft Zich mij te onttrekken, en te komen 
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langs den lagen weg; zoodafc ik de rechte kunst niet 
heb om Christus te bestieren; want daar wordt 
kunst en wijsheid vereischt, in Christus liefde recht 
te bestieren, als wij die verkregen hebben. O, hoe 
verre zijn zijne wegen boven de mijne. O, hoe wei
nig zie ik van Hem! en als ik zoo dor ben als een 
gebrande heide in een zeer drogen zomer, en als 
mijn wortel verwelkt is, al denk ik dan dat ik een 
zee vol van Christus zou drinken, eer ik den beker 
van mijn mond zou laten gaan, zoo verkrijg ik toch 
niets dan uitstellen, alsof Hij den honger mijn da-
gelijksch voedsel_ wilde maken; ik acht mij ook uit
gehongerd. De rijke Heere Jezus verzadige een uit-
gehongerden man. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezue, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 20 September 1637. 

Aan zijn waarden en veelgeëerden vriend 
Fuik Eliassen. 

DE 61STE B R I E F . 

Waarde en zeer geëerde in onzen Heere! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ben 
blijde over onze meer dan door brieven verkregene 
kennis. Nademaal wij éénen Vader hebben, zoo 
scheelt_ het te minder, al hebben wij nooit elkanders 
aangezicht gezien. Ik beken mijzelven zeer onwaar
dig, om het veld te volgen van zulk een waardigen 
en beroemden kapitein, als Christus is. Ach helaas, 
ik heb reden om bedroefd te zijn, dat de menschen 
iets van zulk een ellendigen, als ik ben, verwachten; 
het is mij een wonder, dat Christus iets kan ma
ken, van mijn verachtelijke, korte en nauwe liefde 
tot Hem; gewis zij is niet waardig, dat men die 
opvat. 2. Betreffende onze beminnelijke en beminde 
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Kerk in Ierland, mijn hart bloedt, wegens hare ver
woesting; maar ik geloof, dat onze Heere alleen de 
wijngaard snoeit, maar dat Hij niet voor heeft die 
neer te hakken of uit te roeien. Het is waar, nade-
maal wij van nature in ons hart atheisten zijn, en 
wij de voorzienigheid Gods niet recht kunnen op
vatten (omdat wij toch hinken en krom gaan, sinds 
wij gevallen zijn) zoo droomen wij van een hinkende 
voorzienigheid, alsof Gods maatroede, waarmede Hij 
de kinderen der menschen de vreugde en droefheid 
toemeet, krom was en onrechtvaardig, omdat er 
knechts te paard, en prinsen te voet gaan; maar 
onze Heer toont het goede en kwade, aan elk een 
deel, bij scherp gewicht, en Hij meet en weegt 
het in een rechte en effene weegschaal. Het is en
kel dwaasheid het evangelie te meten door zomer
en winterweder ; de zomerzon van den vromen schijnt 
niet op hen in dit leven; hoe zouden wij geklaagd 
hebben, indien de Heere dezelfde voorzienigheid, 
waar wij nu moeielijk over zijn, 't onderste boven 
gekeerd had, en de zaken aldus geschikt had, dat 
de vromen eerst den hemel, de heerlijkheid en de 
rust zouden hebben genoten en dan Methusalems 
dagen van droefheid en dagelijksche ellenden. Wij 
zouden denken, dat een korte hemel geen hemel 
is ; gewis zijne wegen zijn onnaspeurlijk. 3. Gij klaagt 
over het kwade van hart-atheisterij, maar ' t is tegen 
een grooter atheist dan iemand wezen kan, waaraan 
gij hierover schrijft. Och, het licht vindt niet die 
eerbiediging en vrees, welke een plant, die God ge
steld heeft, behoorde te vinden in onze ziel! Hoe 
houden wij van nature, gelijk anderen, de waarheid 
Gods ten onder, en gevangen in ongerechtigheid, 
en maken alzoo Gods licht tot een gebonden ge
vangene, en zelfs als de gevangene de gevangenis 
verbreekt, en uitkomt in geloof van een godheid, 
en in eenige oefening van heilige gehoorzaamheid, 
hoe menigmaal leggen wij weder opnieuw de handen 
aan den gevangene, en liggen ons licht wederom 
in de boeien. Gewis er komen groote mist en wol-
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ken van 't lager deel onzer ziel, onze aardsche ge
negenheden, tot het hooger deel hetwelk is ons ge
weten, of natuurlijke, of vernieuwde, gelijk rook in 
een lager huis opgaat, en verontreinigt het huis 
boven; indien wij meer oefening van gehoorzaam
heid hadden, wij zouden meer gezond licht hebben; 
ik oordeel, alle andere schuld ter zijde gesteld zijn, 
deze eene, geweld gedaan aan Gods kaars in onze 
ziel, zou eene genoegzame beschuldiging tegen ons 
zijn; want hier is geen helpen aan, dan door te 
strijden, om in vreeze voor Gods licht te staan, op
dat het licht van ons geen taal voere, die wij wei
nig begeerig zijn te hooren; maar aangezien het 
niet zonder God is, dat het licht geplaatst is nabij 
den wil, een wetteloozen heer, geen wonder, dat 
zulk een nabuur ons oordeel verzuurt en ons licht 
verduistert. Ik zie, er is geene noodzakelijkheid, dat 
wij protesteeren tegen het doen van 'den ouden 
mensch, en dat wij een partij verwekken tegen onze 
slimste helft, om te beschuldigen, te veroordeelen, 
te vonnissen, en met droefheid té beklagen de'heer
schappij van 't koninkrijk der zonde, en tegelijk, 
dat wij in 't nieuwe verbond eene vervolging maken 
tegen onze schuldigheid; want Christus heeft eens 
de zonde veroordeeld in het vleesch, en wij moeten 
ze nog wederom veroordeelen ; en indien er zulk een 
ding niet ware geweest, als de genade van Jezus, ik 
ik zou al lang te voren den hemel, en de verwach
ting van God te zien, opgegeven hebben. Maar ge
nade, genade, vrije genade, de verdiensten van Chris
tus om niet, de witte, en schoone en wijde Zalig
makers barmhartigheid (die een andere soort van 
barmhartigheid is, dan die van 't schepsel, of van 
de wet; ja duizend trappen boven der engelen 
barmhartigheid) heeft geweest en moet zijn de rots
steen, waar wij verdronkene zielen naar toe moeten 
zwemmen. Nieuwe wasschingen, vernieuwde toepas
sing van de verkregene verlossing door dat heilige 
bloed, 'twelk het nieuwe verbond verzegelt, is een 
zaak, die een arm zondaar allen dag en uur ge-
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bruiken moet, totdat wij in den hemel zijn, zal onze 
vloed des bloeds niet geheel opgedroogd zijn, en 
daarom moeten wij besluiten, onze ziel den vrede toe 
te passen door den nieuwen en levendigen weg. En 
Jezus, die de melaatsche ziel reinigt en geneest, de 
beminnelijke Jezus moet ons gezang zijn aan deze 
zijde van de poort des hemels. En zelfs' als wij het 
kasteel_ gewonnen hebben, moeten wij eeuwig zingen: 
Waardig, waardig is het Lam, hetwelk ons zalig ge
maakt beeft, en ons gewasschen in zijn eigen bloed; 
ik zou allen gerantsoeneerden raden, dit lied te leeren, 
en te drinken en dronken te worden met de liefde 
van Jezus. O schoonste, o hoogste, o beminnelijkste, 
open de fontein! O bevochtig de gebrande eii ver
dorde reizigers met deze uwe liefde! Ik acht dat 
bet mogelijk is, op aarde een jong nieuw Jeruzalem 
te bouwen, een kleinen nieuwen hemel van deze 
gansch uitstekende liefde. O God, zend mij meer 
van deze liefde, of Hij neme mij haastelijk over het 
water, alwaar ik vervuld mag worden met zijne 
liefde, mijn zachtheid kan het missen niet dragen; 
ik belijd U, ik draag niet wel den honger naar 
Christus' liefde; ik weet niet, of ik het niet al 
verderve met_ Christus; maar ik zou gaarne een 
schakel van die keten van zijne voorzienigheid gebe
terd zien, in smartelijk uit te stellen de hongerige 
opwachters. Wat mij belangt, ik kon wenschen, dat 
Christus meer liefde op mij uitliet; nochtans durf 
ik niet zeggen, dat Christus karig tegen mij is; en 
indien ik zeide, ik heb overvloed van liefdej ik zou 
liegen. Ik ben half gedrongen te klagen en te roe
pen: Heere Jezus houd uw hand niet langer in. 
Waarde Heere laat mij u gebeden hebben in mijne 
banden. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOEFOET. 

Aberdeen, 7 September 1637. 
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• Aan Jacobus Lindsay. 

DE 623TE BRIEF. 

m 

I i 
I 
# 

I I 

Zie«e broeder! 

De gestadige en dagelijksche opmerking van Gods 
handeling met u, in zijn komen, gaan, ebben en 
vloeden, omhelzen en kussen, donker zien en slaan, 
geeft mij (een verstandelooze en trage opmerker op 
des Heeren weg en werking) een zwaren slag; kon 
ik Hem in 't gezicht houden, en weten, als ik ge
brek heb, en mij gedragen gelijk het mij betaamde 
in dien staat, ik zou mijn staat gelukkig achten. 
Maar 1 : Wat belangt verlatingen, ik acht die als 
mager en zwak land dat braak ligt voor eenige ja
ren, totdat het sap vergadere voor een beteren oogst. 
Het is wel mogelijk, dat men goud vergadert bij 
maanlicht, waar het te krijgen is. Och, dat ik maar 
een voet of halve voet nader tot Jezus kon kruipen 
in zulk een droeven nacht als die is, wanneer Hij 
weg is; ik zou het een gelukkig afwezen rekenen. 
2. Indien ik wist, dat de Liefste alleen weggegaan 
was tot beproeving, en tot verdere verootmoediging, 
en dat Hij niet door nieuwe tergingen uit het huis 
gedreven was, ik zou de verlatingen vergeven, en 
mij stil houden in zijn afwezen; maar gekochte af
wezen van Christus (namelijk dat ik met mijne zon
den gekocht heb) is als twee loopende zwaarden te 
gelijk, op elke zijde een, en op welke zijde kan ik 
dan leggen? 3. Ik weet wel, gelijk de nacht en 
schaduwen goed zijn voor bloemen, en 't maanlicht 
en de dauw beter dan een gedurige zon, zoo is 
Christus' afwezen van een bizonder gebruik en heeft 
eenige voedende kracht in zich, en geeft sap aan 
de nederigheid, scherpt den honger op en verleent 
een schoon veld aan 't geloof, om zich te oefenen 
en haar hand te gebruiken in te grijpen, zij ziet 
niet wat. 4. Het is een wonder van barmhartigheid, 
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en een wonder van genade, dat Christus een deel 
van de woning en een achterkamer wil leenen, ne
vens Hem voor onze begeerlijkheden, en dat Hij en 
zulke zwijnen in onze ziel samen huishouden: want 
neem al, dat ze zich buigen en intrekken in een 
kleine plaats als Christus inkomt, en schijnen als 
dood onder zijne voeten te leggen, zoo breken zij 
evenwel dikwijls uit. En dat een voet, been of arrii 
van den ouden mensch, genageld aan Christus kruis, 
den nagel los maakt, of weder uitbreekt, en Christus 
evenwel nevens dezen ongeregelden en ongemanier-
den nabuur, den hemel kan maken voor den heilige 
op de een of andere wijze, zou ik daarop niet 
zeggen: Heere Jezus, wat doet Gij hier? Nochtans 
moet Hij hier zijn, maar ik wil mijne voeten los 
maken, om in deze diepte in te gaan en ik wil mij 
verwonderen: want vrije genade en oneindige ver
diensten namen deze woning voor Christus en ons, 
nevens zulk een walgelijken gast als de zonde is. 
5. Heiligmaking en doodiging van onze lusten is 
't zwaarste deel van de Christelijkheid. Het is alzoo 
eenigszins natuurlijk voor ons, op te springen, als 
wij het nieuwe Jeruzalem zien, als te lachen, als 
wij gekitteld worden; vreugde is niet onder bevel, 
noch past op onzen wenk, als Christus kust. Maar 
o, hoevelen onder ons zouden wel Christus in twee 
helften gedeeld willen hebben, opdat wij alleen de 
helft van Hem mogen nemen, namelijk zijn ambt 
van Jezus en zaligheid, maar Heere dat is 'een las
tig woord; en te gehoorzamen, en onze zaligheid 
uit te werken, _ en de heiligmaking te voleindigen, 
dat is de moeilijke en stormige noordzijde van Chris
tus, en dat vermijden en ontzien wij. 6. Belangende 
uw vraag, over den toegang dien de verworpelingen 
hebben tot Christus (dien zij gansch niet hebben: 
want zij kunnen noch willen tot den Vader in Chris
tus komen, omdat Christus voor hen niet gestorven 
is, en nochtans God en de rechtvaardigheid straft 
hen uit kracht van de wet) ik zeg: Vooreerst, daar 
zijn bij u waardiger en geleerder mannen, dan ik 
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ben, Mr. Dikson, Blair en Hamilton, die u meer 
ten volle kunnen voldoen. Maar ik zal u kortelijk 
zeggen wat ik er van denk, in deze stellingen. 1. Al 
Gods rechtvaardigheid omtrent menschen en engelen 
vloeit van een daad van den volstrekten souvereinen 
vrijen wil van God, die onze formeerder en maker 
is; en wij zijn maar leem; want indien Hij verbo
den had, van de andere boomen van den hof van 
Eden te eten, en aan Adam geboden had te eten van 
den boom der kennis des goeds en des kwaads, dat 
bevel had buiten twijfel alzoo rechtvaardig geweest 
als dit: Eet van alle boomen, maar geenszins van 
den boom der kennis des goeds en des kwaads. De 
reden is, omdat zijne wil voor zijne rechtvaardigheid 
is door order van nature en 't geen zijn wil is, is 
zijne rechtvaardigheid, en Hij wil de dingen buiten 
Hem niet, omdat ze rechtvaardig zijn. God kan, God 
behoeft niet te gaan zoeken heiligheid of gerechtig
heid uit de dingen buiten Hem, en zoo niet uit de 
daden van menschen en engelen, omdat zijn wil 
wezenlijk heilig en rechtvaardig is en de eerste regel 
van heiligheid en gerechtigheid; gelijk het vuur na
tuurlijk licht is en opwaarts klimt, en de aarde zwaar 
en naar beneden neigt. De 2e stelling is dan, dat 
God tegen de verworpelingen zegt: gelooft in Chris
tus (die voor uwe zaligheid niet gestorven is) en gij 
zult zalig worden, is recht en gerechtig, omdat zijn 
eeuwige en wezenlijk rechtvaardige wil het zoo vast
gesteld en besloten heeft; neem aan, de natuurlijke 
reden spreekt hier tegen; dit is de diepe en bizon-
dere verborgenheid van het Evangelie. God heeft 
alle verworpelingen in de zichtbare kerk scherp en 
hard verbonden, zijn belofte te gelooven: Hij die 
gelooft, zal zalig worden, en nochtans in Gods be
sluit en heimelijk oogmerk, is er gansch geene zalig
heid besloten noch beoogd voor de verworpelingen; 
en nochtans de verbintenis Gods, zijnde van zijn 
souvereinen vrijen wil is zeer rechtvaardig, gelijk in 
de eerste stelling gezegd is. 3e stelling. De recht
vaardige Heere heeit recht over de verworpelingen, 
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en alle redelijke schepselen, die zijne bevelen schen
den, dit is licht te verstaan. 4e stelling. Het geloof, 
dat God begeert van de verworpelingen, is, dat ze 
zouden steunen op Christus, als wanhopende van 
hunne eigen gerechtigheid, leunende geheel, en te ge
lijk ootmoediglijk, als vermoeid en beladen, op Chris
tus als op den ruststeen, gelegd in Zion; maar Hij 
hegeert niet, dat zij zonder vermoeid te zijn van 
hunne zonde, op Christus, den Zaligmaker der men
schen zouden steunen. Want op Christus te steunen, 
en niet vermoeid te zijn van de zonde, is vermetel
heid, en geen geloof, 't Geloof is altijd bij een ver
slagen hart, en 't is onmogelijk, dat 't geloof kan 
zijn, waar niet in eeniger mate een neergeslagen en 
verbrijzeld hart is over de zonde. Nu het is zeker, 
God gebiedt niemand, vermetel te zijn. 5e stelling. 
Zoo zijn dan de verworpelingen niet volstrekt ver
bonden te gelooven, dat Christus voor hen in 't bi
zonder gestorven is: want in waarheid, noch ver
worpelingen noch anderen zijn verbonden een leugen 
te gelooven, alleen zijn zij gehouden te gelooven: 
Christus is voor hen gestorven, indien zij eerst ver
moeid, belast, zondekrank en veroordeeld in hun 
eigen geweten, en geveld en gedood zijn door het 
vonnis van de wet, en hebben Hem, als aangeboden, 
waarlijk omhelsd, 'twelk is een tweede en volgende 
daad des geloofs, volgende op het komen tot Hem, 
en omhelzen van Hem. 6e stelling. Verworpelingen 
zijn eigenlijk niet schuldig aan verachting Gods en 
ongeloof, omdat zij zich Christus en de beloften des 
Evangelies niet in 't bizonder toepassen; want zoo 
zouden zij schuldig zijn, omdat zij niet een leugen 
gelooven, waartoe God hen nooit verbonden heeft 
om te gelooven. 7e stelling. De rechtvaardigheid 
heeft een recht om de verworpelingen te straffen, 
omdat zij uit hoogmoed des harten, vertrouwende 
op hunne eigen gerechtigheid, niet steunen op Chris
tus, als een Zaligmaker van diegenen, die tot Hem 
komen; hiertoe mag God hen rechtvaardiglijk ver
binden, omdat zij in Adam volmaakte bekwaamheid 
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hadden, om dat te doen, en de menschen zijn schul
dig omdat ze hun eigen onbekwaamheid liefhebhen, 
en op zichzelven rusten, en weigeren hunne eigen ge
rechtigheid te verloochenen en zich tot Christus te 
begeven, in welken gerechtigheid is voor vermoeide 
zondaars. 8e stelling. Het is wat anders, te steunen, 
leunen en rusten op Christus in ootmoedigheid en 
vermoeidheid des Geestes, en verloochenende onze 
eigene gerechtigheid, te gelooven, dat Hij is de eenige 
gerechtigheid van vermoeide zondaars; en wat an
ders te gelooven, Christus is gestorven voor mij, 
Johannes, Thomas, Anna, met een oogmerk en be
sluit, van ons met name zalig te maken; want 1. 
Het eerste gaat voor, en 't laatste gaat altijd daarna 
in rechter order. 2. Het eerste is geloof, het tweede 
is een vrucht des geloofs. 3. 't Eerste verbindt de 
verworpelingen en alle menschen in de zichtbare 
kerk, 't laatste verbindt alleen de vermoeiden en 
beladenen, en zoo alleen de uitverkorenen en kracht-
dadelijk van God geroepenen. 9e stelling. Het is een 
ijdele orde : Ik weet niet of Christus gestorven is 
voor mij, Johannes, Thomas, Anna met name, en 
daarom durf ik niet op Hem steunen? de reden is, 
omdat het niet is geloof, te gelooven Gods oogmerk 
en besluit van verkiezing in het eerst, eer gij ver
moeid zijt; zie eerst op uw eigen oogmerk en ziel 
indien gij de zonde een last vindt, en kunt rusten, 
en rust onder dien last op Christus; indien dit eerst 
daar is, kom dan en geloof in 't bizonder, of lie
ver pas dan toe door gevoelen (want naar mijn 
oordeel is het een vrucht des geloofs, en geen ge
loof) en beseffen, dien goeden wil, de beooging, en 
het genadig voornemen Gods over uwe zaligheid. 
Derhalve, dewijl er boosheid is in verworpelingen, 
en verachting van Christus, zoo zijn ze schuldig, en 
de rechtvaardigheid heeft een wet tegen hen. En 
hetwelk de verborgenheid is, kunnen zij niet tot 
Christus opkomen, omdat Hij niet gestorven is voor 
hen, maar hun zonde is, dat ze hunne eigen machte
loosheid, om tot Christus te komen, liefhebben; en 
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hij, die zijne ketenen liefheeft, verdient ketenen. En 
aldus kortelijk: gedenk mijn banden. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFOBT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan den Graaf van Cassils. 

DE 63STE BRIEF. 

Mijn zeer waarde en edele Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij UEd. Ver
geef mij, dat ik mijn ernstige begeerte uitdrukte 
bij UEd. om 'Zions wil, om welke geen stilzwijgen 
bij ons zou zijn. Ik weet, UEd. zal mijn pleiten 
hiervoor ten beste nemen, omdat de nood van een 
vallende en zwakke kerk dringt. Ik geloof UEd. i s 
een van Zions vrienden, en dat door verbintenis; 
want als de Heere 't volk zal optellen, en opschrij
ven, zoo zal er geschreven worden: deze is daar 
geboren. Daarom, omdat UEd. een geboren zoon 
van 't huis zijt, zoo hoop ik, dat uwe begeerte is, 
dat de schoonheid en heerlijkheid des Heeren in 
't midden van de stad mag wonen, waarvan UEd. 
een zoon zijt. Het moet buiten allen twijfel de groot
ste eer van uw plaats en huis zijn, den Zoon Gods 
te kussen, en om zijnentwil vriendelijk te zijn jegens 
zijn onderdrukte en verongelijkte Bruid, die nu in 
den dag van hare benauwdheid van ulieden hulp 
verzoekt, die de schilden der aarde zijt. Ik ben ver
zekerd, menigte koningen, prinsen en edelen zouden 
in den dag van Christus' tweede komst, gaarne om 
boodschappen loopen voor Christus, zelfs barrevoets 
door vuur en water, maar in dien dag zal Hij geen 
van hunne diensten willen hebben. Nu vraagt Hij of 
UEd. Hem tegen de machtigen van de aarde wilt 
helpen, wanneer de menschen hunne schouderen zet-
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ten tegen Christus' liefelijke en schoone tent in dit 
land, om deszelfs staken los te maken, en neer te 
breken, en zekerlijk, degenen die niet met Christus 
zijn, zijn tegen Hem; en gezegend-zal UEd. zijn 
van den Heere, gezegend zal uw huis en zaad zijn, 
en gezegend zal uw eer zijn, indien gij 't graafschap 
van Cassils (en 't is maar een schaduw in vergelij
king van de stad zonder handen gemaakt) verpandt 
en in Christus' handen legt, en in gevaar van te 
verhezen, eer dan Christus en zijn neergedrukte 
waarheid een getuige zou missen'tegen den afval 
van dit land. Gij bezit uwe landen van Christus, uwe 
brieven van eigendom zijn onder zijn zegel, en Hij 
die vele kronen op zijn' hoofd heeft, handelt, ver
deelt, en deelt uit de stukken van deze leeme erfe
nis aan de menschen naar zijn goedvinden. Het is 
weinig, dat uw HoogEd. Hem te geven heeft, Hij 
zal niet lang slapen in uw schuldboek, maar zal u 
uw verlies voor zijn zaak zeker betalen. Het zijn 
maar onze zeere oogen, die door een valsch glas 
zien naar dezen leemen afgod; en die denken dat 
het wat is. Degenen, die nu met hun laatste vonnis 
naar hemel of hel zijn gegaan, en hunne rekening 
hebben gemaakt, en zijn weggegaan uit deze roo-
kende herberg, hebben geen andere gedachten van 
de wereld, dan van een bedriegend welblinkend stuk 
klei; en hoe snel voert de tijd (als een vloed steeds 
in beweging) UEd. daaruit? En komt de eeuwig
heid niet met vleugelen? De hoogachting gaat in 
den hemel niet als hier. Onze Heer (die al uwe 
edelen m zijn weegschaal heeft liggen) acht u naar-
dat gij vrienden of vijanden van den Bruidegom zijt. 
Uw eerwaarde voorouders hebben met gevaar van 
hun leven Christus tot onze handen gebracht, en 
het zal wreedheid voor de nakomelingen zijn, indien 
gij Hem aan hen verliest. Een van onze stammen, 
de kinderen Levi, de wachters, zijn van den Heere 
afgevallen, en hebben hun moeder verkocht en ook 
hun vader, en des Heeren waarheid, om hun nieuwe 
fluweelen wereld, en hun satijnen kerk. Indien gij-
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lieden de edelen u Christus onttrekt, nu zijn rug tegen 
den muur is (indien ik zoo mag spreken) zoo mogen 
wij zeggen, dat de Heere water heeft gegoten op 
Schotlands rookende kool. Maar wij hopen betere 
dingen van u. Het is geen wijsheid, hoewel het nu 
politieke wijsheid is, die veel geacht wordt stil te 
zwijgen als zij 't lot werpen over iets dat beter is 
dan Christus' rok. Al dit land, en een ieders deel 
aan de zaak van Christus, en de tranen van het 
arme en vriendlooze Zion (nu gaande als in de 
rouw in zak en asch) zijn in den hemel voor onzen 
Heer opgekomen, en er is geen twijfel aan of onze 
Koning en Heer zal eindelijk meester in 't veld zijn, 
en wij zouden allen blijde zijn, mochten wij den buit 
met Christus deelen, en met Hem in triumf rijden; 
maar och hoe weinigen willen een koud bed van 
stroo in 't veld met Hem nemen! Hoe gaarne zou
den de menschen een wel gedakt huis boven hun 
hoofd hebben, heel den weg over naar den hemel? 
En velen zouden nu wel ten hemel willen gaan langs 
den landweg (want zij zouden niet gaarne zeeziek 
zijn) oprijdende naar Christus over gespreide klee-
deren, en in ratelende koetsen, en wrijvende hun flu
weel nevens dat van de prinsen van het land, in de 
hoogste zitplaatsen. Indien dit de weg is, die Chris
tus eng en nauw noemt, zoo geef ik op al mijn 
kennis van den weg der zaligheid. Houden zij nu 
geene verkooping van Christus en het evangelie? 
Hebben zij onzen Heere Jezus niet te koop gesteld? 
en die zijn naasten overbiedt zal Hem hebben? O 
mijn waarde en edele heer, ga voort, hoewel de wind 
in uw aangezicht is, om onzen prinselijken kapitein 
te volgen, zijt kloekmoedig voor Hem; vreest niet 
degenen, welke geen onderschreven koopbrief van 
dagen hebben; de wormen zullen de koningen eten, 
laat de Heere Jehova uwe vreeze zijn. En dan zoo 
waarachtig als de Heere leeft, de overwinning is 
uwe; het is waar, velen slaan een nieuwen weg op 
naar den hemel; maar mijn ziel zij in plaats van 
de hunne, zoo zij die vinden, en zoo dit niet de 
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eenige weg is, wiens einde is Christus' Vadershuis; 
en mijne zwakke bevinding, sinds dat ik voor 't eerst 
in de banden was, beeft mij in de waarheid en ver
zekering van dien bevestigd; laat de doctoren en 
geleerden het tegendeel uitroepen, ik ben verzekerd, 
dit is de weg; bun verstand en geweten hebben 
tegelijk hun grond verloren, hun boek heeft ben 
bedrogen; want wij zijn op den waren Christus ge
vallen. Al bad ik tien zielen, ik durfde mijn zalig
heid op dezen steen wagen, op welken nu velen hunne 
beenen breken. Laat haar deze vette wereld nemen. 
Och arm en hongerig is haar paradijs ! Daarom laat 
mij _ uw HoogEd. bidden, bij uw verschijning voor 
Christus, nu terwijl dit deel van den namiddag van 
uwen dag voor u is (want gij weet niet, wanneer 
uw zon zal ondergaan, en de eeuwigheid u zal over
vallen) laat uw wereldsche heerlijkheid, eer en kracht 
voor onzen Heere Jezus zijn; en aan zijn rijke ge
nade, en goedertierenheid, en aan de nooit stervende 
vertroostingen van zijn genadigen Geest beveel ik 
uw HoogEd. en uw edel huis. 

Uw HoogEdelheids zeer gehoorzame, 
SAMUEL BHETORFORT. 

Aberdeen, 9 September 1637. 

Aan vrouw Largirie. 

DE 648TE BKIEP. 

Juffrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u; ik hoop, 
dat ge weet, welke voorwaarden er passeerden tus-
schen Christus en u in uwe eerste ontmoeting; gij 
gedenkt, dat Hij zeide, dat uwe zomerdagen wolken 
zouden hebben, en uw roos een stekeligen doorn 
nevens zich. Christus is in den hemel onvermengd, 
enkel zoetheid en honing, hier hebben wij Hem met 
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zijn doornig en ruig kruis; nochtans ken ik geen 
boom, die zoeter vrucht draagt, dan Christus' kruis, 
ten ware ik een leugenachtig gerucht daarover wilde 
brengen; het komt ons toe, Christus te nemen zoo-
als Hij in dit leven te hebben is. 't Lijden is gelijk 
een boschage geplant rondom zijn huis, boven deur 
en venster; konden wij maar 't geen wij van Hem 
gegrepen hebben, vasthouden, 't veld was gewonnen. 
Nog een korte tijd en Christus zal triumfeeren; 
geef Christus zijn ' eigen korten tijd, om die twee 
lange draden van den hemel en hel uit te spinnen, 
voor heel 't menschelijk geslacht; want zekerlijk de 
draad zal niet breken; en als Hij zijn werk op den 
berg Zion voltrokken heeft, en zijn zilver gelouterd, 
zoo zal Hij nieuwe vaten uit den oven brengen, en 
zijn huis vervullen, en wederom in zijn huis wonen. 
Ik raad u, dat ge u vrij houdt van de aanhangende 
verzoekingen, door sommigen te overwinnen, anderen 
te verachten, en over allen te waken ; bljjf waar
achtig en getrouw aan Christus ; want weinigen zijn 
nu standvastig aan Hem; zij geven aan Christus 
wit papier, in plaats van een verband van dienst 
en opwachting, nu Christus 't meest te doen heeft; 
een weinig bloeds met Christus te storten, en ons 
deel aan dit schuim van de wereld in Christus' han
den te verpanden, als willig, om dat voor Hem te 
verliezen is het zekerste kabinet, om daar de wereld 
in te bewaren; maar degenen die wel wilden de we
reld met al hunne meubelen op hunnen rug nemen, 
en van Christus wegloopen, die zullen op den weg 
vallen, en hunnen last achterlaten, en zelf gevan
gengenomen worden; het zou goed voor mijne ziel 
zijn, al wat ik heb, leven en ziel in Christus' han
den over te geven; laat Hij voor alles zorg dragen. 
Zoo iemand vraagt, hoe ik het maak? ik antwoord, 
niemand kan het anders als wel gaan, die in Chris
tus is. En indien ik zoo niet was, mijn lijden zou 
mij hebben doen wegsmelten in rook en asch; ik 
dank mijnen Heer, dat Hij iets in mij heeft, 'twelk 
zijn vuur niet kan verteeren. Doe mijn liefdegroet 
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aan uw man, toon hem van mijnentwegen, dat ik 
begeer, dat hij alles terzijde stelt, en zeker werk 
maakt van de zaligheid, opdat ze niet te zoeken zijn, 
als het uurglas uitgeloopen is, en als de tijd en 
eeuwigheid elkander ontmoeten zullen. Geen werk 
is_ zoo gewichtig als dit. O dat hij het ter harte 
wilde nemen! Genade zij met u. 

Aberdeen. 
De uwe in Christus Jezus zijnen Heere, 

SAMUEL RHETORFOBT. 

P 

II 

Aan de vrouw Dungueigh. 

DE 65STE BBIEF. 

Juffrouw ! 

Ik verlang van u te hooren, en hoe gij al met 
Christus voortgaat. Ik verzeker mij, dat Christus en 
gij eens samengekomen zijt. Ik bid u, houd vast 
wat ge gegrepen hebt. Er is houden en trekken, en 
veel wegs ter zee naar den hemel, en wij zijn me
nigmaal zeeziek; maar de reis is zoo nood'ig, dat 
wij op welke voorwaarden het ook zij, met Christus 
moeten scheep gaan. Ik geloof het is een goed land, 
waar wij naartoe gaan; en het is kwalijk verblijf 
te houden in dit rookerige huis der wereld, waarin 
wij nog leven. Och, dat wij den rook zoo kunnen 
beminnen, en het leem dat onze voeten zoo vast
houdt! Het ware onze gelukzaligheid, Christus ach
terna te volgen, en onszelven op den rotssteen te 
ankeren, in het binnenste des voorhangsels. Christus 
en de satan maken nu partijen; en zij moeten blind 
zijn, die niet zien, dat Schotland verdeeld is in twee 
heirlegers. En Christus komt uit met zijn witte vlag 
van liefde, en Hij hangt die over de hoofden van 
zijne soldaten; en de andere kapitein, de draak, 
komt uit met een groote zwarte vlag, en roept, de 
wereld, de wereld, gemak, eer, en een heele huid, 
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en een zacht bed, en daar liggen zij, en laten 
Christus voor zichzelven vechten. Mijn raad is, dat 
ge uitkomt, en verlaat de menigte, en laat Christus 
uw gezelschap hebben. Laat hun het leem en deze 
tegenwoordige wereld nemen, die ze liefhebben. 
Christus is een waardiger en edeler deel. Zalig zijn 
ze, die Hem krijgen. Het is goed, dat men eer de 
storm ontstaat, alles gereed maakt, en dat men be
reid is, om met Christus te velde te gaan, aange
zien Hij niet wil huishouden, noch bij het vuur zit
ten met de gemakkelijken. Een stortregen voor 
Christus is weinig genoeg. Och ik vind, dat alles te 
weinig is voor Hem! Wee, wee, wee is mij, dat ik 
niet heb, waarop mijn Heere Jezus te onthalen. 
Mijn liefde is zoo gering, dat ik mij schaam, Hem 
die aan te bieden. Och indien zij zoo breed als de 
hemel was, en zoo diep als de zee, ik zou ze gaarne 
aan Hem besteden !_ Ik verzeker u, God perst drui
ven van rooden wijn voor Schotland, en dit land 
zal dronken worden, en spuwen en vallen; zijne vij
anden zullen den droesem en het grondsop daarvan 
drinken. Maar Schotlands verwelkte boom zal we
der bloeien; en Christus zal een tweede huwelijk met 
hen maken, en zijne vrouw uit den oven weder tehuis 
nemen; maar of onze oogen het zullen zien, weet 
Hij, die den tijd geschapen heeft. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 1637. 

Aan Johanna Mac-Cullocli. 

DE 66STE BEIEP. 

Lieve zuster! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Houd aan 

in uwen koers; want het mocht wel zijn, dat ik u 
niet ras zien zou; waag het door alle dingen van 
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de wereld heen, achter Christus, en verlaat uw Mees
ter Christus niet in den drang van deze groote 
markt. Laat Christus weten, hoe zwaar en hoe vele 
ponden wichtig gij en uwe zorgen, lasten, kruisen en 
zonden zijn; laat Hem alles dragen; verzeker uzel-
ven de erfenis; krijg brieven en verzegelde schrif
ten, en ga er mede door, en doe wapenen aan 
tot den strijd en houd u dicht bij Christus, laat 
dan de wind waaien, uit welk gewest het ook zij, 
uwe ziel zal in de zee niet waaien. Ik bevind, dat 
Christus mij nu de standvastigste vriend en metge
zel in de wereld is ; hoe noodig en nuttig Christus 
is ziet men 't best in beproevingen. Och, zou Hij zijn 
plaats niet wel waardig zijn! Logeer Hem in huis 
en hart, en wek uw man op om den Heere te zoe
ken, Ik verwonder mij, dat hij nooit aan mij ge
schreven heeft. Ik vergeet hem niet. Ik heb u ge
leerd den ganschen raad Gods, en heb u dien over
gegeven; het zal van uwe handen gezocht worden-
houd het gereed tegen den tijd, dat de Heere daar 
naar vraagt; schik u, om den Heere te ontmoeten; 
e n r u s t en slaap in de liefde van dien schoonsten 
onder de kinderen der menschen. Begeer Christus' 
schoonheid, geef al uw liefde aan Hem uit, en laat 
er mets ontvallen; leer in de gebeden tot Hem te 
spreken; help uw moeders ziel en begeer van haar 
mijnentwege, dat ze den Heere en zijne zaligheid zoeke; 
zij wordt met zoo ras gevonden; velen tasten daar
aan mis. Genade zij bij u. 

Aberdeen, 1637. 
Uw liefhebbende Herder, 

SAMUEL BHETOKFOBT. 

'é. Aan mijnheer Craighall. 
DE 67STE BBIEF. 

Mijnheer ! 

Ik kan uw edelheids tegenspoeden en deze Ver
zoeking, waarmede gij besprongen wordt niet anders 
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uitleggen, dan dat ze maar Christus beproeven van 
u, en zijn zeggen tot u : En wilt gij Mij ook niet 
verlaten? Ik verzeker mij, Christus heeft een groot 
voordeel tegen u, indien gij Hem vuil spel speelt, 
nademaal de H. Geest zijn werk gedaan heeft, in 
aan uw geweten te doen blijken, dat dit is de weg 
van Christus, waarin gij vrede zult hebben, en de 
andere, zoo zeker als God leeft, is des antichrists 
weg. Daarom, gelijk gij God vreest, zoo vrees uw 
licht, en heb ontzag voor een overtuigend geweten. 
Het is veel beter voor UEd. uw geweten te bewa
ren, en in zulk een eerwaardige zaak in uwe plaats 
in gevaar te stellen, dan moedwillig en tegen uw 
licht uzelven schuldig maken. Koningen kunnen geen 
gebrokene gewetens heelen; en als de dood en het 
oordeel uwe ziel zullen vatten, zoo zullen uwe raad
gevers en anderen geen borgen aan de Justitie voor 
u worden. Het zal niet lang aanloopen, of onze Heer 
zal een eindelijke bepaling en vonnissing maken over 
de handelingen der parlementen en wetten der men
schen, en zal u voor de menschen en engelen zui
veren van de onrechtvaardige vonnissen der men
schen; gij hebt eer een plaats, gezag, rijkdommen 
en aanbeveling van uwen Heer ontvangen, om voort 
te zetten en te vorderen de vrijheden en rechten 
van Christus' Koninkrijk. Menschen, welker geweten 
ten uiterste stout zijn, achten zulke dingen wei
nig, die niettemin dadelijke aanmatigingen zijn van 
Christus Koninklijke voorrechten. Zoo zouden de 
menschen het een lichte zaak rekenen, dat Uza zijn 
hand uitstak, om des Heeren vallende ark vast te 
houden, maar het kostte hem zijn leven; en wie 
twijfelt er aan, of een vleeschelijk vriend zal u raden 
uw venster te sluiten, en zoetjes te bidden. Gij 
maakt te groot geraas met uw bidden, zoo zoude 
een wijshoofd spreken, indien gij in Daniels plaats 
waart. Maar de vergulde redenen van de menschen 
zullen u niet helpen, als uw geweten zal schijnen 
te scheuren van een dubbelen last. Helaas, helaas! 
wanneer zal deze wereld leeren zich aan Gods wijs-
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heid te onderwerpen. Ik verzeker UEd. gij hebt de 
waarheid gevonden, gaat ze dan niet w'eder over 
zoeken. Want het is bij de menschen gewoonte, twij
felingen te zoeken, als zij van zins zijn de waarheid 
te verlaten. Koningen zijn hun eigen 'zelfs niet ; hun 
wegen zijn in Gods hand. Ik verblijd en verheug mij, 
dat gij besluit met Christus te wandelen, hoewel zijn 
hof door weinigen besteden wordt. Genade zij met UÉd. 

Uw Hoog-Edelheids Dienaar in zijn 
zoeten Meester en Heere Jezus, 

SAMUEL EHETOKFOBT. 
Aberdeen, 7 September 1637. 

• 

1 
• 

Aan Willem Rigge, van Atherny. 

DE 68STE BEIEP. 

Waarde en zeer geëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij U. Wat zou 
ik een droevige gevangene zijn, indien ik niet wist, 
dat mijn Heere Jezus de sleutels van 't gevangen-
huis zelf heeft, en dat zijn dood en bloed een zegen 
voor onze kruisen, zoowel als voor onze personen 
gekocht heeft. Ik ben verzekerd, de zwarigheden 
hebben geen overmogend recht over ons, indien ze 
maar zijn onzes Heeren dienstknechten, om ons in be
waring te houden, terwijl wij aan deze zijde van den 
hemel zijn; ook ben ik verzekerd, zij zullen niet over 
de landpaal gaan, noch in den hemel met ons op
komen; want zij zijn daar niet welkom, alwaar geen 
dood meer is, noch droefheid, noch gekerm, noch 
eemge pijn meer, en daarom zullen zij dezelve ach
ter ons laten. Och, dat ik zoo goeden 'uitgang kreeg 
van de zonde, dit droeve en ellendige lichaam dei-
zonde, als ik wel krijg van Christus' kruis! ja in 
waarheid, ik acht dat het kruis eer mij en zichzel-
ven draagt, dan ik het kruis, in vergelijking van de 
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onderdrukking van het onwettige vleesch, en de 
booze nabuur, die nevens Christus nieuw schepsel 
woont. Maar och dit is 't geeD mij drukt en pijnigt. 
Jezus Christus zit in zijne heiligen nabij een kwade se
conde, namelijk: verdorvenheid, doodigheid, koelheid, 
hoogmoed, begeerlijkheid, wereldsheid, eigenliefde, 
zorgeloosheid, valschheid, en een wereld van derge
lijke meer, die ik in mij vind, die dagelijks ge
weld doen aan den nieuwen mensch. O maar wij 
hebben reden, om laag zeil te voeren, en aan de 
vrije genade vast te kleven, die vrije, vrije genade! 
Gezegend zij onze Heere, dat ooit die weg was 
uitgevonden. Indien mijn eene voet in den hemel 
was, en mijn ziel half daarin, indien de vrije wil 
en de verdorvenheid onafhankelijke heeren van mij 
waren, ik zou er nooit in geraken. O maar de zoete, 
nieuwe en levende weg, dien Christus naar ons huis 
gebaand heeft, wat is dat een veilige weg! Ik be
vind nu, dat tegenwoordigheid en toegang een grooter 
lekkernij is, dan te voren, maar nog ziet de Brui
degom door de traliën, en door het gat van de deur. 
Och, indien Hij en ik te zamen in een schoon droog 
land waren, aan de andere zijde van 't water! Ge
nade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen. SAMUEL EHETOBFOBT. 

30 September 1637. 

Aan de vrouw Kilconquhair. 

DE 69STE BBIEP. 

Juffrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uw brief ontvangen; ik ben hartelijk vergenoegd, 
dat ge deze onderdrukte, en verongelijkte zaak van 
Christus lief hebt, en aantrekt, en dat gij nu, wan
neer zoovelen zich hebben misdragen, eenigermate 
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met de liefde van Jezus ingenomen zijt; word niet 
moede; maar kom in, en zie, of er niet meer in 
Christus is, dan de tong van mensch en engel kan 
uitdrukken; indien gij een deur naar den hemel 
zoekt, de weg is in Hem, of Hij de weg; al wat u 
ontbreekt, is in Jezus opgelegd, en Hij zegt: Al 
het zijne is het uwe, zelfs zijn koninkrijk; Hij is 
tevreden het tusschen Hem en u te deelen, ja ook 
zijn troon en zijne heerlijkheid, Luk. 21 : 29, Joh. 
17 : 24, Openb. 3 : 21. En daarom doe moeite, om 
tot dat belegerde huis, tot Christus op te klimmen. 
Want duivelen, menschen en heirlegers van beproe
vingen zijn nabij het huis liggende, om allen die er 
uit zijn, buiten te houden, en het wordt met geweld 
ingenomen. Het is geen gemakkelijke en lichte weg; 
ook zult gij geen schoon en vermakelijk weder heb
ben; maar al wie den onzienlijken God, en de schoone 
stad gezien heeft, die acht geen verlies of kruis; 
gij moet er in wezen, het kost u wat het kost; 
sta niet op een prijs, noch op al wat ge hebt ; 
mocht gij 't kasteel maar winnen. Het recht daaraan 
is voor u gewonnen, en 't is u gemaakt in uws 
Heeren Jezus Testament, zie wat een schoon le
gaat heeft uw stervende vriend Christus nagelaten; 
en er ontbreekt niets, dan bezitting. Op dan, in de 
kracht des Heeren, zie over 't water te geraken, 
om dat goede land te bezitten; het is beter dan 
een land van olijven en wijnstokken; want de boom 
des levens, die iedere maand twaalf soorten van 
vruchten draagt, is daar voor u, en een zuivere ri
vier des levens, klaar als kristal, voortkomende uit 
den troon Gods en des Lams, is aldaar. Uw tijd is 
kort, daarom verlies geen tijd. Genadig en getrouw 
is Hij, die u tot zijn koninkrijk en heerlijkheid ge
roepen heeft. De stad is uwe door vrije overwin
ning, en door belofte, en daarom laat geen vreemde 
heer of afgod u ontzetten van het uwe. De duivel 
heeft den eenvoudigen erfgenaam met bedrog uit zijn 
paradijs verbannen, en door ons te lokken, om de 
verboden vrucht te smaken, heeft hij ons, als het 
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ware, uit onze goede erfenis uitgekocht. Maar onze 
Heere Jezus heeft meer gedaan, dan de duivel heeft 
kunnen koopen; want Hij heeft het verpande ver
lost, en heeft den armen erfgenaam vrijgemaakt, 
tot bezitting van de erfenis. Indien wij de heerlijk
heid kenden van onzen oudsten broeder in den he
mel, wij zouden verlangen daar te zijn, om bij Hem 
te zijn, en om ons te verzadigen met den hemel. 
Wij kinderen denken dat de aarde een schoonen 
hof is, maar zij is maar Gods buitenveld, en een 
wilde, koude, barre grond. Alles verwelkt, wat hier 
is. Het is onze gelukzaligheid, zoo wij Christus voor 
onszelven zeker maken. Aldus doende mijne hartelijke 
groeten aan uw man, en wensehende aan hem, het
geen ik aan u schrijf, zoo beveel ik u aan Gods 
goedertierenheid. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETORFORT. 

Aberdeen, 13 September 1637. 

Aan de vrouw Craighall. 

DE 70STE BRIEF. 

Eerwaarde en christelijke vrouw! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik kan 
niet nalaten, aan UEd. te schrijven van de zoete en 
heerlijke voorwaarden, die ik geniet bij den vroolijk-
sten 'Koning, die er ooit was, onder dit gezegende 
en voorspoedige kruis. Het is mijns Heeren heil, 
gewrocht door zijn eigen rechterhand, dat het_ water 
den adem van hoop, en de vroolijke moed in den 
Heere Jezus niet stopt; want Hij is steeds zelf in 
persoon in 't veld met zijn armen soldaat; ik zie het 
kruis is met Christus' hand gebonden aan 't eind 
van een eerlijke belijdenis; wij zijn maar dwazen, 
die Christus' ' knoop trachten los te maken. Als ik 
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de vertroostingen Gods aanmerk, zoo zou ik niet 
durven toestaan, mijn korte lijfrente van 't kruis 
van den Heere Jezus te verkoopen, of te verpanden. 
Ik weet dat Christus met zijn eigen bloed een recht 
aan geheiligde en gezegende kruisen gekocht heeft, 
voorzooveel zij mij over 't water zetten naar mijn 
lang gewensehte huis; en 't ware niet goed, dat 
Christus de kooper, en ik de verkooper, zou zijn. 
Ik weet, de tijd en de dood zullen 't lijden schoon 
van mijne handen nemen ; ik hoop wij zullen 's nachts 
een eerlijk scheiden hebben, als dit deel van den 
kouden vriezenden namiddagtijd van mijn kwaden en 
ruwen dag zal over zijn. Het gaat mijne ziel wel 
in 't genot van zoet of zuur, waar Christus eenig 
deel in heeft; indien Hij aan 't einde daarvan is, 
zoo zal het wel met mij zijn. Ik zal eer sterven, 
dan ik fouten zal inbrengen tegen Christus' kruis; 
het zal mijne bekrachtiging van mijne hand hebben, 
als een recht en zaligmakend middel van Christus, 
tot dooding en wasdom des geloofs. Ik heb een 
sterker verzekerdheid (sinds ik ben overgekomen) 
van de voortreffelijkheid van Jezus, dan ik te voren 
had. Ik ben eer omtrent Hem, dan in Hem, terwijl 
ik afwezig van Hem ben in dit leemen huis: maar 
ik wilde om geen andere reden in den hemel zijn, 
dan om te beproeven en te zien, wat onbepaalde 
vreugde dat moet zijn, over 't hoofd en de ooren 
te zijn in de liefde van mijn welbeminden Christus. 
O die schoone heeft mijn hart voor eeuwig! Maar 
helaas! het is veel te weinig voor Hem! 0 dat het 
beter en waardiger was voor Hem! Och dat ik Hem 
van aangezicht tot aangezicht mocht bejegenen aan 
deze zijde van de eeuwigheid, en verlof mocht heb
ben met Hem te pleiten, dat ik hier zoo uitgehon
gerd ben met het geringe deel van liefde, dat Hij 
mij geeft! O dat ik zelfs naar mijn wil Christus' 
liefde aan mij mocht uitdeelen! (indien ik dat wet
tig mag wenschen) zoo zou ik mijn vat verwijden, 
(helaas een nauwe ebbende ziel) en een zee van zijne 
liefde innemen. Mijn honger is er begeerig naar, en 
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mager in 't gelooven, dat ik ooit met die liefde 
verzadigd zal worden; zoo gaarne zou ik hebben, 
'tgeen ik weet, dat ik niet kan bevatten. O Heere 
Jezus, vermaak Gij u, vermaak Gij u, in de arme 
zielen te pijnigen en te kwellen met het missen 
van uwe onvergelijkelijke liefde ! Och dat ik uw 
ontheffing wreed dorst noemen! Ik weet, Gij zijt de 
barmhartigheid zelve, zonder palen, zonder grond; 
ik weet, Gij zijt een God van onbegrijpelijke goeder
tierenheid ' en liefde, maar och helaas, weinig daar
van komt er naar mij toe; ik sterf van te zien die 
liefde van verre, omdat ik maar weinig daarvan 
krijgen kan. Maar de hoop zegt, deze voorzienig
heid zal binnenkort gunstiger zien op arme lieden, 
en ook op mij. Genade zij met uwen geest. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezua, 
SAMUEL EHETOEFOBT. 

Aberdeen, 16 September 1637. 

Aan. Mr. Jacobus Hamilton. 

DE 71STE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Vrede zij u van God onzen Vader, en van onzen 
Heere Jezus. Ik zink laag, als ik gedenk, wat ik 
ben, en dat mijn buitenste zijde zulk een luister 
geeft, terwijl ik zoo weinig van binnen vind. Het 
is een wonder, dat Christus' heerlijkheid niet ver
ontreinigd wordt, door in zulk een onreinen en on-
zuiveren goot te loopen; maar ik zie, Christus zal 
zijn in het verachte en uitgeworpene onder de men
schen. Zijn kunst, zijne schijnende wijsheid, zijne 
schoonheid spreken allerlnidst, in zwartheid, zwak
heid, doodigheid, ja in niemendal. Ik zie, dat niets, 
geen geld, geene waardigheid, geen goed, geen leven, 
geene verdienste, is de grond, waaruit de almachtig-
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heid zich vermaakt heerlijkheid te trekken. O hoe 
zoet is de binnenste zijde van de muren van Chris
tus^ huis, en een plaats benevens Hem ! Mijn verre 
afzijn van Hem maakt mij bedroefd. 0 dat wij in 
elkanders armen waren! O d a t de dingen, die mid
den tusschen ons beiden zijn, geweerd waren! Ik 
vind het een zware zaak, in alles zich naar Chris
tus te voegen ; als Hij lacht, zoo geloof ik het nau
welijks, zoo gaarne zou ik hebben dat het waar 
was. Maar ik ben gelijk een man, die laag staat, 
en opziet naar een hoogen berg, wien de vermoeid
heid en slaperigheid overwint. Ik zou er willen op
klimmen, maar ik bevind, dat ik niet vorder in 
mijne reis, gelijk ik wenschte; nochtans vertrouw 
ik, dat Hij mij thuis zal nemen tegen den avond. 
Ik verwonder mij niet, dat de antichrist in zijn 
slaven zoo bezig is, maar onze gekroonde Koning 
ziet het, en beschouwt het, en Hij zal opstaan tot 
Zions behoudenis. Ik ben uitnemend afgetrokken 
met brieven, en gezelschap, dat mij komt bezoeken; 
't geen ik doen kan, of de tijd zal toelaten, zal ik 
niet nalaten. Verschoon mijne 'kortheid, want ik ben 
verhinderd. Gedenk des Heeren gevangene. Ik wensch 
uwer gedachtig te zijn, genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETORFOBT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan Mr. Georgius Dumbar. 

DE 72STE BRIEF. 

Eerwaarde en seer geliefde in den Keer el 

Genade, barmhartigheid en yrede zij u. Omdat 
uwe woorden velen hebben gesterkt, zoo was ik stil, 
en verwachtte eenige regelen van u in mijne ban
den, en dit is de oorzaak, waarom ik aan u niet 
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geschreven heb ; maar nu ben ik gedwongen af te 
breken, en te spreken. Nooit heb ik geloofd, tot nu 
toe, dat er zooveel aan deze zijde van den dood en 
van den hemel in Christus te vinden is. O de ver
rukkingen van herneische blijdschap die hier zijn, 
in de kleine nalezingen van troost, die van Chris
tus vallen! Welke dwazen zijn wij, die niet we
ten noch bemerken, welk een gewicht en getal er 
is, zelfs in de Codspenningen en eerstelingen van 
onzen gehoopten oogst! Hoe zoet, hoe zoet is onze 
bevestiging van ons recht en deel? 0 wat moet dan 
de persoonlijke bezitting zijn? Ik bevind dat mijn 
Heere Jezus dit zoete kruis niet kwalijk bereid 
heeft; Hij heeft een oog op 't vuur, en op het 
smeltend goud, om het goud van 't schuim te schei
den. 0 hoeveel tijds zou het mij nemen, te lezen 
mijne schuldbekentenis aan Jezus mijnen Heere, die 
niet wil, dat het geloof van de zijnen tot asch zou 
verbranden, noch ook wil, dat een arm geloovige 
in het vuur half rauw zal zijn, gelijk Efraims nièfc-
omgekeerde koek! Dit is de wijsheid van Hem, die 
zijn vuur in Zion, en zijn hart in Jeruzalem heeft. 
Ik behoef de verzoekingen en kruisen niet te vree
zen, noch te vleien, of de duivel en deze wereld om 
te koopen, of hare vriendelijkheid met een half 
haar breed van de waarheid te koopen. Hij die voor 
zijn knecht borg is ten goede, overheerscht dat alles 
krachtdadig. Ik zie, dat mijn gevangenhuis noch 
slot noch deur heeft. Ik ben vrij in mijne banden, 
en mijne ketenen zijn gemaakt van verrot stroo; zij 
zullen geen reuk van 't geloof tegenstaan. Ik weet, 
er zijn er in de hel, die hunne kwellingen met onze 
kruisen zouden willen ruilen, neem aan zij zouden 
nooit verlost worden, en nog duizend jaren kwel
lingen toegeven, om voor eeuwig in onze banden 
te zijn; en daarom wij verongelijken Christus, die 
zuchten, en vreezen, en twijfelen, en de moed op
geven in dezelve. Ons lijden is zoowel als onze ziel 
in Christus' bloed gewasschen, want Christus' ver
diensten kochten een zegen voor de kruisen van de 
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zonen Gods; en Jezus heeft een achter-schuldbrief 
van al onze beproevingen, dat de vrije weezen, zul
len uit kracht van wet en gerechtigheid uitkomen 
uit dezelve, ten opzichte van de oneindige en groote 
som, die de Verlosser betaald heeft. Onze zwarig
heden, zijn ons een vrije doorgang door dezelve 
henen, schuldig. Duivelen, en menschen, en kruisen 
zijn onze schuldenaars, en de dood en alle storm
winden zijn onze schuldenaars, om onze arme drij
vende schuit, zonder vracht te geven, over 't water 
te waaien, en de reizende lieden in hun eigen be
kend land te zetten. Daarom zullen wij sterven, 
en nochtans leven. Wij zijn reeds eenigszins over 
't water; wij zijn getrouwd, en ons huwelijksgereed-
schap is al gekocht, wij zijn reeds meer' dan over
winnaars ; indien de duivel en de wereld wisten, hoe 
het in 't hof van onzen Heer zal gaan, zij zouden 
zekerlijk den dood huren, om ons van hare handen 
te nemen; ons lijden is de eenige verderving en 
ruïne van het zwarte koninkrijk; nog een weinig 
zal de antichrist met de beenderen en verslagene 
lichamen van de navolgers des Lams spelen. Maar 
tegelijk staan wij met de honderdvierenveertig dui
zend, die met het Lam zijn op den top van den berg 
Zions. De antichrist en zijne navolgers zijn omlaag 
in het dal, wij hebben 't voordeel van'den berg; 
onze verzoekingen zijn altijd beneden, onze wateren 
zijn beneden onzen adem': Als stervende, en ziet 
wij leven. Nooit van te voren heb ik van een le
venden dood, of een opstaanden dood gehoord, gelijk 
de onze is; onze dood is niet gelijk de gemeene 
dood; Christus' kunst, 't werk zijner'handen, en een 
nieuw stuk van Christus' wonderbare wijsheid, kan 
in onzen levenden dood gezien worden. Ik dank den 
Heere, dat al onze zwarigheden door Christus' vin
geren komen, en dat Hij er suiker onder werpt, en 
dat Hij eenige onsen van den hemel, en van den 
Geest der heerlijkheid (die op de lijdende geloovigen 
rust) mengt in onzen drinkbeker, waarin geen smaak 
van de hel is. Mijn lieve broeder, gij weet al deze 
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dingen beter dan ik; ik zend water naar de zee, 
als ik van deze dingen tot u spreek. Maar het ver
licht mij, dat ik begeer, dat gij mij helpt, den 
schat van lof aan Jezus te betalen. O wat al lof 
ben ik Hem schuldig! Ik wilde dat ik was in mijn 
vrije erfenis, dat ik mocht beginnen, mijne schulden 
aan Jezus te betalen. Ik bid u om uwe gebeden, en 
lofzeggingen. Ik vergeet u niet. 

Uw broeder en medgezel in 't lijden 
in en voor Christus, 

SAMUEL EHETOBFOBT. 
Aberdeen, 17 September 1637. 

Aan Mr. David Dickson. 

DE 7 3STE BRIEF. 

Eerwaarde zeer geliefde droeder in den Heere! 

Ik dank den Heere, die zoo wonderlijk den voort
gang van dat onwettige proces tegen u verhinderd 
heeft. De Heere heerscht, en heeft een behoudend 
oog op u, en op uw predikdienst, en daarom vrees 
niet, wat de menschen kunnen doen. Ik dank den 
Heere, dat de Iersche predikanten plaatsing vinden, 
en dat de belijders troost hebben door hunne be
diening. Geloof mij ik zou niet durven, nadat ik nu 
gesteld ben, een eerlijk broeder uit den preekstoel 
houden; ik vertrouw, de Heere zal u bewaren, en 
verbergen onder de schaduw van zijn hand; ik heb 
geen welgevallen in iemand die in dezen tegen u 
is. Dit zie ik; in voorspoed ontroeren zich de ge
wetens der menschen niet over kleine zonden, maar 
indien sommigen waren geweest, waar ik geweest 
ben, sinds ik van u afgekomen ben, een klein ve
zeltje zou het water uit hun oogen geperst hebben, 
en hun vrede beroerd hebben. O hoe gereed zijn 
wij, te neigen naar den kant van de wereld? Onze 
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redenen wel onderzocht zijnde, zijn dikwijls geno
men van onze huid; de geheele huid en een vreed
zame tent, is eene grondstelling, en geineene plaats, 
die wij in onze redekunst veel gebruiken. Ik heb 
bevonden, dat het zaad Gods in deze stad een wei
nig opgang heeft, waarom de leeraars mij hun ge
voelen gezegd hebben, dat zij het niet kunnen dra
gen, en zij hebben 't volk onderzocht, en gedreigd, 
die mijn gezelschap hanteeren. Ik vrees dat mij niet 
zal toegelaten worden hier te overwinteren, en waar 
ik gaan zal, weet ik niet; ik ben gereed op de roe
ping des Heeren. Ik wou, dat ik goede kennis met 
Christus' kruis kon maken ; want ik bevind, dat de 
vertroostingen bij het kruis liggen, en daarop vol
gen. Ik lijd daardoor in mijn naam. Ik neem het 
als een deel van de kruisiging van den ouden mensch ; 
laat hen mijn achting den hals afsnijden, en daar
mede doen gelijk hun goeddunkt, als de wind van 
hunne lasteringen mijn goeden naam van mij weg
geblazen heeft in den weg ten hemel, zoo weet ik, 
Christus zal mijn naam weder uit den drek opne
men, en die wederom wasschen, en aan mij herstellen. 
Ik zou wel zin hebben (indien de Heer mij dat ge
liefde te geven) om een dwaas te zijn om Christus' 
wil. Somtijds terwijl ik Christus in mijne armen heb, 
val ik met de zoetheid van zijne tegenwoordigheid 
in slaap, en in mijn slaap ontglipt Hij mij stillekens 
uit mijne armen, en als ik ontwaak, zoo mis ik Hem. 
Ik word veel vertroost door mevrouw Pitfligo, eene 
goede vrouw, en die goede kennis heeft van Gods 
wegen. Genade zij met u. 

De uwe ia zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBPOKT. 

Aberdeen, den 11 September 1637. 

« 
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Aan den hoogwaarden heer, mijnheer Lowdon. 

DE 75STE BRIEF. 

Hoogwaarde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij uw hoog
edelheid. Ik verblijd mij uitnemend, dat ik hoor, dat 
uw hooged. een goede zin heeft in Christus, en in 
zijn nu neergedrukte waarheid. Mijn zeer waarde 
heer, ga voort in de kracht des Heeren, en draag 
zoo uw eer en wereldsche heerlijkheid tot het nieuwe 
Jeruzalem. Te dien einde heeft uw hooged. dezen 
van den Heere ontvangen. Dit is een zekere weg 
tot bevestiging van uw huis, indien ge zijt van 
dengene, die willig zijt in de plaats te bouwen in 
Zions oude verwoeste plaatsen in Schotland. Uw 
hooged. ontbreekt noch goddelijke noch mensche-
lijke wet daartoe, om nu openlijk voor Christus te 
verschijnen. En neem aan, de bastaardwetten van een 
mensch waren tegen u, 't is een eerlijke en ijverige 
dwaling, indien ge hier ter zijde afwijkt tegen een 
punt of puntje van de staande politie; als uw 
voet hier afwijkt in zulk een bekend grondstuk, 
als is het koninklijke voorrecht van_ onzen Hoogen 
en in der waarheid meest ontzachelijken Souverein 
(die vele kroonen op zijn hoofd heelt) en de vrij
heden van zijn huis, Hij zal u ondersteunen. Wei-
zalig zullen ze zijn, die Babels kinderkens zullen ne
men, en smijten met hunne hoofden tegen de steenen. 
Ik wensch,'dat uw hooged. een deel van dat geluk 
mocht hebben met andere waarde edelen in ons 
land. Het is waar, 't wordt nu wijsheid bij de men
schen gerekend, dat ze mede deel nemen, in de sta
ken uit te trekken en de koorden los te maken van 
den tabernakel van Christus ; maar ik ben verzekerd, 
dat die wijsheid in den hemel gelaakt wordt, en bij 
den Heere nooit voor de ware wijsheid zal doorgaan; 
wiens woord schande uitroept over alle verstand, 
dat tegen Christus en de waarheid is, en dienvol-
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gens zal het in 't einde schande en beschaamdheid 
des aangezichts zijn. Onze God heeft uw hooged. 
licht van een heter soort gegeven, en ook geleerd
heid, waarin gij niet lager zijt dan de onderzoeker 
en schriftgeleerde. 0 wat een gezegende zaak is het, 
te zien, dat adel, geleerdheid en heiligmaking allen 
in een te zamen komen! Want deze zijt gij aan 
Christus en zijn Koninkrijk schuldig. God heeft ver
woest en beneveld 't verstand en de geleerdheid van 
de schriftgeleerden en twistenden van dezen tijd; 
zij zien scheel op den Bijbel. Deze verblindende en 
benevelde wereld verduistert der menschen licht, 
zoodat ze vreezen rechtuit voor zich te zien, ja hun 
licht speelt zelfs de parten of slimmer tegen de 
waarheid. Uw hooged. weet dat de politiek bin
nen korten tijd tegen de waarheid beschaamd zal 
staan, en de werken der menschen zullen branden, 
zelfs hunne spinnewebben, die er vele honderd ellen 
lang uitspinnen, namelijk webben van middelmatig
heden in des Heeren dienst, meer dan ooit Mozes, 
die zelfs een klauw een zaak van gewicht achtte, en 
Daniël, die zelf een gezicht uit het venster wilde 
rekenen als een zaak, waar leven en dood moest 
aan hangen, meer zeg ik, dat ooit deze mannen Gods 
van gedroomd hebben. Helaas ! dat de menschen het 
prinselijk testament van onzen Koning zoo durven 
formeeren, kerven, snijden en snipperen in de lengte 
'en breedte, en in al zijne afmetingen, volgens de be
grippen van zulk een politie, als een wijshoofd oor
deelt een veilige en fraaie weg te zijn' om God te 
dienen. Hoe hebben de menschen den Heere verge
ten, dat ze zelfs tegen die waarheid durven aan
gaan die zij zelfs eens gepreekt hebben, hoewel hunne 
predikatiën nu zoo schaarsch zijn als aardbeziën in 
een bosch of woestijn. Zekerlijk, de zoetste en veilig
ste koers, voor dezen korten 'tijd van den namiddag 
van deze oude en afgaande wereld is, te staan voor 
Christus. Hij heeft het gezegd, en 't staat ons toe 
te gelooven, dat er binnen kort geen tijd meer zijn 
zal, en dat de hemelen oud zullen worden als een 
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kleed. Zien wij niet alreeds dat ze als een oud kaal 
kleed is, vol van gaten? Zegt ons niet de kreupele 
en lamme natuur, dat de Heere het oude kleed zal 
opvouwen en aan een kant leggen, en dat de heme
len als een rol zullen ineen gevouwen worden, en 
dat dit pesthuis met vuur zal verbranden en dat de 
meubelen en muren van de brandende hitte zullen 
smelten. Want de Heere zal op zijn komst met deze 
aarde doen, gelijk de menschen plegen te doen met 
een melaatsch huis; Hij zal de muren en al het 
huisraad met vuur verbranden, 2 Petr. 3 : 10, 11,12. 
Mijn zeer lieve heer, hoe zult gij u in dien dag ver
blijden, dat Christus, de engelen, den hemel en uw 
eigen geweten u toelachen? Ik ben verzekerd, dat 
eene zieke nacht door de verschrikkingen des Al-
machtigen, de menschen (welker gewetens zulk een 
wijden keel hebben, dat een Cathédrale hoofdkerk 
daardoor zou kunnen) andere gedachten van Chris
tus en zijn dienst zouden doen hebben, dan waar 
zij zich nu mede behagen. De schaarschheid van 
't geloof op aarde zegt ons, dat wij nabij de 
laatste ure des tijds zijn. Zalig zijn ze, die hunne 
kleederen rein bewaren tegen dat de Bruidegom 
komt; er zullen veel bevlekte en besmette kleede
ren zijn in zijn laatste komst, en daarom zullen 
weinigen waardig bevonden worden, om met Hem 
in het wit te wandelen. Mijnheer, ik ben verzekerd, 
deze arme barende vrouw, onze pijnlijke Kerk, is 
zwanger van overwinning, en zal een mannelijken 
zoon voortbrengen, die tot God en zijn troon zal 
opgenomen worden, hoewel de draak, en zijne na
volgers, past op het smartelijk kinderbaren, gelijk 
eene Egyptische vroedvrouw, om 't geborene te ont
vangen en te verworgen. Maar zij zullen van hun 
hoop verstoken worden, die naar Zions verderf dor
sten ; zij zullen zijn als wanneer een hongerige droomt 
dat hij eet, maar ziet hij ontwaakt, en zijn ziel is 
ledig; of wanneer een dorstige droomt dat hij drinkt, 
maar ziet hij ontwaakt, en hij is mat, en zijn ziel 
is niet verzadigd: zoo zal het zijn, zeg ik, met de 
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menigte aller volkeren, die tegen den berg Zion 
krijgen, Jes. 29 :8. Daarom hebben de zwakken en 
machteloozen, degenen die als teekenen en wonde
ren in Israël zijn, de beste zijde verkoren, namelijk 
de zijde, bij dewelke de overwinning is; en ik oor
deel, dit is geen kwade politiek. Waarlijk wat 
belangt, ik heb zulk een welgevallen in zijn edel 
en welgeboren kruis, dit kruis dat van Christus' 
huis en hem nabestaande is, dat ik zou weenen, 
indien het zou komen op een ruilen en buiten zijn van 
lot en voorwaarde met degenen, die gerust te Zion 
zijn. Ik houd_steeds mijn keuze en zegene mijzelven 
daarin. Ik zie en geloof, er is zaligheid in dezen 
weg, die overal is tegengesproken. Ik hoop naar de 
eeuwigheid te gaan, en op het laatste kwaad, dat 
den heiligen ontmoet, te avonturen, namelijk de dood, 
ten volle verzekerd, dat dit alleen is de zaligmakende 
weg voor bange gewetens en voor vermoeide en 
beladene zondaars, om voor eeuwig rust en vrede 
te vinden. En waarlijk, 't is niet om eenig wereldsch 
opzicht, dat ik er zoo van spreek. Het gaat er zoo 
niet, dat ik groote oorzaak zou hebben, van in mijne 
gevangenis op te springen, of van te roemen over 
dat traktement, hetwelk mijne goede vrienden, de 
bisschoppen, voor mij beoogen, 't welk is een ver
banning, indien zij hunne begeerten konden verkrijgen, 
en teweegbrengen, wat zij voor hebben. Maar laat 
het komen; het rouwt mij niet, dat ik Christus mijn 
deel en keus gemaakt heb. Ik oordeel Hem steeds 
hoe langer hoe beter. Mijnheer, 't zal een goede 
dienst aan God zijn, zoo gij uwen hoogedelen vriend 
en de voornaamsten van uw geslacht op een goeden 
weg houdt voor de waarheid van Christus. Nu, de 
God des vredes zelve bevestige uw hooged. in Chris
tus Jezus tot het einde toe. 

Aberdeen, 
10 September 1637. 

Uw HoogEdelbeids in zijn zoeten 
Heere Jezus, 

SAMUEL RHETORFORT. 
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Aan den Heer ran Gaitgirth. 

DE 76STE BEIEF. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik kan 
niet meer doen, dan u in papier bedanken, en nu 
bij Hem gedenken, dien ik dien, wegens uwe vrien
delijkheid en zorg voor een gevangene. Ik dank den 
Heere, de zaak waarvoor ik lijd, behoeft voor geene 
koningen beschaamd te staan. Christus' witte, eerlijke 
en schoone waarheid behoeft noch • te verbleken 
wegens vrees, noch te blozen wegens schaamte. 
Ik dank den Heere, die u begenadigd heeft, om Chris
tus nu te belijden, wanneer zoovelen Hem vreezen 
te belijden, en Hem verbergen, uit vrees dat zij 
verlies zullen doen, door Hem te erkennen. Helaas 
dat zoovelen in deze dagen met de tijden worden 
weggevoerd; alsof hun geweten liep op de gesmeerde 
raderen, zoo gaan zij eiken weg, dien de wind 
waait, en omdat Christus niet aangenaam is op den 
markt, zoo stellen Hem de menschen voor hun weg. 
Waarde en veel geëerde heer, ga voort, Christus 
en zijne onderdrukte waarheid te belijden, het eind 
des lijdens voor het Evangelie is rust en vrolijk
heid; licht en vreugde is gezaaid voor de treurigen 
in Zion, en de oogst (dien God bestelt ten opzichte 
van tijd en wijze) is nabij; kruisen hebben recht en 
deel aan Christus in zijne leden, totdat de voeten 
en armen en de geheele mystieke Christus in den 
hemel zijn, daar zal regen en hagel en storm zijn 
in de wolken van de Heiligen, totdat God de wer
ken der schepping met vuur zuivere, en 't pesthuis 
van hemel en aarde, 'twelk der menschen zonden der 
ijdelheid onderworpen heeft, verbrande. Zalig zijn 
ze die lijden en niet zondigen, want het lijden is 
de liverei, die Christus op zijne navolgers gesteld heeft. 
Wat weg wij ook nemen ten hemel, de weg is met 
doornen omtuind; daar is geen weg als daardoor 
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heen te breken, vlugheid en verstand, uitvluchten 
en wetten, zullen geen weg omtrent Christus kruis 
uitvinden, maar wij moeten er door. Een ding heeft 
mijn Heer mij door bevinding geleerd, dat de wa
teren tusschen dit en den hemel alle wel door te 
rijden zijn, als wij wel te paard zijn; ik verstaan, 
indien wij in Christus zijn, en niet een zal er op den 
weg verdrinken van dezulken, die hun verderf lief
hebben. Och dat wij voor een tijd konden wachten, 
en gelooven in het duister de zaligheid Gods! Ten 
minste moeten wij 't goede van Christus gelooven, 
(totdat Hij ons begeeft 'twelk onmogelijk is) en wij 
moeten zijn woord tot verzekering nemen, dat Hij 
al het openstaande wit in zijne beloften zal vullen, 
en ons geven wat ons ontbreekt. Maar voor den on-
geloovige is Christus testament wit, en onbeschre
ven papier. Waarde en lieve heer, zet uw aangezicht 
hemelwaarts en tracht te buigen bij alle de lage 
ingangen op den weg, opdat gij het koninkrijk ont
vangt als een kind; zonder dat is er geen ingang 
in dat rijk, gelijk Hij die den weg wel kende, zeide. 
Maar o wat is Christus willig, om een arm zondaar 
te leiden! O wat liefde heeft mijn arme ziel gevon
den in het huis van mijn vreemdelingschap ! Neem 
aan dat de liefde in hemel en aarde verloren was, ik 
durf 't bezweren, zij kan in Christus gevonden wor
den. Nu de God des vredes zelf bevestige u tot 
den dag der heerlijke verschijning van Christus. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOEFORT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan de vrouw Gaitgirth. 

DE 77STE BBIEF. 

Zeer geëerde en christelijke vrouiv! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 

te hooren hoe het met u, en uwe kinderen gaat. Ik 
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vermaan u, dat gij niet amechtig wordt noch bezwijkt 
op uw reis; de weg naar uw huis is niet zoo lang, 
als zij eerst was; zij zal korter en korter worden, 
en binnen kort zult gij daartoe komen, dat gij de 
heerlijke kroon met uw hand zult kunnen bereiken 
en grijpen. Uw Heere Jezus zweette en zwoegde, 
eer Hy den berg op kwam, Hij was er zoo verre 
mede gekomen dat Hij riep: Vader behoud my; Hij 
was het, die zeide, Ps. 22 : 15, Ik ben uitgestort als 
water, en al mijne beenderen hebben zich van een 
gescheiden (Christus was alsof Hij geradbraakt was). 
Mijn hart is als was, het is gesmolten in 't midden 
mijns ingewands, vs. 16, mijn kracht is verdroogd 
als een potscherf. Ik weet, gij hebt den weg te liever, 
omdat zijn heilige voeten die weleer betreden heb
ben: de kruisen hebben een geur van den gekruis-
ten en gepijnigden Christus. Ik geloof, dat uw 
Heer u alleen op den weg niet zal laten sterven. Ik 
weet, gij hebt droevige uren, als de Trooster achter 
een voorhang verborgen is, en als gij Hem zoekt, 
en maar een leege plaats vindt. Ik sta toe, het is 
maar een koud „goede dag" als de zoeker Hem mist, 
dien de ziel liefheeft. Maar zelfs zijne onvriendelijk
heid is vriendelijk, zijn afwezen is lieflijk, zijn mas
ker een zoet gezicht, totdat God Christus zelf zendt 
in zijn eigen zoete tegenwoordigheid. Maak zijn 
zoete vertroostingen u eigen en wees niet vreemd 
noch schaamachtig, omtrent Christus; gemeenzaam 
handelen is het aangemaamst voor Hem; dat staat 
Hem wel aan; als uwe winterstormen over zijn, dan 
zal de zomer van uwen Heer komen, uwe droefheid 
is zwanger van blijdschap, Hij zal u in 't einde goed 
doen, neem geen bezwaarder kommer over uwe kin
deren, dan uw Heer toelaat; geef heli een plaats 
nevens uw hart, maar niet in de kolk van uw hart, 
daar Christus zoude zijn. Want dan zijn ze uwe af
goden, en niet uwe kinderen, indien uw Heer eenige 
van die naar zijn huis neemt, eer de storm aankomt, 
neem het wel, de eigenaar van den boomgaard mag 
wel twee of drie appelen van zijne eigen boomen af-

^ • I ^ ^ ^ ^ ^ M M H I H 
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nemen, eer de volle zomer komt, en eer zij de 
herfstzon krijgen, en 't zou niet wel passen, dat zijn 
knecht de hovenier Hem daar over bekijven zou. 
Laat onze Heer zijn eigen vrucht op zijn tijd naar 
zijn welgevallen plukken; zij zijn voor u niet ver
loren, zij zijn zoowel opgelegd, dat ze in den hemel 
als in een koffer zijn opgesloten, alwaar onzes Hee
ren beste juweelen liggen. Het zijn al vrije goederen, 
die daar zijn, de dood kan met geen recht iets arres
teeren van 'tgeen binnen de muren van 't nieuwe 
Jeruzalem is. Al de heiligen zijn wegens de zonde 
gelijk oude verroeste horlogien, die afgenomen moe
ten worden, en de raderen geschuurd en verbeterd 
worden, en zou in een betere gestalte opgezet wor
den, dan zij te voren waren. De zonde heeft ziel 
en lichaam verroest. Onze lieve Heer neemt ons 
door den dood af, om de raderen van die beide te 
zuiveren, en ons volkomenlijk te reinigen van de 
wortel en 't overblijfsel van de zonde, en wij zullen 
in een beter staat opgezet worden, dan wij te voren 
waren. Hef dan uw hart op, de hemel is uwe, en 
dat is een woord, 'twelk weinigen kunnen zeggen. 
Nu de groote Herder der schapen, en de God des 
vredes zelve bevestige en versterke u tot den dag 
der verschijning van Christus onzen Heere. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOBEORT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

I 

Aan zijn eerwaarden en zeer lieven broeder, 
Mr. Georgius Gillespy. 

DE 78STE BEIEF. 

Mijn zeer lieve broeder! 

Ik heb uw brief ontvangen; ik ben steeds met 
den Heere; zijn kruis heeft dat gedaan, 'twelk ik 
eens dacht, dat onmogelijk was. Christus ontmoet 
de zijnen in 't vuur en water, en Hij komt eer hen 
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den adem begeeft, en eer hun bloed koud wordt. 
Zalig zijn ze welker voeten het groote gouden net, 
dat gespreid is, ontkomen. Het is ons geluk, dat 
wij de zure, rauwe en arme zijde nemen van Chris
tus' wereld, dewelke is een huur van kruisen en 
verlies voor Hem ; want Christus inkomsten en toe
valligheden, die Hem volgen, zijn vele; en 't is geen 
kleine zaak, dat men een goed geweten kan hebben, 
in Hem te volgen; dit is ware winst, en daar moest 
om gearbeid worden, en 't moest het meest bemind 
worden. Velen geven Christus voor een schaduw, om
dat Christus eer nevens hun geweten is, in een dood 
en verwerpend licht, dan in hun geweten ; laat ons 
met genade belast zijn, opdat wij niet overwaaien, 
en dat wij niet wankelen. Nog een korte tijd en 
Christus en zijne verlosten zullen het veld vervullen, 
en met overwinning uitkomen. Christus' heerlijkheid 
van in Schotland te triumfeeren, is nog in het uit
botten, en in de geboorte, maar de geboorte kan 
geen misgeboorte worden. Hij zal niet bezwijken, 
noch moedeloos worden, totdat Hij het oordeel zal 
uitgebracht hebben tot overwinning. Laat ons steeds 
gedenken ons verbond, en de God des vredes zelve 
zij met u. 

Uw broeder in Christus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 9 September 1637. 

Aan Mr. Mattheus Mowat. 

D£ 79STE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Ik ben verkwikt door uwe brieven; ik zou het 
alles wel nemen van mijns Heeren handen, wat Hij 
gedaan heeft, indien ik wist, dat ik mijn Heer eeni-
gen dienst kon doen in mijn lijden; veronderstel 
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mrjn Heer wilde een stopgat van mij maken om 
een gat te vullen in den muur van zijn' huis, of een 
balk in Zions nieuwe werk. Betreffende eenige aan
zienlijke plaats in mijns Heeren kuis, als rentmees
ter, of kamerling, of dergelijke, zekerlijk ik acht 
mijzelven (mijn zeer lieve broeder, ik spreek niet 
door eenige trotsche figuur, of oneigenlijke spreek
wijze) die onwaardig, ja ik ben niet waardig achter 
de deur te staan, indien mijn hoofd, en voeten en 
lichaam half binnen, half buiten Christus' huis wa
ren, indien ik maar het schoone aangezicht van den 
Heere yan het huis zag, het zou mijn watertandende en 
liefdezieke begeerten stillen. Als ik hoor, dat de mannen 
Gods aan 't werk zijn, en in onzes Heeren Jezus 
naam spreken, zoo acht ik mij maar een uitgewor-
pene en uitgebannene, verdreven van de stad, om 
te liggen op de bergen, en te leven onder de rotsen 
en buitenvelden. O dat ik maar mocht staan in 
Christus' voorhuis, of maar een kaars mocht houden 
in eenige kelderkeuken van zijn huis! Maar ik weet, 
dit zijn maar de dampen, die uit een klaagachtig 
en ongeloovig hart rijzen, om de wijsheid Gods te 
verduisteren. En uw fout is juist de mijne; dat ik 
mijns Heeren bloot en naakte woord niet kan ge-
looven. Of ik moet een appel hebben om mede te 
spelen, en met Christus in de hand te klappen, en 
zegel hebben, en borg en getuigen voor zijn woord, 
of anders reken ik mijzelven los; hoewel ik 't woord 
en de trouw van een Koning heb. Och ik ben als 
van ongeloof gemaakt, en kan niet zwemmen, daar 
mijne voeten geen grond kunnen raken! Helaas 
Christus wordt mij onder mijne verzoekingen ver
toond als leugenachtige wateren, als een bankroetier 
en een bedrieger! Wij kunnen zulk een Christus 
maken, als de beproevingen, die ons in een nacht-
droom worden ingeworpen, Hem vertoonen en for-
meeren (en de beproevingen vertoonen Christus al
tijd Zichzelven ongelijk) en wij in onze dwaasheid 
luisteren naar den verzoeker. Indien ik een eenig 
zaligmakend woord aan iemand kon bedienen, hoe 
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blijde zou mijne ziel zijn. Maar ik zelfs ('t welk 
mijn grootste kwaad is) misvatte menigmaal Chris
tus' kruis; want ik weet, indien wij verstand had
den, en wel wisten, dat gemakkelijkheid ons dwazen 
doodt, wij zouden wenschen naar een markt, waar 
wij onze vadsige gemakkelijkheid zouden verruilen 
en buiten voor een profijtelijk kruis ; hoewel er eene 
natuurlijke tegenkanting is tusschen onze begeerten 
en de 'verdrukkingen; maar sommigen geven een 
groote prijs en goud voor geneesmiddelen, die zij 
niet beminnen, en zoo koopen zij het ziekzijn, hoe
wel zij liever wenschen gezond dan ziek te zijn. 
Maar gewis, broeder, gij zult mijn raad niet hebben 
(hoewel ik helaas het zelf niet volgen kan, dat gij 
met den eerlijken en getrouwen Heer van het huis 
twisten zoudt; want of Hij gaat of komt, Hij is al
tijd genadig zelfs in zijn weggaan ; er is genade en 
barmhartigheid en goedertierenheid zelfs op Chris
tus' achterste deelen; en als Hij weggaat, zoo laat 
nog de afmeting van zijn aangezicht, het beeld van 
die schoone zon, (die nog in de oogen, zinnen en 
't hart blijft, nadat Hij weg is gegaan) een hoop 
liefde na 'zich in 't hart; het geluid van zijn klop
pen aan de deur van zijne liefste nadat Hij al weg
gegaan is, laat een deel vreugde en droefheid na 
zich; zoo hebben wij iets, waarop te leven, totdat 
Hij wederkeere, en Hij wordt meer bemind in zijn 
weggaan, en nadat Hij weg is, dan te voren, gelijk 
de dag in 't afgaan van de zon, en omtrent den 
avond dikwijls het meest bemind is. En wat betreft 
Christus' kruis, nooit heb ik er kwaad van ontvan-

gen, dan hetgeen ik mijzelven aandeed; als ik 
hristus' geneesmiddel kwalijk innam, geen wonder 

dat het mij schaadde; want sinds het op Christus' 
rug is geweest, heeft het altijd een zoeten geur, en 
deze 1600 jaren houdt het den reuk van Christus; 
ja het is ouder dan zoolang ook, want het is lang 
geleden, sinds Abel eerst het kruis handgift gaf, 
en het op zijne schouders legde, en van hem neder
waarts tot op dezen zelfden dag, hebben al de hei-
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ligen bekend, wat liet is. Ik ben blijde, dat Christus 
zulk eene betrekking op dit kruis heeft, en dat het 
genoemd wordt: Het kruis van onzen Heere Jezus, 
Gal. 6: 14, en zijne smaadheid, Hebr. 13 : 13. Alsof 
Christus het wilde erkennen als zijn eigen goed, en 
zoo komt het in rekening onder Christus'eigendom; 
indien het eenvoudig kwaad was, gelijk de zonde is, 
Christus, die geen bewerker noch eigenaar van de 
zonde is, zou het Zich niet aanmatigen. Ik verwon
der mij over de vijanden van Christus (in dewelken 
de boosheid het verstand beroofd heeft, en de wil 
is al boven en 't verstand onder) dat ze durven be
proeven, den steen op te lichten, gelegd in Zion; 
gewis zij is in zulk een boozen grond niet gelegd, 
dat ze dien kunnen opbeuren of verleggen ; want als 
wij in haren buik zijn, en zij ons ingezwolgen heb
ben, zoo zullen zij ziek zijn, en ons weder uitspu
wen. Ik weet, dat Zion en haar man niet beiden 
tegelijk kunnen slapen. Ik geloof, dat onze Heer 
nog eens met zijn dauw weder bevochtigen zal den 
verwelkenden heuvel van den berg Zion in Schot
land, en nederkomen, en maken weder een nieuw 
huwelijk, gelijk Hij eertijds gedaan heeft. Gedenk 
ons verbond. Uw excuus voor uwen raad aan mij 
onnoodig; helaas velen zitten bij het licht neder, ge
lijk ziek volk bjj_ de spijs, en kunnen het niet ge
bruiken. Genade zij met u. 

Uw broeder in Christus, 
SAMUEL BHETOKFOET. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan Mr. Johannes Meine. 

DE 80STE BRIEF. 

Lieve broeder! 

Ik heb uwen brief ontvangen; ik kan niet nalaten 
met mijn handschrift te getuigen, dat Christus steeds 
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hoe langer hoe beter is, en dat deze tijd de tijd der 
minne is. Als ik gezegd heb al wat ik kan, zoo 
moge een ander beginnen te zeggen; ik heb mets 
van Hem gezegd. Ik heb nooit geweten, dat Chris
tus ebde en vloeide, toe en afnam; zijne winden 
keeren niet, als Hij schijnt te veranderen, wij z ip 
het maar, die onze verkeerde zijde Hem toekeeren. 
In mijne scherpste strijden heb ik nooit proces met 
Hem 'gehad, dan hetgeen ik zelfs gemaakt heb. Och, 
dat ik in vrede en goede nabuurschap konde leven 
met zulk een Meester, en Hem laten begaan? Mijn 
ongeloof heeft vele zwarte leugens gedicht; maar 
mijn herroeping aangaande Christus is met waardig 
gehoord te worden, zekerlijk Hij heeft vreemde par
ten in mij verdragen. Hij weet dat mijn hart geen 
natuurlijk verstand heeft, om met zulk een Zalig
maker 'wel om te gaan en mij bij Hem te houden. 
Gij doet wel, dat gij uw eigen afkeeringen vreest; 
ik' zou vastgestaan hebben, had ik in mijne jonkheid 
Christus gebruikt om mijn grond te zijn, maar hij 
die op zijn eigen gewicht ten hemel wil gaan, zal 
niet anders dan vallen en zinken; gij behoeft niet 
barrevoets te gaan onder de doornen van dit afval
lige geslacht, opdat ge niet een stekel in uw voet 
krijgt, die u al uwe dagen mank doen gaan. En denk 
niet, dat Christus met u zal doen in 't stuk van 
lijden, gelijk de paus doet in 't stuk van zonde: gn 
zult niet 'bevinden, dat Christus een vrijstelling zal 
verkoopen, of een bankroetier bescherming geven 
tegen kruisen ; kruisen zijn uitgeroepen als genieene 
toevallen van al de heiligen, en daarin bestaat een 
deel van onze gemeenschap met Christus. Maar er 
is eene zoete toevalligheid bij het kruis, namelijk 
Christus' tegenwoordigheid en zijn troost, als het 
geheiligd is. Doe mijn liefdegebiedenis aan uw va
der en uwe moeder. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOEFOBT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 
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Aan Johannes Fleming, Baljuw van Leyth. 

DE 81STE BRIEF. 

Zeer geëerde, in den Heere! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u ! 't Staat 
steeds wel tusschen mij en Christus. 'Hoe dat ook 
mijns Heeren wind waait, zoo heb ik toch het voor
deel van de stille zonzijde van Christus. Duivelen en 
hel, en duivelsdienaars zijn allen verblind in 't ver
volgen van des Heeren kleine Bruid. Zij zullen als 
een droom zijn die tegen den berg Zions vechten. 
Waarde lieer, ik hoop, gij neemt de waardigheid 
van uwe roeping ter harte. Deze groote jaarmarkt 
en samenkomst van menschen zal scheiden, en de 
naven is voor ons open; wij vlieden daarhenen, zoo 
ras als de tijd vergaat: de eeuwigheid is bij ons. 
U hoe zalig zun ze die zich intijds zeker van Chris
tus maken. Zaligheid is een groot werk; ik vind 
het zwaar ten hemel te geraken. O, dat wij moeite 
konden doen, om onze lampen te bereiden tegen 
de komst van den Bruidegom! De andere zijde van 
deze wereld zal terstond omgekeerd worden, en het
geen boven was zal onder zijn, en die in zak en 
assche weenen, zullen triumfeeren met witte paar
den, met Hem, Wiens naam is 't Woord Gods. Deze 
stervende afgoden, de schoone schepsels, die wij 
hoerachtig_ meer beminnen dan onzen Schepper, zul
len voorbijgaan gelijk sneeuwwater. De Godheid 
eene gemeenschap met God in Christus, te deeleiï 
met ünristus in 't verkregen huis en erfenis in den 
hemel, zou uw eind en oogmerk zijn. Mij belangende 
als ik ga oprekenen, o, wat is al tellens en wegens 
in bhristus! O, hoe zacht zijn zijne kussen! O liefde 
overklimmende liefde in Jezus! Ik vind geen fout 
in die liefde, dan dat ze te schaarsch met mij schijnt 
te handelen; ik heb er weinig van. O, dat'ik mijn 
bekomst daarvan kon krijgen, door zijne liefde steeds 
te zien en te lezen, als met zijne hand geschreven ! 
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Wat krans of kroon zou ik willen hebben dan Je
zus, indien ik recht op de dingen zag, zoo zij zijn? 
Och, er is geen plaats in ons, aan deze zijde van 
het water voor de liefde! Dit kleine beetje aarde, 
en deze ebbende en nauwe zielen kunnen daarvan 
weinig vatten, omdat wij vol reeten zijn. Ik wilde 
dat de heerlijkheid ons uitbreide (gelijk zij doen 
zal) en ons dicht maakte, en onze reeten en naden 
toesloot, opdat wij bekwaam mochten zijn om te 
bevatten, hetgeen nochtans onbevattelijk is. Doe 
mijn gebiedenis aan uwe vrouw. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOKT. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan Alexander Gardon, Tan Earlestoun. 
DE 82STE B E I E F . 

Eerwaarde Heer! 
Hoewel ik u gaarne gezien zou hebben, nochtans 

nademaal onze Heere den strik van uwe tegenpar-
tijders heeft gelieven te breken, zoo dank ik onzen 
Heer hartelijk uwentwege. Onze kruisen voor Chris
tus zijn niet gemaakt van ijzer, zij zijn van zachter 
en gedweeër stof. Het is licht voor God, van den 
duivel, den vader aller dwazen een dwaas te maken. 
Mij belangende, ik adem maar uit, 't geen mijn Heer 
inademt; het schuim en de vuiligheid van mijne brie
ven schrijf ik mijn eigen ongeloovig hart toe. Ik 
weet, dat uw Heer iets met u te doen heeft, om
dat de satan en de boosheid zeer op u geschoten 
hebben, maar uw boog is in bun kracht gebleven. 
Gij zult (naar mijnen raad) niet halveeren met Chris
tus, om de eer van uwe verlossing tusschen u en 
Hem te deelen, of tusschen Hem en eenig ander 
tweede middel, wat het ook zij. Laat Christus (ge
lijk het Hem wel past) al de eer hebben, en alleen 
triumfeeren. De Heere verhóoge Zichzelven in u. 
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Ik zie, Christus kan Toor eenige uren een kruis lee-
nen, en stellen zijne dienaars daarneTens, eer dan 
daaronder, en winnen ook het proces, ja maken ook 
uit hetzelTe eere Toor Hem, en schande voor zijne 
vijanden en troost voor zijne kinderen. Maar of 
Christus de kruisen koopt of borgt, Hij is Koning 
van de kruisen, en Koning van de duivelen, en Ko
ning over hel, en Koning over hoosheid. Als Hij 
in 't graf was, kwam Hij er uit en bracht de sleu
telen met Zich. Hij is Heer, Cipier, ja wat zeg 
ik, Hij is Kapitein van 't kasteel, en Hij heeft de 
sleutelen van dood en hel; en wat zijn onze zwarig
heden anders dan kleine dooden; en Hij die het 
groote kasteel beveelt, die beveelt ook OTer het 
kleine. 2. Ik zie dat voor een arm reiziger in een 
winterreis naar den hemel 't bekwaamst is, een ver
hard aangezicht en een dubbele huid op ons voor
hoofd, tegen den winterhagel en den stormwind. 
O wat een kunst is het te leeren hardheid Terdra-
gen, en leeren barrevoets te gaan, 't zij over des 
duivels Turige kolen, 't zij OTer zijn bevrozene wa
teren! 3. Ik ben verzekerd, met Christus ter zee te 
varen, maakt groote rijkdom. Zal niet onzes Konings 
Jezus schip thuis komen, en zullen wij niet een deel 
van 't goud krijgen? Helaas, wij dwazen misrekenen 
onzen winst, als wij schijnen Terlies te doen. Geloof 
mij, ik heb geene beschuldigingen tegen dit welge
boren kruis, want het komt uit Christus' huis, en 
't is eerwaardig, en 't is zijn gift; aan u is 't ge
geven te lijden. O welke dwazen zijn wij, dat wij 
zijne gaven klein achten, en te licht zetten hetgeen 
ware eer is! want indien wij getrouw konden zijn, 
onze takeling zou niet los gaan, en onze mast zou 
niet breken, en onze zeilen zouden niet in de zee 
waaien. De bastaardkruisen, de aardsche en laag-
geborene kruisen van wereldsche menschen, wegens 
hun kwaad doen, moeten zwaar en wichtig zijn, maar 
onze verdrukkingen zijn licht, en voor een oogen-
blik. 4. Ik acht mijzelTen gelukkig, dat ik mijn ver
trouwen bij Christus verloren heb, en dat ik in dezen 
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handel Christus' gezworene bankroetier ben, den-
welke Hij niets vertrouwt, zelfs niet tot eene speld 
in 't werk mijner zaligheid. Laat mij staan in zwart 
en wit in het bankroetboek voor Christus._ Ik ben 
gelukkig dat mijne zaligheid aan Christus' middeling 
is toevertrouwd. Christus is geen geloof aan mrj 
schuldig, om mij iets te vertrouwen. Maar o, wat 
een geloof en vertrouwen ben ik Hem schuldig. Dat 
mijn naam valle, en dat Christus' naam sta in eere 
bij menschen en engelen. Helaas, ik heb geene ruimte 
oin mijne genegenheid uit te spreiden voor Gods volk, 
en ik' zie niet, hoe ik kan juichen en uitroepen 
de minlijkheid, de hooge eer en heerlijkheid van 
mijnen s'choonsten Heere Jezus. 0, dat Hij mij wilde 
doen nederliggen, om van mijne vrucht verlost te 
worden, opdat ik Hem in zijne schoonheid mocht 
afschilderen voor de menschen, gelijk ik behoorde! 
5. Ik verwonderde mij eens over de Voorzienigheid, 
en noemde de witte Voorzienigheid zwart en onrecht
vaardig, dat ik in eene stad als gesmoord zou wor
den, daar geen ziel Christus van mijne handen ont
vangen wil. Maar de Voorzienigheid heeft een andere 
luister bij God, dan voor mijne zeere oogen. Ik roep 
mij zelve een blinde uit, die geen zwart noch wit 
ken, in den vreemden koers van Gods Voorzienig
heid. Neem aan, Christus wilde de hel zetten, waar den 
hemel is, en de duivelen in de heerlijkheid nevens 
de uitverkorene engelen ('twelk nochtans niet zijn 
kan) zoo wilde ik, dat ik een hart had, om in zijnen 
weg te berusten, zonder verderen twist. Ik zie, on
eindige wijsheid is de moeder van zijne oordeelen, en 
zijne wegen zijn onnaspeurlijk. 6. Ik kan het niet 
leeren, maar ik begeer te leeren, mijne gedachten, 
wil en lusten te brengen onder Christus' voet, opdat 
Hij op dezelve trappe. Maar helaas, ik ben steeds 
aan Christus verkeerde zijde. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETORFOBT. 

Aberdeen, 12 September 1637. 
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Aan Robbert Lennox, ran Disdove. 

DE 83STE BßlEP. 

Waarde en lieve broeder! 

Ik vergeet u niet in mijne banden, ik weet gij ziet 
uit naar Christus, en ik bid u, volg uw gezicht. Ik 
kan nu meer door bevinding van Christus zeggen 
hoewel Hij oneindig boven en verder is, dan al wat 
van Hem kan gezegd worden, dan wanneer ik u zag. 
Ik ben over hoofd en ooren gedompeld in zijne 
liefde. Verkoop, verkoop, verkoop alles om Christus. 
Indien deze geheele wereld was de boom van de 
weegschaal, zij zoude het gewicht van Christus liefde 
niet kunnen dragen. Menschen en engelen hebben 
te korte armen, om die te bevangen, zet uwen voet 
op dit stuk blauw en verachtelijk leem, van een 
vergulden, en schoon gepleisterde wereld, een uur van 
Christus gekust te worden is een wereld der werel
den waardig. Mijnheer! maak zeker werk van uwe 
zaligheid, bouw niet op 't zand, leg den grond op 
den rotsteen in Zion, strijd om dood te zijn aan deze 
wereld, en aan uw wil en lusten, laat Christus een 
gebiedende macht, en een konings troon in u heb
ben, wandel met Christus, al zou u de wind het 
vel van uw aangezicht nemen, ik beloof u, Christus 
zal het veld winnen. Uwe leeraars doen u dwalen, 
tenzij gij Christus woord ziet, zoo ga niet een 
voet voort met _ hen. Begunstig niet het lezen van 
dat Roomsche dienstboek, houd uwe kleederen rein, 
zoo gij met het Lam wilt wandelen in het witte 
kleed; het ongelijk dat ik lijd wordt in den hemel 
gedacht, onze groote Meester en Richter zal ons 
allen overkomen, en brengen ons voor de zon, in ons 
zwart en wit. Zalig zijn zij die waken, en zich in 
Gods liefde bewaren, leer te onderkennen uw Brui
degoms spraak, en begeef uzelven tot bidden en 
lezen; gij zijt menigmaal mijn toehoorder geweest; 
ik zou mijn hartebloed willen geven tot bevestiging 
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van de leer, die ik geleerd heb als de eenige weg 
tot de zaligheid, ga er niet van af, mijn waarde 
broeder, 't Geen ik u schrijf schrijf ik ook aan uwe 
vrouw. Behartig den hemel en Christus; en bewaar 
de sprankel van de liefde Christus die gij gekregen 
hebt, Christus zal ze aanblazen zoo gij ze onderhoudt, 
en uw einde zal vrede zijn. Daar is een vuur in ons 
Zion, maar onze Heer zoekt naar een nieuwe Bruid, 
gereinigd en gezuiverd uit den smeltkroes. Ik ver
zeker u, hoewel wij met den toenaam van Puriteinen 
geteekend worden, zoo zullen toch alle de machten 
der wereld tegen ons niet vermogen. Gedenk er 
aan, hoewel een zondig mensch het u schrijft, dit 
volk zal nog in Schotland zijn als een groene 
olijfboom, en als een veld, dat van den Heere ge
zegend is, en men zal uitroepen: Omhoog, omhoog 
met Christus, en omlaag, omlaag met alle tegen
overgestelde machten. Mijnheer, bid voor mij (ik 
noem u biddende tot den Heere) want daar is ver
der kwaad tegen mij aangelegd. Doe mijne liefde-
groeten aan Christien Muray en haar dochter; ik 
verzoek haar, dat ze in bet haasten van hunnen avond 
een weinig wacht, de Koning komt, en Hij heeft iets 
met zich, dat zij nooit zag, de hemel is geen droom. 
Kom en zie, zal haar best leeren. Genade, genade 
zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 13 September 1637. 

Aan Maria Mac-Knaught. 

DE 84STE BRIEF. 

Allerliefste in onzen Heere Jezus! 

Acht het een eer, dat Christus begonnen is, om 
u eerst in de boete te doen slaan. Vrees niet zegt 
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de Amen, de waarachtige en getrouwe getuige. 
Ik schrijf aan u, zoo waar als mijn Meester 
leeft, op het woord van mijn koninklijken Koning, 
volhard in 't bidden, en in 't waken, en uwe heerlijke 
verlossing is op het komen. Christus is niet verre 
af; wij behoeven niet het minste te vragen naar al 
de stukken leems, die tegen ons zijn opgestaan : gij 
zult bergen dorschen, en heuvelen vermalen gelijk 
kaf, Jes. 41 : 15. Indien gij uwe handen laat slap wor
den in uwe samenkomsten en uw waken tot het bid
den, zoo zou het schijnen, dat onze Rotsteen ons 
verkocht heeft; maar zijt vlijtig en laat de moed 
niet zakken. Ik belast u, verblijd u in Christus, 
dank, geloof, zijt sterk in den Heere. Die bran
dende braambosch in Galloway en Kirkcutbrigt, zal 
niet tot asch verbrand worden: want de Heere is 
in den Braambosch. Zijt niet mismoedig dat er een 
ban tegen mij zal uitgewerkt worden, door de last 
van den Koning aan den raad; de aarde is mijns 
Heeren; ik ben met zijne zoete liefde vervuld, en 
loop over. Ik verblijd mij te hooren, dat gij op 
uw reis zijt; zulk nieuws als ik hoor van uw'aller 
geloof en liefde, verblijdt mijn bedroefd hart. Bid 
voor mij, want zij zoeken mijn kwaad, maar ik be
geef mi] tot het gebed. De zegen mijns Heeren en 
de zegen van een gevangene van Christus zij met u. 0 
uitverkorene en zeer beminde vrouw, bezwijk niet; 
foei, foei, indien gij nu bezwijkt; gij verliest dan 
een goede zaak, verdubbel uwe samenkomsten, 
houd niet af, om Zions wil, en houd niet stil, tot
dat Hij Jeruzalem een lof op aarde maakt. 

De uwe in Christus Jezus zijnen Heere, 
SAMUEL RHETOKFOKT. 

Aberdeen, 1637. 
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Aan Thomas Corbet. 

DE 856TE B B I E F . 

Lieve vriend! 

Ik vergeet u niet, het zal mijne vreugde zijn, zoo 
gij Christus nagaat, totdat gij Hem vindt. Mijn ge
weten is mij een vreugdemaal, dat ik in de oprecht
heid mijns harten naar Christus liefde gezocht heb, 
om u te stellen op den koninklijken hoogen weg, naar 
ónzen Bruidegom, en naar ons Vaderhuis. Driemaal 
overgezegend zijt gij, mijn waarde broeder, indien 
gij den weg houdt, ik geloof en hoop dat zoo gij en 
Christus eens elkander ontmoet, gij van Hem niet 
scheiden zult. Volg den raad van den man Gods, 
Mr. Willem Dalglisch. Indien gij een haarbreed af
wijkt van 't geen ik u geleerd heb, uit vrees of om 
gunst van menschen, of' uit begeerte naar gemak in 
deze wereld, zoo neem ik hemel en aarde tot ge
tuige, dat het kwade in 't eind u overkomen zal. 
Bouw uw nest hier niet, deze wereld is een kwalijk 
gemaakt bed, daar is geen rust in voor uwe ziel. 
Waak op, waak op, en haast u, om die parel 
Christus te zoeken, die deze wereld niet ziet. Uw 
nacht en uw Meester Christus zal plotseling op u 
komen, uw handbreed tijds zal u niet wachten ; neem 
Christus, al volgt hem een storm; hoewel deze dag 
de uwe en Christus niet is, de morgen zal uwe en 
de zijne zijn. Ik wou de vreugde van mijne banden 
en gevangenis voor Christus niet verwisselen vooral 
de vreugde van deze shjkerige en vuile wereld. Ik 
heb een liefdebed met Christus, en ben vervuld met 
zijne liefde. Ik verzoek dat uwe vrouw doet, wat ik 
aan u schrijf: laat zij gedenken, hoe lief haar 
Christus zou zijn, als haar adem koud wordt, en hare 
oogenbanden zullen breken. O hoe blijde zou mijn 
ziel zijn, zoo ik wist, dat ik een huwelijk had ge
maakt tusschen Christus en dat volk, weinige öf 
vele ; indien het zoo niet is, 't zal mij smarten een 
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getuige tegen haar te zijn. Gebruik het gebed, be
min de wereld niet. Zijt nederig, en acht uzelven 
klein, bemin uwe vijanden, en bid voor hen, maak 
gewetenszaak van de waarheid te spreken, als er 
niemand van weet, dan God. Nooit eet ik, of ik 
bid voor u allen. Bid voor mij; gij en ik zullen 
elkander boven zien in het huis van onzen Vader. 
Ik verblijd mij te hooren, dat uw oog is op Chris
tus. Ga voort, hang Hem aan, en laat Hem niet 
gaan. De Heere Jezus zij met uwen geest. 

Uw toegenegen broeder in onzen Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFOBT. 

Aberdeen. 1637. 

Aan Alexander Gordon van Earlestoun. 

DE 86STE BRIEF. 

Zeer geëerde heer 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uw brief ontvangen, die mij verkwikt heeft; ten 
ware de brieven van uw zoon en mijn broeder, heb 
ik weinig brieven gezien van mijne bekenden in die 
omstreken, 't welk mij bezwaard maakt. Maar ik 
heb het gezelschap van een Heer, die ons allen kan 
leeren, welgemoed te zijn, en Hij heeft er den rechten 
slag van. Hoewel ik voor tegenwoordig zevenmaal 
op een dag op en neer ben gebracht, nochtans ben 
ik dagelijks overvloedig getroost en opgebeurd door 
mijn Koning en Beminde. Het behaagt Hem mid
dagmaal te komen houden met een droevigen gevan
gene, en een eenzamen vreemdeling. Zijn nardus geeft 
een reuk; doch mijn zoet heeft eenig zuur met zich 
vermengd, waarin ik moet berusten; want er is geen 
reden, dat zijne vertroostingen te duur zouden zijn, 
wegens dat zij lekker zijn; waarom zou Hij die zoo 
niet voor de zijne, maken? Maar waarlijk ik denk 
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nu, dat Christus mij nu tot een punt in de christe
lijkheid gebracht heeft, waar ik nooit te voren toe 
gekomen was; ik oordeel, dat alles te voren maar 
kinderlijkheid en kinderspel was. Sinds ik van u 
gegaan ben, ben ik zeer in pijn geweest, terwijl 
de rook van 't heische vuur in mijn keel is opge
komen, en ik den vrede wel met een duizend jaren 
pijn in de hel zou gekocht hebben. Ook ben ik op
getrokken geweest, na deze diepe neerslachtigheden 
en droefenissen, voor den witten troon des Lams in 
mijns Vaders binnenhof, de groote Koningseetzaal ; 
en Christus wierp een deksel van liefde over mij ; 
Hij heeft een kool vuur in mijne ziel geworpen, en 
die smeult steeds onder het stroo, en houdt mijn 
hart warm ; ik zie terug op hetgeen ik te voren 
was, en ik lach, de zandhuisjes ziende, die ik bouwde, 
toen ik een kind was. In 't eerst heeft de gedachte 
aan mijn schoone feestdagen met mijn Heere Jezus 
in het openbaar (die nu in stilzwijgende sabbaten 
veranderd zijn) een groot onweder verwekt, en (mag 
ik zoo spreken) heeft de duivel werk gegeven in 
mijne ziel; de duivel kwam in, en wilde mij aan
zetten, om met Christus te twisten, en de blaam op 
Hem te leggen, als een hard meester. Maar nu zijn 
deze misten weggedreven, en ik ben niet alleen stil 
in opzicht van alle murmureering, maar ook ten 
volle verzadigd. Nu verwonder ik mij dat eenig 
levend mensch deze wereld kan toelachen of harte
lijk goedendag wenschen. De Heere Jezus heeft mij 
zoo gehandeld, dat ik niet meen (nadat ik nu ge
schikt ben) ooit weder in het schuldboek dezer we
reld te staan, voor een nachtverblijf. Christus houdt 
mij goed gezelschap ; Hij heeft mij verlicht, als ik 
het niet zag, lichtende het kruis van mijne schou
ders, zoodat ik het maar een pluim acht, omdat de 
eeuwige armen er onder zijn. Verre zij het, dat het 
komen zou tot een ruilenbuiten van kruisen; want 
ik acht mijn kruis zoo zoet, dat ik niet weet, waar 
ik een dergelijke krijgen zou; Christus' honingzeem 
druipt zoo overvloedig, dat ze mijn gal verzoet. 

I . 16 
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Niets breekt mijn hart, als dat ik de dochteren van 
Jeruzalem niets kan komen zeggen van mijn Brui
degoms heerlijkheid. Ik belast u in den Naam van 
Christus, dat gij daarvan spreekt tot allen, waar 
gij bij komt, en nochtans is het boven alle zeggen, 
en boven alle verstand. Och, dat het gansche ko
ninkrijk was, gelijk ik ben, uitgenomen mijne ban
den! Zij kennen de liefdekussen niet, die mijn eenige 
Heere Jezus aan een getroeteld gevangene verkwist. 
Op mijn zaligheid, dit is de eenige weg tot de 
nieuwe stad. Ik weet, Christus heeft geen stomme 
zegelen; zou hij zijn bizonder zegel aan schoon pa
pier hangen ? Hij heeft mijn lijden met vertroostin
gen verzegeld. Ik schrijf dit om u te bevestigen. Ik 
schrijf nu zoowel wat ik gezien, als wat ik gehoord 
heb. Nu en dan verteert mijn stilzwijgen mijnen 
geest; maar Christus heeft gezegd: uw tractement 
loopt in den hemel op interest, alsof gij predikende 
waart. En dit komen van een Koningsmond ver
heugt mijn hart. Op andere tijden ben ik droevig, 
wegens het wonen in de tenten van Kedar. Er is 
niemand meer (waar ik nog kennis aan heb) dan 
twee personen in deze stad, daar ik mijn woord 
voor durf geven; en de Heere heett mijn broederen 
en mijn bekenden verre van mij gedaan; en mis
schien ben ik ook vergeten in de plaats, waar de 
Heere mij tot een werktuig maakte om eenig goed 
te doen. Maar ik zie, dit is ijdelheid in mij; dat 
Hij van mij make, wat Hem gelieft, indien Hij er 
zaligheid van maakt voor mij. Het is mij een 'ver
zoeking en ontroering, dat al de veertien bisschop
pen alleen tegen mij van God zijn gewapend ge
worden, terwijl mijn andere broederen nog steeds 
prediken. Maar ik durf niet een woord meer zeggen, 
dan dit: Het is goed, Heere Jezus, omdat gij het 
gedaan hebt. Het smart mij wegens de jonkvrouw, 
't smart mij wegens de verwoesting van de jonk
vrouw, de dochter van Schotland. O dat mijn oogen 
een fontein van tranen waren, om nacht en dag te 
weenen over de arme weduwkerk, die arme ellen-
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dige hoer! Helaas, dat mijn vader mijne arme hoe-
reerende moeder ter deure uitgestootèn heeft! Och, 
wat hangt er een wolk van zwarten toorn, en heete 
grimmigheid des Heeren over het land. Mijnheer, 
schrijf mij, dat bid ik u, ook bid ik u, dat gij vrien
delijk handelt jegens mijn verdrukten broeder. Doe 
mijn hartelijke groete aan uwe vrouw. En de ge
beden en zegening van den gevangene van Christus 
kome op u. Neem uwe samenkomsten waar tot het 
gebed en gemeenschap met God, het zouden mij 
zoete samenkomsten zijn. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL KHETORFOKT. 

Aberdeen, 16 Februari 1637. 

Aan Robert Gordon, van Knockbrex. 

DE 87STE BEIEE. 

Mijn lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u vermenig
vuldigd ! Ik ben bijna moede, ja verwonderd, dat gij 
aan mi] niet schrijft, hoewel ik weet, het is geen 
vergeetachtigheid. Wat mij betreft, ik ben alleszins 
wel, de eer zn Gode geheel. Ik was te voren in een 
proces met Christus, maar ik had het mijzelven 
aangedaan, en onwettig; 't was omdat zijn geheele 
voorzienigheid geen ja en neen was, op mijn ja en 
neen, en omdat ik Christus uitwendig aanschouwen 
beter geloofde, dan zijn getrouwe belofte ; nochtans 
heeft Hij m lijdzaamheid op mij gewacht, totdat ik 
tot mijzelven ben gekomen, en hij heeft geen voor
deel genomen van mijn zwakke ' beseffing van zijn 
goedheid; groot en heilig is zijn naam. Hij riet op 
hetgeen ik wensch te zijn, en niet op 't geen ik 
ben. Een ding heb ik geleerd, indien ik in Christus 
ware geweest; alleen bij wijze van vastbinding, ge-
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lijk vele ranken zijn, ik zou tot ascli verbrand zijn 
geweest; en deze wereld zou een lijdend prediker 
hebben zien omgekeerd (van iets weleer in vertoo
ning) onsmakelijk zout. Maar mijn Heere Jezus heeft 
een goed oog daarop, dat de verzoeker geen vuil 
spel met mij spele, en Christus kaars uitblussche; 
Hij nam niet in aanmerking mijn misnoegdheid, 
en morrend en klagend humeur, maar zijn eigen 
genade; als Hij het huis verbrandde, verzekerde 
Hij zijn eigen goederen; en ik geloof, de duivel 
en de vervolgende wereld zal van mij geen vrucht 
trekken, dan alleen gebrande asch; want Hij 
zal toezien op zijn eigen goud, en behouden dat 
van door 't vuur verteerd te worden. O wat ben ik 
al schuldig aan den vijl, aan den hamer, aan den 
oven van mijn Heere Jezus! Die mij nu heeft laten 
zien, hoe goed de tarwe van Christus is, die door 
zijn molen en zijn oven gaat, om tot brood ge
maakt te worden voor zijn tafel. Beproefde genade 
is beter dan genade, en is meer dan genade; het is 
de heerlijkheid in haar kindschheid. Ik zie nu, dat 
de godzaligheid meer is dan de buitenste zijde, en 
dan de breede zoomen en versierselen van deze we
reld. Wie kent de waarheid der genade zonder een 
beproeving? O hoe weinig krijgt Christus van ons, 
als 'tgeen hij met veel arbeid en moeite, om zoo te 
spreken, van ons wint! En hoe ras zou het geloof 
bevriezen zonder een kruis! hoevele stomme kruisen 
hebben er op mijn rug gelegen, die nooit een tong 
hadden, om van Christus' zoetheid te spreken, ge
lijk dit heeft? Als Christus zijn eigen kruisen met 
een tong zegent zoo ademen zij Christus' liefde, 
wijsheid, vriendelijkheid, en zorg voor ons. Waarom 
zou ik van de ploeg mijns Heeren afwijken, die 
diepe voren op mijne ziel maakt? Ik weet, Hij is 
een ledige Landman, Hij heeft een oogst voor. O 
dat deze witte verwelkte geringe aarde vruchtbaar 
werd gemaakt, om een oogst voor Hem in te bren
gen, door wien zij met zooveel moeite is gebouwd; 
en dat dit braakïand gebraakt ware! Waarom was 
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ik (een dwaas) bedroefd, dat Hij zijn krans en zijn 
roos op mijn hoofd zette, zijnde heerlijkheid en eer 
van zijn trouwe getuigen? Ik begeer nu niet meer 
processen met Christus te maken; waarlijk Hij heeft 
geen verlies gedaan, door 'tgeen ik lijd'; Hij is mij 
niets schuldig; want hoe zoet en liefelijk 'zijn mij 
de gedachten aan Hem in mijne banden geweest, 
waar ik een genoegzame vergelding des loons vind! 
Hoe blind zijn mijne tegenpartijders, die mij naar 
een feesthuis, naar een wijnhuis gezonden hebben, 
naar mijn beminnelijken Heere Jezus zijn liefdefees
ten, en niet tot een gevangenhuis, of plaats van 
ballingschap? Waarom zou ik mijns mans eerlijk
heid smooren, of tegen zijn liefde'zondigen, of een 
gierigaard zijn in uit te geven aan anderen, wat ik 
om met krijg? Broeder, eet met mij, en looft. Ik 
belast u voor God, dat ge tot anderen hiervan 
spreekt, en hen noodigt, om mij te helpen prijzen. 
Och, mijn schuld van lof, hoe zwaar is die, en hoe 
hoog opgeloopen! Och, dat andere mij wilden hel
pen, om te betalen, en mij leeren, hoe te prijzen! 
Och, ik een verdronken bankroetier! Heere Jezus, 
neem mijn gedachten voor betaling. Nochtans ben 
ik in dezen heeten zomerluister met de tranen in 
mijn oogen; want vanwege mijn stilzwijgen heeft 
de droefheid mij vervuld. Mijn harp hangt aan de 
wilgeboomen, omdat ik in een vreemd land ben. Ik 
word steeds in oefening gehouden door nijdige 
broederen. Mijn moeder heeft mij gebaard een man 
des twistes. Schrijf aan mij uw gevoelen nopende 
h G. Ik kan hem niet vergeten. Ik weet niet, wat 
God met hem te doen staat, en uw gevoelen om
trent mijn parochianen, hoe die zich gedragen, en 
hoe zij gediend zijn in 't prediken, en of hen reeds 
een leeraar is opgedrongen, 'twelk ik grootelijks 
begeer te weten, en hetgeen ik zeer vrees. Lieve 
broeder, gij zijt in mijn hart, om met u te leven 
en te sterven. Bezoek mij met een brief, bid voor 
mij. Doe mijn hartelijke groete aan uwe vrouw. 
Genade, genade zij met u, en God die het gebed 
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verhoort, bezoeke u, en dat het u ga naar het ge
bed van 

uw broeder en Christus' gevangene, 
SAMUEL RHETORFOET. 

Aberdeen, 1 Januari 1637. 

Aan mijn welbeminden en eerwaarden broeder 
Mr. Robbert Blair. 

DE 889TE BBIEF . 

I 

Eerwaarde en zeer geliefde ~broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God 
onzen Vader, en van onzen Heere Jezus Christus! 
Het is geen groot wonder, mijn lieve broeder, dat 
gij voor een tijd bezwaard zijt, en dat Gods wil, 
en uw doel en begeerte tegen te gaan, om te gaan 
wonen onder een volk, wiens God de Heere is, u 
komt te ontroeren. Ik loochen niet, of gij hebt re
den van te onderzoeken, wat deze Voorzienigheid 
in dezen tot u spreekt; maar Gods bestierende en 
gebiedende wil kan door geen goede redenkunst uit 
de uitkomsten der Voorzienigheid besloten worden. 
De Heere zond Paulus menigmaal henen uit, om zijn 
Evangelie te verspreiden, alwaar hij leeuwen op zijn 
weg vond; een belofte was er gedaan aan zijn volk 
van het heilige Land, en nochtans waren er veel 
volkeren op den weg tegen hen vechtende, die gereed 
waren hen, die de belofte hadden, te dooden of te 
weerhouden van dat goede land te bezitten, 't welk 
de Heere hunnen God hen gegeven had. Ik weet, 
gij hebt meest werk met de onderwerping des Gees
te's; maar ik verzeker mij, dat gij geleerd hebt, in 
iederen staat, waarin gij gebracht wordt, tevreden te 
zijn en te zeggen : Goed is de wil des Heeren, dat 
ze geschiede. Ik geloof, de Heere takelt zijn schip 
menigmaal toe, om den wind te vangen; en dat Hij 
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voornemens is, uit uw lijden en stilzwijgen welda
digheid voort te brengen; hetwelk ik weet uit mijn 
eigen ondervinding, dat zwaar is voor u. Doch na-
demaal Hij onze bereidwilligheid des gemoeds weet, 
om Hem te dienen, zoo loopt ons loon en tracte-
ment al op bij onzen God, gelijk eenige zieke sol
daten hun betaling krijgen, zelfs als zij het bed 
houden, en met anderen niet kunnen te velde gaan. 
Hoewel Israël zich niet zal laten verzamelen, noch
tans zal ik verheerlijkt worden in de oogen des 
Heeren, en mijn God zal mijne sterkte zijn, Jes. 40: 
5. En wij moeten gelooven, dat het alzóo zal zijn, 
eer al 't werk ten einde is. Het geweld, staat er 
Jer. 51 : 35, dat mij en mijn vleesch is aangedaan, 
zij op Babel, en de liefhebbers van de groote hoer, 
zullen de inwoners van Zion zeggen, en mijn bloed 
zij op de inwoners van Chaldeen, zal Jeruzalem zeg
gen. En Zach. 12:2, 3 : Ziet, Ik zal Jeruzalem stel
len tot eene drinkschaal der zwijmeling allen volken 
rondom; als zij in de belegering zullen zijn tegen 
Juda en Jeruzalem. En te dien dage zal ik Jeru
zalem stellen tot een lastigen steen allen volken; 
allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk 
doorsneden worden, al werden alle volkeren der aarde 
tegen haar verzameld. Als zij ons opgegeten en in-
gezwolgen hebben, zullen zij' ziek zijn, en ons weder 
levend uitspuwen. De maag van 'den duivel kan 
de gemeente Gods niet verteren. Lijden is de andere 
helft van ons predikambt, hoewel 'de zwaarste. Wij 
zouden wel gaarne hebben, dat onze Koning Jezus 
een openlijke uitroep deed, dat alle kruisen zullen 
wijken, en dat blijdschap en vreugde, gemak, eer en 
vrede zullen genoten worden; maar het moet zoo 
niet zijn; door vele verdrukkingen moeten wij in
gaan in 't Koninkrijk Gods. Wij moeten door dezelve 
henengaan. Het is dwaasheid te denken, dat wij met 
een heele huid zullen ten hemel sluipen. Mij belan
gende, ik ben hier een gevangene, gearresteerd in 
Aberdeen, gedreigd, dat men mij zal vervoeren naar 
Caitness, omdat ik in deze stad begeerig ben te 
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stichten, en er wordt openlijk tegen mij op de preek
stoelen gepredikt, daar ik het hoore, en ik word 
met twistgesprekken geplaagd door de professoren, 
inzonderheid door D. B. Doch ik schaam mij de 
krans en kroon van mijnen Heere Jezus niet; ik 
zou mijn weenen niet willen verwisselen voor de 
veertien bisschoppen hun geschilderd lachen. Als ik 
eerst hier kwam, was ik knorrig tegen Christus, en 
wilde Hem gelijk als wegens onvriendelijkheid aan
spreken; ik zocht een proces met mijnen Heer, en 
werd op en neer gedreven met achterdocht, of Hij 
mij liefhad of niet? En ik betwistredende het alles 
weder over, wat Hij aan mij gedaan had ; omdat zijn 
woord een vuur was, besloten in mijn ingewanden, 
en ik was moede van het te dragen, want ik zeide: 
ik ben uitgeworpen uit des Heeren erfenis; maar 
nu zie ik, dat ik een dwaas was. Mijn Heer zag het 
al over en verdroeg mijn dwaze jaloerschheid, en liet 
niet eens merken dat ik zijn liefde ooit verongelukt 
had; en nu is Hij weder gekomen met weldadigheid 
onder zijn vleugelen. Ik liet varen mijne (o onver
standige) beschuldigingen; ik zie, Hij is God, en ik 
hen een mensch. Nu heeft het Hem gelieft zijn liefde 
aan mijn ziel te vernieuwen, en zijn arm zondaar te 
troetelen. Daarom, mijn lieve broeder, help mij lo
ven, en zeg tegen Gods volk, dat met u is, wat 
Hij aan mijn ziel gedaan heeft, opdat zij mogen 
bidden en danken; en ik belast u, in den naam van 
Christus, dit niet na te laten. Want hierom schrijf 
ik u, opdat mijn lijden mijn koninklijken Koning 
moge verheerlijken en zijn Kerk in Ierland stichten. 
Gij weet hoe een van Christus' liefdekolen mijn ziel 
heeft doen ontbranden met een begeerte, dat mijne 
banden mochten prediken zijn heerlijkheid, Wiens 
kruis ik nu draag. God vergeef het u, indien gij het 
niet doet, maar ik hoop, de Heere zal uw hart be
wegen, om mijnentwege uit te roepen de zoetheid, 
voortreflijkheid en heerlijkheid van mijn koninklijken 
Koning. Het is maar ons zacht vleesch, hetwelk een 
kwaad gerucht over Christus' kruis heeft gebracht; 
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ik zie het nu, de witte zijde van mijns Heeren ke
tenen zijn geheel oververguld. O dat Schotland en 
Ierland een deel van mijn maaltijd hadden! Eneven-
wel krijg ik mijn spijze niet dan met veel slagen. 
Er is hier niemand, tot wien ik spreken kan. Ik 
woon in de tent van Kedar. Verkwik mij met een 
brief van u. Weinigen weten, wat tusschen Christus 
en mij is. Lieve broeder, op mijn zaligheid, dit is 
de waarheid waarvoor wij lijden: Christus zou geen 
wit papier aan een ziel verzegelen. Moed, moed, 
blijdschap, blijdschap voor eeuwig! O onuitspreke
lijke en heerlijke blijdschap ! Och, dat ik hulp had, • 
om mijn gekroonden Koning te verhoogen! O dat ik 
liefde voor Hem had, die geheel en al beminnelijk 
is! Die liefde, welke vele wateren niet zouden uit-
blusschen, noch de rivieren kunnen verdrinken! Ik 
gedenk aan u, en draag uw naam op mijn borst 
voor Christus. Ik bid u, vergeet niet zijn verdrukte 
gevangene. Genade, barmhartigheid en vrede zij u. 
Groet mijnentwege in den Heere Mr. Cuningame, 
Mr. Livinston, Mr. Ridge, Mr. Colwart, enz. 

Uw broeder en medegevangene, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 7 Februari 1637. 

Aan Johannes Kennedy, Baljuw van Ayr. 

DE 89STE BRIEF. 

Waarde en zeer geliefde broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik wacht 
nog, wat onze Heer voor zijne verdrukte kerk, en 
voor mijn wederkeeren in mijns Heeren huis zal doen. 
Och dat ik kon hooren, dat het herroepen, en door 
publieken uitroep weggenomen was 'tgeen tot las
ter van Christus was, die nu uit zijn erfenis uitge
worpen is. En dat Christus hersteld werd om een 
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vrije bezitter en een gelande erfgenaam in Schot
land te zijn, en dat de vierschaar gespannen in den 
naam van de bastaard-bisschoppen (zijnde Baljuwen 
en schepenen van Peter de Paus) werden verworpen. 
Och wat zou het een zoet gezicht zijn, te zien, dat 
al de geslachten des Heeren in dit land, hunnen 
gebannen Koning Christus wederom gingen thuis 
halen, tot zijn eigen paleis, tot zijn heiligdom, en 
tot zijn troon. Ik zal het weldadigheid rekenen voor 
mijn ziel, indien mijn geloof zal uitwaken dezen gan
senen winterschen nacht en niet dutten, of sluimeren, 
totdat mijns Heeren zomersenen dag over mij opgaat. 
Het is veel, zoo geloof en hoop, in de droeve nach
ten van onze zware beproeving, ongeschonden, en 
zonder breuk of kreuk ontkomen, ik beken, ongeloof 
heeft de reden niet tot hun vader of moeder, want 
ongeloof is altijd een onredelijk ding. Maar hoe kan 
het zijn of zulke zwakke oogen als de onze moeten 
tranen in een groote rook, en een zwak hoofd dui
zelen, als 't water zoo diep en sterk loopt? Maar 
Gode zij dank, dat Christus in zijn kinderen een 
vloed en storm kan doorstaan, hoewel de zachte 
natuur wel in duigen zal vallen. Och, dat ik dat ver
trouwen had, om hier op te rusten, al wilde hij mij 
vermalen en vergruizen tot dun stof, en strooien het 
stof in de vier winden des hemels, dat nochtans 
mijnheer 't stof zou vergaderen, en maken wij weder 
een nieuw vat, om Christus naam voor de wereld 
te dragen, ik ben verzekerd, dat liefde gegrond en 
gevestigd op 't geloof van zijn liefde tot mij, zulks 
zou wenschen en verdragen, en noch erkennen vrien
delijkheid in Christus slagen, en kussen zijn lieflijk 
zuur zien, en zaligheid spellen en lezen uit de wonde, 
van Christus zoete handen gemaakt. Och, dat ik 
maar een belofte uit den mond van Christus had, 
van zijn liefde tot mij, en dan al was mijn geloof 
zoo teeder als papier, zoo denk ik, dat het verlan
gen en lusten en watertanden van zieke begeerten 
het zou de belegering doen uithouden, totdat de 
Heere kwam, om de ziel met zijne liefde te vervul-
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len, en ik weet ook, dat het geloof in dit geval zou 
groen en sappig blijven aan den wortel, zelfs in het 
midden van de wereld, en het uitstaan tegen alle 
stormen. Hoe het ook zij, ik weet, Christus wint 
den hemel in spijt van de hel. Maar ik ben zooveel 
lof en dankzegging schuldig aan de vrije genade, als 
er zouden liggen tnsschen mij en de uiterste eind
paal van den hoogsten hemel, neemt dat tienduizend 
hemelen de een boven den ander gelegd waren, maar 
och ik heb niets, 'twelk de genade kan huren of' 
inwinnen, want indien genade geld wilde ontvangen, 
zij was niet meer genade, maar al onze vastigheid 
en sterkte onzer zaligheid is geankerd en vast ge
maakt op vrije genade, en ik ben verzekerd, dat 
Christus de knoop zoo vast gemaakt heeft door zijn 
dood en bloed, dat de vingers van de duivelen en 
de hel vol zonden, die niet kunnen ontknoopen; en 
die band van Christus (die nog nooit is, en nooit zal of 
kan ten volle geregistreerd worden) staat zekerder 
dan de_ hemel of de dagen des hemels, gelijk die 
zoete pilaar van 't verbond, waarop wij alle steunen. 
Christus met al zijn kleine kinderen onder zijn twee 
vleugelen, en .in de omvatting of cirkel van zijn 
armen, is zoo zeker, dat werpt hem en hen in ae 
grond van de zee, hij zal weder opkomen en er niet 
een verliezen. Niet een oneven kan of zal er in het 
tellen verloren zijn. Dit was altijd Gods oogmerk, 
sinds dat Christus in het werk kwam tusschen Hem 
en ons, van menschen afhangende schepselen te 
maken, en in 't werk onzer zaligheid alle geschapene 
sterkte, en armen en beenen van leem buiten te 
stellen, en geen ambt of plaats te geven; en nu 
heeft God in onze plaats gesteld, en aangenomen 
zijn Zoon, den Middelaar voor ons, en voor al dat 
wij kunnen teweegbrengen. Indien dit niet ge
weest ware, ik zoude mijn deel aan 't paradijs en 
de zaligheid hebben willen laten varen en overgeven 
voor een ontbijt van doode en door de mot gebetene 
aarde, maar nu zou ik het niet overgeven, nog laten 
gaan voor meer dan ik zeggen kan, en waarlijk het 
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zijn slechte dwazen, en onwetende van Christus 
waardij (en zoo gansch kwalijk opgevoed, en onder
wezen) die den hemel en Christus zouden buiten 
werpen om twee pluimen of strootjes van des dui
vels geschilderde vermakelijkheden, hebbende alleen 
luister in hun buitenste zijde. Dit is nu onze onge
lukzaligheid, dat 't geen wij ten einde des daags, als 
de eeuwigheid ons zal overkomen, zullen hebben, 
niet zal op te rekenen zijn, wij zullen zoo verre 
winners zijn, en zoo verre daarvan daan, dat wij te 
veel zouden uitgegeven hebben (gelijk de arme dwa
zen van deze wereld zijn, die hun geld uitgeven, en 
maar zwarten honger in krijgen) dat de engelen 
niet machtig zullen zijn, onze rekening op te ne
men en ons voordeel en inkomsten op te sommen. 
Wie is 't die weet, hoe verre het is, tot aan den 
ondersten grond van onzen Christus, en tot aan den 
grond van onzen hemel. Wie heeft ooit Christus in 
een weegschaal gewogen ? Wie heeft ooit gezien de 
verscheidenheid en grootheid, die hoogte en diepte 
van die heerlijkheid, die in Hem is, en voor ons 
bewaard wordt ? Och dat ik zulk een hemel had, dat 
ik van verre mocht staan, en Hem zien en bemin
nen, en naar Hem verlangen; totdat de draad des 
tijds werd afgesneden, en dit groote werk der schep
ping werd losgemaakt op de komst van onzen Heere ? 
Nu aan deze genade beveel ik u. Ik bid u ook, dat 
gij voor mij bidt, om weder ingang te krijgen in 
des Heeren huis, indien het zijn goede wil zij. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOBEORT. 

Aberdeen, 6 Januari 1637. 

Aan Elizabeth Kennedey. 

DE OOSTE B R I E F . 

Juffrouw ! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 

lang een voornemen gehad aan u te schrijven; maar 
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ik ben verhinderd geweest. Ik begeer hartelijk dat 
gij uw reize wilde behartigen, en letten, naar welk 
oord uw ziel haar aangezicht zet, want allen zullen 
zij 's avonds niet thuis komen die meenen, dat ze 
hun aangezicht naar den hemel gezet hebben. Het 
is een gansch droeve zaak, te sterven, en den he
mel te missen, en des avonds geen verblijfplaats bij 
Christus te krijgen; het is een kwade reis, alwaar 
de reizigers des nachts in 't veld moeten blijven. Ik 
verzeker mij, dat duizenden bedrogen en beschaamd 
zullen uitkomen, wegens hun hoop; omdat zij hun 
anker werpen in het zinkende zand, zoo moeten zij 
dezelve verliezen. Tot nu toe had ik niet geweten, 
wat moeite en arbeid en zwaarheid er is, om thuis 
te komen, noch ik verstond voordezen zoo wel 
niet, wat dit meende. De rechtvaardige zal nauwe
lijks zalig worden. Och, hoe menige arme belijders
kaars is uitgewaaid en nooit weder aangestoken! Ik 
zie, dat een gewone belijdenis, onder de kinderen 
Gods geteld te worden en een naam onder de men
schen te hebben, nu goed genoeg geacht wordt om 
de belijders ten hemel te voeren. Maar zekerlijk de 
naam is maar een naam, en zal nooit een aanval 
van Gods storm uitstaan. Ik raad u, dat gij aan uw 
ziel noch aan Christus geen rust geeft, 'noch aan 
uw oogen geen slaap voor dat ge iets verkregen 
hebt, 't welk het vuur en de storm kan doorstaan 
en uithouden. Ik ben verzekerd, indien mijn eene 
voet in den hemel was en Hij dan tegen mij wilde 
zeggen: helpt uzelven, Ik wil u niet langer vasthou
den, ik zou nooit verder gaan, maar terstond neer
vallen in zoo veel stukken doode natuur. Zalig zijn 
ze voor eeuwig, die over hoofd en ooren zijn in 
liefde tot Christus, en geen krankheid kennen dan 
Hefdekrankheid naar Christus, en geen pijn voelen 
als die, van een afwezige en verborgen liefste. Wij 
loopen onze zielen buiten adem en vermoeien ze in 
het draven en galoppeeren achter onze nachtdroo-
men (zoodanig zijn de zwervingen van onze misdra
gende harten) om iets geschapen goeds in dit leven, 

1 
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en aan deze zijde van den dood te krijgen ; wij zou
den gaarne stil staan en spinnen ons zelven eenen 
hemel aan deze zijde van het water. Maar droef
heid, gebrek, veranderingen, kruisen en zonden zijn 
de grond en inslag van dat kwalijk gesponnen web. 
O hoe zoet en lief zijn die gedachten, die steeds 
gaan op de dingen die boven zijn, en hoe gelukkig 
zijn ze, die verlangen maar weinig zand in hun glas 
te hebben, en den draad des tij ds afgesneden, en 
die tot Christus kunnen roepen: Heere Jezus, haal 
over, kom en haal een beslikt reiziger! Ik wenschte 
dat onze gedachten vaker waren op ons vaderland 
dan zij zijn. O, maar de hemel heeft een-zoete 
geur van verre, aan degenen die geestelijke reuk 
hebben ! God heeft vele schoone bloemen gemaakt, 
maar de schoonste van die allen is de hemel, en 
de bloem van alle bloemen is Christus. O, waarom 
vliegen wij niet op tot dien Beminnelijke? Helaas, 
dat er zulk een schaarschheid van liefde en van 
liefhebbers voor Christus is onder ons allen. Foei, 
foei ons, dat wij schoone dingen liefhebben, gelijk 
schoon goud, schoone huizen, schoone landen, schoone 
genoegens, schoone eerambten en schoone personen, 
en dat wij niet verkwijnen en wegsmelten van liefde 
tot Christus ! Och, gave God, dat ik meer liefde voor 
Hem had! Och, dat ik zoo veel liefde voor Hem 
had, als er tusschen mij en den hemel kon liggen! 
O, dat ik zooveel liefde had, als er rondom de aarde 
zou kunnen gaan, en rondom den hemel, ja den 
hemel der hemelen, en tienduizend werelden, opdat 
ik alles op dien schoonen, schoonen, alleen schoonen 
Christus mocht uitlaten ! Maar helaas, ik heb niets 
voor Hem, doch Hij heeft veel voor mij. Het is geen 
winst voor Christus, dat Hij mijne slechte kleine 
spanlengte en handbreedte van liefde krijgt. Indien 
de menschen iets wilden te doen hebben met hun 
harten en gedachten, die altijd op en neer gaan, 
(gelijk menschen werken met riemen in een boot) 
naar zondige ijdelheden, zij kunnen hier groot en 
zoeten dienst voor hun gedachten krijgen op Chris-
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tus. Indien deze onze schuimachtige, woelende en 
rustelooze harten geheel tot Christus kwamen, en 
inzagen in zijn liefde, de grondelooze liefde, de diepte 
van barmhartigheid, de onnaspeurlijke rijkdommen 
zijner genade, om te onderzoeken en na te speuren 
de schoonheid Gods in Christus; zij zouden verzwol
gen worden in de diepte, hoogte, lengte en breedte 
van zijn goedheid. Och, dat de menschen de gordij
nen wilden schuiven en in de binnenste zijde van de 
ark zien, en beschouwen, hoe de volheid der God
heid lichamelijk in Hem woont! O wie zou niet zeg
gen, laat mij sterven, laat mij sterven, tienmaal over, 
om een gezicht van Hem 'te krijgen; tienduizend 
dooden waren geen groote prijs om voor Hem te 
geven. Ik ben verzekerd, kranke bezwijkende liefde 
zou de markt verhoogen, en den prijs vergrooten 
tot tweemaal zooveel; maar helaas, indien menschen 
en engelen werden verkocht met den uitroep op den 
duursten prijs, zij zouden met hun allen niet kunnen 
koopen eene nacht liefde, of een vierentwintig uren 
het gezicht van Christus ! O hoe zalig zijn ze, die 
Christus_ voor niets krijgen ! God zend mij niet meer, 
voor mijn deel aan 't paradijs, dan Christus; en ge
wis ik ware rijk genoeg, en zoo wel gehemeld, als 
de beste van hen, indien Christus mijn hemel was. 
Ik kan geen beter ding aan u schrijven, dan van u 
verzoeken, zoo ge ooit Christus hebt geschat, dat 
ge Hem opneemt en weder over schat, en wederom 
en wederom overweegt; en hebt na dezen niemand 
dan Christus om uw liefde te verzorgen en uw ziels-
vermaak te vrijen, Hij zal uw liefde waardig bevon
den worden, al zwol die op van de aarde tot den 
uitersten cirkel van den hemel der hemelen. Aan 
onzen Heere Jezus en aan zijne liefde beveel ik u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOBT. 

Aberdeen, 1637. 
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Aan Johanna Kennedey. 

DE 9 ISTE BEIEF. 

Juffromv! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Gijzijt 
niet weinig aan zijn rijke genade verbonden, die u 
van deze verdoemde en schuldige wereld, voor zich-
zelven en voor de beloofde erve der heiligen in 't 
licht afgezonderd heeft. Houd Christus vast; strijd 
voor Hem; het is een wettige twist, te zoeken 
Christus te houden en te trekken; en het is niet 
mogelijk, dat men Christus met vrede behoudt, heb
bende Hem eens gekregen, tenzij de duivel dood 
ware. Het moet uw voornemen zijn, uw aangezicht 
te stellen tegen de Noordsche orkanen en stor
men, om de zaligheid. De natuur zou wel willen, 
dat de hemel al slapende tot ons in ons bed kwam. 
Wij zouden allen Christus wel willen koopen, mits 
wij' zelfs den prijs mochten stellen; maar Christus 
is meer bloed en leven waardig, dan gij of ik Hem 
hebben te geven. Als wij tehuis zullen komen, en 
in de bezitting van onzes Broeders schoone konink
rijk zullen gaan, en als onze hoofden 't gewicht 
van de eeuwige kroon der heerlijkheid zullen voelen, 
en als wij na moeite en lijden achterom zullen zien, 
dan zullen wij zien, dat 't leven en droefheid min
der zijn, dan'een stap of meetroede van eengevan-
genhuis tot de heerlijkheid; en dat onze kleine vin
gerbreedte tijd van lijden niet waardig is onze eerste 
avondsverwe'lkoming ten hemel. O wat zal dan het 
gewicht zijn van iedereen van Christus' kussen !_ O 
hoe wichtig en hoe waardig zal iedere liefkozing 
van Christus zijn ! O wanneer Hij eens een vermoeide 
reiziger zijn hoofd zal drukken op zijn gezegende 
borst, zoo zal de arme ziel een kus van Christus 
rekenen genoegzaam te vergoeden, dat ze veertig 
of vijftig jaren natte voeten, en veel hartwee, en 
licht lijden heeft gehad, in Christus na te volgen. 
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O driemaal over blinde zielen, welke harten zijn 
ingenomen en betooverd met droomen, schaduwen, 
nietige dingen, nacht-ijdelheden, en nachtschimmen 
van een ellendig leven der zonde! Schande moeten 
wij hebben, die steeds geboeid zitten met de liefde, 
en goedkeuring dan het leen van een stuk dood leen. O 
arme dwazen, die verleid zijn met geschilderde din
gen, en met der wereld schoon weder en zoete 
beloften, en verrotte, wormstekige hoop! Mag niet 
de duivel lachen, ziende, dat wij onze zielen weg
geven, en maar verdorven en nagemaakte pleizieren 
der zonde inkrijgen. O dat wij een gezicht hadden 
van de heerlijkheid der eeuwigheid, en een kleine 
smaak van des Lams huwelijksmaal ! Een halve teug 
of een druppel van den wijn der vertroosting, die in 
ons huis der maaltijden is, uit Christus' eigen hand, 
zou onze maag doen walgen van het bruine brood, 
en de zure drank van een ellendig leven. O hoe 
verre zijn wrj buiten ons verstand, dat wij jagen, 
draven en loopen, totdat onze zielen buiten adem 
zijn, naar een veroordeelde gelukzaligheid van ons 
eigen maaksel! en zitten wij niet veelzins in ons 
eigen licht, dat wij het maken als een kinderspel, 
dat wij het paradijs en den hemel waar Christus 
om gezweten heeft, laten voorbijgaan, zelfs om 
wat rook, en om een Ezaus-morgenontbijt ? O dat 
wij uit onszelven waren, en dood aan deze wereld, 
en dat deze wereld aan ons dood en gekruisigd was! 
dan zouden wij recht zonder liefde en achting zijn 
van eenig gemaskerden en opgesmukten liefhebber, 
wie het ook mocht zijn ; dan zou Christus voor Zich-
zelven verkrijgen en inwinnen een verblijf in de bin
nenkolk van ons hart; dan zou Christus ons avond
en morgengezang zijn; dan zou zelfs het gerucht 
en gedreun van de voeten onzes Beminden, als Hij komt 
en zijn eerste kloppen of gerammel aan de deur, 
zijn, als de tijding van twee hemelen voor ons. Och 
dat onze oogen, en 't rieken onzer ziel uitgaan naar 
eene verdorde en verzengde bloem, namelijk deze 
gepleisterde van buiten schoone wereld, in plaats 

I. 15 
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van die plant van naam, van Christus, die uitge-
lezendste, schoonste, zoetste roos, die God ooit ge
plant heeft! O laat sommigen van ons sterven, om 
zijn reuk te rieken ; en laat mijn deel aan deze 
verrotte wereld voor eeuwig verbeurd en verkocht 
zijn, mits dat ik mijn wankelende ziel aan Christus 
mag ten anker leggen! Ik weet, het komt somtijds 
hiertoe: Heere, wat wilt gij voor Christus hebben? 
Maar o Heere, kunt gij omgekocht of met gaven 
bewogen worden, om Christus te geven? O Heere 
kan Christus verkocht worden, of kan niet veeleer 
een arm gebrekkig zondaar Hem voor niet hebben? 
Indien ik niet meer kan verkrijgen, o laat mij tot 
in alle eeuwigheid gepijnigd worden met verlangen 
naar Hem. De blijdschap van naar Christus te hon
geren, zou mijn hemel voor eeuwig zijn. Helaas dat 
ik de zielen en Christus niet kan samentrekken; 
maar ik begeer de komst van zijn koninkrijk, en 
dat Christus (gelijk ik zekerlijk hoop, dat Hij zal) 
mocht komen op het verwelkte Schotland, gelijk 
regen op het nagras. O laat de Koning komen! O 
laat zijn koninkrijk komen! 0 laat hunne oogen 
verrotten in hunne holten, die Hem niet weder thuis 
willen ontvangen, om te heerschen, en te regeeren 
in Schotland. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEFOBT. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder 
Mr. David Dickson. 

I 

DE 92STE BEIEF. 

Eerwaarde en liefste broeder.' 

Wat blijdschap heb ik buiten de poorten des 
hemels als dat mijn Heere Jezus in mijne banden 
verheerlijkt wordt? Gezegend zijt gij van den Heere, 
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die iets toebrengt tot mijn verbondenen enverschul-
digden lof. Lieve broeder, help mij een arm ban
kroetier, den interest betalen; want ik kan er niet 
toe komen, om het voornaamste te geven. Het is 
geen jok of spel, dat mij zoo doet spreken of 
schrijven, gelijk ik doe. Nooit te voren ben ik tot 
dat punt van gemeenschap met Christus geko
men, 'twelk ik nu verkregen heb tot mijn bevesti
ging. Ik ben deze twee drie sabbaten in 't bizonder 
bezig geweest, om de stukken op te nemen in den 
Naam van God, dat mijn Heere Jezus en ik elkan
der gekust hebben in Aberdeen, het huis mijner 
vreemdelingschap. Ik zoek geen appel om mede te 
spelen, dat weet Hij, die ik dien in den geest, maar 
een zegel; ik bedel maar pand, en ben tevreden, de 
heerlijkheid op te schorten en te borgen, tot den tijd 
van het avondmaal. Ik weet, deze wereld zal met 
mij niet duren ; want mijn maanlicht is middaglicht 
en mijn vier urens-eten is boven mijne maaltijden, 
wanneer ik een prediker was; ter 'welker tijd ik 
ook zeer dikwijls in zijne armen werd omhelsd; 
maar wie kan Christus laken, dat Hij mij achterop 
neemt (indien ik zoo mag spreken) op zijn wit 
paard, of in zijn wagen, bestrooid met liefde, door 
een water henen? Zal niet een vader zijn klein 
troetelkind in zijn armen nemen; en hem over een 
goot of sloot dragen? Mijn korte beenen kunnen 
over deze moeras of moddersloot niet stappen. En 
daarom zal mijn Heere Jezus mij daarover dragen; 
indien er een verandering en 'een donkeren dag 
komt, mits dat Hij mijn geloof wil houden zonder 
stoot of kreuk ; zoo durf ik Hem niet berispen ; al 
kreeg ik niet meer, voordat ik in den hemel kom. 
Maar gij weet, dat er suiker moet zijn in het ge
neesmiddel; mijn geloof was in zwijni gevallen, en 
Christus hield maar 't hoofd van een, die in zwijm 
lag ; in der waarheid ik bid niet om een troetelkinds 
traktement. Hij weet, dat ik Christus wil hebben 
voor zuur en zoet, hoe het ook zij, mits dat het 
Christus waarlijk zij, ik sta nu niet op geschilde 

1 
8 



^^•MmHHHS^HBgBraKs • • B U 

2 4 4 DE BRIEVEN VAN 

appelen, of gesuikerde schotelen ; maar ik kan Hem 
niet misprijzen, dat Hij geeft, en ik moet gapen, en 
een wijden mond maken; nademaal Christus de 
vreugde niet wil opsluiten, zoo moet Hij welkom zijn, 
dewelke niet weg wil blijven. Ik zoek geen andere 
vrucht dan dat Hij verheerlijkt worde. Hij weet, dat 
ik zwarigheden zou willen opnemen om zijn Naam 
verhoogd, te krijgen. Ik dank u voor uwen raad; ik 
hoop door 't geloof te leven, en zonder een bundel 
of hoop van gevoelige vreugde onder mijn kin te 
zwemmen, ten minste het te avonturen, al zou ik 
ondergedompeld worden. Nu wat mijne zaak betreft, 
ik oordeel, men moet het beproeven omtrent den 
raad, en de uitkomst Gode bevelen; de plichten zijn 
onzes, de uitkomsten zijn Godes. Ik zal uw geschrift 
over 't verbond met gemak doorloopen, en u mijn 
gevoelen daarover schrijven; en over het Armini-
aansch accoord tusschen den Vader en den Zoon. 
Ik bid u, schik u, om de Schrift door te gaan; uw 
boekje over de Hebreen is bij allen zeer gezocht, 
die gaarne kennis hadden van Christus' Testament. 
Ik neem voor, zoo de Heere wil, mij te schikken, 
om Hosea te openen, en te beproeven of ik het hier 
gedrukt kan krijgen. Het verkwikt mij zeer, dat gij 
zoo vriendelijk tegen mijn broeder zijt; ik hoop dat 
uw raad hem goed zal doen, ik beveel hem u 
aan, aangezien ik zoo verre van hem ben. Ik ben 
blijde, dat de stervende dienstknecht Gods, de 
vermaarde en getrouwe Mr. Cuningame, uw bedie
ning verzegeld heeft, eer hij is ontslapen. Genade, 
genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFORT. 

Aberdeen, 7 Maart 1637. 
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Aan den eerwaarden Willem Rigge, 
van Athernie. 

DE 93STE B R I E F . 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb uw 
langverwachten en korten brief ontvangen, en ik 
wilde, dat gij meer tot mij gesproken hadt, die het 
van noode heeft. Ik bevind' Christus, gelijk gij schrijft, 
hoe langer hoe beter, en daarom kan ik' niet an
ders dan blijde zijn in zijn heil, die mijne ketenen 
heeft gemaakt tot mijne vleugelen, en heeft mij een 
koning gemaakt over mijn kruisen, en over mijn 
tegenpartijders; eere, eere, eere zij zijn hoogen, ho'o-
gen en heiligen Naam; niet een ons, niet een graan 
gewicht wordt mij meer opgelegd, dan Hij mij be
kwaam heeft gemaakt om te dragen; en ik' ben 
niet meer vermoeid van lijden, dan de haters Zions 
zijn van vervolgen. Och, dat ik een weg kon vinden, 
om eenigermate te strijden, om Christus' liefde te 
beantwoorden, maar dat moet ik opgeven! O wie 
wil een arm schuldenaar helpen, den lof betalen aan 
den Koning der heiligen, die in zijn zwakke die
naars triumfeert? Ik zie, indien Christus maar op 
een worm of veer rijdt, zijn paard zal noch strui
kelen noch vallen. De worm Jakobs wordt door Hem 
gemaakt tot een nieuwe scherpe dorschsiede, heb
bende tanden om bergen te dorschen, en te verma
len, en de heuvelen te maken als kaf, en die te 
wannen, zoodat de wind die zal wegvoeren, en de 
wervelwind die zal verstrooien, Jes. 41:14, 15, 16. 
Christus' vijanden breken maar hun eigen hoofd in 
stukken op de rots, gelegd in Zion, en de steen 
wordt uit haar plaats niet geweerd. Het geloof heeft 
reden, om kloekmoedig te zijn, zelfs uit onze ver
drukkingen; de duivel is maar een wetsteen, om 
't geloof en de lijdzaamheid der heiligen op te scher
pen; ik weet, Hij houdt en polijst maar in dezen 
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tijd de steenen voor het nieuwe Jeruzalem; maar 
in allen dezen hebben mij drie dingen zeer bewogen, 
sinds het mijn Heere behaagd heeft, mijn maanlicht 
in daglicht'te veranderen. Vooreerst, heeft Hij mij 
aan 't werk gezet, om te worstelen met Christus1 

liefde in verlangen, waardoor ik krank, gepijnigd, 
bezwijkende ben, en schijn te sterven, omdat ik Hem 
zelf niet krijgen kan, 'twelk ik een vreemd soort 
van verlating oordeel; want ik heb Hem zelf niet 
(denwelken indien ik had, mijn liefdekrankheid zou 
afnemen, en mijn koorts overgaan, ten minste zou 
ik de hitte van het vuur van welgevallen kennen, 
'twelk verkoelen zou de brandende hitte van 't vuur 
van begeerte) en nochtans heb ik geen gebrek aan 
zijne liefde, en zoo begeer ik, en ik sterf, en het 
schijnt dat Hij geen medelijden met mij heeft. Ik 
neem de bewijzen, en geef ze Hem in handen van 
dat ik Hem wilde hebben, maar ik kan Hem niet 
krijgen, en mijn best onthaal is zwarte honger; ik 
dank Hem voor dat feest. Ten tweede: Oude be
schuldigingen worden nu en dan levendig, en wer
pen alles ter neder, ik ga hinken en zuchten, vree-
zende dat er nog een ongezien proces tegen mij 
uitkomende is, en dat zwaarder, dan ik kan beant
woorden. Ik kan niet onderscheidenlijk lezen mijns 
Borgs akte van borgtocht voor mij in 't bizonder, 
en van mijn ontheffing; en het gevoelen verzekert 
mij meer dan 't geloof, van 'tgeen ik heb; zoo 
machteloos ben ik, om anders bij een houwvast te 
gaan. Ik zou (met eerbiedigheid zij het gesproken 
voor mijn Heere) het aan Christus kunnen vergeven, 
indien 'Hij mij zooveel geloof wilde geven, als ik 
wel honger naar Hem heb. Ik hoop de vergeving 
is nu al verkregen, maar de vrede is nog zoo zeker 
voor mij niet, als ik wel zou wenschen; nochtans, 
een ding weet ik, er is geen weg ten hemel dan de 
weg, die Hij mij in genade gegeven heeft te belijden, 
en daardoor te lijden. Ten derde: Het smart mij 
wegens de Jonkvrouw van Schotland, en de vreese-
lijke verwoesting en toorn, die over dit land bestemd 
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is. En nochtans slapen zij allen, eten en drinken, 
lachen en spelen, alsof alles wel was. Och ons duis
ter goud, onze stomme blinde herders, de zon is 
over hen ondergegaan ; en onze edelen laten Chris
tus voor Zichzelven strijden, indien Hij Christus is, 
het ware goed, dat wij bijtijds de weg tot onze 
sterkte leerden kennen. Mijnheer, hoewel ik uwe 
vrouw niet ken, zoo doe mijne groeten aan haar. 
Ik bid dat God u bevestige. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 9 Maart 1637. 

Aan Johannes Ewart, Baljuw van Kirkcudbright. 

DE 94STE BEIEF. 

yin zeer waarde en lieve vriend! 

Ik kan niet nalaten u op het vriendelijkste te 
danken voor de uitdrukkingen van uwe liefde. Uw 
liefde en genegenheid jegens mij is mij een groote 
troost. Ik loof zijnen hoogen en heerlijken Naam, 
dat de verschrikkingen der Grooten mij niet afge
schrikt hebben van den Zoon Gods openlijk te belij
den; ja zijn kruis is de zoetste last die ik ooit ge
dragen heb; 't is zulk een last, gelijk de vleugelen 
zijn voor een vogel, of de zeilen voor een schip, 
om mij naar mijn haven te drijven. Ik heb niet veel 
reden om op de wereld te verlieven, maar veeleer 
reden om te wenschen, dat Hij, die zit over den 
watervloed, mijn gebroken schip te land wilde bren
gen, en mijn geweten veilig houden in deze gevaar
lijke tijden, want toorn van den Heere komt over 
dit zondige land. Het ware goed dat wij gevangenen 
van hoop onze sterkte kenden, waarheen wij zouden 
loopen, eer de storm aankomt. Daarom mijnheer, 
bid ik u, om de barmhartigheid Gods en de ver-
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troostingen zijns Geestes, om het bloed van uw Za
ligmaker en 'om uw verschijning voor den zonden 
wrekenden Richter der wereld, houd uwe kleederen 
rein, en sta voor de waarheid van Christus, dien gij 
belijdt. Als de tijd zal komen, dat uw oogbanden 
zullen breken, uw aangezicht bleek zal worden, uw 
adem koud worden en dit leemen huis zal wankelen, 
en uw eene voet in 't overstappen zal zijn naar de 
eeuwigheid, dan zal 't uw troost en vreugde zijn, 
dat ge uw naam aan Christus gaaft. Het grootste 
deel van de wereld denkt, dat de hemel niet ver 
te zoeken is, en dat de Christelijkheid een lichte 
zaak is ; maar zij zullen bedrogen zijn. Waarde heer, 
ik bid u, maak zeker werk omtrent uw zaligheid; 
ik heb bij ervaring bevonden, dat al wat ik doen 
kon, nog weinig genoeg was in den dag mijner be-

Eroeving; en daarom leg een zeker grond voor 
et toekomende; ik kan u niet vergelden voor uw 

onverdiende gunst aan mij, en mij nu verdrukte 
broeder bewezen. Maar ik hoop u bij God te ge
denken, doe mijn hartelijke groete aan uwe vriende
lijke vrouw. 

De uwe in zijn eenigen Heere Jezus, 
SAMUEL BHETORFOET. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 

Aan Willem Fullerton, Burgemeester van 
Kirkcudbright. 

DE 95STE BRIEF. 

Zeergeëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben in 
Gode aan uw liefde verplicht. _ Ik bid u, mijnheer, 
laat niets u zoo lief zijn als Christus' waarheid, want 
de zaligheid is geheel de wereld waardig ; en daarom 
vrees niet voor menschen die sterven zullen. De 
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Heere zal voor u werken, in uw lijden voor Hem, 
en zal uw huis en zaad zegenen, en gij hebt Gods 
belofte, dat ge zijn tegenwoordigheid zult hebben in 
vuur en water en in zeven zwarigheden. Uw dag 
zal ten einde loopen en uw zon ondergaan; in den 
dood zal 't uw blijdschap zijn, dat gij al wat ge 
hebt voor Christus gewaagd hebt; en er is niet een 
belofte van den hemel gedaan, dan aan degenen, die 
gewillig zijn daarvoor te lijden. Het is een kasteel, 
dat met geweld wordt ingenomen. Deze aarde is 
maar de leemportie van bastaarden, en daarom geen 
wonder, dat de wereld 't hare toelacht; maar beter 
dingen zijn er opgelegd voor zijn wettig geboren 
kinderen, die van de wereld gehaat zijn. Ik heb be
vinding om dit alzoo te spreken; want ik zou mijn 
gevangenhuis en droeve nachten niet willen verwis
selen met het hof, eer en gemak van mijn tegen-
partijders. Het gelieft mijn Heer, dat Hij veel onbe
kende aangezichten mij doet toelachen, en een verblijf 
voor mij beschikt, en Hij zelfs bezoekt mijn ziel 
met maaltijden van geestelijke vertroostingen. O, 
hoe zoet een Meester is Christus ! Zalig zijn ze, die 
alles voor Hem neerleggen. Ik dank u vriendelijk 
voor uw liefde aan mijn bedrukten broeder. Gij hebt 
den zegen en gebeden van een gevangen Christen 
voor u, voor uwe vrouw en kinderen. Verkondig 
mijn liefde en zegenwensch aan Willem en Samuel. 
Ik verzoek hun, dat ze in hun jeugd den Heere zoe
ken en zijn grooten Naam vreezen, tweemaal daags 
ten minste God bidden en Gods Woord lezen, en 
zich van vloeken, liegen en vuilspreken onthouden. 
Nu de alleen wijze God, en de tegenwoordigheid 
van den Zoon van God zij met u allen. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 
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Aan den eerwaarden en veelgeëerden 
Mr. Alexander Colvil, ran Blayr. 

DE 963TE B E I E F . 

Eerwaarde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. De bren
ger dezes M. R. F. is mij zeer vriendelijk; ik ver
zoek dat gij hem dankt; maar niemand'is mij zoo 
vriendelijk, als mijn eenige koninklijke Koning en 
Meester, Wiens kruis mijn krans is. De Koning 
houdt middagmaal met zijn gevangene, en zijn nar
dus geeft een reuk. Hij heeft mij tot zulk eèn punt 
en hoogte van vroolijke gemeenschap met Zichzelven 
opgevoerd, als ik te voren niet kende. Als ik terug 
zie op mijn gangen, zoo oordeel ik, dat ik bij Chris
tus een A B C-kind heb geweest. Waarde heer! 
vergeef mij, ik durf het voor u niet verbergen, het 
is_ als een vuur in mijn ingewand. Ik spreek het in 
zijn tegenwoordigheid, die mij ziet ; ik ben gepijnigd, 
gepijnigd met de liefde van 'Christus ; Hij heeft mij 
krank gemaakt en mij gewond; honger naar Chris
tus loopt het geloof uit het oog, ik mis meer ge
loof dan liefde. O dat de drie koninkrijken kwamen 
en zagen ! O indien zij zijn vriendelijkheid aan mijn 
ziel kenden! Het heeft Hem behaagd, mij daartoe 
te brengen, dat ik geen zeilen strijken wil'voor deze 
wereld, noch die vleien, noch dezen leemen afgod 
aanbidden, voor welke de dwazen neervallen. Gelijk 
ik nu gesteld ben, zoo meen ik de wereld niet 'te 
borgen noch te leenen; en nochtans krijg ik mijn 
spijs van Christus met tuchtiging, want'zevenmaal 
daags ben ik opgeheven en nedergeworpen. Mijn 
stomme sabbaten belasten mijn hart en doen h'et 
bloeden; mij ontbreken geen vreeselrjke beschuldi
gingen en jalouziën somtijds over Gods liefde, dat 
Hij mij over den heining van den wijngaard als een 
dorren boom geworpen heeft, maar dit is mijn zwak
heid. Door zijn genade berisp ik mij in deze reve-
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lingen. Het komt wel, dat 't geloof en de liefde 
beide ziek zijn, en koortsen komen wel bij de vroo-
lijkste gemeenschap met Christus. Gijliedèn zijt ge
zegend, die Christus openlijk belijd voor de vorsten 
dezes koninkrijks, wiens oogen'op u zijn. Het is 
uwe heerlijkheid Hem op te heffen op zijnen troon, 
zijn sleep te dragen, en de zoom van zijn koninklijk 
kleed op te houden. Hij heeft een verbergplaats 
voor Mr. A. C. tegen den storm; ga voort en 
vrees niet wat een mensch kan doen. De heiligen 
schijnen het slimst te hebben (want de bevattingen 
kunnen een leugen van Christus en van zijn liefde 
maken) maar het is zoo niet. De Voorzienigheid 
gaat niet op ongelijke en gekrookte raderen. Alles 
werkt ten_ goede dengenen, die God liefhebben, en 
die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het zal niet 
lang aanloopen, of wij zullen de witte zijde van de 
Voorzienigheid zien. Mijn broeders, gelegenheid heeft 
mij niet weinig bewogen; hij schreef aan mij uw 
zorg en vriendelijkheid. Mijnheer, de zegeningen en 
gebeden van een gevangene, zullen u, hoop ik, niet 
voorbijgaan. Hij die machtig is u te bewaren, en u 
voor zijn aangezicht tegenwoordig te stellen met 
blijdschap, bevestige uw hart in de liefde van Christus. 

Aberdeen 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOBT. 

19 Januari 1637. 

Aan Earlestoun de Jonge. 

DE 97STE BEIEF. 

Eerwaarde en lieve Broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uwen brief ontvangen, die mijn ziel verkwikt heeft. 
Ik dank God, de vierschaar 'is gesloten, ik schaam 
mij, hoe ik het daar gemaakt heb ; ik laat nu varen m 
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mijn onrechtvaardige beschuldigingen over onvrien
delijkheid, ingesteld tegen Christus mijnen Heere. 
Hij is zulk een Heer en Meester niet, als waar ik 
Hem voornam. Gewis Hij is God, en ik ben stof en 
asch. Ik nam het zoo, dat Christus zuur gezicht zoo 
goed was, als Schriftuur, sprekende tegen mij toorn ; 
maar ik heb nu de andere zijde van Christus, en de 
witte zijde van zijn kruis gezien. Ik moest naar 
Aberdeen komen, om een nieuwe verborgenheid in 
Christus te leeren, dat zijn belofte beter te geloo-
ven is, dan zijn aanschouwingen; en dat de duivel 
kan maken, dat Christus donker gezicht een leu
gen spreekt voor een zwak mensch. Ja waarlijk ik 
was te voren maar een kind, al 't verledene is 
maar kinderspel; ik wilde dat ik kon beginnen een 
christen te zijn in goeden ernst, ik behoef het 
Christus niet te wijten, zoo ik er geen ben, want 
Hij heeft mij den hemel en de hel in Aberdeen ge
toond, maar dit is de waarheid, Christus is wegens 
al mijn droefheid mij niets schuldig, want zijn 
vertroostingen hebben mijn ziel verkwikt. Ik heb 
Hem gehoord en gezien zijn zoetigheid, zoodat ik 
bijna zeg, Hij is het niet, dien ik gewoon was te 
ontmoeten. Hij lacht vroolijker, zijn kussen zijn zoe
ter en zielverkwikkender, dan de kussen waren van 
den Christus, dien ik te voren zag (hoewel Hij de
zelfde is) of liever, de Koning heeft mij opgelegd 
tot een trap van blijdschap en gemeenschap met mijn 
Bruidegom, dien ik nooit te voren bereikt had, zoo
dat ik menigmaal denk, ik wil deze wereld noch 
borgen noch leenen, ik wil voor de kruisen geen 
zeil strijken, noch die vleien, om daar vrij van te 
zijn, gelijk ik gedaan heb. Laat alle kruisen komen, 
welkom, welkom moeten zij zijn. Mits dat ik mijn 
hart vol van mijn Heere Jezus mag hebben. Ik ben 
Hem zoo na geweest, dat ik gezegd heb: ik neem 
hier schrift van, dat dit de Heere is, laat een tee
ken achter u, dat ik dit nooit mag vergeten. Nu 
wat kan Christus meer doen, om een van zijn arme 
gevangene te troetelen? Daarom, mijnheer, ik be-
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last u in den naam van mijn Heere Jezus, prijs met 
mij, en toon aan anderen, wat Hij aan mijn ziel ge
daan heeft. Dit is de vrucht van mijn lijden, dat ik 
begeer, dat Christus' naam mijnentwege in dit Ko
ninkrijk verspreid werd. Ik hoop in den Heere, dat 
ik niet wederom kwaad van Hem spreken zal, noch
tans in alle dezen krijg ik mijn feesten niet zon
der eenige vermenging van gal; ook ben ik niet 
vrij van oude jaloerschheden, want Hij heeft mijn 
liefhebbers en vrienden verre van mij gewend, Hij 
heeft mijn vergadering woest gemaakt, en mijn 
kroon weggenomen, en mijn stomme sabbaten zijn 
gelijk een steen, aan een vogelsvoet gebonden, dien 
geen vleugelen ontbreken; zij schijnen mij te ver
hinderen in het vliegen. Doch ' t is zoo, dat ik niet 
een woord durf zeggen, als : Wel gedaan, Heere Jezus ! 
Wij kunnen in onzen voorspoed spelen, en te stout 
zijn met Christus, ja zoo uitgelaten zijn, dat wij 
met Hem kijven, maar onder water durven wij niet 
spreken. Ik verwonder mij nu over mijn somtijds 
gebruikte stoutigheid, dat ik tegen Christus knorde 
en twistte, en de Voorzienigheid kwalijk benoemde, 
als zi.j mij tegen was, maar nu in de wateren zwem
mende, zoo acht ik, dat mijn wil op den grond van 
't water gevallen is. Ik heb ze verloren. Mij dunkt, 
ik wilde gaarne Christus laten begaan, en Hem ver
lof geven, te doen met mij, wat Hem gelieft, indien 
Hij mij wilde toelachen, gewis, wij weten niet, wat 
een kwaad het is, ons zelven op te volgen en toe te 
geven, en een afgod van onzen wil te maken. Ik was 
eens zoo, dat ik niet wilde eten, of ik moest uitge
lezen spijs hebben, nu durf ik niet klagen van kruim-
kens en afval van onder zijn tafel. Ik was eens zoo, 
dat ik het huis in oproer zou gesteld hebben, 
indien ik de wereld niet zag geschikt, en in orde 
gesteld naar mijn verbeelding. Su zwijg ik stil, als 
ik zie, dat God de knechts te paard heeft gezet, en 
de kinderen des verderfs voedt, en vet maakt. Ik 
bid God, dat ik mijn wil nooit meer mag vinden. 
Och, dat Christus mijn wil aan den zijnen wilde onder-
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werpen, on die onder zijn voeten trappen, en mij 
van dien onwettigen heer bevrijden! Nu mynheer, 
vergader veel in uw jonkheid, uw zon zal ras tot 
op den middag opklimmen, en daarna dalen; zijt 
gretig naar de genade. Tracht boven alles, mijn 
lieve broeder, uw lusten te dooden. Och maar hoog
moed der jonkheid, ijdelheid, begeerlijkheid, een 
afgod maken van de wereld en bekorende genoe
gens, nemen langen tijd om dezelve uit te roeien; 
zoover als gij in den weg naar den hemel gevor
derd zijt, zoo na zijt gij bij Christus. Hoeveel voort
gang gij ook gemaakt hebt in den weg der tuchti
ging, grj zult bevinden, dat gij nog ver ten achter 
zijt, en dat gij 't meeste van uw werk nog voor u 
hebt. Nooit heb ik 't gedacht zoo zwaar te zijn, aan 
mijne lusten en aan deze wereld dood te zijn. Als 
de dag der bezoeking komt, en uw oude afgoden 
komen weenende omtrent u, gij zult veel te doen 
hebben, zoo het uw hart niet zal breken; het is 
best bijtijds dezelve op te schieten, zoodat ge uw 
deel aan deze wereld op de eerste roeping zou kun
nen verlaten, om een dronk water of om niets. 
Waarlijk ik heb gezien, dat het beste van deze we
reld een kale, van de motten gebeten rok is, ik 
neem voor dezelve, zijnde oud en vol gaten, af te 
leggen. O, ik verlang naar mijn huis daarboven zon
der handen gemaakt! Bid voor Christus' gevangene, 
en schrijf aan mij ; doe mijn liefdegebiedenis aan 
uwe moeder; verzoek haar mijnentwege, dat ze zich 
gereed maakt om te verhuizen, des Heeren getij zal 
haar niet wachten, en dat ze een hemelsch gemoed 
zoeke, opdat haar hart daar dikwijls zij. Genade zij 
met u. 

Uwe en Christus' gevangene, 
SAMUEL BHETOEFOET. 

Aberdeen, 20 Februari, 1637. 
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Aan Robbert Glendming. 

DE 98STE BRIEF. 

Mijn lieve vriend! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik dank 
u zeer hartelijk voor uwe zorg over "mij, en voor 
uwe liefde en zonderlinge vriendelijkheid aan mijn 
broeder in zijn ellende. Ik bid den Heere, dat gij 
barmhartigheid moogt vinden in den dag van Chris
tus. En ik bid u, mijnheer, dat gij let op den tijd 
waarin gij leeft, en dat uw ziel van meerder waarde 
voor u is, dan de heele wereld, dewelke in den dag 
als de laatste bazuin blazen zal, in wit asch zal 
liggen, gelijk een oud kasteel tot niet verbrand; en 
gedenk, dat het oordeel en de eeuwigheid voor u is. 
Mijn lieve en waarde vriend, laat mij u bidden in 
Christus' Naam, en door de zaligheid van uwe ziel, 
en door uw verschijning voor de vreeselijke en zon-
dewrekende Richter van de wereld, 'maak uwe 
rekeningen klaar. Lees ze, eer gij aan den kant van 
't water komt, want uw namiddag zal kort wor
den en uw zon zal dalen en ondergaan; en gij weet 
dat uw Heere dezen langen tijd op u gewacht heeft. 
O welk een troostende zaak zal het voor u zijn, als 
de tijd niet meer zal zijn en uwe ziel zal uitvaren 
uit dit leemen huis, naar de wijde en eindelooze 
eeuwigheid, om uwe ziel opgeschikt en bereid te 
hebben voor uw Bruidegom! Geen verlies is verge-
lijkelijk bij het verlies van uwe ziel. Er is geen 
hoop van dat verlies weder te ( vergoeden. O, hoe 
blij zou mijn ziel zijn, zoo ik hoorde dat gij naar 
de poort wilde dringen en om de kroon strijden, en 
alle ijdelheden verlaten, en Christus maken tot uwe 
krans! Laat uw ziel uw oude liefhebbers weg doen 
en laat Christus uw geheele liefde hebben, ik heb 
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eenige bevinding om dit aan u te schrijven. Mijn Ge
tuige is in den hemel, ik zou mijn ketenen en ban
den voor Christus, en mijn verzuchtingen voor de 
heerlijkheid van tien werelden niet willen verwisselen. 
Ik acnt dezen leemen afgod, waarom Adams zonen, 
hunne zielen bij uitroep verkoopen, niet een dronk 
koud waters waardig. Och, dat uwe ziel was in mij
ner ziele plaats, hoe krank van liefde zoudt gij zijn 

dien Schoonste daar, dien Schoonste onder naar de kinderen der menschen ! Meibloemen en morgen-
dampen en zomermist gaan zoo te post niet weg, 
als deze wormstekerige genoegens die wij nagaan. 
Wij bouwen kasteelen in de lucht, en nachtdroomen 
zijn onze dag-afgoden, waar wij op verzot zijn. Za
ligheid, zaligheid, is onze eenige noodige zaak. Mijn
heer, roep uw gedachten thuis tot dit werk, om te 
onderzoeken naar uw Liefste. Deze aarde is de por
tie van bastaarden; zoek der zonen erfdeel, en laat 
Christus' waarheid u lief zijn. Ik verpand^ mijn za
ligheid er op, dat dit de eer van Christus' Koninkrijk 
is, waarvoor ik nu lijd, (en deze wereld hoop ik 
zal niet komen tusschèn mij en mijn kroon) en dat 
dit is de weg des levens. Als gij en ik liggen zullen 
als stukken van bleek leem op den kouden grond, zoo 
zullen onze genoegens, die wij nu natuurlijk lief
hebben, minder dan niets zijn in dien dag. Waarde 
broeder, vervul mijn blijdschap en begeef u naar 
Christus zonder verder uitstel; gij zult Hem einde
lijk gaarne zoeken of oneindig slimmer doen. Doe 
mijn liefdegroet aan uwe vrouw. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL KHETORFOKT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 
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Aan Willem Gleiidining. 

DE 9 9 STE BRIEF. 

Geliefde en waarde broeder ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik dank 
u zeer hartelijk voor uw zorg en liefde tot mij, en 
in 't bizonder tot mijn broeder in zijn ellende te 
Edinburg. Ga voort door uw water heen, zonder 
moede te worden ; uw Leidsman kent den weg, volgt 
Hem, en werp uw zorgen en verzoekingen op Hem; 
en laat geen wormen, de menschenkinderen, u ver
schrikken; zij zullen sterven, en de mot zal hen 
verteren; houd uw kroon; in het einde van dezen 
loop is niet minder tusschen ons en de wereld, dan 
ons geweten en de zaligheid. Wij moeten acht ne
men op den strijd, en hen niets toegeven. Laat hen 
andere dingen van ons nemen ; maar hier in de za
ken van geweten moeten wij houden en trekken 
met koningen, en ons in postuur van tegenkanting 
zetten met de schilden der aarde. O de zoete ge
meenschap voor eeuwig, die tusschen Christus en 
zijn arme gevangene is geweest! Hij wordt niet 
moede van vriendelijk te zijn. Hij is 't schoonste 
gezicht, dat ik te Aberdeen, of elders zie, waar 
mijn voeten ooit getreden hebben. Mijn hartelijke 
groete aan uwe vrouw; ik verzoek haar, dat zij 
gelooft, en hare zorgen op God legt, en vast werk 
van de zaligheid make. Genade zij met u. 

De uwe in zijn eenigen Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOEFOKT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 
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Aan Johanna Brown. 

DE 1008TB B E I E P . 

Geliefde en waarde zuster! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 
uw brief ontvangen, dien ik acht te zijn een blijk 
van christelijke genegenheid tot mij, en van uw 
liefde tot mijn eerwaarden Heer en Meester. Mijn 
begeerte is, dat uw gemeenschap met Christus mag 
groeien, en dat uw rekeningen effen gesteld mogen 
worden bij uwen Heer, eer gij aan den waterkant 
komt. O wij weten, hoe zoet Christus' kussen zijn! 
Wie is vriendelijker omhelst en gekust geweest, dan 
ik, zijn gebannen gevangene; indien de vergelijking 
kon 'bestaan, ik zou Christus met den hemel zelts 
niet willen verwisselen. Hij heeft een schacht, een 
pijl van liefde in mijn ziel gelaten; en zij pijnigt 
mij, totdat Hij komt, en die daaruit neemt; ik vind 
pijn in deze wonden, omdat ik de bezitting wilde 
hebben. Ik weet nu, dat deze wormstekige appel, 
de gepleisterde verrotte wereld, waar de slechte kin
deren dezer wereld elkander om kloppen, en om de 
ooren slaan, is een deel, dat goed genoeg is voor 
bastaarden; en dat is al, waar zij naar te wachten 
hebben. Ik stoot mij er niet aan, dat mijn tegen-
partijders thuis blijven zitten, bij hun eigen haard, 
met meer jaarlijksche inkomsten dan ik; zou ik 
toornig zijn, dat de patroon van dit huis der we
reld aan een hond een been voorwerpt, om zijn 
tanden te beschadigen? Hij heeft mij geleerd tevre
den te zijn met een geleenden haard, en vreemd 
bed; en ik acht dat ik niets verloren heb, zoo groot 
is de inkomst. O wat is er al in Christus, dat op 
te sommen is! O hoe wichtig is mijn schoone krans, 
mijn kroon, mijn schoone eetzaal in heerlijkheid, 
alwaar ik zal zijn boven de stootingen en vuistsla-
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gen van de bisschoppen! Laat dit uw begeerte zijn 
en laat uwe gedachten veel blijven staan op die S 
hkzahgheid, die m de andere wereld op u wacht 
ï n L o l T Z1J^e Van. d e . w e r e l d zal haastig tot u 
K Ä " " " f ' I1" g i j I e k r o o n z u l t ™n- A hoop dat gg zgt nabg uw logement. O! maar ik 
W ^ n l T l " 1 J n d e e I ! e l u k k i S whten, dat ik het 
Want P n A W e n ' T , d e s t°rtregen ons overkomt. 
land f f a ,V feft 6 e n k ° ^ e r V01 Pö l e n ' o r a °P Schotland te schieten en neder te storten. Gij hebt de 
fat P.nt J r " e n ?evan^e

J
 o m Christus. Ik verzoek, 

dat Patrik zgn jonge liefde, a de bloem derzelver 
aan Christus geve, en dat h alle anderen daarmede 

den weg begaven. Wg zouden daardoor een groot 
voordeel hebben in den kwaden dag. Genade zij 

De uwe in zijn eenigeD Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 7 Maart 1637. 
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