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BRIEF VAN TOE-EIGENING 
AAK D E 

GEMEENTE VAN SLUIS IN VLAANDEREN. 

Mijne waarden en geliefden in den Heere Christus! 

Alzoo ik hier wederom een bekwame gelegenheid 
ïeb, om in druk tot ulieden te spreken, zoo wilde 
k die niet laten voorbijgaan, maar tot uw voordeel 
en verkwikking zoodanig waarnemen, dat de Heere 
zoodoende verheerlijkt, en de gemeente van Ne-
lerland daardoor mocht gesticht worden. "Want 
(gelijk 't blijkt) 't gelieft toch Hem, die alles werkt 
naar den wijzen en souvereinen raad van zijn wil, 
en die verkiest en gebruikt 't verachte en zwakke 
en 'tgeen niets is, opdat Hij 'tgeen iets is, te niet 
aake, mij niet meer zoo bizonder voor ulieden dan 
rel voor de Nederlandsche Kerk in 't gemeen te 
gebruiken. Hij wil, dat ik nu zal zaaien aan alle 
vateren, en tot een staande getuige verstrekken 
fcegen de menschelijke vonden, die in onze kerk, om
trent het stuk van godsdienst gebruikt en gehand-
iaafd worden, en tegen de overweldiging, aanmati
ging en inpalming van 't recht der kerk en van 
Christus' macht, door de burgers in ons land, en 
bizonder ook tegen der opzieners nalatigheid, bloohar-
tigheid, en onwilligheid, om het werk der hervorming 
pn zuivering van Gods huis in 't midden van ons te 
aanvaarden, en ernstig voort te zetten, in de punten, 
svaarvan haar een register tot volle overtuiging is 
Voorgehouden, niet alleen in hét boekje, genaamd: 
LDe wekker der leeraren in tijden van verval," J)maar 
bizonderlijk en met uitbreiding, in een boek, uitslui-
pnd te dien einde uitgegeven, onder dezen titel: „De 
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punten van noodige reformatie, omtrent de Kerk, 
Kerkdijken en Belijders der Gereformeerde Kerk van 
Nederland;" opdat zij geen onkunde mochten voor
wenden omtrent het werk dat op hun hand ligt. 
Ik hoop daarin zonder ophouden voort te gaan; och 
of de Heere mij barmhartigheid gave, om getrouw-
te zijn, hetzij de burgelijken en kerkehjken het hoo-
ren en aannemen zullen, hetzij dat zij het laten zul
len; totdat ik mijn getuigenis in dezen met mijn 
leven zal voleindigd hebben, om het alsdan voor 
den Heere, die mij daartoe gezonden en afgezonderd 
heeft, op te brengen, opdat Hij te zijner tijd na 
mijn dood, (want als nog schijnt het niet, dat zulks 
in mijn leven wezen zal; en och, mocht het zun, 
't zou mij een dubbel leven en een kleine hemel op 
aarde zijn, mocht ik de reiniging van deze vervuilde 
kerk van Nederland zien!) diezelve betuigde gewich
tige waarheden doe handhaven, en behartigen en 
heerlijk blinken; want hiervan ben ik verzekerd, en 
't is 'bij mij alzoo ontwijfelbaar, als dat er een veel 
heerlijker staat der kerk, met de inkomst der Joden 
volgens de veelvuldige profetieën daarvan zijnde, op 
aarde zal komen. De Heere zal nog die onderdrukte, 
gelasterde en gesmade waarheden, hoe wemig 
onze leeraars dat ook willen denken en gelooven, 
als dewelke menigmaal niet ontzien, dezelve voor 
inbeeldingen, beuzelingen en verachtelijke kleinig
heden uit te krijten, in 't midden van zijn kerk m 
heerlijkheid stellen; en hij zal, benevens verscheidene 
andere ingekropen abuizen en verdorvenheden, wel 
bizonderlijk uit zijn kerk als drek en vuiligheid uit
werpen en weg doen den ziel- en kerkverdervenden 
en Geestuitblusschenden formulierdienst, en de God-
tergende, bijgeloovige en afgodische feestdaghouding. 
Ook zal hij den overheden doen schrikken en sid
deren, om zich in het toekomende, gelijk weleer, 
en nu, meesterlijk en heerschachtig in 't midden 
van zijn kerk aan te stellen, en op des Heeren Je
zus troon te klimmen, om naar haar goedvinden 
leeraars op en af te zetten, de kerk wetten te ge-
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ï-iven, en met een oppergezag in kerkelijke zaken te 
'fvonnissen en te oordeelen, en rechterlijk en met een 

geweldigen arm dezelve te behandelen, en de leer
aars als hun knechts en dienaars aan te zien en te 
bejegenen. En als nu vernieuw ik voor gansch Ne
derland mijn meermalen gegeven getuigenis, en uit
drukkelijke protestatie, tegen 'tgeen de Heeren Staten-
Generaal, en de H.H. Staten van Zeeland in het 

jDizonder tegen mij, hoewel een van de minste en 
geringste dienaars van den Heere Jezus Christus in 
"iet werk des Evangelies, gedaan hebben, als zijnde 
rot verongelijking en terging van Hem, de eenige 
ïeer en Wetgever in zijn huis, en tot bittere ver
drukking van zijn gemeente, waarin hij mij zelf ge
steld en gezegend had, en tot vertreding en verkor-
ing van de kerkelijke macht en recht op het 
ichrikkelijkste. En ik vermaan en waarschuw nog-
naals mijne mededienstknechten en broederen, dat 
;e niet langer tegen hun geweten en uit mensch en-
rrees, stilzwijgen; maar vrijmoediglijk roepen uit de 
:eel tegen deze blijkelijke onderdrukking, vertrap-
•mg en overweldiging van de kerkelijke macht; en 

dat ze voor den Heere Jezus zijn kroon en schepter 
.Jppstaan, en onbeschromelijk voor 't recht van dien 
JP-oning verklaring en betuiging doen, zoowel in 
-merkelijke en publieke vergaderingen, als in geheime 
J|ianspraken, indien zij niet ontrouwe dienstknechten 
l u 1 S e z a n * e n bevonden willen worden in den dag van 
I L n-ne r e ^ e m n ? - 1^ w e e t w e l , e n erken het, ik ben zoo 
gering, onwaardig en verachtelijk in mij zelven, dat 
• iet geen wonder, en ook daarzeer weinig aan ge
degen ware, al wilden kerkelijken noch burgelijken 
'Jhiet eens aan mij denken, veel'minder voor mij spre
i e n ; maar vermits ik in dezen Christus' smaadheid 
fl,raa&i en dewijl in mij dusdanig te verstooten, 
a tnnstus Jezus zelf voor zoover van zijn troon ge-
'Jjtooten is, en anderen zijn plaats en macht ingeno
m e n hebben, en aangezien men ook in mij te hin
deren van mijne bediening, voor vervloekte men-

;|chenvonden, wetten en vaderlijke overleveringen 
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omtrent het stuk van den godsdienst, meer dan voor 
zijn inzettingen en geboden geijverd en gearbeid beeft ; 
zoo betaamt het hun, die zich aan Hem beproefd 
willen voorstellen, dat ze als zijn getrouwe gezan
ten en agenten, in zulk een voorval en gelegen
heid des tijds, hunnen mond tegen zijn bestrijders 
openen, en' aan de waarheid getuigenis geven, al 
zouden zij in gevaar zijn, van door kerkelijken of 
burgerlijken bestreden, gehaat, ja uit hun standplaats 
en bediening uitgeworpen te worden; 't welk indien 
zij nalaten, ja veeleer voortgaan de burgerlijken met 
woorden en werken te stijven en te bevestigen in 
hun doen en Gods waarheden en bevelen (de oor
zaken van mijn lijden) in 't geheim en op de preek
stoelen lasteren en hatelijk maken; zoo zal ik voorts, 
gelijk ik dagelijks doe, 't zelve aan den Heere kla
gen, en bidden, dat Hij eenmaal zelfs deze zaak 
richte, en op zijnen tijd en wijze daarvoor ijvere, 
en aan burgerlijken en kerkelijken hun verdiende 
rechtvaardige vergelding niet geve, wegens hun 
overtredingen tegen Hem, en kleinachtingen van 
Hem en van zijn eer; maar dat Hij hun de oogen 
genadiglijk opene, en hen overtuige, bedroeve en 
verootmoedige, om te komen nedervallen voor zijn 
voeten, en aanbiddende, niet alleen verzoening en 
kwijtschelding van hun zware misdragingen, maar 
ook genezing van hun veelvoudige gebreken in dezen 
zoowel als in veel andere dingen, te verzoeken. 

Nu wend ik mij wederom rechtstreeks tot ulieden, 
waarden en beminden in Christus, om een tijdig en 
nuttig woord tot ulieden te spreken. Ik heb, gelijk 
gijlieden weet, onlangs in des Heeren voorzienig
heid op een rustdag, een zeer schoone gelegenheid 
gehad, wanneer een goed getal van ulieden, nevens 
veel anderen die van elders toekwamen, samen ver
gaderden buiten uwe stad Sluis, om tot ulieden on
derrichting en opwekking, bestiering en vertroosting 
te spreken; en ik dank den Heere voor die goede 
ontmoeting, die wij daar hadden; dewijl wij met 
Jakob mochten zeggen, hoe ongelegen anders die 
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plaats was, de Heere was gewisselijk aan die plaats, 
het was een huis Gods. Doch de satan kwam ook 
aldaar onder de kinderen Gods, om zijn werk te 
doen; want hij vreezende, gelijk wel bleek voor een 
ieder, dien zijn gedachten niet onbekend zijn, dat 
zijn koninkrijk daardoor eenige afbreuk zou lijden, 
verwekte een boos instrument, als een andere To
bias en Saneballat, om het goede, dat te doen stond, 
te verhinderen, gebruikende daartoe een uit het mid
den van ulieden, dewelke hoedanig een hij is, en 
lang geweest is, gijlieden best weet, en daarom on-

| noodig hem te beschrijven. Deze ellendige vond 
zich aangeport, och of hij gemerkt had waardoor 
en door wien ! om ten uiterste wat hij kon, hoe
wel hij niet kon, niets hebbende van hooger hand, 
veel minder van den Heere, eenige last of commis
sie daartoe, door zich en door anderen, onze ont
moeting en oefening van gemeenschap, en zoo de 
gemeene stichting en verkwikking voor te komen, 
en te hinderen, doende alzoo nog boven al zijn 
gruwelen ook deze, welke hem, dit wilde ik hem 
als zijn leeraar uit Gods Naam aanzeggen, als 
gloeiende jeneverkolen en helsch vuur en sulfer, op 
zijn hart zullen _ liggen branden tot in eeuwigheid, 
indien hij zich niet bekeert, en in dezen zijnen dag 
geen genade zoekt (doch van die bekeering is wei
nig hoop te scheppen omtrent iemand, dewelke de 
overtuigingen en knagingen, ontsteltenissen en bas
singen van het geweten, in ziekten en andere gele
genheden, meermaal tegengestaan en verdoofd heeft, 
en die zichzelven aldus verhard, en zijn geweten 
als met een brandijzer toegeschroeid heeft ; nochtans 
dewijl bij den Heere God alle dingen mogelijk zijn, 
en Hij tot verbaasdheid van engelen en menschen 
in zijn groote barmhartigheid menigvuldiglijk ver
geeft, zoo is het mijn hartelijke wensch en bede 
voor hem, dat de Heere hem mocht grijpen in het 
hart, en hem trekken uit dit vuur, en uit de macht 
des satans (bij wien hij als een gebonden slaaf leven
dig gevangen is naar zijn wil, (en alzoo verheerlijken 
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zijn oneindigen rijkdom van zijn genade aan zoo 
iemand! (Maar toch de satan kreeg toen zijn wil 
niet. Neen, de Heere heeft ons evenwel dien heiligen 
sabbat genadiglijk geschonken, om op denzelven 
onze harten in gezangen, gebeden en dankzegging, 
samen tot Hem op te heffen, en om zijn H. Woord 
te spreken en te hooren; hetwelk was tot onze 
groote blijdschap en vroolijkheid. En waarlijk, de 
God der goden, de Heere die hooger is dan de 
Hooge, gelijk de God des hemels en der aarde, heeft 
zich daaromtrent ons niet onbetuigd gelaten. Hij 
was daar zonderling in genade in 't midden van ons 
op het veld, toonende zijn welgevallen in onze ont
moeting door de werkingen van zijn Geest; wat ook 
de nijdige en boosaardige Ismaëls en Ezaus daarvan 
mochten zeggen of denken. Ik merk het dan aan, 
als een zonderling bewijs van gunst, dat mij de 
Heere gaf, en als een verzegeling, dat de zaak, waar
voor ik de uitstooting en omzwerving lijd, van Hem 
geëigend en behartigd wordt, hoewel van kerkelijken 
en burgerlijken bestreden gesmaad en vervolgd'. En 
ik dacht toen met heuglijke blijdschap aan de geze
gende veldvergaderingen, welke de getrouwe leeraars 
en oprechte _belijders in 't koninkrijk van Schot
land nu ettelijke jaren herwaarts, met den grootsten 
voorspoed des Evangelies, en tot bekeering van dui
zenden, zoo ik wel onderricht ben, gehouden hebben, 
hoewel doodelijk vervolgd en gehaat van de afvallige 
en meineedige overheden en kerkelijken aldaar; en 
ik was in veel verwachting, dat de Heere op dien 
eenen dag wel zooveel zegen over mijn bediening 
mocht zenden onder die menigte, welke mij daar 
kwamen hooren, als ik anders te Sluis in vele maan
den niet zou gehad hebben. Ook had ik gemeend, 
en gijlieden dacht niet anders, dat dit wellichtehjk 
de laatste reis zou zijn, dat wij elkanders aangezicht 
op aarde zien, en ik tot ulieden het woord openlijk 
spreken zou; want er was een beroep of noodiging 
uit Herford in Duitschland op mij gevallen, en ik 
had het, (behoudens altijd mijn recht en verbinding 
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laan de kerk van Sluis, tot welke ik op des Heeren 
Itijd zou willen wederkeeren, wanneer mijne plaats 
weder ledig gemaakt werd van hem, die dezelve nu 
ingenomen heeft, en als zij, die mij nu geweldiglijk 

'wederhouden, zich zouden bekeerd hebben, of uit 
Ihet midden zouden weggedaan zijn), bij voorbaat 
{aangenomen, hoorende dat aldaar eenige goede zie-
Jlen hongeren en dorsten naar een zuivere en gees-
Itelijke bediening des Evangelies, en gewillig zijnde, 
om waar de Heere een deur opent, tot een vrije en 
onverhinderde uitvoering van mijn opgelegde last 
en commissie, mij derwaarts heen te begeven; maar 
nu heb ik van daar zekerlijk verstaan, en ik maak 

j het ulieden tegelijk bekend, dat er verhindering tus-
schen is gekomen, zoodat de Heere mij nu klaar
blijkelijk toont, dat Hij mij derwaarts niet zenden 
wil; want die prinses, in wier hof ik zoude predi
ken, maakt nu zwarigheid, om mij bij haar te heb
ben, zoo zij laat weten, dewijl ik op de feestdagen 
niet zou willen prediken, hetwelk Haar Doorluchtig
heid oordeelt, een groote aanstoot en ergernis te 
zullen zijn voor de lieden in die plaatsen, zoo blijkt 
het alleszins, dat die onheilige heilige dagen, af
vloeiende van het afgodische en bijgeloovige paus
dom, diep ingeworteld zijn in de harten der men
schen, en dat het nu immers meer dan tijd is, dat 
elk getrouw dienstknecht van Christus zijn best doe 
om die menschenvonden en vuiligheden, en leverijen 
van de hoer van Babel, ter kerke uit te werpen, 
als welke nooit in Gods hart zijn opgekomen, om 
die in zijn kerk in te stellen en op te leggen, be
halve dat Haar Doorluchtigheid mij heeft doen ver
zoeken, en voldoende antwoord af vorder en, en dat 
ik niet tegen de fbrmulierbidders, en formulierlezers 
zoude prediken, noch de Coccejaansche kwestiën aan
raken, en mi] ook voorts voegen naar de orde van 
de Hoogduitsche Gereformeerde Kerken, in 't bid
den, preeken, avondtnaalhouden enz. Nu ik versta, 
dat aldaar het avondmaal op de hoogtijden van 
Kerstmis, Paschen en Pinksteren gehouden, en niet 
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aanzittende, maar staande en wandelende uitgedeeld 
wordt, en dat ik aldaar gewoon op den rustdag 
maar eens zou prediken, alzoo de prinses gezind is, 
gelijk voordezen, des namiddags in de Luthersche 
kerk te gaan, om de goede correspondentie met die 
lieden te houden. Nochtans had men mij volstrek-
telijk beroepen, en al de vrijheid die ik mocht wen-
schen, beloofd. Ik heb mij hierover niet duisterlijk 
verklaard aan die prinses, en ik merk wel, indien 
ik van 't nieuwe gevoelen ware geweest, en de god
delijke verbintenis van 't vierde gebod niet had er
kend, maar een ruim geweten omtrent de heiliging 
en onderhouding van dien dag had gehad, en anderen 
ook zoo geleerd had; indien ik de vaderlijke over
leveringen en bijgeloovige tijden had willen onder
houden, al had ik anders op menigen sabbat of niet, 
of maar eens gepredikt, indien ik mijn prediken naar 
het humeur van een mensch wat had kunnen schik
ken en voegen, en iets van Gods wil en Woord had 
willen verzwijgen en de oude palen en gewoonten 
geenszins verzetten, en alle leeraars rondom in hun 
rust, manier en vormen laten, dan had ik daar een 
recht aangenaam leeraar geweest; maar nu ik Gods 
Woord zuiverlijk wil volgen, en geheel den raad 
en wil des Heeren verkondigen, en besloten ben 
tegen alle zonden en fouten, kwade gewoonten, voe
gingen, vleeschelijke bezadigdheid, inschikkelijkheid, 
correspondentiën en genaamde voorzichtigheid van 
de kinderen dezer wereld mij te stellen, en alle 
sleurdienst, bijgeloof en bijgeloovige tijden en dagen, 
e n z- tegen te gaan en te verwerpen, en de sabbatten 
geheel in openlijke en geheime oefeningen door te 
brengen, en anderen daartoe te dringen, en zoo alles 
naar den regel van 't Woord te schikken, zoo wil 
men mij wel gaarne missen, en men zoekt liever een 
ander, die beter alles, wat daarin oefening is, zal 
kunnen inschikken. Ik ben wel tevreden, hier in ons 
land te blijven, en berust in deze voorzienigheid 
Gods, als mij ten goede; mij verzekerende, dat mij 
geluk totnogtoe, zoo ook in 't vervolg van mijn 
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leven, genoegzame gelegenheid van den Heere zal 
o-egeven worden, wat ook de kerkehjken m üerke-
raden en Synoden, en elders daartegen woelen en 
woeden, om mijn talent aan te leggen. Nu is er 
ook hoop, dat wij elkander meer mochten zien; im
mers dat ik met 'schrijven, indien 't niet geschieden 
kan door mondelinge aanspraak, ulieden meermaal 
tot opwekking zal zijn; gelijk ik ook nu gaarne was. 

Ik heb op dien gewenschten dag des Heeren twee
maal tot ulieden gepredikt uit Gal. 2:19, 20, en 
toen in het breede een evangelische en beweeglijke 
noodiging, naardien ik kon, uit den naam mijns Hee
ren Jezus Christus gedaan, en helder aangetoond, 
hoedanig men aan de wet zou sterven, en bode 
leven, mits volgens het evangelie, en den eisch van 
't genadeverbond, Christus te maken tot de tontem 
van al ons geestelijk leven, troost, heiligheid en 
sterkte; en tot besluit deed ik mijn beklag over 
eenige dingen, en gaf ettelijke regelen tot uheder 
bestiering. Het zal niet van onnut zijn, dit m het kort 
te verhalen en te noemen, doch zonder uitbreiding. 
Mijn beklag deed ik over eenige dingen omtrent 
mij, en over eenige dingen omtrent ulieden. Om
trent mij, beklaagde ik, en betuigde leedwezen over 
deze vier dingen: 1. Over mijn gebrek aan ernst en 
geestelijkheid in 't openbaar prediken en bidden, 
terwijl 'ik onder ulieden was. 2. Over mijn atzwerven 
in mijn prediken tot vele dingen, m plaats van ge
durig Christus, het evangelie, en 't genadeverbond 
in haar volheid en heerlijkheid voor te stellen. 
3. Over mijn gebrekkige, en niet zoo voorbeeldig 
heiligen wandel in 't midden van ulieden gelijk het 
betaamde. 4, Over mijn gebrek en veelvuldig ver
zuim omtrent de huisbezoeken, mr, met studeeren 
ophoudende, als ik had moeten gaan van hms tot 
huis; over deze vier dingen beklaagde ik mn bizon
der; doch ik betuigde mij geenszins te beklagen 
over mijn verwerping en bestrijding van de iormu-
lierdienst, van de teestdaghouding, en van de uit
sluiting van de kerkelijke macht door de overheden, 
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noch ook over mijn lijden wegens dat mijn doen; maar 
integendeel, ik ontdekte ulieden mijn vreugde en 
zoete verkwikking, die ik daarover, en daarin vond 
gevende den Heere dat getuigenis, dat ik mijn lion-
derdvoud ontving met de vervolging, zoodat mij niet 
alleen niets ontbrak naar het lichaam, maar ook dat 
onder al de bittere tegenkanting der leeraars hier en 
daar, nochtans de Heere niet naliet mijn werk te 
zegenen, en schijnsel daarover te geven, ten goede 
van vele zielen. Omtrent ulieden deed ik rnijh be
klag over deze drie dingen: 1. Dat ik hoorde, dat 
sommige goeden onder ulieden wankelende waren 
en naar eemge dwalende bevattingen en wijzen van' 
doen overhellende. 2. Dat ik alleszins verstond, dat 
er verslapping en ijverloosheid in 't midden van 
ulieden te bespeuren was, openbaar en geheim. 3 

i -t zekerheid had, dat sommigen, die bij ons voor 
ontwijie baar vroom gerekend werden, tot eenige 
merkelijke en snoode ergernissen vervallen waren. 
Hiertegen gaf ik ulieden de navolgende bestieringen. 
Eerst belang ulieden gedraging omtrent de gansche 
Kerk; ik zeide: 1. Helpt deze Kerk van Nederland 
reformeeren, biddende en werkende daartoe, naar 
uw standplaats. 2. Wacht ulieden zeer van scheuring 
en afscheiding van de Kerk, en van al zulke per
sonen hoe schoon zij u ook voorkomen, die de af
scheiding praktiseeren en leeren. 3. Wacht u voor 
gronden, maximen en stellingen, dewelke voor zich 
tot scheuring dienen, en daartoe de weg banen, als 
namelnk: 1. Dat het gehoor van de prediking des 
Woords, al heeft men gelegenheid, niet volstrekt 
noodig is, en dat men dezelve wel zou mogen en 
kunnen missen, als men goede kennis heeft, en zich 
m t geheim veel oefent even alsof het geen altijd-
verbmdende instelling was. 2. Dat men met een, 
naar ons oordeel, geesteloozen, natuurlijken, en on-
herboren leeraar geen voordeel kan doen, en men 
niet gehouden is hem te hooren; ja dat een zoo
danige voor geen leeraar te houden is. 3. Dat het 
H. Avondmaal te genieten, zoo wanneer men ge-
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legenheid heeft, niet elk een noodig is, en dat men 
zonder dat alzoo wel zal groeien en getroost zijn. 
4. Dat men op den sabbatdag de morgen en na
middag openbare godsdienst niet gehouden is waar 
te nemen, maar dat men met ééne kerkgang tevreden 
mag zijn, en dat men ook op de werkdagen, als er 
gepredikt wordt, en wij gelegenheid hebben, niet 
gehouden is ter kerk te gaan. 5. Dat men in het 
toelaten tot de gemeenschap der Kerk, en in het 
afhouden van dezelve, eerst moet oordeelen, of iemand 
wedergeboren is, en als men hem zoodanig niet 
meent te bevinden, al is hij onergerlijk van wandel, 
en kennis heeft van de grondwaarheden, dat men 
hem moet afhouden, of afsnijden. 6. Dat men zich 
mag, ja moet afhouden van 't genot des avond-
maals, wanneer men ziet, dat door de leeraars tot 
de heilige tafel worden toegelaten onwetenden of 
ergerlijken of onherborenen ; alsof zulks 't middel ware 
van God ingesteld om de opzieners tot hun plicht 
te brengen. 7. Dat er geen zichtbare Kerk van 
Christus is, waarin goeden en kwaden, herborenen en 
onherborenen zijn, onderscheiden van de onzichtbare 
Kerk der ware'geloovigen; maar dat de vromen en 
begenadigden alleen van de Kerk zijn, en de anderen 
buiten de Kerk als de heidenen, en derhalve dat 
ook den kinderen der onwetenden, ergerlijken, onher
borenen den doop niet toekomt, noch diende bediend 
te worden. Dit waren de bestieringen, die gijlieden 
hebt waar te nemen omtrent de Kerk en tegen de 
scheuring. Ten andere: omtrent uw leeraars, die 
Christus over ulieden gesteld heeft, neem deze drie 
regelen waar: 1. Wekt hen op tot hun plicht, in 
leer en wandel, en zegt hen, dat ze hun bediening 
vervullen. 2. Maakt hen niet kleinmoedig en slap, 
en slapper, door hun predikdienst te verzuimen, en 
door achter hun rug of in hun aangezicht verkeer
delijk en smadelijk van hen te spreken. 3. Hebt ze 
lief] en eert ze in uw hart, en alleszins, en acht ze 
hoog om huns werks wil, en hebt medelijden met 
hun zwakheden, als gij die ziet, en bidt te meer 
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voor hen. Doch aangaande den leeraar D. Doelman, 
die mijn plaats tegen mijn wil heeft ingenomen, 
gedenkt wat ik aan hem, en aan ulieden hem aan
gaande, geschreven heb; gij kunt hem hooren, doch 
houdt hem met voor uw leeraar. Ten derde, neemt 
omtrent uw naasten deze bestieringen. 1. Wekt uw 
liefde veel op, eerst tot de vromen, dan ook tot na
tuurlijke menschen, tot uw vrienden, en buren. 2. Legt 
uwe talenten en genaden en gaven veel aan, tot nut 
uws naasten, en scherpt elkander op ten goede. 
d. Laat uwe onderlinge geheime vergaderingen niet 
na 4. Leest en verkeert te zamen in vrede en eenig-
heid, hoewel elkander bestraffende en vermanende 
naardat de gelegenheid vereischt. 5. Verdraagt el
kanders zwakheden, gebreken en vergissingen en 
komt de dwalenden te hulp, gedenkende, dat wij in 
de strijdende Kerk zijn, waar alles onvolmaakt is. 
len vierde, omtrent uw eigen wandel, onderhoudt 
deze weinige regelen: 1. Wacht u van ergernissen 
te geven ot te nemen, en waakt daartegen. 2. Viert 
den sabbat uit kracht van 't vierde gebod, en houdt 
die leer vast in uw oefening. 3. Neemt uw geheime 
geestelijke oefeningen naar uw geweten en teeder 
waar. 4. Doet uw huisplichten dagelijks omtrent uw 
nmsgenooten. 5. Weest ijverig van geest in uw sa-
mensprekingen van 't goede, in uw godsdiensten, 
in voor btods eer, wet, en waarheid, en kinderen, 
en voor de stichting te staan, en te werken. Dit 
alles heb ik toen gezegd, en opdat het niet verge
ten worde, stel ik het hier ter gedachtenis. 

Nu laat mij toe, dat ik ulieden eenige verdere be
stieringen omtrent uw beoefening der godzaligheid 
geer; welke deze zijn. 

1. Bestiering. Zoekt te hebben een diepen en blii-
venden mdruk, en heldere kennis van de boosheid én 
verdorvenheid van uw hart, zooals 't van nature is 
en zelfs nog na de bekeering in de geloovigen is;' 
houdt altijd een versch gevoelen en geheugen van 
uw zwakheid, armoede, en ellende; laat gedurig op 
uw ziel liggen een overtuigdheid, en klaar besef 
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van uw machteloosheid en bedriegelijkheid des har
ten; want dit is zeker, en ontwijfelbaar: gij hebt 
in uwen boezem een hart, 'twelk door en in zich-
zelve vijandschap is tegen God, hatende God en 
zijn wegen en wetten, en wederspannig zijnde tegen 
al zijne aanbiedingen en vriendelijkheden; gij hebt 
in uzelven een lichaam der zonde, 'twelk ten allen 
dage ten kwade neigt, aanzet en beweegt, ja som
tijds trekt en drijft, en 'twelk altijd het goede tegen
staat, en zich ' daartegen aankant, en daartegen 
spreekt en werkt; een hart, hetwelk ondankbaar 
atheistisch, afgodisch, zich zelve zoekende en beest
achtig is; gij hebt vleesch in u, 'twelk strijdt tegen 
den geest, dat is tegen 't werk en genade Gods in de 
ziel, en 'twelk niet toelaten wil, dat de ziel iets 
goeds doet, immers niet op een rechte wijze, en tot 
een recht eind; en hetwelk de ziel ras drijft tot een 
koers van wederspannigheid tegen God, en haar af
trekt van God recht te dienen, verwekkende daarin 
kwade bewegingen en genegenheden, en verkiezende 
de zijde van de zonde; gij hebt een hart, dat ver
raderlijk en bedriegelijk i's boven alle dingen, zoe
kende'den mensch alleszins te verderven en te ver
strikken, 't verstand te verduisteren, en met vooroor-
deelen te bezetten, en den wil en genegenheden te 
misleiden, te vervoeren, en gevangen te leiden achter 
de ongeoorloofde lusten. En daarbij moet gij altijd 
denken, dat gij in uzelven noch verstand of wijsheid, 
noch kracht of sterkte hebt, om die booze, machtige 
en listige vijand, die binnen in uwe ziel, gemoed, 
hart, en genegenheden verblijft, tegen te staan, om 
de verdorvenheid te dooden, en de plichten recht 
te betrachten ; en dit alles volgens de teksten : Rom. 
8:7, 13; Gal. 5 :17; Rom. 7:14, 15, enz. 23, 24; 
1 Cor. 2 :14; Hebr. 1 2 : 1 ; Jer. 17 :9 ; 2 Cor. 3 :5 , 
Joh. 15 :5 ; Jak. 1:13, 14. 

2. Bestiering. Arbeidt, om Jezus de Middelaar 
terdege te kennen; zoekt een vast en breed besef, 
en een krachtige overtuiging te hebben door het 
woord en door den geest, van Jezus' volheid en al-
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genoegzaamheid, van zijn vriendelijkheid, meedoo-
gendheid en barmhartigheid, van zijn volvaardigheid 
en willigheid, om zielen te behouden, en arme zon
daars te helpen, en van zijn getrouwheid en waar
heid, in zijn beloften uit te voeren. Dit moet bij u 
klaar en vast liggen: De Heere Jezus is algenoeg-
zaam, volkomenlijk welvoorzien van alles, wat een 
zondaar van noode heeft, namelijk van oogenzalf, 
kleeding, en goud met het vuur beproefd, van wijs
heid en heiligmaking; bij Hem is een volheid, ja 
alle volheid, juist naar den eisch en nood van de 
arme zondaars, recht gevoeglijk en passende op 
hun geval; Hij is ten volle en rijkelijk aangedaan 
met alle hoedanigheden, die Hem bekwaam maken, 
om volkomenlijk zalig te maken allen, die door 
Hem tot God willen komen, als hebbende alle macht 
in hemel en op aarde, en bizonder ook om den 
Geest te zenden, alles onder zijne voeten gesteld 
zijnde; want 't behaagde den Vader, dat alle vol
heid in Hem wonen zou, en al de schatten, onna
speurlijke schatten in Hem, ten goede des zondaars 
verborgen zouden zijn, zoodat Hij alles kan zijn in 
en aan allen, en tot alles, waartoe zij Hem mochten 
wenschen te gebruiken; en niet alleen is Hij alge-
noegzaam, maar ook zeer meedoogend en volvaar
dig, om ellendige zondaars met zijne genade en 
sterkte te helpen; Hij is een teeder en medelijdend 
Hoogepriester, Hij heeft teedere ingewanden, zoodat 
Hij het gekrookte riet niet zal verbreken, noch de 
rookende vlaswiek uitblusschen; Hij weet medelijden 
te hebben met den ellendige en verachte; en Hij 
staat ambtshalve verbonden als een Profeet, Leider 
en Gebieder des volks, om te zijn de Weg, de Waar
heid en het Leven, voor degenen die tot Hem ko
men, om tot den Vader gebracht te worden; Hij is 
de Borg en Middelaar des Verbonds; Hij is des 
Vaders knecht, en heeft commissie en last van Hem, 
dat Hij een iegelijk, die Hem aanschouwt en in Hem 
gelooft, het eeuwig leven geve, en heerlijk opwekke 
ten uitersten dage. En zijn Naam is Amen, de Ge-
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trouwe en waarachtige Getuige, die 'tgeen Hij be
loofd en ondernomen heeft, ook doen zal. Zoekt dan 
naast de kennis van uzelven, dat is van uw boos
heid, verdorvenheid en machteloosheid, de kennis 
van den Heere Jezus; bestudeert zijn rijkdom, ge
nade en goedheid, en legt gedurig onder de klare 
en krachtige overtuigingen, dat Hij is en alles heeft, 
wat gij tot de Godzaligheid en zaligheid van noode 
hebt, als die den Naam met recht draagt, dat Hij 
alles in allen vervult; want zoo spreekt de Schrift, 
Joh. 1 7 : 3 ; Col. 3 : 1 1 ; Ef. 1:22, 23; 3 : 8 ; Col. 1 : 
19; 2 : 3 , 9, 10. Hebr. 7 :25 ; 1 Cor. 1:30; Openb. 
3:18; Matth. 28:18; Jes. 1 1 : 2 ; 61 :1 , 2: Joh. 15: 
26; Jes. 42 :2 ; Hebr. 2:17, 18; 4 :15, 16; 5 : 2 ; 
Openb. 1:5. 

3. Bestiering. Beschouwt verstandig en geloovig de 
natuur en den inhoud van de drie Verbonden Gods, 
't Verbond der werken, 't Verbond der verlossing 
en 't Verbond der genade. Het eerste met Adam en 
al zijn nakomelingen in hem; het tweede_met Chris
tus de Middelaar; het derde met de uitverkorene 
geloovigen. Beschouwt wat een heerlijkheid en ge
luk er was in 't Verbond der werken, hetwelk God 
aanging met den mensch in den beginne, en hoe 
onmogelijk het nu na den val is, dat Verbond in 
eenig deel te volbrengen, en derhalve hoe 't zelve 
nu geenszins een weg des levens en der gerechtig
heid kan zijn; zoodat allen, die onder dat Verbond 
staan en blijven, eeuwig verloren moeten gaan. Maar 
wendt dan uw oogen tot het Verbond der verlossing 
of borgtocht, 'twelk Jehova met zijn Zoon als Mid
delaar en Borg gemaakt heeft van eeuwigheid, no
pende de weg, om de uitverkorene zondaars tot de 
heerlijkheid te brengen, en merkt verstandig op wat 
Christus daarin ondernomen, en waartoe Hij Zich 
verbonden heeft; en wederom, wat de Vader aan den 
Middelaar beloofd heeft, opdat het welbehagen des 
Heeren door zijn hand voorspoedig zou doorgaan; 
hoe Christus beloofde de menschelijke natuur aan 
te nemen, te worden onder de Wet, te komen on-
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der den vloek derzelve, volbrengende alle gerechtig
heid, dragende Gods toorn, en stervende wegens de 
zonden des volks den vervloekten dood des kruises, 
en latende vergieten zijn kostelijk bloed, om aan de 
gerechtigheid Gods te voldoen, en het geëischte 
rantsoen te betalen tot verlossing der uitverkorenen 
en om hen te heiligen, en tot de zaligheid te voe
ren. En hoe de Vader hem bijstand, voorspoed, ver
hooging en een zaad beloofde, en alle genade, hulp 
en zegen, welke noodig was voor degenen, voor 
welke Hij zijn leven zette en opofferde; zoodat in
dien tot 'de uitverkorenen niet gebracht werd alle 
genade, sterkte en heerlijkheid, Christus als Verlos
ser de eer van zijn getrouwheid aan den Vader zou 
verliezen, en zijn Vader de eer van getrouwheid, in 
zijn beloften aan den Zoon te volbrengen. Dan ziet 
ten derde op 't Verbond der Genade, 'twelk God 
indertijd maakt met de uitverkorenen, aan welke 
Hij Zi'chzelven tot een God, en alle genade en heer
lijkheid met Zichzelven wil geven, onder voorwaarde, 
dat zij door het geloof Christus omhelzen, en alle 
goed door zijn hand en in zijn Naam eischen, en 
ontvangen; een verbond, 'twelk eeuwigdurend en in 
alles wel vastgesteld en wel verzekerd is, waarin al 
hun heil, en daarbij al hun lust is en wezen moet. 
En let daar op alle bizondere heerlijke en getrouwe 
beloften, nopende al hetgeen de zondaars tot vrede, 
sterkte, overwinning der vijanden, troost; rechtvaar
digheid en leven van noode hebben; in dezelve is 
besloten vergeving, heiligmaking, wijsheid, ver
lossing en zaligheid, ja alles, wat tot dit leven, en 
tot de Godzaligheid en eeuwige heerlijkheid vereischt 
wordt; van deze drie verbonden spreekt de Schrift. 
Gen. 2:16, 17; Rom. 5:12; 8 :3 , 4; Jes. 42:1—4; 
49:6—8; 52:13, 15; 53:4—6, 8, 10—12; 2 Cor. 
5 : 2 1 ; Jer. 31:33, 34; 32:39, 40; 3 3 : 8 ; Ezech. 11 : 
19 ; 36 : 25—28, 33 ; 1 Cor. 1: 30 ; 2 Sam. 23 : 5 ; Rom. 
16:20; 6 :14; Ps. 84:6, 8, 12; 89:20—22, 29, 30, 
36—38; Jes. 61 :1 , 2. Matth. 12:18. 

4. Bestiering. Ziet steeds alle beloften, en beloofde 
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zegeningen in Jezus1 hand; dewijl Hij niet alleen de 
Verdiener, maar ook de groote Uitdeeler der be
loofde genade is. Dat zal helpen, om te meer 
vertrouwen te hebben van de volbrenging der be
loften, en uitdeeling der zegeningen, die Hij ver
dorven heeft. Christus Jezus is niet alleen de Mid-
lelaar en Borg van 't Verbond der Genade, en de 
3evestiger van alle beloften, die God aan zondaars 
gedaan heeft. Maar Hij is ook van den Vader ge
peld om de groote Schatmeester te zijn, van alle 
oeloofde zegeningen; aan Hem is de uitreiking en 
Dedeeling van alle kostelijke en groote beloften en 
verworvene weldaden toevertrouwt; Hij is uitvoer-
ier van 't Testament, 'twelk Hij met zijn dood ver-
egelde; al het gericht is Hem toebetrouwd, als 
leer van allen; in zijn hand is alle macht gegeven, 

zoodat Hij zelfs Degene is, die al wat wij van den 
Vader in zijn Naam bidden, doen zal, gelijk Hij 
gesproken heeft; Hij is de overste Leidsman en 
Toleinder onzes geloofs, en Hij zelfs vervult alles 

allen; Hij brengt de vruchten in de zijnen voort, 
en is als de dauw voor haar, en als de regen op 
'iet nagras; Hij blaast hen aan, en Hij bevochtigt 
len; de gaven die Hij ontvangen heeft, geeft Hij 
len zijnen; zij ontvangen die uit de tweede hand, 

' Christus. Joh. 14:13, 14; 5 :22; Matth. 28:18; 
land. 5 :31 ; 2 Cor. 1:20; Rom. 15 :8 ; Hebr ,7 :22; 
:6; 9:15, 16; Hoogl. 4 :16 ; Hos. 14 :5 ; Jes. 27 :3 ; 

M. 1:19; Ef. 1 :3 ; Ps. 68:19, 20; Ef. 4 : 8 . 
5. Bestiering. Zoekt recht te verstaan, en te vat

ten, wat het is, in Jezus te gelooven, namelijk, niet 
listorisch alleen aan te nemen en toe te stemmen 
iet het verstand, wat hem aangaande in het Evan-

jelie is geopenbaard, van zijn persoon, naturen, 
ambten en staten, van zijn lijden, gehoorzaamheid, 
lood, opstanding, hemelvaart, enz. ook dit, zich 

verzekeren, en vast te vertrouwen, dat Christus 
illes gedaan en geleden heeft voor u, en nog verder 
poor u doen zal, wat tot uw zaligheid.behoort: want 
beide die dingen kunnen gevonden worden, waar 
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geen waarachtig geloof in Christus is ; en 't geloof 
kan zijn, en is menigmaal zonder 't laatste, te weten 
zonder die verzekerdheid. Maar weet, dat gelooven 
in Christus, is een daad van uw hart en wil, waar
door gij aanneemt en aangrijpt Christus voor uzel-
ven, opdat Hij uwe zij, met al wat Hij voor zondaren 
heeft, is, en doet, een daad waardoor gij willig en 
hartelijk tevreden en wenschende zijt, dat Christus 
u tot'leven, gerechtigheid en zaligheid, tot Borg, 
Middelaar en Medicijnmeester, tot Profeet, Priester 
en Koning, tot sterkte, heiligmaking, en alles zij; 
' t i s een daad, waardoor gij uitgaande uit uzelven, 
uzelven naar Christus wendt, en Hem aanschouwt, 
verkiest, en naar Hem toevlucht neemt, en komt met 
uw hart, opdat Hij u een volmaakte Heiland en Za
ligmaker zrj; gevende te gelijk uzelven aan Hem 
over, en in zijn hand, als uw Hoofd, Heer en Man, 
met al wat gij zijt en hebt, in al uwe ellende, 
schuldigheid, machteloosheid en rampzaligheid, om 
van Hem en om zijnentwil, zoodanig geformeerd, 
en gemaakt te worden, gelijk gij wezen moet; ' t is 
een daad van volvaardigheid des harten, waardoor 
gij willig zijt, aan Hem te kleven, op Hem te be
trouwen, te leunen en te rusten als een Algenoeg-
zame helper voor een zondaar, en al uw last op 
Hem te werpen, en in Hem gevonden te worden, 
hebbende zijne gerechtigheid en sterkte, volgens de 
teksten: Ef. 1:13; Hand. 9 :7 , 38: Joh. 3:14—16, 
18; 6:35, 57; Jes. 45:22, 24; Joh. 1:12, 16; Rom. 
13:14; 1 Petr. 2 : 6 , 7 ; Joh. 1 5 : 5 ; Jes. 32 :2 ; 25 :4 ; 
Ef. 3 : 17; 1 Cor. 1: 30; 6 : 17 ; Ef. 5 : 30. Pil. 3: 8, 9. 

6. Bestiering. Legt bij uw ziel weg een klare ken
nis en bevatting van de wijze, hoe Christus Zich aan 
een zondaar aanbiedt, opdat Hij recht wel werd aan
genomen, omhelsd, en verkoren. Dit is ten hoogste 
noodig, omdat gij uw daad des geloofs hieraan altijd 
zult beproeven, of die op een rechte wijze van u 
betracht wordt en betracht is; ten einde dezelve 
u tot een groot merkteeken van genade verstrekke. 
En hier zoudt gij niet alleen uw verstand zoeken 

m 
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wel verlicht te krijgen uit Gods Woord, omtrent de 
wijze van aanbieding en aanneming ; maar ook trach
ten, in uw oordeel te hebben een volle en breede 
goedkeuring van die wijze. Namelijk, God stelt Chris
tus voor, en biedt Hem aan, en Christus biedt Zich-
zelven aan, mits dat men den heelen Christus in al zijn 
ambten hartelijk en dadelijk aanneme; en dat men 
willig zij, van al zijn blindheden, dwaasheden en zon
den te scheiden, en verlost, en geholpen te worden 
door zijn Geest, en Hem te gebruiken en te ontvangen 
tegen alles, wat ons ellendig maakt en tegen alles wat 
ons gelukkig kan maken, als de Algenoegzame en vol
maakte Zaligmaker; en dat men ook willig zij, de 
kruisen en verdrukkingen op te nemen, en te onder
gaan, welke door de boosheid der wereld, en op Gods 
heilig bestel, op het hartelijk aannemen van Chris
tus volgen zullen; en bizonderlijk, mits dat men 
alles van God, van Christus hand, en om zijnentwil, 
om niet, en uit vrije genade ontvange, zonder met 
eigen werken, droefheid, tranen en lijden, iets van 
Gods gunst en gaven te willen verdienen, of ver
werven. Nu, hoe billijk is het, en hoe liefelijk en 
wenschelijk voor ons zondaars, dat wij Jezus tot al
les willen hebben, waartoe wij Hem van noode heb
ben? zoowel tot een Koning, om onze zonden ten 
onder te brengen, en te dooden, en ons heilig te 
doen wandelen, als tot een Priester, om voor ons 
te voldoen door zijn lijden, en voor ons te bidden, 
en te pleiten, en als een Profeet, om ons de waar
heden Gods te leeren, en te leiden op den rechten 
weg, en ontdekkingen te geven van de yerborgen-
heden? is het niet zeer begeerlijk, dat hij ook onze 
meest aanleggende en kwellende verdorvenheden wil 
kruisigen, en ons daarvan verlossen? ja is het kruis 
niet begeerlijk en wenschelijk, dat om zijn Naam 

j zoude gedragen worden, nademaal hij het niet alleen 
wil helpen dragen, toonende zich genadiglijk en 

i troostelijk tegenwoordig, maar ook daar op wil geven 
! honderdvoud tot vergelding in dit leven, en hierna 
het eeuwige leven? En wie kan er wat tegen heb-
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ben, dat de Heere alles om niet wil geven, zonder 
prijs, en dat Hi} onze bevlekte en gebrekkige goede 
werken niet wil inlaten, om naast Jezus verdiensten 
te staan, welke oorzaak zijn van de vruchten van 
zijn lüden, liefde en genade? 1 Cor. 1 : 30; Jes. 45 : 24; 
F'il. 3 : 10, 11 ; Luk. 19 : 14, 27 ; Jes. 55 :1 ; Gal. 2 : 16 ; 
Rom. 3 : 24, 27 ; Matth. 16 : 24; 10 : 38 ; Mark. 8 : 29, 
30, 34, 35; Ps. 45:12; Luk. 9 :33 ; Jes. 43:2 . 

7. Bestiering. Begrijpt wel, dat de grond, waarop 
een zondaar in Christus gelooft, en Hem aanneemt 
tot zijn al, zoodanig is, dat hij even zooveel vrijheid, 
verlof en recht heeft, om Hem aan te grijpen, tot 
Hem toevlucht te nemen, en in Hem te gelooven, 
als hij in 't duister is, als wanneer hij licht heeft 
in zijne ziel; evenzoo veel als hij zwak en machte
loos is in zijn gevoelen, als wanneer hij sterk is, 
even zooveel als hij geen teekenen, blijken, noch 
vruchten van genade ziet, als wanneer hij die ziet, 
even zooveel als hij in zijn eigen oogen genadeloos, 
verloren, rampzalig, en onder den vloek is, als wan
neer hij in zijn oordeel behouden, gelukzalig, en 
van den vloek verlost is ; de grond is dezelfde, en 
even goed, en even groot, in den eenen en den anderen 
staat; een goddelooze en onheilige heeft denzelfden 
grond, om naar Christus uit te gaan, en Hem aan 
te nemen, en te verkiezen tot alles, die een vrome 
en begenadigde heeft. Merkt wel, ik zeg niet, zij 
hebben evenveel deel aan Christus, en evenveel be
zitting en verzekerdheid, en evenveel zoete en troos-
telijke vrijmoedigheid, en blijken tot vrijmoedigheid ; 
ook spreek ik niet van een geloof van baarblijke-
lijkheid, en verzekerdheid, of van een wederinkee-
rende daad des geloofs ; maar ik wil zeggen, zij 
hebben 't zelfde fundament, en grond, en verlof, en 
recht, om op Jezus te zien, om uit te gaan, en te 
gaan aankleven, en toevlucht tot Hem te nemen, 
en Hem te verkiezen voor den hunnen, en tot hun 
Heiland, Vredevorst, sterkte en genezing. Want dit, 
en dit alleen is dezelfde grond, waarop men mag, 
en Christus moet aangrijpen, en tot Hem komen, 
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omdat er van God door zijn Woord en dienaars, 
een aanbieding van Hem aan de zondaars is, aan 
allerlei zondaars, in wat staat zij ook zijn; en om
dat de zondaars tot Hem worden geroepen en ge-
noodigd, ja hen geboden wordt, onder de hoogste 
bedreiging van straf en ongenade hoedanig zij ook 
zijn, in Hem te gelooven, en Hem te maken tot 
hun al; zij mogen, en moeten allen gelooven in 
Hem, omd'at God Christus gegeven heeft, en Hem, 
daartoe heeft voorgesteld als van alles wel voor
zien; en omdat ze Hem van noode hebben Deze 
grond blijft altijd dezelfde, en die vermindert noch 
verandert niet, 'hoedanig ook onze verandering en 
ongestalte zij; 't is waar, vorige en tegenwoordige 
geSade geeft wel veel troost, verkwikking en hulp; 
maar zij legt geen nieuwen noch anderen grond tot 
aankleving en toevlucht tot Christus, die wij met 
hadden, eer wij die genade hadden ontvangen. I J oh. 
3 :23 ; Hand. 16 :31 ; Mark. 16:15, 16; Joh. "6-27-
28, 29. Jes. 55:2, 3 ; Matth 11:28; Openb. 21 ::6 
2 2 : 1 7 ; Joh. 8:29; Joh. 3:18, 36. Jes. 45:22 
Rom. 3 :25 ; 4 : 5 . „ .. , , , 

8. Bestiering. Leert boven alle dingen de kunst 
om door het geloof te leven en te wandelen, dat is, 
van Christus, en 't genadeverbond en 't evangelie 
te gebruiken, tot bevordering van licht, leven, vrede, 
troost, sterkte en heiligmaking. Dit moet niet duis
ter voor u zijn; want het is uw leven. Door dit 
leven en oefenen des geloots, wandelt men m de 
wereld met God, en wordt men Gode meer en meer 
gelijkvormig. Evangelisch moet men werken en 
niet wettisch, of er is geen voorspoed te wachten; 
het dooden en verbreken van zonden, en het voort
brengen van vruchten der heiligheid, en het groeien 
en toenemen in hetzelve, moet en kan alleen ge
schieden, door gebruik te maken van het evangelie, 
in al de voorvallen onzes levens, met alleen van de 
evangelische beweegredenen, maar ook bizonder van 
de evangelische invloeden, uit de beloften en toe
zeggingen des evangelies, en uit Christus dood en 
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leven; al wie dit niet doet, moet noodzakelijk ma
ger en zwak zijn, en onder de macht der verdor
venheid blijven, welk een goede gedaante en ver
tooning hij daar ook mocht opzetten. Derhalve 
hierin zoudt gij niet onwetend moeten zijn; gij moet 
weten, Christus tot alles te gebruiken, Hem tot 
alles in te roepen, en mede te nemen, zijn raad, 
hulp en sterkte aan te vatten, en zoo aan 't werk 
te gaan, wanneer eenige verzoeking of zonde te be
strijden is, of eenig goed werk te doen is; het oog 
des geloofs moet steeds op Hem geslagen zijn; de 
mond des geloofs moet tot Hem geopend, en wijd 
gapende zijn; de hand der ziel, 't geloof, moet naar 
Hem en naar zijn kracht grijpen; de voet des ge
loofs moet tot Hem komen en loopen, en toevlucht 
nemen; 't geloof moet al den last, en zorg op Hem 
werpen en wentelen; 't geloof moet alles zuigen uit 
Jezus als de geopende en altijd vloeiende fontein 
van al onzen nooddruft; de beloften moeten door 
't geloof omhelsd worden, zoo de algemeene, als de 
bizondere beloften; en de vervulling daarvan moet 
door de hand des geloofs, al zuchtende, als uitge
perst worden ; alleszins moet men door 't geloof zich 
wenden, in al wat men te doen heeft, in 't stuk 
van Godzaligheid tot het rijke magazijn, en de volle 
schatkist der genade, dewelke in 't genadeverbond, 
en in Christus is opgelegd, en halen vandaar al onze 
wapenen, al ons voortgang en uitwerking, opdat men 
door Christus, ons kracht gevende, alles vermoge te 
doen. Dit is de kunst der kunsten in het christelijk 
leven; aldus verheerlijkt men God en Christus het 
meest, ja alleen; en dus vernedert men en verlaagt 
men hem alleszins, terwijl men zoodoende op den 
heiligen weg voorspoedig voortloopt. Dit geeft 
ons het Woord Gods te kennen, Gal. 2 : 20 ; 2 Cor. 
5 :7 ; Hebr. 10 :38; Jes. 55 : 2 ; 27 : 5; 64: 7; 1 Cor. 
1:30; Ef. 6:10; Fil. 4:13; Joh. 15:5; 2Cor. 12:10. 

9. Bestiering. Gebruikt Christus eerst tot recht-
vaardigmaking, verzoening, vrede, en tot deel en 
hoop van de eeuwige kroon en zaligheid, eer gij 
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Hem tot heiligmaking gebruikt. Begint niet van de 
heiligmaking, om dan daarna te zoeken de recht-
vaardigmaking; maar zoekt eerst uw ontwaakt en 
beschuldigd geweten gerust te stellen, door Chris
tus in het geloof aan te grijpen; en aan den Vader 
te vertoonen, tot verzoening, vergeving, vrede en 
vrijspraak, en zoekt daarop dan de heiligmaking; 
want door Christus aan te nemen tot rechtvaardig-
making, wordt gij een met Hem, en komt gij uit 
den staat van vijandschap tot een staat van vrede; 
hebbende zijn gerechtigheid als een kleed aan
gedaan door het geloof, zoo hebt gij recht op al 
zijn andere weldaden en zegeningen; en derhalve, 
aisdan, en dan alleen kunt gij uit Hem kracht trek
ken tot heiligheid des harten en des levens, en tot 
voortbrenging van goede vruchten; maakt dit dan 
uw eerste werk; en zulks niet alleen, wanneer gij 
eerst, op de eerste bekeering, tot Christus komt, 
en uw hand des geloofs aan Hem slaat, en het oog 
op Hem vestigt, maar ook daarna als gij in eenige 
zonde gevallen zijt; verzoent eerst de schuld, door 
uw hand te leggen op het Lam Gods, en door 
't bloed van den Zoon Gods in geloof aan te grijpen, 
en op uw geweten te springen, en daarmede bij God 
te komen tot vergeving en bevrediging; en laat 
dan voorts uw geloof op Hem en op 't verbond der 
genade werken tot heiligmaking. Verstaat het niet 
zoo, dat gij eerst moet weten en verzekerd zijn, dat 
gij gerechtvaardigd en verzoend zijt, en uw zonden 
vergeven; maar gij moet in het geloof eerst daartoe 
uitgaan, uzelven op Hem werpen, op Hem rusten, 
Hem aankleven en aanhangen. Daarna zult gij met 
vrucht en met te meer vrijmoedigheid des geloofs 
en verwachting der hoop, de genezing en verbete
ring uit diezelfde fontein zoeken, en tegemoet zien. 
Ziet 1 Cor. 1:30; Rom. 5:1—3. Hand. 10:43; Ef. 
3:12. Rom. 13:14; 1 Joh. 2 : 2 ; 1:7, 9, 10. 

10. Bestiering. Schrijft niet te veel toe aan de 
droefheid over uwe zonden, alsof die iets toebracht 
tot het maken van uw verzoening met God, tot 
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stilling van Gods toorn, of tot voldoening aan Gods 
gerechtigheid, want dat wordt alleen en volkomen 
teweeggebracht door Christus' verdiensten; en ook 
onze droefheid en tranen over onze misdragingen 
en verdorvenheden, vloeien af van den Heere Jezus, 
als de verdienende, en van den Geest als de wer
kende oorzaak, zoodat ze als genadegiften en ge
schenken moeten erkend worden. En voor zooveel 
zij van ons komen, zijn zij bevlekte dingen, welke 
wel dienen tot bevordering van den haat en wal
ging van de zonden, en tot verwakkering van de 
begeerte en poging naar nauwer gehoorzaamheid 
aan den Heere, maar niet tot onzer bevrediging. En 
uit dezelfde reden mogen wij geen verzoenende noch 
verdienende kracht stellen in eenige van onze wer
ken, welke wij in Christus kracht, door zijn Geest 
en genade, in geloof en liefde doen; waarover wij 
God en Christus te meer verschuldigd zijn. Al onze 
hoop moet op Christus zijn, en 't vrije volle genade
verbond; daardoor hebben wij vrijmoedigheid en 
verwachting; en tot dezelve mogen en moeten wij 
toevlucht nemen, en uitzien, als ons in ons gevoelen 
de droefheid en heiligheid zonderling ontbreekt, en 
't missen van dien ons zeer ellendig maakt. 2 Cor. 
7:10, 11; Ps. 51 :6 ; 38:5, 10, 11, 16, 18, 19,22,23; 
Zach. 12:10; Luk. 22 :61 ; Ef. 2 : 8 , 9; 2 Tim. 1:9; 
Luk. 7:38, 47, 48; Hand. 5 :31 . 

11. Bestiering. Hoe zwak gij uzelven ook voelt 
tot eenigen plicht, waartoe de Heere u roept, gaat 
er toe, na behoorlijke voorbereiding en toeschik
king, in de kracht van den Heere Jezus, opziende 
naar zijn hulp met geloovige verzuchtingen, zelfs 
terwijl gij van binnen en van buiten veel tegenstand 
gewaar wordt, wetende, dat gij ieder oogenblik le
ven en werken moet, door een kracht, die van bui
ten inkomt, zijnde van uzelven niet bekwaam tot 
eenig goed, en' niet vermogend iets te doen zonder 
Christus, zelfs als gij al bekeerd zijt ; ook bewust 
zijnde, dat Gods kracht in gevoelde zwakheid vol
bracht wordt, zoodat gij sterk zijt en sterk wordt, 
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als gij u zwak voelt, opdat alle eer tot Christus 
korne. Wordt dan niet moedeloos noch afgeschrikt 
van een plicht te aanvaarden, omdat gij uw mach
teloosheid en veel wederstand gewaar wordt, geden
kende, dat Hij, die het willen geeft, ook het vol
brengen zal geven, als die het heele werk en al uwe 
werken in u, voor u en met u verrichten moet. Ziet 
dan op naar Hem om bijstand, van Wien al uwe 
kracht komt; en valt aan 't betrachten van iedere 
gebodene plicht, biedende u Gode aan, als gereed 
en willig, opdat gij hebbende gearbeid en gewerkt, 
daarna met volle toestemming moogt zeggen; ik 
heb gearbeid, maar niet ik, maar de genade Gods 
die met mij was. Col. 3 :17; Hebr. 10:38; 2 Cor. 
3 : 5 ; Joh. 1 5 : 5 ; 2 Cor. 12:9, 10; 1 Cor 15:10; 
Fil. 1:6; 2:12, 13; Jes. 26:12; Ps. 138:8; 2 Cor. 
8 • 12 

12.'Bestiering. Als gij licht, leven, hulp en sterkte 
zoekt en begeert, zoo houdt u in en onder een naar
stig gebruik der ingestelde middelen, en wacht al-
zoo op den Heere, en op zijn geest; gij kent de 
Fontein van alle genade, 't past u daarvoor open 
te leggen en te wachten, uitziende om te ontvangen, 
'tgeen gij wenscht, doch in het vlijtige gebruik der 
middelen, van God vastgesteld en geboden te ge
bruiken, namelijk in 't lezen, overdenken, bidden, 
samenspreken met vromen, hooren van predikanten 
en predikatiën enz. De Heere heeft u daaraan ge
bonden, en daardoor pleegt Hij, en heeft Hij ver-
kozen tot de zielen in genade te komen, hoewel Hy 
naar zijn Souvereiniteit op andere tijden en wijzen 
komen mag en somtijds komt. Maar van twee din
gen zoudt gij u hier zorgvuldig wachten. Eerst, van 
op eenige middelen te rusten en te vertrouwen, en 
de zaak of zegen zelfs van de middelen te gemoet 
te zien; want 't zijn maar middelen, en niet de 
hoofdoorzaak ; gebruik ze dan met zelfverloochening, 
afhangende alleen van den Heere, en steunende al
leen op Hem, uwe hoop en verwachting van de mid
delen afgetrokken hebbende. Want de werkende 
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oorzaak van alle genade is enkel Gods Geest; op 
Dien moet gij zien en wachten, eveneens alsof gij 
geen middel gebruikte, dewijl de middelen, afgezon
derd van den Geest, koude en doode betrachtingen 
zijn, geen licht, leven, warmte, hulp of sterkte ge
vende; die eere en dat werk komt den Heere toe. 
Ten andere: wacht u wel, dat gij de middelen slap, 
slordig en bedriegelijk gebruiken zoudt, omdat gij 
weet, dat ze de zaak zelfs niet geven kunnen; maar 
gebruikt ze vlijtig, arbeidzaam, oprecht en ernstig, 
evenzoo alsof die de zaak konden uitleveren en uitwer
ken; dat is uw plicht en Gods gebod; de genade is 
Gods werk en gift, welke Hij op zijn tijd, wijze en 
maat naar zijp. goedvinden voortbrengt. Ondertus-
schen staat gij en wacht, wendt u, verlangt, ziet op 
en ziet uit, hongert, begeert, gaapt, opent wijd uwen 
mond, en reikhalst naar den Geest zelf, n'ederlig-
gende voor zijn stralen en invloeden, totdat Hij Zich 
onder de middelen, onder 't lezen, bidden, preeken, 
samenspreken enz. openbaart en uitlaat, over de 
middelen ademt, om die nuttig te maken, en u daarin 
ontmoet. De Heere wacht zelfs om u genadig te 
zijn, en Hij roemt ze gelukzalig, die onder 't ge
bruik der middelen op Hem wachtende zijn, heb
bende voor hen groote goederen opgelegd. Matth. 
18 : 20 ; Hebr. 10 : 25 ; 1 Thess. 5 : 20 ; Matth. 7 : 7 , 8 ; 
Rom. 10:14; Joh. 5 : 3 - 6 ; Spreuk. 24:31, 32, 34; 
Jer. 48 : 10 ; Jes. 30 : 18 ; 40 : 31 ; 64 : 4. 

13. Bestiering. Zoekt, en gebruikt dagelijks Jezus 
Christus, zoowel in zijn Profetisch ambt, als in zijn 
Priesterlijk en Koninklijk ambt. Dit wordt veel na
gelaten en verzuimd, met weinig beschuldiging van het 
geweten. Doch het is een zeer noodige regel; want 
gij hebt dat ambt zoo wel van noode, als de andere, 
en dat ieder dag, ja oogenblik. Want gelijk onze 
vervreemding van God, en vijandschap tegen Hem, 
riep om zijn Priesterambt en offerande, en onze 
machteloosheid en wederspannigheid, om zijn Ko
ninklijk ambt, zoo roept onze onwetendheid," blind
heid, slechtheid, dwaasheid, afzwerving en vaardig-
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heid, om te missen en te dwalen, om zijn Profetisch, 
ambt; wij zijn, ook nadat het licht ons heeft be
gonnen te bestralen, en de oogen te openen, nog 
veel verduisterd in ons verstand, en dwalende van 
harten, en vol misvattingen, en vooroordeelen tegen de 
waarheden Gods; wij zien niet terdege, wie en hoe-
danigen wij zijn; wat en hoedanig God is, wat onze 
plicht is, en op wat wijze te verrichten; hoedanig 
de verborgenheden van Gods Koninkrijk zijn, wie 
en hoedanig onze vijanden zijn, en welk hunne listige 
aanslagen, en gedachten tegen ons; wij kennen maar 
ten deele, en moeten derhalve gedurig groeien in de 
kennis, zoowel als in de genade van Christus; ook 
zijn wij in het midden van veel verleiders en dwaal-
geesten, die binnen en buiten de Kerk zijn, en nieuwe 
leeringen en stellingen tegen het woord Gods be-
driegelijk invoeren, en oppronken ; zoodat zelfs be
genadigde in gevaar zijn, van af te zwerven. ISu, 
Christus is de Leeraar van God gekomen, de groote 
Profeet, door wien al de uitverkorenen van God ge
leerd worden ; hij is de wezenlijke wijsheid des Vaders, 
en ons van Gode geworden tot wijsheid; hij is de 
waarheid en waarachtige getuige, de Meester, die 
alleen leert wat nut is, en niemand leert gelijk Hij ; 
Hij is de getrouwe Leidsman, wiens Naam is, leider 
des volks, de overste Leidsman onzes geloofs, en 
onzer zaligheid; dewelke maakt, dat de onbedacht-
zamen de wetenschap verstaan; die de blinde leidt 
door den weg, dien zij niet geweten hebben, en hen 
doet treden door de paden, die zij met gekend heb
ben, die de duisternis voor hun aangezicht ten licht 
maakt, en het kromme tot recht; Hij is het licht 
der heidenen, 't licht der wereld, 't waarachtige licht, 
verlichtende een iegelijk mensch komende in de we
reld, en voor de zijnen 't licht des levens._ Derhalve 
zijt wel gewaarschuwd, dat zoozeer, als gij dagelijks 
van Hem sterkte zoekt tot den strijd, en tot de 
plichten, gij ook alzoo zoekt wel meer licht, kennis, 
onderwijzing en opklaringen der waarheden ; legt voor 
die Zonhe der Gerechtigheid neder, met een geloovig 
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uitzien, opdat gij iedere waarheid in zijn licht zien 
moogt, en dezelve dan zoudt aankleven', vasthouden 
en_beschermen; zucht tot Hem steeds in geloof, dat 
Hij den Geest der waarheid in meerder mate zende, 
die u alles leert, en in alle waarheid leidt en be
vestigt; en dat hij u bestiere in alle donkere ge
vallen, en u beware van dwalingen, uwe twijfelingen 
opklare, uwe wolken verdrijve, en uwe misvattingen 
en verkeerdheden aanwijze, en verbetere. Dat hij u 
toone uwe blindheid; dwaasheid, bedriegelijkhéid, 
geveinsdheid, zelfzoeking, afgoderij en boosheid des 
harten, en uwe gereedheid om te missen en af te 
zwerven; dat Hij u den Vader toone en openbare, 
en de verborgenheden des Koninkrijks openlegge. 
Steunt toch niet op uw verstand, kennis en geleerd
heid, gauwigheid in 't twisten, studie, bekwaamhe
den, bevlijtiging, noch op boeken, professoren, leer
aars, en ervarene en vlugge christenen ; noch op uw 
besluiten en voornemen, zoo gij den Heere Jezus 
niet hebt tot een leermeester, die alle zullen u van 
dwalingen niet bewaren in een tijd van verzoeking; 
maar loopt tot Christus, opdat Hij u de waarheden 
leere, en in uw gemoed indrukke, en de tegenover
gestelde dwalingen doe onderkennen, vermijden, 
tegenstaan^ en bestrijden, nadert steeds tot Hem, op 
dat Hij zijn licht en waarheid zende, om u te ge
leiden, oefent uw geloof en begeerten zoodanig om
trent Hem, opdat Hij u de waarheden zoo leere, 
gelijk zij in Hem zijn, zoodat ze u mogen over-
heerschen, en meester zijn, u omgorden, en gevangen 
nemen, en dat gij die moogt gehoorzamen en ont
vangen in de liefde, en daarin wandelen, en dezelve 
doen, ja, dat gij de minste waarheden ook moogt 
vasthouden, hoog schatten, en als een rijke schat 
in uw hart opleggen, en geenszins verloochenen, 
noch ook tot de minste dwalingen moogt vervallen ; 
zoekt van Hem dagelijks vermeerdering van gehei
ligde en heiligmakende kennis, vernederende en zi el-
veranderende wijsheid, die zich meest in heilige daden, 
en niet zoo zeer in woorden, samensprekingen, twis-
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ten en vlugge bevattingen, welke in de hersenen 
liggen en zweven, uitdrukke : Spr. 9 :9 , 10 ; Ps. 
111 : 10 ; Ef. 4 : 18,20,21 ; Jes. 42 : 16 ; 58 : 11 ; 49 : 10 
Spr. 3 6; Ps. 2 5 : 5 ; Joh. 1 6 : 1 3 - 1 5 ; Col. 2 : 3 
Joh. 1 : 18 ; Spr. 8 ; Ps. 86 : 11 ; 36 : 13 ; 143 : 10 
1 Joh. 1:6: 2 Joh. 4 : 3 ; Joh.4 ;Mal .4 : 2; Jes. 53: 4 
Joh. 14 :6 ; Joh. 1 : 4 - 6 ; 2Petr. 3 :18; 1 Cor. 13: 9 
Jes. 48 : 17 ; Joh 36 : 22 ; Joh. 3 : 7 ; Jer. 31 : 33 ; Jes 
54:13; Hebr. 12 :2 ; 2 :10 ; Jes. 32 :4 ; Col. 1 : 21 
Ef. 2:13, 14, 18; Hand. 3:22, 23; Deut. 18:15 
Matth. 17 :5 ; Ps. 45:6. 

14. Bestiering. Om u zelven zedelijk, en op een 
redelijke wijze te bewaren van zonden, en om iedere 
beproeving' tegen te gaan, zoo hebt bij u zelven 
gereed de krachtigste Evangelische beweegreden 
tot gehoorzaamheid, en de voornaamste tegenredenen 
tegen ongehoorzaamheid en wederspannigheid, welke 
Gods woord ons geeft, opdat, wanneer de zonde zich 
inwendig begint te roeren, of een beproeving van 
buiten die opstookt, gij terstond uw oog daar op 
slaat, en verstandelijk en bewegelijk beschouwt, ten 
einde dat gij zoo onder Gods zegen van de zonde 
moogt bewaard worden. Ik zal er ulieden zeven van 
de allerwichtigste noemen, die ik wensch, dat ulie
den en mij steeds voor oogen kwamen, wanneer de 
zonden en verzoekingen ons aanvatten, of dreigen 
te vervoeren. 

Eerst. Wij zouden ons voorstellen, dat God de 
Heilige en groote Wetgever is, en Souverein die de 
zonde verboden heeft. De zonde, iedere zonde is tegen 
zijn met opzet en scherp verbod; Hij heeft gezegd: 
wacht u voor uwe ziele, dat gij dat met doet. Hoe 
zullen wij dan 't kwade doen, en zondigen tegen 
God? Zullen wij opstaan tegen Hem, werpen zijn 
juk af, en vertreden zijn verbod, en versmaden Hem, 
in zijn souvereiniteit, voor zooveel Hij is de eenige 
Wetgever, die behouden en verderven kan? Die on
eindige kracht, heerschappij en gezag heeft, onder 
wiens volstrekte oppermacht wij staan, in af hanging 
van wien wij leven, en die over ons, gelijk over de 
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heele wereld beschikt naar zijn wil en goedvinden, 
in opzicht van onze tegenwoordige en eeuwige staat? 
zullen wij bestaan als onwettigen en wederhoorigen 
te doen tegen zijne uitdrukkelijke wet? Gen. 3 : 3 ; 
39 :9 ; 1 Joh. 3 : 4 ; 2 Sam. 1 2 : 9 ; Jac. 4 :11 , 12; 
Ef. 1 :11; Ps. 115:3; 135:6. 

Ten tweede. Wij zouden ons oog slaan, als eenige 
zonde of beproeving aankomt, op Gods vreeselijke 
wraak en rechtvaardige straf, die Hij den zondaren 
wegens de zonde gedreigd heeft, en dadelijk over de 
meesten toezendt. Wij zouden zien op Gods heilig
heid en wrekende gerechtigheid, die voor de zonde 
een zoo ijselijke, doch billijke vergelding des loons ge
steld heeft, namelijk zijn vloek en toorn, een eeuwige 
heische straf over ziel en lichaam, een eeuwige dood, 
een poel die van vuur en sulfer brandt, tot in alle 
eeuwigheid. De apostel Paulus wil, dat wij, zelfs 
die geloovigen zijn, zullen aanmerken, dat God, onze 
God is een verterend vuur, opdat wij Gode beha-
gelijk in eerbied en vreeze moge dienen, en dat het 
vreeselijk is, te vallen in de handen van den leven
den God, en dat, omdat Hij gezegd heeft, Mij is de 
wraak, Ik zal 't vergelden; en de Heere Christus 
spreekt aldus tot ons: Ik zeg u, mijne vrienden, 
vreest niet voor degenen, die het lichaam dooden, 
maar de ziel niet kunnen dooden, niet kunnende 
daarin meer doen, maar Ik zal u toonen, Wien gij 
vreezen zult, vreest Dien, die nadat Hij gedood heeft, 
ook macht heeft, ziel en lichaam te verderven en 
in de hel te werpen, ja Ik zeg u, vreest Dien. Jobs 
woord en gestaltenis diende de onze te zijn, zeg
gende: Het verderf Gods was bij mij schrik, en ik 
vermocht niets vanwege zijn hoogheid. God is een 
zondewrekend God; en al vergeeft Hij onze zonden, 
zoo moeten wij toch steeds hebben en houden een 
behoorlijk gevoelen en beseffen van de straf, die 
wegens zijn wrekende gerechtigheid iedere zonde 
toekomt en daardoor verdiend wordt, opdat wij van 
de zonde mogen afgeschrikt en wederhouden wor
den. Daarom is het, dat God in die verklaring van 
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zijn Naam, welke oneindig vol is van moedgevingen 
voor arme zondaars, die bezwaard zijnde, tot Chris
tus toevlucht nemen, in het einde die woorden er 
bijvoegt: Dat Hij den schuldige geenszins onschul
dig houdt. Zouden wij dan evenwel de zonden dur
ven doen, waar wij het recht Gods weten, dat dege
nen, die zulke dingen doen, des doods, des eeuwi
gen doods, waardig zijn? Hebr. 12:28, 29; 10:30, 
31 ; Matth. 10 : 28; Luk. 12 :4, 5; Job 31 : 23. Openb. 
2 1 : 8 ; Rom. 2:32. 

Ten derde. Wij zouden (om zonde en beproeving 
tegen te staan) vlijtig letten op al de liefde, vrien
delijkheden, genade en goedertierenheid Gods, tegen 
Wien iedere zonde begaan wordt, 't Is die God, die 
eeuwige liefde tot ons gedragen heeft, en ons ge
trokken heeft met goedertierenheid, (indien wij 
oprecht zijn) die God, die ons zijn eemggeboren 
Zoon gegeven en ons tot zijn kinderen aangenomen 
heeft, die ons een Vader wil zijn, en ons aannemen, 
en onder ons wonen, die ook meermaal bizondere 
gunstbewijzen, liefdeteekenen en panden gegeven 
heeft, en ook ons voor eeuwig tot Zich wil nemen 
in zijn gezelschap daarboven. Die voortreffelijke en 
onuitsprekelijke liefde Gods, en volle zaligheid daar : 
uit spruitende, dienden wij te beschouwen, opdat wrj 
heilig zijn en onszelven reinigen van alle besmet
tingen, gelijk Hij heilig en rein is. Zouden wij dan 
dezen God, die de liefde zelf is, nog tergen ? de oogen 
zijner heerlijkheid verbitteren en achteruitslaan tegen 
de ingewanden van zijn barmhartigheid? Die zoo 
bewegelijk tot ons spreekt : En doet toch deze gru
welijke 'zaak niet, die Ik haat. Anders zullen wij 
dat'hartbrekende verwijt van Hem hooren: Zult gij 
den Heere dit vergelden? Is Hij niet uw Vader, die 
u verkregen, die u gemaakt, die u bevestigd heeft? 
Gedenk aan de dagen van ouds. Jer. 131 :2 ; 2 Oor. 
6:17, 18; 7 : 1 ; 1 Joh. 3 : 1 - 3 ; 4 : 9 - 1 1 , 16, 19; 
Joh. 3:16; Jer. 44 :4 ; Deut. 32:6, 7; 1 Kon. 11 :9 ; 
Ef. 1:4, 5. 

Ten vierde. Wij zouden tot wederstand tegen de 
ii. 3 
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zonden bedenken Christus' middelaars werk en borg
tocht, zijn hartelijke liefde daarin, zijn zwaar opge
nomen dienstwerk om zondaars te verlossen, en te 
rukken uit den brand der hel; zijn gehoorzaamheid, 
bitter lijden en vervloekten dood. Deze aanmerking-
recht aangelegd, zou een grooten dwang en kracht
dadigheid op ons hebben, gelijk de apostel zegt: 
De liefde van Christus dringt ons, als die dit oor-
deelen, dat, indien één voor allen gestorven is, zij 
dan allen gestorven zijn, opdat ze voor Hem zouden 
leven. Zouden wij dan bestaan om den Heere Jezus 
met opzet te doorsteken, te wonden en 't bloed uit 
zijn hart te halen, en Hem openlijk te schande ma
ken? Zouden wij niet gaarne door onze gehoorzaam
heid zijn hart verblijden, zijn liefde erkennen, zijn 
eer en Naam verblijden? 2-Cor. 5:14, 15; Gal. 2 : 
20; 1 Petr. 4 : 1 , 2; Zach. 12:10; 2 Cor. 8: 23; Tit. 
2 :13 , 14; Hebr. 6:6. 

Ten vijfde. Wij dienen behoorlijk aan te merken, 
dat de Geest Gods in ons woont, hetwelk is het 
hoogste voorrecht, welk wij in deze wereld deel
achtig zijn. Wij zijn woonsteden Gods in den Geest; 
tempelen des H. Geestes, naar ziel en lichaam. Zul
len wij Hem dan met zondigen bedroeven, door 
Wien wij verzegeld zijn tot den dag der verlossing? 
Zullen wij zijn woonplaats bevlekken, vuil maken 
en schenden," en niet schrikken voor 't Woord dat 
er staat: Zoo iemand den tempel Gods schendt, dien 
zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, 
welke gij zijt? Zullen wij door de zonde zijn ver
troosting verbeuren, verliezen en versmaden? Zal 
dit de vergelding zijn voor al zijn vertroostingen, 
bestieringen, onderwijzingen, bedeelingen, ondersteu
ningen, liefdedaden, bijstand en gemeenschap. 1 Cor. 
3:16, 17; 6:19, 20; Éf. 2 :22 ; 4 :30 ; Fil. 4 : 1 . 

Ten zesde. Wij moeten 't oog slaan op 't Verbond 
der Genade en op het Evangelie des vredes, 'twelk 
tot onze zielen is gekomen, en wiens heerlijkheid 
en schoonheid, rijkdom en volheid ons ontdekt is; 
opdat wij waardiglijk in het Evangelie wandelen en 
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versieren, en vorderen in de leer Gods onzes Zalig
makers, welke ons onderwijst alle begeerlijkheid te 
verzaken, en heilig, matig en rechtvaardig'te leven. 
Ver moest het van ons zijn, dat wij smaad, oneer, 
laster en ergernis zouden brengen op het Evangelie 
en op deszelfs belijdenis, en verhinderen deszelfs loop 
en aanneming, 2 Cor. 4 : 4 ; Ef. 1:13; Pil. 1:27; 
Tit. 2 : 10—12. 

Ten zevende. Wij zouden ons voorstellen de voor
treffelijkheid en liefelijkheid van de gehoorzaamheid 
aan God. Wat vrede, gerustheid, tevredenheid en 
helderheid des gemoeds wij genoten, als wij, verzocht 
zijnde, de zonden vermijdden en lieten en onzen plicht 
deden ; en integendeel, wat onrust, beroerten, krank
heid, schrik, duisternis, schaamte en vreeze, en won
den van het geweten in ons veroorzaakt werden 
door de zonde. 2 Cor. 1:12; Ps. 119; 165; 19:10, 
11; Jes. 32:17; Rom. 8 : 6 ; Spr. 3 :17; 15:15; Ps. 
51 : 10. Ps. 38. Deze zeven groote beweegredenen 
tegen 't zondigen, wilde ik, dat gestadig in ons oog 
waren. Ik bid u, gedenk er aan. Ik moet afbreken, 
blijvende die ben, 

Uw wettig en zeer genegen Leeraar, 
JACOBUS KOELMAN. 

Amsterdam, i November 1679. 





Aan Meester Johannes Fergushill. 

DE 101STE BEIEF. 

Eerwaarde en welbeminde in den Heere! 

Ik werd verkwikt door uw brief; 't smart mij 
vanwege die kwijnende en langdurige bezoeking, 
die op uwe vrouw is, maar ik weet, dat gij het 
neemt voor een merkteeken van een wettig geboren 
kind, en niet van een bastaard te zijn onder des 
Vaders roede; totdat gij in den hemel zijt, zal het 
maar vuil weder zijn, de eene stortregen op den an
der; de dorpelsteenen, en pilaren van 't nieuwe Je
ruzalem lijden meer slagen van Gods hamer en houw-
ijzer, dan de gemeene steenen van den zijmuur; en 
indien twintig kruisen voor u in Gods boek ge
schreven zijn, zoo zullen zij komen tot negentien, 
en dan ten laatste tot een, en daarna tot niet an
ders, dan dat uw hoofd voor eeuwig op Christus' 
borst zal zijn, en dat zijn zachte hand uw aange
zicht zal aïdroogen, en uw tranen afwisschen. Be
langende het openbare lijden voor zijn waarheid, 
uw Meester zal daar ook voor zorgen; Laat ons 
Hem in zijn eigen ambt stellen, om te troosten en 
te verlossen ; het aanzien van Christus' kruis is slim
mer dan het kruis zelf. Ik kan het niet inhouden, 
wat Hij aan mijne ziel gedaan heeft. Mijn lieve 
broeder, zal ik geen hulp van u krijgen, om Chris
tus te roemen, en omhoog te verheffen? Hij heeft 
mij met zijne liefde pijn aangedaan, en heeft een 
liefdepijl in mijn hart gelaten, die een wonde heeft 
gemaakt, en mij heeft doen zwellen van begeerte, 
zoodat ik te ontfermen ben, vanwege dat ik dade-
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lijke bezitting mis. De liefde wilde 't gezelschap 
hebben van den Persoon die geliefd is ; en mijn 
grootste smart is het missen van Hem; niet van 
zijn vreugde en vertroostingen, maar van een nauwe 
vereeniging en gemeenschap. Ik ben ten volle ver
zekerd, dat dit zijn waarheid is, waarvoor ik nu 
lijd; want Christus heeft op zich genomen, daarvan 
getuigen te zijn, door zijn zoete vertroostingen aan 
mijne ziel; en zou ik denken, dat Hij een valsche 
getuige is, of dat Hij wit papier zou onderschrij
ven? Ik dank zijn hoogen en vreeselijken naam, 
voor 'tgeen Hij gegeven heeft, ik hoop zijn zegel 
en zijn pand te bewaren, totdat Hij kome en het 
losse. Ik tart de hel, dat zij mij daarvan afzette, 
Hij is Christus, en heeft zijn gevangenen bejegend, 
en ik heb de werktuigen van Hemzelven genomen, 
van dat Hij het was, en geen ander voor Hem. 
Wanneer de duivel een bastaardhof opricht op mijns 
Heeren grond, en mij verdichte beschuldigingen geeft, 
zoo zal het mijn schande zijn, na zulk een schoonen 
breeden zegel nog ongeloovig te zijn, en nochtans 
komt de satan en mijn besef somtijds Christus te 
beliegen, alsof Hij mij haatte. Maar ik durf geen 
kwaad van Christus gelooven. Indien Hij mijn liefde
koorts aan Zichzelven wilde verkoelen door dade
lijke tegenwoordigheid, ik zou rijk zijn; maar ik 
durf niet kwalijk gemanierd zijn, en zoeken meer 
van die slag, hoewel het geen schande is, te bedelen 
aan Christus' deur. Ik ontferm mij over mijn tegen-
partijders; ik murmureer niet, dat mijn Heere hen 
houdt aan hun eigen hart, en dat Hij mij een ge
leend bed en geleend hart gegeven heeft. Laat de 
huiswaard een hond een been voorwerpen, waarom 
zou ik mij daaraan stooten? Ik verblijd mij, dat de 
gebroken schuit te land zal komen, en dat Christus 
den zeezieken reiziger aan den oever verwelkomen 
zal. Wij hebben een groot kapitaal van noode, tegen 
dien dag der beproeving, die te komen staat; er is 
noch kaf noch koren in Schotland, of het zal door 
Gods wan doorgaan. Roem, roem, en bid voor mij; 

WÊ 
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want ik kan u niet vergeten. Ik weet, gij zult vrien
delijk handelen jegens mijn verdrukten broeder, 
die nu in dezelfde zaak met mij gescheept is. Laat 
mij uw raad en vertroosting nebben. Boodschap 
mijne liefde in Christus aan uwe vrouw; haar ge
zondheid staat te komen, en haar heil slaapt niet. 
Gij hebt de gebeden en zegen van een gevangene 
van Christus. Zaai veel, en geef uw brood over
vloedig uit; de deur van de spijskast zal, naar het 
schijnt, eerlang voor de kinderen gesloten worden. 
Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFOBT. 

Aberdeen, 7 Maart 1637. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder 
Mr. Robbert Douglas. 

DE 102DE BRIEF. 

Myn zeer eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ver
lang u te zien in 't papier. Ik kan niet nalaten u 
te schrijven, dat 't geen, waarvoor ik nu lijd, Chris
tus waarheid is; omdat het Hem geliefd heeft mijn 
lijden te verzegelen met onuitsprekelijke en heer
lijke blijdschap. Ik weet, Hij zal zijn zegel aan geen 
wit papier stellen; Christus heeft geen stomme ze
gelen. Ook zal Hij geen getuige zijn voor een leu
gen. Ik bid u, mijn lieve broeder, help mij Christus 
prijzen en opheffen op zijn troon boven de schilden 
der aarde. Ik ben verbaasd en beschaamd over de 
grootheid van zijn vriendelijkheid aan zulk een zon
daar. Ik weet, Christus en ik zullen nooit gelijk zijn. 
Ik zal in zijn schuld sterven; Hij heeft een pijl in 
mijn hart gelaten, die mij pijnigt over het missen 
van dadelijke bezitting ; en' de 'hel kan deze van God 
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ontvonkte kool niet uitblusschen. Ik wensen, dat 
niemand om mijnentwil van Christus of zijn kruis 
kwaad spreke; want ik heb veel reden, om veel 
goeds van Hem te spreken. Hij heeft mij tot een 

Eunt en trap van gemeenschap met Zichzelven ge
rächt, die ik te voren niet kende. Het aanzien en 

de gedaante van onzes Heeren kruis is vreeselijker 
en moeielijker, dan het kruis zelf. Hij neemt de 
kinderen in zijn armen, als zij komen tot een diep 
water, immers als zij grond verliezen, en aan het 
zwemmen gesteld worden, dan is zijn hand onder 
hunne kin. Laat mij door uwe gebeden geholpen 
worden, en doe mijn hartelijke groeten aan uwe 
vriendelijke vrouw. Genade zij met u. 

Uw broeder en Christus gevangene, 

Aberdeen, 
7 Maart 1637. 

SAMUEL RHETORFORT. 

Aan zijn liefhebbenden vriend Johannes 
Henderson. 

DE 103DE BRIEF. 

Liefhebbende vriend! 

Volhard in de liefde van Christus, en in de leer, 
die ik u getrouw en arbeidzaam naar mijn mate 
geleerd heb. Ik ben vrij van uw bloed; vrees den 
vreeselijken naam Gods. Houd in uw hart de on
derzoekingen, die ik u leerde, en bemin de waar
heid Gods. De dood drijft u zoo snel, als de tijd 
vliegt, uit dit leven. Het kan wel wezen, dat gij 
uw rekening zult doen bij uw Richter, eer ik u 
zie. Laat de zaligheid nacht en dag uw zorg zijn, 
en zonder uren en tijden van den dag af voor het 
gebed. Ik verblijd mij' te hooren, dat er in uw huis 
gebeden wordt; zie'toe, dat uw dienstknechten des 
Heeren dag onderhouden. Deze drek, en leemen 
god, ik versta de ijdele wereld, is niet waardig ge-
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zocht te worden. Een huurling staat bij u als een 
herder ingedrongen te worden, in de plaats waartoe 
ik Christus' woord en recht heb; sta op uw vrij
heden ; want het Woord Gods verleent u een stem 
in uw herder te kiezen. Hetgeen ik aan u schrijf, 
dat schrijf ik aan uwe vrouw; doe mijn hartelijke 
groeten aan haar. De genade Gods zij met u. 

Uw liefhebbende vriend en Herder, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

Aan Meester Hugh Henderson. 

DE 104DE B R I E F . 

Mijn eerwaarde en lieve broeder.' 

Ik hoor dat gij de merkteekenen van Christus 
sterven met u omdraagt, en dat uwe broederen u 
uitgeworpen hebben, uw meesters wil. Laat ons 
wachten tot den avond, en totdat onze rekening 
kome in zwart en wit voor onzen Meester. Broeder, 
nademaal wij eenen duivel hebben moeten om ons 
te kwellen, zoo houd ik meest van een woedenden 
duivel; onze Heere weet, wat soort van duivel wij van 
noode hebben: ' t i s best, dat de satan is m zijn eigen 
vel, en dat hij er uit ziet, gelijk hij is : Christus 
weenende ziet er ook uit, gelijk Hij is, met welke 
schriftgeleerden en farizeen in een scherpe tegen
spraak en twist waren. Gij hebt de lijdzaamheid Jobs 
gehoord, als hij in de asch lag, zoo was God bezig 
met zijn zweren te verzachten, en te genezen, en zun 
zweren uit te drukken, en zijn ziel te troosten, en 
eindelijk nam Hij hem op. Die God is nog niet dood. 
Hij zal bukken, *en de gevallene kinderen opnemen; 
menige gebrokene beenen heeft Hij sinds Adams 
dagen gespalkt, en menigte vermoeide harten heeft 
Hf) verkwikt, loof Hem voor den troost: want toch 
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niemand komt dor van Davids Bornput, laat ons 
onder de anderen gaan, en werpen onze ledige em
mers in den oceaan van Christus, en zuigen ver
troostingen uit Hem. Wij zijn zoo zwaar niet ge
slagen, of wij kunnen nog Christus zaal met schreien 
vervullen. Wij hebben ons antwoord nog niet gekre
gen van Hem. Laat ons onze gebrokene pleitredenen 
ten volle openleggen, en houden die tot den dag 
van Christus komst. Wij en deze wereld zullen niet 
effen zijn, voor dat die dag komt, zij wilden ons 
kleed van ons aftrekken, maar laat ons vasthouden, 
en laat haar trekken. Broeder, dit is een gansch 
vreemde wereld, nooit zag ik dergelijk, zal de plaag 
haar niet aangrijpen vanwege deze verachting den 
Zone Gods aangedaan? Wij moeten doen, gelijk den 
genen die den Moedigen neusdoek van den baljuw 
voorhouden, en laten hem bloed zien ; wij moeten ons 
ongelijk aan onzen richter voorhouden, en laten Hem 
onze mishandelden en vuile aangezichten zien, de 
gevangenen van hoop moeten tot Christus loopen met 
de voren, welke de tranen op onze kaken hebben 
gemaakt. Broeder, mij belangende, ik ben tegen
woordig Christus troetelkind en ik leef op het zoetste 
en liefelijkste, dat te krijgen is, Hij heelt voor mij 
fonteinen geopend in de woestijn, ga, en zie op 
mijnen Heere Jezus; zijn liefde tot mij is zoodanig, 
dat ik de wereld beroepe, om peil of grond daarin 
te bevinden. Genade zij met u. 

Uw broeder in zijn zoeten Heere Jezns. 
SAMUEL BHETOEEOKT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 

Aan de vrouw Rolbertland. 
DE 105DE B E I E P . 

Jufvrouw. 
Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik zal 

blijde zijn, te hooren, dat uw ziel welvaart, en dat 
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er vrucht op u groeit, nadat de Heere arbeid en 
moeite heeft aangewend door zijn roede, dewelke 
van uw jeugd aan niet vreemd van u geweest is. 
Het is des Heeren vriendelijkheid, dat Hij in het 
vuur 't schuim van ons wil nemen: wie weet; hoe 
noodig ons het wannen is, en wat schuim wij mis
sen moeten, eer wij in het koninkrijk Gods gaan? 
De ingang ten hemel is zoo eng, dat onze bulten, 
onze kwabben en lompen van hoogmoed, en eigen
liefde, en afgodsliefde, en wereldshefde van ons at-
geklopt moeten worden, opdat wij mogen indringen, 
laag bukkende, en kruipende door dien n au wen en. 
doornigen ingang. En nu wat mij belangt, ik bevind 
het te zijn 't zoetste en meest hemelsche leven, mnn 
woning en logement te nemen bij Christus hart, en 
mijn tent neer te zetten op Christus, dien grondsteen, 
dewelke zekere en getrouwe grond is, en hard onder 
de voeten. Och dat ik daartoe konde geraken, dat 
ik mijzelven konde uitroepen niet meer des we
relds schuldenaar, noch een liefhebber daaraan ver
plicht; en dat ik niet langer de liefde van deze 
wereld meende te huren of te koopen; maar dat ik 
licht konde zetten de liefelijkheid en vriendschap van 
Gods heele schepsel, hoedanig het ook zij, inzon
derheid de lage kelder, en 'tleemen deel van Gods 
schepselen, deze ijdele aarde, want wat heb ik van 
zijne wereld? een geleend logement, en eenige jaren 
huisvesting, brood, water, vuur, bed en licht, enz. 
zijn alle een deel van 't pensioen van mijn koning 
en Heere, dien ik dank schuldig ben, en met aan het 
schepsel. Ik dank God, dat God is God, en Christus 
is Christus, en de aarde de aarde, en de duivel de 
duivel, en de wereld de wereld, en dat zonde is zonde, 
en dat ieder ding is, 't geen het is. Omdat hu mi] 
in mijn woestijn geleerd heeft, mijn Heere Jezus niet 
te mengen, nóch onder te steken bij der schepselen 
ijdelheden, noch Christus of zijn zoete liefde m een 
web of draad met de wereld en de dingen der we
reld te spinnen of te twijnen. Och, dat ik Christus 
geheel alleen konde houden en bewaren, en Hem met 
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niets mengen? Och, dat ik den prijs en 't gewicht 
van mijn vervloekte zelfs konde laag brengen, en 
verhoogen den prijs van Christus, en maken zijn 
prijs en waardij dubbel, en driedubbel en vermeer
derd en verhoogd tot millioenen! Ik word, indien 
ik zoo durfde spreken,_ en wettiglijk mocht klagen, 
bij Christus Jezus mijnen milddadigen Heer zoo 
hongerig onthaald, dat zijn liefelijke liefde, welke 
rmjn ziel gaarne in haar handen had, als van mij 
vliedt; en toch ik word opgekweekt, om Hem te 
beminnen, en te begeeren, en te verlangen, en te 
sterven voor de liefde van Hem, dien ik niet kan zien. 
Het is geen wonder, dat men verkwijnt van liefde tot 
een bedekten en verborgenen liefhebber, en dat men 
van zijn liefde verhongerd wordt, zoodat een arme 
ziel haar bekomst niet kan krijgen van honger naar 
Christus. Het is hard, dat men uitgehongerd wordt 
door gebrek van honger, waarvan zulke overvloed 
is naar andere dingen in de wereld, maar gewis, 
indien wij verzorgers, uitdeelers, en meesters en 
heeren voorsnijders waren van Christus liefde, wij 
zouden magerder en slimmer gevoed worden dan 
wij nu worden. Onze spijs doet ons te meer goed, 
omdat Christus de sleutelen draagt; en omdat de 
wind en de lucht van Christus zoeten adem, en van 
den invloed van zijn Geest besloten is in de han
den van 't goede welbehagen van Hem, die blaast 
waar 't Hem gelieft. Ik zie, daar wordt een soort 
van ongeduld vereischt, in het missen van Christus 
in opzicht van zijn openbaringen, en in 't wachten 
op Hem. Zij groeien wel die op zijn liefde en op 
haar aanblazen, en op 't wenden van zijn genadigen 
wind wachten; en zij groeien wel, die in dat op
wachten haasten, en veel gebaar en drukte maken 
wegens hun verloren en verborgen Heere Jezus. 
Hoe het ook zij. God voede mij met Hem, op wat 
wijze het Hem gelieft. Indien Hij maar wil inkomen, 
ik zal niet gaan bespreken, waar Hij een ingang 
gekregen heeft, en hoe Hij het slot geopend heeft. 
Ik zou tevreden zijn, dat Christus en ik zouden el-
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kander ontmoeten. Neem dat gij gingt staan aan de 
andere zijde van de heische poel, en mij toeriep, 
of zet er uw voet in en komt er door, ol anders 
zult se mil gansch niet hebben. Maar wat voor dwa
zen zijn wii, als wij Hem en. zijn handeling gaan 
begrijpen! Hij heeft een deur van zijn eigen boven 
der menschen gedachten, zoodat geen voet Hem 
weet na te volgen, maar wij zijn steeds kwade dis
cipelen, en willen door de poort des hemels gaan, 
missende de helft van onze les, en zullen voorts 
kinderen blijven, zoo lang wij nog onder de handen 
van den tijd zijn, totdat de eeuwigheid een zon 
doet opgaan in onze zielen, die ons verstand zal 
<*even. Wij kunnen zien, hoe wij onzen schoonen 
hemel en onze zaligheid als verspillen en verderven, 
en hoe Christus ieder dag het een of het ander been 
in deze onze gevallene zielen weder m de rechte 
plaats stelt, en dat wij aan deze zi]de van t nieuwe 
Jeruzalem steeds vergeving en genezende _ genade 
zullen van noode hebben. Ik bevind, dat kruisen zijn 
Christus graveersel, 'twelk Hij voor ons uitteekent, 
en dat Hi? ons door de kruisen vormt en fatsoeneert 
naar zijn'eigen beeld, wegsnijdende stukken van ons 
kwaad," en verdorvenheid. Heere snijd, Heere kerf, 
Heere wond, Heere doe al wat uw 's Vaders beeld 
in ons kan voltrekken, en maak ons bekwaam tot 
de heerlijkheid. Bid voor mij, ik vergeet u met dat 
het onzen Heere mocht gelieven, mi] ruimte en plaats 
te verleenen, om zijn gerechtigheid te prediken, en 
te zeggen, wat ik van Hem gehoord en gezien heb. 
Vergeet Zion niet, dewelke nu is m Christus oven, 
en in zijn smidse. God brenge haar uit als een nieuw 
werk. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOKFOKT. 

Aberdeen, den & Januari 1638. 
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Aan den Graaf van Cassils. 

DE 106DE BRIEF. 

Bechteerwaarde en mijn zeer goede heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij uw hoogEd. 
Ik hoop dat uw hoogEd. mijn vrijmoedigheid zal 
gelieven te vergeven, dat ik, op het rapport van 
uw vurig en volvaardig gemoed, 'twelk ik hoor, dat 
onze Heere u in deze zijne eerwaarde zaak gegeven 
heeft, wanneer Christus en zijn Evangelie zoo schan
delijk verongelijkt worden, tot uw hoogEdelheid in 
papier spreke, biddende uw hoogEd. om voort te 
gaan in de kracht des Heeren tegen een storm van 
een antichristischen wind, die deze uwe arme moe
derkerk van Christus lelie onder de doornen in het 
aangezicht waait. Het is uw hoogEdelheids heerlijk
heid en zaligheid, als ge een slag ziet komen op 
Christus, uw arm op te heffen, om dien te voorko
men. Ook is het geen zaak, die schaamrood behoeft 
te worden voor de zon, of te vlieden het vonnis of 
de censuur van onpartijdige beschouwers ; nademaal de 
kwestie inderdaad, indien zij recht voorgesteld wordt, 
is over het koninklijke voorrecht van onzen prin-
selijken en koninklijken Wetgever onzen Heere Jezus, 
wiens oude paalsteenen, en landpalen onze bastaard-
heeren het aardsche geslacht van de onderdrukkende 
bisschoppen stout en schandelijk verzet hebben; en 
die maar een half oog heeft, kan zien, dat het is 
de vurige begeerte van onze tijddienende Demassen, 
en de jeukende schurft van eerzuchtige en opklim
mende Drotrephessen, die het geitenleven liefheb
ben, om op te klimmen totdat zij geen weg kunnen 
vinden, om hun voetzolen weder op den grond te 
zetten, dewelke zulk een wijden bres in de wallen 
van ons schoone Zion gemaakt heeft; en deze zijn 
de lieden, die geen loon zoeken voor het kruisigen 
van Christus, dan zijn rok. Och hoe verloren en 
troosteloos is de Bruid van Christus gemaakt, voor 
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allen die voorbijgaan! Wie ziet niet, dat Christus 
in dit land als begraven is, zijn profeten in holen 
verborgen, stilzwijgen opgelegd, gebannen, en in de 
gevangenis gesteld, de waarheid weenende in zak 
en asch voor de rechters, 't Parlement, en de heer-
schers des lands? Maar hun verzoekschrift is door 
hen verworpen en de heiligheid verbergt zich, vree-
zende de straten, wegens den smaad en vervolging 
der menschen; het recht is bezweken in de poort, 
en de lange schaduwen van den avond zijn over ons 
uitgestrekt. Wee, wee ons; want onze dag_ vliegt 
henen; wat is er over, dan dat de antichrist zijn 
tent in 't midden van ons nederzet; tenzij uw Hoog-
Ed. en anderen met u Christus' verzoekschrift lezen, 
en Hem datgene geven, 'twelk de snoodste en er
gerlijkste in dezen lande voor een rechter kunnen 
hebben, namelijk 'tgeen den armen man toekomt, 
wet en recht om Godswil. Derhalve: Och mijn edele 
en lieve Heer, gelijk gij begonnen zijt, zoo ga 
voort in de machtige kracht en sterkte des Heeren, 
om onzen Heere in zijn evangelie en verdrukte leden 
te doen vroolijk zijn, en om de christenkerken wel
ker oogen nu allen op u zijn, te doen zingen van 
vreugde, wanneer Schotlands maan zal schijnen als 
't licht van de zon, en de zon gelijk het licht van 
van zeven dagen; gij kunt niet minder doen, dan 
loopen, en opbeuren het hoofd van uwe stervende 
en bezwijkende moederkerk, en pleiten om de voort
brenging van haar oude voorrechts-brieven. Zij hou
den en drijven uit, en houden en brengen in Gods 
huis menschen naar hun welgevallen; zij hebben de 
sleutelen van Christus en zijn kerk ontstolen, en 
zijn ingekomen gelijk de dief en moordenaar, niet 
door de deur van Christus, en nu is hun gezang: 
macht, macht, gehoorzaamheid aan kerkregeerders ! 
Als zulke bastaarden en onwettige voorgewende 
stiefmoeders, gelijk onze bisschoppen zijn, razende 

f eworden zijn, zoo is het ulieder plaats en plicht, 
ie edelen zijt, op te staan en hen te binden; im

mers, de wet diende zulke wilde stieren, gelyk zij 
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zijn, te knevelen, die daar stooten allen, die zich 
tegen hun heerschappij verzetten. Helaas! wat heb-
hen wij verloren, sinds de prelaten zijn geworden 
Meesters-munters, om ons goud in koper te ver
anderen, en des Heeren wijn met hun water te 
mengen? Gezegend zult gij wezen van den Heere 
voor eeuwig, indien gij Christus helpt tegen de 
machtigen, en indien gij de kudde Gods, verstrooid 
op de bergen, in een donkeren en bewolkten dag, 
zult redden uit de hand dezer nietige herders. Vrees 
geen mensch, dewelke zullen worden uitgeteerd leem, 
hetwelk in een kist opgerold, en in de aarde ge
smeten zal worden; laat de Heilige Israels uwe 
vreeze zijn, en zijt kloekmoedig voor den Heere en 
voor zijn waarheid. Gedenk dat de dag uwer reke
ning met vleugelen naar u toekomt, zoo ras als de 
tijd voorbij snelt. Gedenk wat de vrede met God in 
Christus, en de tegenwoordigheid van den Zoon Gods. 
in de ontdekte en gevoelde zoetheid van zijn liefde, 
voor u wezen zal, als de eeuwigheid den tijd zal 
buitensluiten, en gij goeden nacht zult zeggen aan 
den tijd, en aan deze kleine herders leemen hutten, 
deze herberg van een geleende aarde. Ik hoop, dat 
uw hoogEdelheid uw gedachten nu en dan uitzendt, 
om te beschouwen de verachtelijkheid en ijdelheid 
van deze wereld en de gehoopte heerlijkheid van de 
toekomende heerlijkheid ; en dat gü besluit, dat 
Christus uzelven, en al 't uwe voor Zich, voor zijn 
eer en evangelie ten dienste zal hebben. Aldus, ver
trouwende dat uw HoogEdelheid mijn stoutheid zal 
vergeven, bid ik, dat de alleenwijze God, de God 
des vredes, u ten einde toe beware, versterke en 
bevestige. 

Uw Hoog-Edelheids dienstbereide en 
Aberdeen. 1637. gehoorzame in Christus, 

SAMUEL EHETOEFOBT. 
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Aan de vrouw Rowaland. 

DE 107 DE BRIEF. 

Mevrouw ! 

Hoewel ik geen bizondere kennis aan u heb, zoo 
heb ik toch vrijmoedigheid in Christus, om tot uw 
edelheid op papier te spreken. Ik ben blijde in on
zen Heere Jezus uwenthalve, dat het Hem behaagd 
heeft (wiens liefde tot u zoo oud is, als Hij zelf is) 
den reuk zijner liefde in Jezus Christus aan uw 
ziel te openbaren, in de ontdekking van zijn wil en 
zin aan u, en dat nu wanneer zoovelen in ongeloof 
opgesloten zijn. O de zoete verwisseling, die gij ge
maakt hebt, om 't zwarte koninkrijk der wereld en 
der zonde te verlaten, en tot het nieuwe koninkrijk 
onzes Bruidegoms over te komen, om te kennen, 
en ingenomen te worden met de liefde van den 
schoonen Zoon Gods! Mevrouw, ik bid u in den 
Heere, maak nu zeker werk, zie toe dat het oude 
huis neergeworpen en tot den grond toe gelijk ge
maakt wordt; en dat het nieuwe gebouw uwer ziel 
door Christus zelf gelegd en gemaakt wordt; want 
dan zal noch wind noch storm hetzelve losmaken, 
of vaneenschudden. Velen nemen nu _ Christus bij 
gissing; wees verzekerd, dat Hij het is, en Hij al
leen, dien gij ontmoet hebt; zun zoete geur, zijn 
liefelijke stem, zijn schoon aangezicht, zijn zoete 
werking in de ziel zal niet liegen; maar ras zeg
gen, of het Christus in der waarheid is (en ik meen, 
dat uwe liefde tot de heiligen zegt, dat Hij het is) 
en daarom zeg ik: verzeker u, dat ge Christus zelf 
neemt, en neem Hem met zijns Vaders zegen; zijn 
Vader vergunt Hem veel u ten goede; uwe snoeren 
zijn wel gevallen; het kon niet beter noch zoo wel 
niet u geweest zijn, indien zij in deze plaatsen niet 
gevallen waren; in den hemel of buiten den hemel 
is er niets beter, niets zoo zoet en voortreffelijk, 
als de zaak, waarop gij gevallen zijt; en daarom 
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houdt u bij Christus. Vreugde, veel vreugde kunt 
ge van Hem hebben; maar neem ook met Hem 
blijmoedig zijn kruis op. Christus en zijn kruis 
zijn in dit leven niet te scheiden; hoewel Christus 
en zijn kruis aan de deur van den hemel zullen 
scheiden; want er is geen huisvesting voor kruisen 
in den hemel, niet een traan, niet een zucht, niet 
een bedroefd hart, niet een vrees, niet een verlies 
of gedachten van kwelling kan daar verblijf vinden, 
die zijn maar de merkteekenen van onzen Heere 
Jezus, hier omlaag in deze wijde herberg, en in dit 
stormig land, aan deze zijde van den dood. Droef
heid en de heiligen zijn niet samen getrouwd, of 
neem, het ware zoo, de hemel zal een echtschei
ding maken. Ik bevind, dat zijn zoete tegenwoor
digheid de bitterheid van de droefheid en 't lijden 
verteert. Ik acht het een zoete zaak, dat Christus 
van mijn kruis zegt, 't is half mijn, en dat Hij dit 
lijden met mij deelt, en 't breedste deel voor Zich-
zelven neemt, ja dat ik en mijn geheele kruis ge
heel van Christus ben. O wat is Christus een deel ! 
O dat de heiligen dieper groeven in de schatten van 
zijn wijsheid en voortreffelijkheid ! Aldus u bevelende 
mevrouw aan de goedwilligheid en barmhartigheid 
van onzen Heere, zoo blijf ik, mevrouw, 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOEFOET. 

Aberdeen, 7 September 1637. 

Aan Robbert Gordon, van Knokbrex. 

DE 108STE BKIEF. 

Mijn zeer waarde en lieve vriend! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Al had 
geheel Halloway mij vergeten, zoo wilde ik toch 
al vroeger een brief verwacht hebben, maar ik zal 

• M 
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't niet uitleggen, dat het is vergetelheid omtrent mij. 
Ik bevind dat niijn Heer zevenmaal op een dag gaat 
en komt, zijn bezoeken zijn kort, maar zijn dikwijls 
en zoet, ik durf mijn leven niet denken, van mijn 
Heer te beschuldigen; ik hoor kwaad gerucht en 
naspraak van Christus, door den verzoeker en door 
mijn vleesch, maar de liefde gelooft geen kwaad; ik 
mag zweren, dat zij leugenaars zijn, en dat de be
seffingen leugens versieren van Christus' oprechte 
onveranderlijke liefde tot mij. Ik durf niet zeggen, 
dat ik ben een dorre boom, of dat ik gansch geen 
plaats heb in den wijngaard, maar toch ik denk 
dikwijls, dat de muschjes gelukkig zijn, die tot het 
huis Gods in Anwoth mogen toegang hebben, waar
van ik gebannen ben. Verzoekingen, die ik meende 
dat doodgeslagen waren, en ternederlagen, staan 
weder op, en worden in mij levendig. Ja ik zie, dat 
zoo lang ik leef, de verzoekingen niet zullen ster
ven. De duivel schijnt zoo zeer te trotseeren en te 
pochen, alsof hij meer toegang tot Christus had, dan 
ik heb, en alsof hij mijn predikdienst had onnut 
gemaakt, en doen verwelken, zoodat ik in 't open
baar niet meer goed zou doen, maar zijn wind doet 
het koren niet schudden. Ik wil niet gelooven, dat 
Christus zulken indruk zou gemaakt hebben, om 
mij te hebben voor Zichzelven, en dat Hij zooveel 
moeite aan mij zou genomen hebben, gelijk Hij 
gedaan heeft, en dat Hij dan de bezitting zoo licht 
zou laten varen, en verliezen de heerlijkheid, van 
't geen Hij gedaan had; ja sinds ik te Aberdeen 
kwam, ben ik opgenomen geweest, om te zien het 
nieuwe land, het schoone paleis des Lams. En zal 
Christus mij den hemel laten zien, om mij 't hart te 
breken, en 't zelve mij nooit geven? Ik zal niet 
denken, dat mijn Heer een stom onderpand geeft, of 
zijn zegel stelt aan wit papier, of dat Hij voor heeft 
mij met schoone en valsche beloften af te zetten. 
Ik zie nu, 't geen ik nooit te voren wel zag. 1. Ik 
zie, dat de noodzakelijkheid des geloofs in een 
schoonen dag nooit te recht gekend wordt, maar nu 

W 
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mis ik niets zoo zeer als geloof. De honger, die in 
mij is, gaat uit naar schoone en zoete beloften, maar 
als ik kom, zoo ben ik gelijk een hongerige, die 
geen tanden heeft, of gelijk een zwakke maag, die 
wel een scherpe eetlust heeft, doch verzadigd is zelfs 
van 't gezicht van de spijze, of gelijk een die van 
koude onder water verstijfd is, die gaarne te land 
zou komen, maar niets kan grijpen, dat hem toege
worpen wordt; ik kan mij laten grijpen van Chris
tus, maar ik kan Hem niet grijpen; ik wil gaarne 
gekust worden en zitten aan Christus knieën, maar 
ik kan mijn voeten op den grond niet zetten, want 
verdrukkingen brengen de kramp op mijn geloof. 
Al wat ik doe, is, dat ik een gering geloof tot 
Christus uithoud, gelijk een bedelaar een stomp in 
plaats van een arm of been uithoudt, en ik roep, 
Heere Jezus, werk een wonder. O, wat zou ik niet 
willen geven, om handen en armen te hebben, om 
sterk te grijpen, en om Christus' hals hartelijk te 
omhelzen, en om mijn recht door dadelijker bezit
ting goed gemaakt te krijgen! Mij dunkt, mijn liefde 
tot Christus heeft voeten genoeg, en loopt snellijk 
naar Hem toe, maar hun ontbreken handen en vin
geren, om Hem aan te vatten. Ik denk, ik wilde 
Christus wel alle morgen komen loven, om zoo veel 
geloof te hebben, als ik liefde en honger heb, im
mers ik mis meer geloot, dan liefde en honger. 2. 
Ik zie wel, dat dooding, en gekruist te zijn aan 
de wereld van ons niet zoo hoog wordt geacht, ge
lijk 't zoude. O wat een hemelsche zaak is het dood, 
stom en doof te zijn voor de zoete muziek van deze 
wereld! Ik beken, "'theeft zijn Majesteit geliefd, mij 
te doen lachen over de kinderen, die deze wereld 
aanzoeken om te trouwen. Ik zie, dat de menschen 
omtrent de wereld hengelen, gelijk de edelen omtrent 
des konings hof, en ik ben verwonderd, wat zij al
daar doen. Nadat ik voor tegenwoordig ben, zoo 
zou 't mij te gering zijn, zoo een nietige_ en geringe 
prinses óp te passen, of de vriendelijkheid van deze 
wereld te koopen met het buigen van mijn knie. 
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Ik hoor of zie nu nauwelijks, wat bet is, dat deze 
wereld mij aanbiedt. Ik weet, 't is weinig, dat ze 
mij kan afnemen, en zoo weinig kan zij mij ook 
geven. Ik beveel u de tuchtiging aan boven alle 
dingen, want helaas wij loopen maar naar veeren, die 
in de lucht vliegen, èn wi] vermoeien onzen geest 
om het schuim en het vergulden leem van een ster
vend leven; een gezicht van 't geen mijn Heere mij 
binnen dezen korten tijd heeft laten zien, is een wereld 
der werelden waardig'. 3. Ik dacht dat kloekmoedig
heid in den tijd van zwarigheid wegens Christus een 
ding was, daar ik zeer licht toe geraken kon; ik 
meende, dat de gedachtenis zelfs van de goedheid 
van de zaak genoeg zou zijn, maar ik was een dwaas 
om zoo te denken. Ik heb nu veel te doen, om een 
toelaching te gewinnen, maar ik zie, de blijdschap 
groeit ten hemel op, en zij is boven onzen korten 
arm. Christus zal zelfs rentmeester en uitdeeler zijn, 
en niemand anders dan Hij. Daarom acht ik nu een 
aasje geestelijke vreugde 'veel, een vriendelijk toe
lachen van Christus' aangezicht is nu voor mij als 
een koninkrijk, en nochtans is Hij niet karig, om mij 
troost te geven. Waarlijk ik heb geen reden, om te 
zeggen, dat ik door 't gebrek verkwijn, of dat de 
vertroostingen van Christus opgedroogd zijn, want 
Hij heeft tot mijn verwondering rivieren uitgestort 
op' een dorre woestijn, gelijk ik ben, en zelfs in mijn 
bezwijmingen houdt Hij mijn hoofd op, en onder
steunt mij met de wijnflesschen, en verkwikt mij 
met de appelen. Wijnhuis en bed zijn bestrooid met 
kussen van liefde. Roemt, roemt met mij. Och, of gij 
en ik tusschen ons tweeen, Christus op zijn troon kon
den heffen; al zou geheel Schotland Hem ten gronde 
werpen! Mijn broeders gelegenheid raakt mij zeer, 
ik hoop, gij zult hem vriendelijk zijn, en geven hem 
uw besten raad. Doe mijn groete aan uw broeder 
en aan uwe vrouw, en de G. M. eischt van hem, dat 
hij getrouw zij, en zich bekeere van zijn geveinsd
heid, en zeg, dat ik het u geschreven heb. Ik wensch 
hem dat hem zalig is. Schrijf mij uw gevoelen no-
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pende T. E. en T. D. en hare vrouwen, J. G. of 
eenige anderen in mijn gemeente. Ik vrees, dat ik 
onder hen vergeten ben, maar ik kan hen niet ver
geten. De gebeden en zegening van den gevangene: 
dat ze op u komen! Grenade, genade zij met u. 

Uw broeder in den Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOEFOBT. 

Aberdeen, 9 Februari 1637. 

Aan mijnheer Balmerinoch. 

DE 109DE BEIEF. 

Mijn zeer edele en waarlijk eerwaarde heer! 

Ik neem de vrijmoedigheid, om aan uw edelheid 
eene nieuwe tijding te schrijven uit mijn gevangen-
huis, hoewel uw edelheid meer bevinding heeft, dan 
ik kan hebben. Als ik hier eerst kwam, was ik 
niet weinig neerslachtig, wegens beschuldingen over 
oude onbekende zonden, en de satan en mij zelven 
belogen Christus, dat Hij een dorren verwelkten boom 
over de heining van den wijngaard gesmeten had, 
maar 'twas mijn dwaasheid; gezegend zij zijn groote 
Naam, het vuur kan den dorren boom niet verbran
den. Het gelieft Hem nu zijn gebannen gevangene 
met zijn liefelijke tegenwoordigheid te onthalen, want 
het past Christus wel, vriendelijk te zijn, en Hij houdt 
middag- en avondmaal met welk een zondaar gelijk ik 
ben; ik ben hier onder Christus' voogdijschap, Hij 
heeft mij tevreden gemaakt met een geleende haard-
stee, en zij geeft zooveel hitte als mijn eigene; mij 
ontbreekt 'dan dadelijke bezitting van Christus, en 
Hij heeft mij daar ook een pand van gegeven, 't welk 
ik hoop te 'bewaren, totdat Hij het pand zelfs komt 
lossen. Ik kan geen hulp krijgen, om zijn hoogen 
Naam te prijzen: Hij heeft mij een koning gemaakt 
over mijn verlies, gevangenis,' verbanning; en mijn 
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stomme sabbatten alleen maken mij tot de keel toe 
bang. Maar ik vergeef Christus' wisheid in dezen. 
Ik durf niet een woord zeggen, Hij heeft het ge
daan, en ik zal mijn hand op mijn mond leggen; 
indien het iemand anders gedaan had, ik zou het 
niet hebben kunnen dragen. Nu mijnheer, ik moet 
uw edelheid zeggen, dat ik niet een dronk koud 
water gaf voor dezen leemen afgod, deze gepleisterde 
wereld. Ik betuig het, en zet er mijn hand onder, 
dat Christus allerwaardigst is, dat men er voor lijdt. 
Ons vadsig vleesch, 't welk wel wilde, dat Christus 
de kruisen met een openbaren uitroep afkeurde, heeft 
niet anders dan een kwaad gerucht over Christus1 

kruis gebracht. Mijnheer, ik hoop, gij zult niet ver
geten, wat Hij voor uwe ziel gedaan heeft ; ik oordeel 
dat gij in Christus' rekenboek staat, als een verbon
den schuldenaar. Genade, genade zij met uwen geest. 

Uw edelheids verplichte dienaar, 
SAMUEL BHETOBFORT. 

Aberdeen, 13 Maart, 1637. 

Aan Alexander Gordon yan Knokgray. 

DE 110DE BRIEF. 

Lieve hroeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
te hooren hoe uw ziel vordert; ik verwachtte al 
voorlang brieven van u. Mij belangende, ik ben 
hier in een goeden staat, wel onthaald wordende van 
een groot Koning. Als ik hier eerst kwam, was ik 
zoo stout, dat ik een jaloerschheid vatte van Chris
tus' liefde; ik zeide dat ik over de heining van des 
Heeren wijngaard geworpen was, als een dorre 
tronk; maar ik zie wel, indien ik een verwelkte 
rank ware geweest, 't vuur zou mij al voorlang ver
brand hebben. Geloofd zij zijn hooge Naam, die 
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nog sap in den dorren boom gehouden heeft en nu 
heeft Christus het wederom goed gemaakt, alsof Hij 
het ongelijk gedaan had, en heeft mijne revelingen 
overzien, (want een mensch onder 't water kan zijn 
verstand niet wel gebieden, veel minder zijn geloof 
en liefde,) omdat het een koorts was; mijn Heere 
Jezus vergaf mij dat ook onder anderen. 'Hij weet 
wel, wij kunnen in onze verdrukkingen een vlek 
vinden in 't schoonste aangezicht dat er ooit was, 
zelfs in Christus' aangezicht. Ik zou niet geloofd 
hebben, dat een donker aanschouwen gemaakt zou 
hebben, dat ik mijn ouden Meester niet kende ; maar 
wij moeten somtijds ziek zijn; ziekte is recht na
tuurlijk voor geloof en liefde. Maar o, hoe uitne
mend is een arm getroetelde gevangene verbonden 
aan den zoeten Jezus! Mijne tranen zijn mij zoeter, 
dan het lachen is voor de veertien bisschoppen; het 
beste van Christus, zelfs zijn kaf, is beter dan het ko
ren der wereld. Lieve broeder, ik bid u, ik gelast u 
in den naam en het gezag van den Zoon van God, 
help mij zijn hoogheid prijzen ; en ik bezweer u ook, 
dat gij het aan al uwe bekenden zegt, opdat mijn 
Meester veel dank mocht ontvangen. Och, of 'al 
mijne haren, al mijne leden en al mijne beenderen 
welgestenide tongen waren, om den hoogen lof van 
mijn groote en heerlijke Koning te zingen! Help 
mij Christus op zijn troon heffen, om Hem te ver-
hoogen boven al de tronen van de leenien konin
gen, de stervende scheptervoerders van de wereld. De 
zegen van een gevangene, de zegen van hem, die 
van zijn broederen afgescheiden is, zij over hen 
allen, die mij dit werk willen opheffen. Toont dit 
aan 't volk dat bij u is, tot hetwelk ik somtijds 
preekte. Broeder, mijn Heere heeft mij daartoe ge
bracht, dat ik de wereld om geen dronk waters zou 
willen vleien. Ik ben geen schuldenaar aan het leem, 
Christus heeft mij daaraan gedood. Ik ben nu ver
wonderd, dat ik nog zoo lang zulk een kind ben 
geweest, dat ik bij zulke bedelaars ben gaan bede
len. Foei ons, dat wij met zoo een zwarte hoer vrijen, 
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daar wij zulk een schoon huwelijk in den hemel 
kunnen ' krijgen. Och, dat ik dezen leemen afgod 
kon opgeven, deze opgesmukte, geschilderde, ver
gulden draak, welke de zonen Adams aanbidden! 
Wij maken een afgod van onzen wil, zooveel lusten 
in 'ons, zooveel goden; wij zijn allen godenmakers; 
het is te duchten, dat wij Christus, den waren God 
verliezen in den drang van deze nieuwe en valsche 
goden. Schotland heeft haar kroon van haar hoofd 
geworpen; de jonge dochter heeft haar eerekroon 
verloren; wee, wee, onze hoereerende moeder! Onze 
dag komt, een tijd wanneer de vrouwen zullen 
wenschen, dat ze 'kinderloos geweest waren, en de 
vaders zullen zegenen de misdragende baarmoeders 
en droge borsten, vele huizen, groote en schoone 
huizen zullen woest worden. Deze kerk zal als de 
nacht op aarde zitten en de tranen zullen langs haar 
kaken loopen, de zon is ondergegaan over haar pro
feten. Gezegend zijn de gevangenen van hoop, die 
tot hun sterkte kunnen inloopen en zich voor een 
wijle tijds verbergen, totdat de verbolgenheid over 
zij'. Mijn groeten aan uwe vrouw en dochters, uw 
schoonzoon en A. T. Schrijf mij over de gelegen
heid van uw kerk. Genade zij met u. Ik ben zeer 
aangedaan over mijn broeder. Ik bid u, wees voor 
hem vriendelijk en geef hem raad. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 23 Februari 1638. 

H | 

m 

:•••:-•-"•' 

'">,: 

Aan mevrouw Marre de Jongere. 

DE HIKE BRIEF. 

Mijne zeer edele en lieve vrouwe! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
TJEds brief ontvangen, die mijn ziel vertroost heeft. 
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God geve u genade te vinden in den dag van Chris
tus. Ik ben in zulken goeden staat en onthaal bij 
Christus, als een uitgebannen onderdrukt gevangene 
van Christus wezen kan. Ik ben gedurig welkom in 
zijn huis; Hij kent mijn geklop en Hij laat een arm 
vriend in. Onder dit zwarte ruwe hout van Christus' 
kruis, heeft Hij mij zijne liefde verrukt, en mijn 
hart ten hemel met Hem genomen; dat Hij het wel 
en lang gebruik! Ik wilde Christus niet ruilen voor 
al de vreugde, die een mensch of engel kan ver
zinnen nevens Hem. Wie heeft zulk een oorzaak, 
om eerwaardig van Christus te spreken, als ik heb ? 
Christus is Koning van alle kruisen en Hij heeft 
zijn heiligen gemaakt tot kleine koningen onder 
Hem; Hij kan rijden en triumfeeren over zwakkeren 
dan ik ben (indien iemand zwakker kan zijn) en 
zjjn paard zal nooit vallen noch struikelen. Mevrouw, 
gij hebt veel met Christus te doen wegens uwe ziel, 
man, kinderen en huis. Laat Hem veel werk wegens 
zijn beroep bij u vinden, want Hij is zulk een Vriend, 
die lust heeft met verzoeken en'bezigheden beladen 
te worden; en hoe meer gij Hem oplegt, en hoe 
gemeenzamer gij met Hem zijt, hoe welkomer gij 
zijt. O, de diepte van Christus' liefde heeft noch 
grond noch paal. Och, dat deze blinde wereld zijn 
schoonheid zag! Als ik zijn weldaden aan mij be
wezen met Hem reken, zoo moet ik stil staan en 
verwonderd zijn, en weg gaan als een arme ban
kroetier, die niets heeft om te betalen. Vrije ver
geving is mijn betaling. Ik wilde dat ik Hëm kon 
verhoogd krijgen; want zijn liefde heeft mij krank 
gemaakt en ik sterf, tenzij ik dadelijke bezitting 
krijge. Genade, genade zij met u. 

Mevrouw, 

Uw gehoorzame dienaar in Christus, 
SAMUEL RHETORFOBT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 
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Aan Jacobus Mac-Adam. 

DE 112DE BRIEF. 

Mijn zeer lieve en waarde vriend! 

Genade, barmhartigheid en vrede z p . Ik verlang 
te hooren van uwen wasdom m genade, en van uw 
vorderen op uwe reis naar den hemel. Het zal de 
vreugde van mijn hart zijn, te hooren, dat gij, uw 
aangezicht tegen den storm zet, en dat gi] door de 
" S i n g e n ggaat, zonder -eeze wat een mensch 
kan doen. Christus zal zijn vijanden, als Hi] komt 
terneder maaien en leggen ze, geluk men spreekt, 
op stroo, en vullen de graven met doode hchamen, 
Ps. 110:6. Zij zullen leggen gelnk handen vol ver
dord hooi, als Hij opstaat tot den buit Zaligheid, 
zaligheid is het eenige wat noodig is; deze leemen 
afgod, de wereld, moet niet gezocht worden; zrj is 
geen liefelijke beet voor u, maar voor . ^ uitgehon-
lerde bastaarden. Strijd om de zaligheid. D w M « f r 
ter Christus gewon den hemel met slagen. Het is 
een belegerd kasteel, 't moet met geweld ingenomen 
worden Och deze wereld denkt dat de hemel nabr, 
de hand is, en dat de Godzaligheid m een gemak-
keliik bed mag slapen, totdat ze ten hemel kome, 
maar dat zal ï w J k niet doen. Mij belangende ik 
ben zoo wel, als een gevangene van Christus kan 
zijn; want door Hem ben ik meester en koning van 
af mijne kruisen, ik ben boven de gevangenis en bo
ven het steken van der menschen tongen. Christus 
triumfeert in mij. Ik ben neerslachtig en bezwaard 
geweest door vreezen, en gejaagd door beschuldigin
gen. Ik was zwemmende in de diepe wateren, maar 
Christus hield al den tijd zijn hand onder mijn kin, 
en droeg goede zorg, dat ik mnn adem niet z.ou 
verliezen En nu ben ik weder op mim voeten ge
raakt, en er zijn liefdefeesten van vreugde en spring
vloeden van vertroostingen tusschen Christus enmij, 
wij komen wel overeen, ik heb goeden toegang tot 
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Hem, ik ben steeds welkom in zijn huis. O, mijn 
korte armen kunnen zijn liefde met omvademen! 
Ik bid u, ik gelast u, help mij Hem prijzen; gij 
hebt de gebeden van een gevangene voor u, vergeet 
mij dan niet. Ik verzoek dat Sibilla mijne hartelijke 
groete doet aan allen die Christus kennen in die 
gemeente, alsof ik hen genoemd had. Genade, ge
nade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 

Aan mijn zeer lieven broeder Willem Livingstone. 

DE 113»E BRIEF. 

Mijn zeer lieve broeder! 

Ik verheug mij te hooren, dat Christus met uwe 
jonge liefde is weggeloopen, en dat gij zoo vroeg 
in den morgenstond met zulk een Heer getrouwd 
zijt; want een jong mensch is dikwijls een op
geschikt huis voor den duivel, om er in te wo
nen. Zijt nederig en dankbaar voor de genade, en 
weegt dezelve niet zoozeer door gewicht, als dat ge 
die beproeft of zij recht is. Christus zal geen water 
werpen op uw rookende kool; nog nooit heeft Hij 
een duistere kaars uitgebluscht, die aan de zon der 
gerechtigheid was ontstoken. Ik beveel u aan, het 
bidden en waken tegen de zonden van uw jeugd; 
want ik weet, er gaan brieven over en weder tus-
schen den duivel en jong bloed. De Satan heeft een 
vriend ten hove in 't hart van de jonkheid, en daar 
zijn hoogmoed, wulpschheid, begeerlijkheid, wraak, 
vergeting van God als zijn gehuurde agenten. Ge
lukkig is uwe ziel, indien Christus 't huis gaat be
zitten, en zelfs zoo de sleutelen neemt en alles ge
biedt, gelijk het Hem alleszins ten volle past alles 

. 
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te regeeren, waar Hij is. Houd Christus en onthaal 
Hem wel, koester zijn genade blaas uwe kool aan, 
en laat Hem over u beschikken. Nu, wat mi] be
langt, weet, dat ik het ten volle met mijn Heer eens 
ben Christus heeft den Vader en mi] m elkanders 
armen gesteld; menig zoet verbond heelt Hij te vo
ren gemaakt, en Hij heeft dit onder anderen gemaakt. 
Ik heersch als koning over mnn kruisen, ik wil geen 
verzoeking vleien, noch den duivel een goed woord 
geven; ik tart de ijzeren poorten der hel uit. bod 
heeft miin twisten met Hem, op mijn eerste inko
men alhier overgestapt, en nu eet Hij en houdt Hij 
gastmaal met mij; loof, loof met mi], en laat ons 
zijnen Naam samen verhoogen. 

Uw broeder in Christus, 
SAMUEL EHETOBFOBT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 

Aan Willem Gordon van White Park. 

DE 114DK BBIEP. 

Waarde Heer! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 

van u te hooren; ik ben hier des Heeren gevangene en 
patient, zoo zacht door mijn Medicijnmeester behan
deld, alsof ik een zieke was onder de genezende 
hand. Ik was met mijn Heere in verschilden pleitte 
met Hem, maar ik had het beste Het is wonder, 
dat Hij zulk een als ik ben heeft verdragen, in 
den Zoon van zijn liefde Christus een toenaam te 
«reven, en Hem 'een veranderden Heer te noemen, 
die mij verlaten heeft. Maar ongeloof heeft nooit 
een goed woord van Christus te spreken. Het schuim 
van mijn kruis vergadert in het vuur een schuim 
van vreeze, twijfeling, ongeduld, ongeloof, beschul
digende de Voorzienigheid als slapende, en mijn 
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droefheid niet aanziende, maar 't behaagde mijn 
goudsmid Christus, het schuim af te nemen en dat 
in 't vuur te verbranden. En gezegend zij mijn 
Louteraar, Hij heeft de stof beter gemaakt, en heeft 
mij met nieuwe toebrenging van genade voorzien, 
om mij wicht te doen houden, en Hij heeft niets 
verloren, door zijn knecht in den brand te brengen. 
Nu geeft zijn liefde in mijn hart een machtige hitte 
uit; Hij weet, dat mij de begeerte, die ik heb om 
bij Hem zelfs te zijn, pijnigt; ik heb zieke nachten 
en menigte vlagen van liefdekoortsen jegens mijn 
beminde; niets pijnigt mij nu dan het missen van 
tegenwoordigheid, 't valt mij zoo lang, eer het dag 
is ; ik beschuldig den tijd, dat die zoo langzaam voort
gaat, die mijn Benige, alleen Schoone, mijn Liefste, 
mijn zeer Beminde van mij houdt. Och, dat wij eens 
te zamen waren! ik ben gelijk een oud gescheurd 
schip, hetwelk vele stormen 'heeft doorgestaan, en 
dat gaarne aan lij was van den oever, en voor nieuwe 
stormen vreest; ik wilde wel zoo naar de haven 
zijn, dat hare schaduw 't geweld van den storm 
mocht breken, en dat het lekke schip aan land 
mocht geraken. Mijns Heeren zon zendt een hitte 
van liefde en een straal van licht op mijn ziel. Mijn 
zegen is driemaal daags over het zoete kruis van 
Christus. Ik schaam mij niet over mijn eerekrans, 
den gebannen predikant (dit is de benaming, die ik 
te Aberdeen draag); liefde, liefde tart uit de sma-
dingen; de liefde van Christus heeft in zich een be
proefd schotvrij geweer, de pijlen zullen er geen 
bloed van aftappen. Wij zijn meer dan overwinnaars 
door het bloed van Hem, die ons liefgehad heeft, 
ßom. 8. De duivel en de wereld kunnen de liefde 
van Christus niet wonden. Ik ben nu verder af van 
den koers van afval op te volgen, dan toen ik 
hier kwam; het lijden verstompt de vurige scherpte 
van de liefde_ niet; werp de liefde in de stroomen 
van de hel, zij zal boven zwemmen, zij vraagt niet 
naar gemaakte en gepleisterde aanbiedingen dei-
wereld. Het heeft mijnen Heer behaagd, mijn hart 
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zoo met de liefde van mijnen Heere Jezus te ver
vullen, dat ik (alsof de strijd al reeds gewonnen 
en ik aan de andere zijde van den tijd was) lachte 
met de gulden vermaken van de wereld, en met 
dezen drekafgod, welken de kinderen van Adam aan
bidden. Deze wormstekige god is het, waar de liefde 
van mijne ziel is afgetrokken. Mijnheer, gij waart 
weleer mijn toehoorder; ik wensch nu wel van u en 
van uwe vrouw te hooren; mijn groeten en ze-
genwensch aan haar en over uw kinderen. Ik ben 
blijde, dat gij u steeds nog aan Jezus vasthoudt; 
ga voort op uw reis en neem de stad met geweld 
in. Houd uw kleederen rein ; zijt reine maagden voor 
uwen Man, het Lam; de wereld zal u volgen tot 
aan de poort van den hemel, en gij zoudt niet wen-
schen, dat zij met u inging. Houd Christus' liefde 
vast; bid voor mij, gelijk ik voor u doe. De Heere 
Jezus zij met uwen geest. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOBT. 

Aberdeen, 13 Maart 1637. 

Aan Meester Georgius Gillespie. 

DE 115DE BBIEE. 

Eenvaarde en lieve Broeder ! 

Ik heb uwen brief ontvangen; wat mijn gelegen
heid belangt, broeder, ik loof zijnen heerlijken naam ; 
mijn verlies is mijn winst, mijn gevangenis een pa
leis, en mijn droefheid vroolijkheid. Als ik hier eerst 
inkwam, werkten mijn beseffens zoo op mijn kruis, 
dat ik jaloersch werd over de liefde van Christus, 
als zijnde door Hem uit den wijngaard gestooten, 
en ik was onder groote beschuldigingen (gelijk ge
woon gesmolten goud eerst een vuil schuim uitwerpt, 
en de satan en onze verdorvenheid maken de eerste 
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woorden, die het zware kruis spreekt, en zeggen; 
God is toornig, Hij heeft u niet lief) maar onze 
gedachten zijn niet goed; zij brengen leugens voort 
van Gods en Christus' liefde; maar sinds mijn geest 
gevestigd is geweest, en het gruis op den bodem 
van de put gevallen is, zie ik beter wat Christus 
doende is. En nu is mijn Heer wedergekeerd met 
heil onder zijne vleugelen; nu ontbreekt mij weinig 
van een halven hemel, en ik vind Christus eiken 
dag zoo zoet troostelijk en vriendelijk, dat mij al
leen drie dingen kwellen. 1. Ik zie niet hoe ik dank
baar zal zijn, of hoe ik hulp zal krijgen, om dien 
koninklijken Koning te prijzen, dewelke opricht de
genen, die neergebogen zijn. 2. Zijn liefde pijnigt mij, 
en verwondt mijne ziel, zoodat ik in een koorts ben 
vanwege het missen van de dadelijke tegenwoor
digheid. 3. Een overgroote begeerte, om in Gods 
Naam als met zegel en brief te verzekeren, dat dit 
Christus en zijn waarheid is, waardoor ik nu lijd, 
ja de appel van het oog van Christus' eer, name
lijk de souvereiniteit en koninklijke voorrechten van 
onzen Koning en Wetgever Christus, en daarom 
laat niemand afgeschrikt worden van Christus' kruis, 
of een kwaad gerucht over Hem of over het kruis 
brengen; want Hij draagt èn dengene die lijdt, èn 
't kruis zelve. Ik word zeer gekweld met de twist-
redenen van de groote doctoren (inzonderheid door 
D. B. in de ceremonieele en arminiaansche geschillen; 
want 't is hier al verdorven) maar ik dank God, 
het is met geen schade voor de waarheid, of oneer 
voor mijn belijdenis. Zoo zie ik dan, dat Christus 
kan triumfeeren over een zwakker mensch dan ik, en 
wie kan zwakker zijn? Maar zijn genade is mij ge
noeg. Broeder, gedenk ons oude verbond, en bid 
voor mij, en schrijf mij uw gesteldheid. De Heere 
zij met uwen geest. 

De nwe in zijn zoeten Heere Jezus 
Aberdeen, SAMUEL RHETOßFOBT. 

13 Maart, 1637. 
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Aan Johannes Meine. 

DE 116DE BBIEF. 

Lieve Iroeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
verwonderd, dat gij mij niet een antwoord op mijn 
laatsten brief hebt gezonden; want ik heb het van 
noode; ik geniet nog steeds eenig deel van gemeen-
zamen toegang bij onzen grooten Koning, wiens 
liefde een dood mensch zou doen spreken en leven; 
of mijn goed onthaal ten hove duren zal, kan ik 
niet wel zeggen, maar ik heb menigmaal zijn oor, 
en (tot zijn eer alleen zeg ik het) geen gebrek aan 
liefdekussen van den Zoon Gods. Hij vindt het goed, 
mij appelen toe te werpen, in mijn gevangenis, om 
mede te spelen ; opdat ik niet verdrietig mocht wor
den en bezwijken; ik moet al mijne pogingen op
geven, om de diepte van zijne liefde te peilen; al 
wat ik kan doen, is maar te staan nevens zijn groote 
liefde, en die te beschouwen, en te bewonderen; 
mijn schulden van dankbaarheid verschrikken mij; 
ik vrees dat mijn schuldeischer een bankroetiers-
briefje, en een slordige rekening zal krijgen; 't zou 
mij veel beter gaan, indien ik hulp had. Och had 
ik hulp, en dat gij kennis wildet nemen van mijn 
geval. Dat gij mij niet schrijft, doet mij denken, 
dat gij meent, dat ik niet te beklagen ben, omdat 
Hij troostelijk is; maar ik heb smart wegens mijn 
ondankbaarheid en smart in het gevoelen van zijn 
liefde, terwijl ik weder krank ben na dadelijke te
genwoordigheid, en dadelijke bezitting van Christus ; 
doch er is geen schertsen met Christus' liefde, zij 
malt niet met ons. Hij werpt mij somtijds neder 
met beschuldigingen wegens oude gebreken; en ik 
weet, Hij verstaat wel, dat zoete vertroostingen doen 
zwellen, en daarom moet de droefheid een opening 
voor die winderigheid maken; mijn stomme sabba-
ten zijn diepzwerende wonden. De staat van deze 
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onderdrukte Kerk, en mijns broeders gelegenheid (ik 
dank u en uwe vrouw voor uw vriendelijkheid aan 
hem) houden mijne wonden pijnlijk en bloedende; 
maar 't grondwerk staat zeker. Bid voor mij. Ge
nade zij met u. Mijne groeten aan uwe vrouw. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

Aan Mr. Thomas Garven. 

DE 117DE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Ik dank u voor uw brief; hij was als een stort
regen op het nagras. De Heere heeft u de tong 
des geleerden gegeven ; zijt vruchtbaar en nederig ; 
het zou wel kunnen zijn, dat gij tot mijne of der
gelijke gelegenheid kwaamt; maar 't water is zoo 
diep niet, noch de stroom zoo sterk, als men wel 
roept; ik acht dat mijn vuur niet heet is, mijn wa
ter droog land, mijn verlies rijk verlies. Och, dat de 
muren van mijn gevangenis mochten zijn hoog, 
wijd en ruim, en de plaats zoet! Niemand weet het, 
niemand zeg ik, weet het (mijn lieve broeder), zoo 
goed als ik en Hij ; niemand kan het in 't zwart en 
wit stellen, gelijk mijn Heere het in mijn hart ver
zegeld heeft ; mijn arm kapitaal is gegroeid, sinds ik 
te Aberdeen gekomen ben. En indien iemand ge
weten had, wat een ongelijk ik Christus aandeed, 
om jaloersch te zijn over zulk een oprecht liefheb
ber als Hij is, die zijne liefde mij niet onthouden 
heeft, hij zou het te meer schatten; maar ik zie, 
Hij moet boven mij zijn in barmhartigheid; ik zal 
nooit met Hem twisten; te meenen Hem vergelding 
te doen, is dwaasheid. Indien ik zooveel engelen
tongen had, als er regendroppelen gevallen zijn 
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sinds de schepping, of als er bladeren aan de boo
men zijn in al de wouden der aarde, of als er ster
ren in den hemel zijn, om Hem te looven, zoo zou 
toch mijn Heere Jezus nog altijd aan mij ten ach
teren zijn; wij zullen nooit onze rekening gelijk ge
steld krijgen.' Een kwijtschelding moet de rekening 
sluiten; 'want zijn vertroostingen omtrent mij m 
deze zijne eerlijke zaak, hebben mij nu buiten de 
palen van zedigheid gesteld, hoewel ik elkeen niet 
wil laten weten, wat tusschen ons is. Liefde, liefde 
(ik versta Christus' liefde) is de heetste kool, die ik 
ooit voelde. O maar de rook van dien is heet; giet 
de geheele zoute zee er op, zij zal vlammen, de hel 
kan ze niet blusschen; vele, vele wateren zullen de 
liefde niet uitblusschen. Christus is voor zijn armen 
gevangene veranderd in een bundel [en kloot van 
liefde. Ik verwonder mij, dat Hij zooveel liefde ver
kwist aan zulk een verkwister, als ik ben, maar Hij 
is geen verkwister, maar overvloedig in barmhar
tigheid. Hij geeft geen aalmoezen van een karige, 
als het Hem belieft te geven. Och dat ik de geheele 
natie kon noodigen, om Hem lief te hebben ! vrije 
genade, is een onbekende zaak. Deze wereld heeft 
maar een enkelen naam van Christus gehoord en 
niet meer; er zijn oneindige vouwen in zijn liefde, 
die de heiligen in eeuwigheid niet zullen ten eenen-
male ontvouwen; ik wensch, dat het beter bekend 
was, en dat Christus meer kreeg 'tgeen Hem toe
komt, dan nu. Broeder, gij hebt 't goede deel ver
koren, die uw deel aan Christus genomen hebt. 
Gij zult zien, dat Hij het veld zal behouden, en 
gij zult een deel van den roof krijgen, als Hi] 
die deelt; het zijn maar dwazen die over ons lachen ; 
want zij zien maar de achterste zijde van de mâan, 
maar ons maanlicht is beter dan hun middagzon. 
Wij hebben de nieuwe hemelen gekregen, en als 
een pand van dien, des Bruidegoms liefde-ring. De 
bruiloftskinderen hebben reden om te springen en 
te huppelen van vreugde; want het avondmaal van 
de bruiloft nadert, en wij vinden het vier-uurs 
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eten zoet en troostelijk. 0 tijd, wees niet traag! 0 
zon, beweeg u spoedig en verhaast onzen heerlijken 
maaltijd ! 0 Bruidegom, wees gelijk een ree, of jong 
hert op de bergen ! 0 mijn Beminde, loop snel, dat 
wij eens de anderen ontmoeten! Broeder, ik houd 
mij in, wegens gebrek aan tijd. Bid voor mij, ik 
hoop uwer te gedenken. De goedgunstigheid Des
genen, die in het braambosch woonde, de goeder
tierenheden Gods in Christus, dat ze u verrijken! 
Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOBFOBT. 

Aberdeen, l é Maart 1637. 

Aan Bethaia Aird. 

DE 118DE BKIEF. 

Waarde Zuster! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik weet, 
gij begeert eenig nieuws uit mijn gevangenhuis, en 
ik zal u nieuws toonen. Als ik hier eerst kwam, zoo 
kwamen Christus en ik niet wel daarin overeen. De 
duivel maakte een proces in het huis, en ik lag de 
schuld op Christus, want mijn hart was verschrikt 
door beschuldigingen, en ik vreesde dat ik was een 
uitgeworpene, dat ik maar een verdorde boom in 
de wijngaard was, en dat ik maar door mijn ijdele 
schaduw de zon onthield van de goede plantingen, 
en daarom heeft mijn Meester den boozen dienst
knecht in de ruimte weg gezonden, om voor zich-
zelven toe te zien. Oude schuld zeide, als een 
getuige, alles is waarachtig, mijn gedachten waren 
zwanger van ongeloovige vrees, en 't ongeloof zetten 
een zegel en amen onder alles. Ik bracht mijzel-
ven in een zware ongelegenheid; sommigen zeiden, 
dat ik reden had om blijde te zijn, dat Christus mij 



MHl^HHm 

MR. SAMUEL RHETORFORT. 33 

vereerd had, om een getuige voor Hem te zijn; en 
ik zeide in mijn hart: dit zijn maar woorden van 
menschen, die maar mijn buitenste zijde zien, en 
niet kunnen zeggen, of ik een valsch getuige ben, 
of niet. Indien Christus in deze zaak alzoo eigen-
willig en haastig geweest was, als ik was, mijn ge
loof was geheel en al geweken, en de nek gebroken, 
maar wij zijn wel te zamen: een haastige dwaas en 
een wijs, geduldig en zachtmoedig Zaligmaker; Hij 
trok geen voordeel uit mijn dwaasheid, gelijk Hij 
mocht. Maar Hij wachtte, totdat mijn kwaad bloed 
wat gezeten was, en mijn beroerde en ontstelde fon
tein begon op te klaren. Hij was niet eens toornig over 
de koortsige revelingen van een arm verzocht zon
daar, maar Hij vergaf barmhartiglijk, en Hij kwam, 
(gelijk het Hem wel past) met genade, en nieuwe 
vertroosting tot een zondaar, die het tegendeel ver
diende. En nu is Hij wel tevreden, mijn zwarte mond 
te kussen, zijn hand in de mijne te stellen, en mij 
met zooveel vertroostingen te voeden, die wel voor 
tien hongerige zielen zouden genoeg zijn. Nochtans 
durf ik niet zeggen, dat Hij een verkwister is van 
vertroostingen, want minder zou mij niet staande 
gehouden hebben; een aas gewicht minder zou de 
schaal hebben doen overslaan. Nu, wie is gelijk dien 
koninklijken koning, gekroond in Zion? Maar zal 
ik een zitplaats krijgen voor de koninklijke Majes
teit, om Hem daarop te zetten, indien ik Hem zoo 
verre boven de hemelen kon stellen als duizendmaal 
duizend hoogten zijn, van menschen en engelen ver
zonnen, ik zou denken, dat Hij nog te laag was. 
Ik bid u, om Gods wil, mijn lieve zuster, help mij 
prijzen. Zijn liefde heeft noch grond noch boord. 
Zijn liefde is gelijk Hij zelf is, zij gaat alle natuur
lijk verstand te boven, ik ga het omvatten met mijn 
armen, maar 'tis zooveel alsof een kind den kloot 
van de zee en aarde in zijn twee korte armen wilde 
vatten. Gezegend en heilig is zijn Naam. Dit moet 
zijn waarheid zijn, daar ik nu voor lijd: want Hij 
zou niet vriendelijk zien op een leugen, noch met 
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Aan Alexander Gordon, van Knokgray. 

DE 119DE BRIEF. 

Lieve Broeder! 

Ik heb geen ledigen tijd, om aan u te schrijven. 
Christus1 wegen waren u al bekend, lang eer ik (die 
maar een kind ben) iets van Hem wist. Wat onge
lijk en geweld de bisschoppen door Gods toelating 
aan u wel mochten doen, tot uwer beproeving, weet 
ik niet. Maar dit weet ik, dat uw verdrukking van 
tien dagen zal eindigen. Strijd tot den laatsten adem 
voor Christus. Uitbanning uit deze koninkrijken is 
tegen mij vastgesteld, naar ik hoor; dit land moet 
mij niet dragen, ik bid u, beveel mijn geval en ban
den aan mijn broederen en zusteren, die bij u zijn. 
ik vertrouw te dien opzichte meer van mijn gees
telijken troost aan u, en hen, mijn lieve broeder, dan 
aan velen in dit koninkrijk nevens u. Ik hoop, gij 
zult Christus' gevangene niet mankeeren. Vrees niet, 
want ik verzeker u, Alexander Gordon van Knok-
gray zal ontkomen, en zijn ziel voor een buit krij
gen; en wat kan hem dan ontbreken, dat waardig 
is, dat men 't hebbe. Uwe vrienden zijn koel (gelijk 
gij schrijft) en zoo zijn degenen, op welke ik veel 
vertrouwde. Onze Man doet wel, dat hij de afgoden 
in stukken breekt; droge putten zenden ons naar de 
fontein. Mijn leven is mij niet dierbaar, zoo ik maar 
mijn koers met vreugde mag voleinden. Ik vrees, 

zijn vertroostingen getuigenis geven aan een nacht-
droom. Ik bid u om uw gebeden, en de gebeden en 
zegening van een gevangene van Christus, dat ze 
op u komen! Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, 14 Maart, 1637. 
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dat gij zult moeten vertrekken, indien uw nieuwe 
huurling niet wil verdragen, dat gij over hem on-
vergenoegd zijt; want de bisschop vreest, dat Christus 
u zal krijgen, en dat staat hem niet aan. Genade 
zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFOET. 

Aberdeen, 1637. 

Aan Johannes Fleming, Baljuw van Leith. 

DE 120STE BEIEF. 

Waarde en zeer geliefde in den Heere! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uw brief ontvangen ; ik wenschte dat ik aan uw be
geerte kon voldoen, om voor u op te stellen en te 
formeeren eens christens bestiering. Maar de ver
standigen hebben het voor mi} al gedaan, veel ver
standiger dan ik, inzonderheid Mr. Rogers, Green
ham, en Perkins ; desniettegenstaande zal ik u too-
nen, waar ik zelf gaarne toe gekomen was (hoewel 
ik altijd te kort kwam omtrent mijn voornemen). 
Vooreerst, dat er eenige uren van den dag, min of 
meer tijd, aan God gegeven worde voor 't woord 
en gebed, niet ontziende ook de twaalfde uur, om
trent den middag, hoewel het dan de kortste tijd 
zou zijn. Ten tweede. Daar dienden m het mid
den van de wereldsche bezigheden eenige gedachten 
te zijn, over de zonde, 't oordeel, den dood en de eeu
wigheid, met een woord of twee ten minste van een 
uitschietend gebed tot God. Ten derde. Men zal 
toezien, dat het hart niet zwerft in bizondere ge
beden. Ten vierde. Men zal niet murmureeren, al 
komt ge van het gebed zonder gevoelen, of vreugde; 
neerslachtigheid, gevoelen van schuld en honger is 
dikwijls best voor ons. Ten vijfde. Dat des Heeren 
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dag van den morgen tot den avond doorgebracht 
wordt, 'tzij in bizonderen, 'tzij in publieken godsdienst. 
Ten zesde. Dat men op zijn woorden lette, dwalende 
en ijdele gedachten vermijde, tegen scbielijken toorn, 
en wraaklust, zelfs omtrent degenen, die de waarheid 
vervolgen, op zijn hoede zij, want menigmaal men
gen wij onzen ijver met ons eigen wild vuur. Ten 
zevende. Dat de bekende, ontdekte en geopenbaarde 
zonden, die tegen het geweten zijn, vermeden worden, 
als zeer gevaarlijke voorbereidingen tot hardigheid 
des harten. Ten achtste. Dat in 't handelen met 
menschen geloof en waarheid in verbonden en koop
handel behartigd worden, dat men met alle men
schen in oprechtheid handele; dat men een gewe
tenszaak make van ijdele en leugenachtige woorden, 
en dat onze gedraging zoodanig zij, dat degenen, die' 
dezelve zien, eerwaardig mogen spreken van onzen 
zoeten Meester en belijdenis. Ten negende. Ik ben 
veel beschuldigd geweest. 1. Wegens dat ik niet 
alles bracht tot God, als tot het laatste einde; dat 
ik niet at, dronk, sliep of reisde, sprak en dacht 
voor God. 2. Dat ik door goed gezelschap geen winst 
gedaan heb, en dat ik niet eenig woord van over
tuiging zelfs op natuurlijke en goddelooze menschen 
het, als bij voorbeeld bij het zweren om hen te be
straffen, of dewijl ik een zwijgende getuige was van 
hun lossen wandel, en omdat ik niet beoogde in alle 
gezelschappen goed te doen. 3. Dat de ellenden en 
zwarigheden van de kerk, en van bizondere belijders 
mij niet bewogen hebben. 4. Dat wanneer het lezen 
van 't leven van David, Paulus en dergelijken mij 
verootmoedigde, ik zijnde nog zoo verre af' van hun 
heiligheid, niet trachtte ze immers van verre na te 
volgen, naar de maat van Gods genade. 5. Dat naar 
de onbeklaagde zonden van de jeugd niet werd ge
zien, en dezelve niet werden gezien, en dezelve niet 
werden beweend. 6. Dat schielijke bewegingen van 
hoogmoed, begeerlijkheid, wraak, liefde, tot eer en 
aanzien niet waren wederstaan, noch betreurd. 7. Dat 
mijn liefde koud was. 8. Dat hoewel ik mijne be-
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vindingen had vergaderd, van dat God mij in de 
andere bizonderheid verhoord heeft, ik nochtans in 
een nieuwe kwelling altijd, immers eens, mijn geloof 
te zoeken had, alsof ik weder van a b c moest be
ginnen. 9. Dat ik niet vrijmoediger heb tegenge
sproken de vijanden, sprekende tegen de waarheid, 
'tzij in publieke kerkelijke samenkomsten, 'tzij aan 
de tafel, of in gewone samenspraak. 10. Dat ik in 
groote ontsteltenissen een valscb gerucht van Chris
tus' liefde heb aangenomen, en Hem in zijn kastij
dingen heb gewantrouwd, daar de uitkomst toch 
gezegd heeft, dat alles was uit genade. 11. Niets be
weegt mij meer, en weegt zwaarder op mijn ziel, 
dan dat ik mijn hart ooit zoo kon hebben in mijn 
voorspoed, dat' ik zoo met God worstelen ging in 
't gebed, of zoo dood werd aan de wereld, zoo hon
gerig en ziek van liefde tot Christus, en zoo he-
melsch gezind, als ik was, toen duizend pond ge
wicht van een zwaar kruis op mij was. 12. Dat het 
kruis beloften van nieuwe gehoorzaamheid heeft 
afgeperst, welke 't gemak en rust gelijk kaf voor den 
wind weggedreven heeft. 13. Dat mijn praktijk zoo 
kort en nauw was, en mijn licht zoo lang en breed. 
14. Dat op den dood zoo 'menigmaal van mij niet is 
gedacht geworden. 15. Dat ik niet zorgvuldig ben 
geweest om anderen voor Christus te winnen. 16. 
Dat mijn genade en gaven weinig of geen dankbaar
heid voortbrengen. Daar zijn ook eenige dingen 
waardoor ik ben geholpen. Als: 1. Ik ben gevorderd 
door een lange reis alleen te rijden, bestedende dan 
dien tijd in 't bidden. 2. Door onthouding van spijs 
en eenige dagen aan God te geven. 3. Door voor 
anderen te bidden, want door een boodschap tot God 
te maken voor hen, heb ik iets voor mijzelven 
gekregen. 4. Ik ben dadelijk bevestigd in vele bij
zonderheden, dat God de gebeden verhoord; en daarom 
placht ik te bidden om elke zaak, hoe klein van 
gewicht zij ook was. 5. Hij heeft mij bekwaam ge
maakt, om het buiten verschil te zetten, dat deze 
bespotten weg, die zoo met toenamen geschonden 

f 
m 

• M H 



38 DE BRIEVEN VAN 

wordt, is de eenige weg ten hemel. Mijnheer, naar 
deze en veel meer voorvallen in uw leven dient ge
zien te worden. En 1. Over gedachten van godver
zaking dient gewaakt, als, of er een God in den 
hemel is, enz. welke de beste somtijds kwellen en 
bespringen. 2. Voor wasdom in genade diende boven 
alle dingen gezorgd, en 't afvallen van onze eerste 
liefde diende zeer beklaagd. 3. Geweten moest ge
maakt worden van 't bidden voor de vijanden, die 
verblind zijn. Mijnheer, ik dank u zeer vriendelijk 
voor uw zorg voor mijn broeder, en ook voor mij ; 
ik hoop het is voor u' opgelegd, en wordt gedacht 
in den hemel. Ik ben steeds beschaamd over Chris
tus' vriendelijkheid aan zulk een zondaar als ik ben. 
Hü heeft een vuur in mijn hart gelaten, 'twelk de 
hel niet kan blusschen en lesschen, hoeveel water 
zij er ook op giet. Help mij te prijzen en te bidden 
voor mij, want gij hebt voor u de toewenschingen 
en gebeden van een gevangene. Doe mijn hartelijke 
groete aan uw vrouwe. Genade zij met u. 

De uwe in Christus Jezus, 
SAMUEL RHETOBFOET. 

Aberdeen, 15 Maart 1637. 

Aan Robbert Gordon, van Knokbrex. 

DE 121STE BBIEF. 

Mijn zeer lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik dacht 
uwe twee brieven bij deze gelegenheid beantwoord 
te hebben, hoewel ik alles niet kan zeggen wat ik 
wel wilde. Uw tijdig woord (om mij niet te verma
ken in het kruis, maar in Hem 'die het verzoet) 
kwam mij toe op den rechten tijd. Ik bevind de ver
troostingen en de aanhangsels, die Christus' kruis 
volgen, zoo zoet, dat ik bijna mijzelven vergeet; 
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mim begeerte en voornemen is, als Christus homng-
zeem druipt, niet te weigeren zijn troost aan te ne
men, en daarop te leven, en toch evenwel de vreugde 
niet te maken tot mijn bastaardgod, of mijn nieuw 
uitgevonden hemel. Maar wat_ zal ik zeggen.' 
Christus komt zeer dikwijls in zijne zoete vertroos
tingen, zonder dat om Hem gezonden is; en t ware 
eene zonde de deur voor Hem te sluiten. Het is 
niet ongeoorloofd, Christus' appelen te beminnen, 
en daarom vermaak te scheppen, als ik niet al te 
verzot vrij, noch te hevig bedel om zgne kussen; 
maar als zij zoo zuiver vrijelijk komen (geluk de 
vriendelijkheid zelf, die van zichzelve komt) dan 
kan ik niet anders dan tot Hem lachen, die tot mn 
lacht. Indien de vreugde en vertroostingen afge
zonderd en alleen, zonder Christus zelven kwamen, 
mü dunkt ik zou ze wederom terugzenden ter poorte 
uit, die zü inkwamen, en dezelve met verwelkomen; 
maar als des Konings trein komt, en de Koning 
in het midden van 't gezelschap, o wat ben ik dan 
met liefdevloeden in blijdschap vervoerd! Ik vrees 
niet, dat te groote liefdepiassen het groeiende ko
ren zullen wegspoelen, en mijn planten aan den 
wortel losmaken. Christus doet geen afbreuk, waar 
Hii komt; maar gewis, ik zou wel wenschen, na 
zulk een geestelijke wijsheid, dat ik mnne liefde 
meer mocht uitlaten op den Bruidegom, dan op zijn 
<*aven, zun handgiften of drinkgeld; ik wil gaarne 
verder aan Christus reiken dan tot zgne vreugden; 
deze staan maar in de buitenste zijde van Christus. 
Ik zou wel wenschen in Hem te zijn, als een zegel 
op zun hart, in Hem, daar z ip liefde en barmhar
tigheid herbergt, terzijde zijn hart ; mgn Bemmde 
heeft mij vervoerd, maar 't is met beider jpartijen 
goedvinden geschied, en het is genoeg goed te ma
ken. Maar, mijn lieve broeder, eer ik van deze stol 
afga, zoo moet ik u zeggen (ten emde dat gg mgn 
Koning met mij verhoogt en looft) Christus heeft 
deze veertien jaren iets voor mg bewaard, twelk ik 
nu gekregen heb in mijne nare dagen, waarin ik 
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lyd om zijns Naams wil, namelijk een geopenden 
koffer van geparfumeerde vertroostingen, en versehe 
vreugden, komende nieuw en groen, en krachtig 
van het allerschoonste, allerschoonste aangezicht 
van Christus, mijn Heere. Laat nu vrij de gestrenge 
wet, laat de kruisen, laat de hel als aan een kant 
staan ; de liefde, de liefde heeft mij uitgeschaamd 
uit mijn oude wegen. Of ik nog een loopbaan te 
loopen, of eemg werk te doen heb, dat zie ik niet, 
maar ik denk, dat Christus den hemel en zijn hof| 
om zoo te spreken, schijnt te verlaten, en neder 
te komen, om met een slecht kind te lachen, te 
spreken en te schertsen. Ik schrijf aan velen niet 
zoo vry' uit; het kan wezen, dat'ik misduid word 
en geacht, als iemand die een naam zoekt; maar 
myn getuige daarboven weet, ik zoek een goeden 
naam te maken voor Christus. Ik merk aan, dat het 
onze dwaasheid is, dat wij weinig van Christus zoe
ken; omdat ons vier-uurs eten ons avondmaal niet 
mag zy'n, noch onze handgift, door onzen Bruide
gom toegezonden, ons huwelijksgoed noch ons on
derpand onze voorname som; maar ik vertrouw, 
weinigen van ons weten, hoeveel men van Christus 
kan komen te genieten tot een ontbijt, tot een hand
gift en onderpand. Wij zijn gelijk de jonge erfge
naam, die niet weet al de grenzen van zijn eigen 
heerlijkheid. Gewis, het is meer dan mijn plicht, te 
zeggen: 0 allerzoetste Heere Jezus, wat was er aan 
gelegen, al werd ik gespleten en verbroken in vijf
duizend scherven, of stukjes leem, mits dat iedere 
scherf een hart had, om u lief te hebben, en elk 
zooveel tongen had als er sterren in den hemel zijn, 
om uw lof te zingen, voor engelen en menschen 
voor eeuwig. Derhalve indien mijn lijden over Chris
tus uitroept: goedheid, lof en eer, mijn loon is wel 
betaald. Elkeen weet niet, wat een ïeven Christus' 
liefde is. Schrik dan niet om te leiden voor Christus; 
want Christus heeft een stoel, een kussen en 
zoeten vrede voor een die lijdt; Christus' tafelbord, 
voorzien met het eerste gezicht van de hoogere 
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tafel, is voor een zondigen getuige voor de waarheid. 
O dan moet men zeggen, broeder: Wie dan Uinstus! 
Wie dan Christus! Houd uw mond van andere 
liefhebbers, waar Hij Zich vertoont! O alle vleesch! 
o stof en asch, o engelen, o verheerlijkte geesten, 
o al de schilden der aarde, zwijgt stil voor Hem; 
komt hier en beschouwt onzen Bruidegom, staat 
stil, en verwondert u voor eeuwig over Hem ! Waarom 
laten wij af, van Hem lief te hebben, en verwonderd 
te staan, van Hem te kussen en te aanbidden i Met 
is een moeielijke zaak, dat de dagen tusschen Hem 
en mi] liggen, en ons vaneen houden. O hoelang, 
hoelang! O hoeveel mijlen zijn er van hier tot het 
kruis waar mijn Bruidegom woont! Het is een 
smart, Christus' liefde nog langer te derven; maar 
het kan wezen, dat een dronken man's voeten eens 
uitschieten, en dat hij eens mistreedt. Gij schrurt 
mii- weelde is niet wel te dragen. Doch ik beeld 
mii niet in, dat deze mijne troeteling steeds duren 
zal, en dat het banket mijn gewone voedsel zal zijn. 
Ik wilde gaarne nederigheid, lijdzaamheid en geloot 
hebben, om beide mijn voeten vast te zetten, als ik 
aan de noordzijde van den kouden en doormgen berg 
kom. Het is kwaad, ergens mede bezwaard te zijn, 
als ik voor Christus eenig werk zou verrichten, en 
den wind voor Hem in 't aangezicht hebben zou. 
Heere, laat mij nooit een valsche getuigen zijn, dat 
ik zou loochenen, dat ik Christus de pen in zijn 
hand zag nemen, en mijn geschriften onderteekenen. 
Mijn lieve broeder, gij klaagt mij, dat gij mij met 
niet in het gezicht kunt houden; maar indien ik 
een voetknecht was, ik zou op mijn gemak gaan; 
maar somtijds neemt de Koning mij m zijne koets, 
en trekt mij voort; en dan ontloop ik mnzelven; 
maar helaas ik ben een verloren overtreder. O hoe 
ondankbaar! ik wil u niet afzetten van uw gevoelen 
van doodigheid; maar laat mij dit zeggen: wie gat 
u zaakbezorgers-bezoldiging, om voor de wet te 
spreken, die voor zichzelve beter kan spreken, dan 
gij doen kunt? Ik wilde niet dat, gij uw beschuldi-
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ging in uw eigen boezem met u tot Christus bracht. 
Laat de oude mensch en de nieuwe mensch ge
dagvaard worden voor Christus' witten troon, en 
laat ze daar voor Christus tegen elkander gehoord 
worden, en laat elk voor zichzelven spreken; ik 
hoop, hoewel de nieuwe mensch klaagt, omdat 
hij ligt onder de potten, 't geen maakt dat de ge-
loovige zwart ziet, dat hij evenwel ook kan zeggen: 
Ik ben liefelijk als de tente Kedars. Gij zult van 
mij dat advies niet hebben, van dat gij uwe doodig-
heid niet zoudt beklagen; maar ik bevind door 
eenige ervaring (hetgeen gij al wist, eer ik Christus 
kende,) 't past geen vrijgekochte door Christus, te 
gaan pleiten voor de gestrenge wet, onzen ouden af-
gelegden man; want wij zijn niet onder de wet als 
een verbond, maar onder de genade; gij zijt nie-
mands schuldenaar, dan alleen van Christus; ik weet, 
Hij beklaagt u meer, dan gij uzelven. Ik zeg dit, 
omdat ik moede ben van klagen. Ik dacht weleer, 
dat het nederigheid was, mij in te beelden, dat 
Christus toornig op mij was, wegens mijn stomme 
sabbatten, en mijn harde hart; maar ik gevoel nu 
niets dan smartende wonden; mijn droefheid groeit 
in mij, of ik wil of niet ; maar laat ons sterven in 
de buitenzaal van de genade voor 't aangezicht van 
Christus. Ik loochen niets van 't geen, waarvan mij 
de Middelaar beschuldigt. Maar ik keer het alles 
wederom op Hemzelf. Laat Hem zijn oude reken
boeken inzien, indien Hij toornig is'; want Hij zal 
van mij niet meer krijgen; als Christus zegt, dat 
mij bekeering ontbreekt, zoo bejegen ik Hem aldus : 
't is waar, Heere, maar gij zijt een Koning en Vorst 
gemaakt, om mij bekeering te geven, Hand. 5 :31 . 
Als Christus ons eenige beschuldiging oplegt, zoo 
moeten wij Hem wederom een belofte op Zich 
doen leggen; beklaag u en leg uzelven in 't stof 
voor God (hetgeen wel past) maar laat Christus 
meteen de betaling in zijn eigen hand nemen, en 
Zichzelven van het eerste einde van zijn eigen ver
diensten betalen; anders zal Hij ten achter komen 
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wegens iets, dat wij kunnen doen. Ik ben alleszins 
in uw gelegenheid,' zoo hardhartig en doodig als 
iemand; maar toch, ik spreek tot Christus door 
mijn slaap heen; laat ons dan een vrije markt voor 
Christus uitroepen, en zweren, dat wij naakt zijn, 
en begeeren en roepen, dat Hij tot ons kome zon
der geld, en ons koope, en ons neme binnen in 
onzes rantsoeneerders huis ; en laat ons zijn Christus' 
vrijgelatenen en vrygekochten. Omdat wij het oude 
niet betalen, zoo mogen wij niet weigeren Christus' 
nieuwe schuld van barmhartigheid op ons te ne
men; laten wij ons best doen, Christus zal toch 
steeds aan ons ten achteren zijn, en vele achter
stallen zullen ten einde zijn. Wat mij betreft, laat 
mij voor eeuwig in zijn boek staan voor een ver
loren bankroetier. Ik moet begeeren dusverre op
nieuw in zijn schuld te zijn, dat ik verzoek zijn 
voeten te kussen. Ik weet niet, hoe ik geraken zal 
tot een hartelijke verzadiging en traktement op 
Christus' liefde. ' Want ik kan het noch koopen, noch 
bedelen, noch leenen; en evenwel, ik kan het niet 
missen, ik mis het ook niet. Och of ik Hem kon 
prijzen! ja ik zou tevreden willen zijn met een on
derworpen hart, en dat van liefde voor Hem stierf; 
en al kwam ik nooit persoonlijk binnen de poorten 
des hemels; och dat God gave, dat ik mijn prijs 
kon opzenden tot mijn onvergelijkelijken Beminde, of 
werpen mijn liefdegezangen van dien weergaloozen 
Heere Jezus over de muren, opdat ze in zijn schoot 
kwamen voor menschen en engelen ! Nu genade, ge
nade zij met u. Doe mijn liefdegroeten aan uwe 
vrouw, 'dochter en broeder Johannes. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFORT. 

Aberdeen, 11 Juni 1637. 
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Aan Alexander Gordon, van Earlestoun. 

DE 1 2 2 S T E BKIEF . 

Zeer achtbare en waarde heer! 

Genade, barmhartigheid en Trede zij u. Ik verlang 
van u te hooren; ik heb weinig brieVen ontvangen, 
sinds ik hier gekomen ben; ik heb wel een woord 
van noode; een dorre plant diende wel wat bewa-
terd; mijn gelegenheid tusschen Christus mijnen 
Heere en mij staat tusschen lieide en jaloerschheid', ge
loof en achterdocht van zijn liefde, het is wonder, 
dat Hij met mij huis houdt.' Ik maak veel rechtsge
ding tegen Christus, maar Hij alzoo vele accoorden 
met mij. Ik oordeel, dat zijn onTeranderlijke liefde 
gezegd heeft: Ik beroep u, om mijn liefde te bre
ken, en mij te Teranderen. Indien Christus zulke 
Teranderlijke en nieuwe gedachten van mijn zalig
heid had, als ik er van heb, zoo zoude ik, naar 
mij dunkt, jammerlijk verlies doen. Hij volgt een 
dwaas gelijk ik ben niet op, in mijn ongeloof: maar 
Hij bestraft mij, en legt vriendelijkheid op mij. 
Christus is eer de arme vriend, en gebrekkelijke 
gevangene (bedelende om liefde) dan ik ben, ik 
kan schaamshalve Christus mijn heele liefde niet 
weigeren. Want Hij wil niet missen 'tgeen Hij is 
komen zoeken. God zij gedankt, dat mijn Bruidegom 
niet moe wordt van te vrijen. Eere zij Hem, Hij is 
een zeer willig aanzoeker van mijn ziel, maar gelijk 
de liefde de zijne is, zoo is de smart mijne, dat ik 
Hem niets heb te geven. Zijn rekenboek'is vol van 
mijn schuld van barmhartigheid, vriendelijkheid en 
vrije liefde tot mij. Och, dat ik het met 'betraande 
oogen kon lezen! Och, dat Hij mij den intrest van 
den intrest wilde geven, om Hem weder te betalen ! 
Of hever de begeerte mijner ziel is, dat Hij mijn 
persoon wilde aanslaan, mijn ziel en lichaam,'liefde, 
blijdschap, vertrouwen, vrees, droefheid, begeerte, 
en voeren mij weg, en laat mij ter koop gesteld, en 
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verkocht worden aan Christus, en ten huize en aan 
den haard van mijn schuldheer mede genomen wor
den. De Heere weet, ik zou wel gaarne, zoo ik kon, 
niijn leven aan Christus verkoopen, zonder mij we
derom te onttrekken. O zoete Heere Jezus! stelt Gij 
de markt, en overbiedt Gij alle mijne koopers! Ik 
durf zweren, daar is een verborgenheid in Christus 
('t welk ik nooit gezien heb) een verborgenheid van 
liefde. Och, dat Hij die slip van dat deksel, 'twelk 
er over is, wilde wegnemen, en mijn zeer begeerige 
ziel die liefde laten zien! Ik wilde wel door de 
deur henen inbreken, en tot Hem komen, om mijn 
buik vol van die Heide te krijgen, want ik ben een 
uitgeledigde en uitgehongerde ziel. Och, mijnheer, 
indien gij of iemand anders Hem wilde zeggen, hoe 
ziek mijn ziel is, stervende door 't missen van een 
hartelijken dronk van Christus liefde; och, of ik zoo 
zeer konde verzot zijn (indien ik dat woord in dit 
geval mag gebruiken) op Hem zelf, als ik wel ben 
op zijn liefde. Zal ik Hem mijn lofzeggingen aan
bieden? Helaas, Hij is meer dan lofzeggingen. Ik 
geef het op, van Hem verhoogd te krijgen naar zijn 
waarde, dewelke de kennis te boven gaat, nochtans 
al dezen tijd ben ik Hem verzoekende om te zien, 
of er te gelijk liefde en toorn in Hem is tegen mij. 
Ik ben afgerukt van zijn kudde, die mij lief is, en 
van het weiden van zijn lammeren. Ik ga daarom in 
zak en asch, als een, die de huisvrouw van zijn 
jeugd verloren heeft. Droefheid en smart zijn ach
terdochtig, en zij spuwen tegen Hem uit den rook 
van jaloerschheid, en ik zeg menigmaal: Toon mij, 
waarom Gij met mij twist? zeg mij, Heere, lees het 
rechtsgeding tegen mij, maar ik weet, dat ik niet 
kan antwoorden 'tgeen Hij bijbrengen kan ! Ik zal 
de zaak verliezen, als het tot een openlijk pleiten 
komt. Och, dat ik mijn hart kon dwingen, om te 
gelooven, dat droomen waarlijk droomen zijn! Noch
tans als Christus mijn vreezen heet liegen, en tegen 
mij zegt, gij zijt een leugenaar, dan ben ik blijde. 
Ik neem voor, te hopen, en stil te zijn, en aan de 
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kant neer te liggen, totdat het water valt, en de 
ondiepte over te varen is; en hoewel er bij mij een 
smart is, in 't verlangen naar verlossing, opdat ik 
van Hem mocht spreken in de groote vergadering, 
zoo denk ik nochtans, daar is blijdschap in de pijn 
en in dat wachten, en zelfs verheug ik mij, dat 
Hij mij voor een tijd afzet, en mij ontwijkt. Och, of 
ik wachten kon tot in alle eeuwigheid, al zou ik 
nooit mijn zielsbegeerte krijgen, mits dat Hij maar 
werd verheerlijkt! Ik zou wel wenschen, dat mijn 
smart en mijn predikdienst lang konden leven, om 
Hem te dienen ; want ik weet, ik ben een aarden vat, 
en gemaakt tot zijn gebruik. Och, dat mijn gebro
ken scherven zelfs konden dienen om Hem te ver
heerlijken ! Ik begeer Christus' genade, om gewillig en 
tevreden te zijn, dat mijn hel (uitgenomen zijn haat 
en mishagen, die ik geheel en al buiten stel (want 
hieraan onderworpen te zijn wordt niet vereischt) 
een prediker ware van zijn heerlijkheid aan men
schen en engelen tot in alle eeuwigheid? Wanneer 
alles gedaan is, wat kan ik tot Hem toevoegen? 
of wat kan zulk een leemen schaduw doen, als ik 
ben? Ik weet, Hij heeft mij niet van noode. Ik heb 
reden om bedroefd te zijn, en in tranen weg te 
smelten, (indien ik genade had, om zoo te doen, 
de Heere geve het mij) dat ik mijn Welbeminde's 
schoone aangezicht zie bespat door honden, dat ik 
zie, dat snoode menschen de kroon van mijn ko
ninklijken Koning's hoofd aftrekken, dat ik zie, dat 
mijn hoerachtige moeder en mijn liefelijke Vader 
zoo kwalijk overeenstemmen, dat zij gaan ophouden, 
van samen huis te houden. Mijns Heeren paleis is 
nu een nest van onreine vogelen. Och, dat de hoer, 
de hoer Schotland wilde treuren wegens haren ge-
tergden Heer; en dat het haar berouwde wegens 
haren goeden man, die verbroken is door haar hoer
achtig hart! Maar deze dingen zijn voor hare oogen 
verborgen. Ik heb onlangs gehoord van uwe nieuwe 
beproeving door den bisschop van Galloway. Vrees 
geen leem, noch wormen-aas. Laat de waarheid en 
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Christus geen ongelijk krijgen in uwe handen; het 
is uwe winst, indien Christus verheerlijkt wordt, en 
't is uw heerlijkheid, Christus' getuige te zijn. ik 
verzeker u, dat uw lijden Christus' voordeel en 
overwinning is; want 't gelieft Hem, hetzelve zoo 
te rekenen. Laat mij van u hooren; Christus is 
bezig, om een zuivere Kerk uit dit vuur te behalen; 
Hij zal dit spel winnen; Hij wil m uwe schuld niet 
zijn, wegens eenig verschot dat gij in zijn dienst 
gedaan hebt; Hij is niet arm, dat Hij m uwe schuld 
zou zitten. Hij zal u honderdvoud meer vergoeden, 
misschien zelfs in dit leven. Dat de gebeden en 
zegenwensch van Christus' gevangene over ukomen! 

Uw broeder in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBEOET. 

Aberdeen, 1637. 

Aan zijn eerwaarden en liefhebbenden broeder 
Mr. Johannes Nevay. 

DE 123STE BBIEE. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
den uwe van den l l d e n April ontvangen, alsmede een 
ander van den 253teu Maart, en een brief van Mr. 
Andreas Cant. Ik ben niet weinig bedroefd, dat onze 
moederkerk zoo schielijk naar het oordeel loopt, 
en dat wij de minnaars huren en gaven geven aan 
de groote moeder der hoererij. Helaas, dat onze 
Man ons zoo binnen kort schijnt te zullen verlaten! 
Het stond mij toe (indien ik bekwaam was) wan
neer onze Man vertrekkende is, dat ik mij opwek, 
om Hem vast te grijpen, en Hem in dit land te 
houden; want ik weet dat Hij een zoete hulpe is, 
en een beminnelijk metgezel van een arme gevan
gene. Ik bevind, dat mijn uiterste nood zijn iieloe 
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en vriendelijkheid opgescherpt heeft, zoodat Hij 
nieuwe wegen schijnt te verzinnen, om de zoetheid 
van zijn liefde aan mijne ziel te drukken. Lijden 
voor Christus is de rechte grondstof, waarin Chris
tus1 liefde leeft, en zich oefent, in vlammen vuurs 
en sprankelen hitte uit te werpen, om zoo een bevro-
zen hart te verwarmen, gelijk ik heb. En indien Hij 
ons, weenende in zak en asch, zoo zoet is, zoo kan 
ik geen bekwame gedachten vinden, om mij recht 
te verbeelden en te denken, wat Hij wezen zal, als 
wij leemen lichamen (hebbende de sterfelijkheid af
gelegd) zullen opkomen tot de bruiloftzaal en tot 
het groote paleis, en de Koning gekleed zien in zijn 
koninklijke kleederen, zittende op zijn troon. Ik zou 
niet meer wenschen voor mijn hemel, beneden de 
maan, terwijl ik zuchtende ben in dit leemen huis, 
dan dagelijks vernieuwde feesten van liefde met 
Christus, en nu en dan vrijheid om mijn honger te 
lesschen met een kus van dat schoonste aangezicht, 
hetwelk is gelijk de zon op den middag in zijn kracht. 
Ik zou wel gewillig onderschrijven een breede over
geving aan Christus van de veertien bisdommen van 
dit land, en van alle vermakelijkste genoegens op 
aarde, en afstaan van mijn deel aan dezen leemen 
god, deze aarde, welke Adams dwaze kinderen aan
bidden, mits dat ik geen andere oefening had, dan 
dat ik in een liefdebed lag met Christus, en deze 
uitgeledigde en uitgehongerde ziel vervulde met 
kussen, omhelzen en dadelijk genieten van den Zoon 
Gods. En dan denk ik, zou ik mogen schrijven aan 
mijn vrienden, dat ik de gouden wereld gevonden 
had, en dan mocht ik uitzien en belachen de arme 
menschen, die daar elkander slaan om een deel plui
men; want waarlijk broeder, sinds ik in deze gevan
genis gekomen ben, heb ik een nieuw en buitenge
woon gevoelen gekregen van Christus, die ik te 
voren niet had, want ik merk, dat wij al onze 
vreugde aan Christus borgen, totdat Hij en wij als 
getrouwde personen boven in ons eigen huis zijn; 
denkende, dat daarvan hier niets te zoeken of te 
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vinden is, dan alleen hoop en schoone beloften, en 
dat Christus ons hier niets zal geven dan tranen, 
droefgeestigheid en kruisen, en dat wij nooit den 
geur van de bloemen van het hooge hof, van 't pa
radijs daarboven, zullen gewaar worden, totdat wij 
daar komen. Neen, maar ik vind, dat men zelfs hier 
kan komen te vinden jonge heerlijkheid, en een jong 
groen paradijs van vreugde. Ik weet wel, dat Chris
tus' kussen een sterker en verkwikkender reuk zul
len geven van onvergelijkelijke heerlijkheid en vreugde 
in den hemel, dan zij hier doen; omdat een dronk 
van de fontein des levens aan de mond van de fon
tein vrij meer zoetheid en verkwikking geeft, dan 
'tgeen wij in onze geleende, oude, uitlekkende vaten 
en houten schotel hier krijgen; evenwel ben ik mij 
overtuigd van onze dwaasheid, dat wij alles tot dien 
laatsten dag uitstaan en willen ontberen, aangezien 
de overvloed van 'tgeen op hand gegeven wordt, 
niets zal verminderen van onze hoofdsom. Wij droo-
men van honger in Christus' huis, terwijl wij hier 
zijn, hoewel Hij aan alle kinderen binnen Gods 
huisgezin vette maaltijden toestaat. Het ware dan 
goed, zoo wij ons zelven met meer geleende kussen, 
en met meer geleende bezoeken van Christus voor
zagen; totdat wij als erfgenamen in onze nieuwe 
erfenis kwamen, en onze voogd in de bezitting van 
het onze zettende, als wij de minderjarigheid zullen 
voorbijgegaan zijn. Och, dat al de jongere erfgenamen 
meer, ' grooter en nader gemeenschap zochten met 
mijn Heer, den Voogd, den voornamen Erfgenaam van 
alles, Christus. Ik wensch voor mijn deel, dat ik u 
en dien edelman, die zijn groete aan mij gedaan 
heeft, kon zenden in de binnenste kelder en het 
wijnhuis, om met liefde vervuld te worden. Ben dronk 
van deze liefde is recht waardig dat men ze heeft. 
Wij gedragen ons zelven maar al te ingebonden en 
spaarzaam bij Christus onzen Heer; en onze Heer 
houdt niet van ingetogenheid, droogheid en vreemd
heid in vrienden. Dewijl wij toch noodzakelijk in 
Christus' schuldboek moeten staan, zoo laat ons in 

U H 



M i 

50 DE BBIEVEN VAN 

zijn schuldboek staan, want het zal niet anders zijn. 
Nu, wat mijn tegenwoordige staat in mijn gevange
nis belangt, mijn verlossing ziet er nog slecht uit, 
naar alle waarschijnlijkheid, die ik zie. Mijn hoop zou, 
zoo zij op menschen zag of leunde, ras verwelken 
aan den wortel, gelijk een meibloem; nochtans neem 
ik voor mij gerust te stellen, met op mijn Heer te 
wachten, en mijn geloof te laten zwemmen, daar 
het grond verliest. Ik ben onder een noodzakelijk
heid of ik moet bezwijken ('twelk ik hoop, dat mijn 
Meester, welken ik den ganschen dag roem, zal af
wenden) of dat ik mijn geloof op de Almachtigheid 
moet leggen en grijpen, en vasthouden aan mijn 
greep. En ik hoop," mijn schip zal het uithouden, 
nademaal Christus willig is zijn zoeten wind in mijne 
zeilen te blazen, en Hij de lekken in mijn schip toe 
maakt en stopt, en alles stuurt; het zal wonder zijn, 
zoo een geloovig passagier over boord geworpen 
wordt. Wat uw heer belangt, mijn hoogachtbaarste 
heer en mevrouw, ik zou hem noode vergeten. Ik 
oordeel, dat mijn gebeden (zoodanig als zij zijn) 
hem recht als schuld toekomen, en ik zal aan zijn 
hoogachtbaarheid vrij meer verbonden zijn, indien 
hij vaststaat voor Christus (gelijk ik hoop dat hij 
zal) nu zoovelen van zijn voorwaarde en hoeda
nigheid van achter Christus ontglippen, en hem voor 
zichzeiven laten strijden. Ik bid u, doe mijn liefde-
groete aan dien waarden edelman A. C. die mij 
in uwen brief gegroet heeft. Ik heb gehoord, dat 
hij een van mijn Meesters vrienden is, om welke 
oorzaak ik aan hem verbonden ben. Ik wensch dat 
hij meer en meer op Christus verlieve. Nu belan
gende uwe vragen zoover als ik die in het ruw be
vat, oordeel ik, dat God tweezins te prijzen is. Eerst 
door eene predikende belijdenis van zijn hoogheid 
voor de menschen, zoodanig als zelfs het hooren 
van het Woord is, en het ontvangen van een der 
beide Sacramenten, in welke daden wij door be
lijdenis voor de menschen te kennen geven, dat Hij 
is onze God, met welken wij in een verbond zijn, 
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en onze Wetgever. Aldus is het eten en drinken 
des Heeren Avondmaal een verkondiging en belijde
nis voor de menschen, dat Christus onze geslachte 
Verlosser is; alzoo God tot ons spreekt, en wr, met 
tot Hem, zoo is het hier met een formeele dank
zegging, maar een verkondiging en prediking van 
Christus' dood, een predikende met een aanbiddende 
lofze-ging, en het heeft God met tot het onmiddel-
Ske ioo rwerp , en daarom kan hier ..geen knielen 
zun. Ten andere: Er is een ander prijzen van God 
dat tormeel is, als wij formeel God loven o zijn 
lof uitspreken. En dit acht ik dat tweeërlei is. 1 Als 
wii dadelijk en formeel den lof en dankzegging tot 
God bestieren; dit kan wel knielende geschieden 
tot teeken van onze erkentenis van zun hoogheid, 
doch zoo niet, kan het ook staande of zittende ge
schieden, aangezien inzonderheid de v roo lnkver 
heffing des harten (welke m het prijzen behooi t te 
zijn) niet formeel door knielen beteekend wordt 
2 Als wij goed van God spreken en zip heerlijke 
natuur en eigenschappen melden verhoogende Hem 
voor de menschen, om de menschen op te wekken 
om hooge gedachten van Hem te hebben: de eerste 
houd ik, dat alleszins onmiddel nke godsdienst is, 
anders ken ik gansch geen onmiddelhjken godsdienst 
de laatste heeft God voor zijn onderwerp, en met 
eigenlijk voor zijn voorwerp, aangezien de verkon
diging onmiddellijk is tot. menschen, en niet tot 
God; want hier spreken wn van God bn wijze van 
prijzen, en niet zoo tot God. En wat mr, aangaat, 
nadat ik voor tegenwoordig van oordeel ben, ik zie 
S h o e dit gelchieden kan knielende, aangezien 
het is praedicatio Dei et Christi, non laudatio ant 
non benedictio Dei, maar merk op, dat het is for
meel God prijzen, en niet alleen daarvan predAen, 
gelijk ik in het eerste lid onderscheid maakte. Want 
in het eerste lid, zoo wanneer iemand van btod 
of van zijn werken der schepping, der voorzie
nigheid en' verlossing spreekt, dan is het indirect 
en predikend prijzen van Hem, en 't is een for-
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meel prediken, of een daad van leeren, niet een 
daad van verkondiging van zijn lof; want er is 
een onderscheid tusschen de enkele vertaling van 
de deugden van een zaak, 'twelk is formeel lee
ren, en het verheffen van de waardigheid van een 
zaak bij wijze van aanbeveling, om anderen te doen 
prijzen met ons. Aldus u aan Gods genade heve
lende, blijf ik 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFOBT. 

Aberdeen, 15 Juni 1637, 

Aan Meester J . R. 

DE 124STE BEIEF. 

Waarde broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Op het 
bericht dat ik van u hoor (zonder eenige verdere 
kennis, buiten onze nauwste banden in onzen Heere 
Jezus) vond ik het goed aan u te schrijven, alzoo 
ik hoor van uw gevaar, van uit des Heeren huis, 
om zijns naams wil. gestooten te worden. Daarom 
is mijn _ ernstige en ootmoedige begeerte tot God, 
dat gij m de genade Gods en door de sterkte zijner 
kracht moogt gesterkt worden, om voort te gaan 
voor Christus, u niet ontziende voor een worm, die 
sterven zal. Ik hoop, gij zult uw hand niet slaan 
aan de ark, om die verkeerdelijk aan te raken, en 
om te stooten, gelijk velen nu doen, wanneer de 
schutters zeer op Jozef schieten, maar zijn boog 
zal gespannen blijven. Wij zijn onzen koninklijken 
Konmg en prinselijken Meester een getuigenis schul
dig. O hoe gezegend zijn zij, die een slag van Chris
tus en van zijn neergedrukte waarheid kunnen af-
keeren! De menschen denken, dat het met Christus 
nu gedaan is, en dat Hij zijn hoofd nooit weder op 
zal kunnen heffen; en zij gelooven, dat zijn hof te 
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gronde is gegaan, omdat Hij lijdt, dat de menschen 
hunne spiessen en zwaarden op Hem breken, en dat 
de vijanden Zion ploegen, en hun voren lang en 
diep maken op haar rug. Maar 't zou zoo met we
zen, indien de Heere niet een zaaien voor zijn ploe
gen had. Wat kan Hij anders doen, dan een oude 
vervuilde Kerk versmelten, opdat Hij weder eene 
nieuwe Bruid uit het vuur moge brengen? Ik denk, 
dat Christus nu juist zijn huis herstelt, en de oude 
vaten voor nieuwe verwisselt, en dat Hij door het 
land gaat, en een inventaris en lijst opneemt van 
zooveel zonen van Levi, en goede belijders, opdat Hij 
hun nieuw werk make voor den tweeden tempel; 
en al wat niet nuttig bevonden zal worden tot het 
werk, zal over den muur gesmeten worden. Als het 
huis zal gebouwd worden, zal hij zijne hamers neer
leggen, als hebbende niet iets meer daarmede te 
doen; misschien zal Hij aan hen iets slimmer doen, 
dan ze neerleggen; en ik acht, dat de wraak des 
Heeren, en de wraak des tempels op hen zal zun. 
Ik wensch niet meer dan wichtig te blijven, als ik 
door het vuur ben gegaan; en ik kan nu in eemge 
zwakke mate aan Christus een getuigenis geven, 
van dat Hij een liefelijke en liefhebbend metgezel 
is onder 't ' lijden voor Hem. Ik zag Hem te voren 
maar van verre; zijn schoonheid groeit m mijne 
oogen; een boom, een strootje voor tien werelden 
gepleisterde heerlijkheid en voor kinderlijke scha
duwen, en voor dien leemen afgod, dien god, de we
reld, waar de dwazen om vechten. Indien ik Christus 
in pacht had, zoolang ik zou verkiezen (want zoo wie 
eens nabij komt, en een hartelijk gezicht neemt van 
Christus' binnenste zijde, die zal zich nooit weder 
uit zijn liefdegrepen wringen noch worstelen) ik zou 
tevreden willen zijn en berusten in mijn gevangen-
huis, ja in een gevangenhuis zonder Ücht van zon 
of kaars, mits dat Christus en ik een liefdebed had
den, niet van mij, maar van Christus' eigen maak
sel, opdat wij samen onder de leliën mochten liggen, 
totdat de dag aanbreekt, en de schaduwen vlieden. 
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Wie weet, hoe zoet een dronk van Christus' liefde 
is? 0 maar te leven op Christus' liefde is een ko-
ningsleven! De slimste dingen van Christus, ja het
geen schijnt als het uitschot te zijn van Christus, 
zijn hard kruis, zijn zwart kruis, is wit en schoon, 
en het kruis ontvangt een schoonen luister, en ge
parfumeerde geur van Jezus. Mijn waarde broeder, 
vrees er niet voor. Terwijl gij tijd hebt, om op den 
wachttoren te staan en te spreken, zoo twist met 
dit land, pleit met uwe hoereerende moeder, die 
trouweloos tegen haar Man Jezus is geweest; want 
ik zou de vrijheid, van ten eenigen dage te preken, 
de wortel en top rekenen van mijn begeerten, 
en ik zou niet meer zoeken de zegeningen, die 
men aan deze zijde van den tijd heeft, totdat ik 
over het water ben, dan dat ik dit mijn geschonden 
leemen huis in zijn dienst en in 't behouden van 
de zielen mocht verslijten; maar ik zwijg stil, dewijl 
Hij het gedaan heeft; mijne schrale en laag zijnde 
gedachten zijn het kompas niet, waarnaar Christus 
zeilt, ik laat Hem zijne wegen, want zij zijn verre, 
verre boven mij; alleen wilde ik met Christus twis
ten over zijne liefde, en mij verstouten, om met 
Jezus mijn Heere te pleiten om een hart vol van 
zijne liefde; want er is mij niet meer overgelaten. 
Wat er komende staat bij het vergelegen eind van mijn 
lijden, en wat de uitkomst zal zijn, weet Hij, en ik 
hoop, Hij zal het mij tot mijn vreugde bekendma
ken, als God zijn besluiten omtrent mij zal ont
vouwen; want er zijn in zijne wegen velerlei vou
wen, die zulke blinden als wij zijn niet zien kunnen. 
Zoo veel tot verdere kennis, aldus u en 'tgeen voor 
u is, bevelende aan de genade Gods blijf ik 

uw zeer liefhebbende broeder in zijn 
zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL EHETORFOET. 
Aberdeen, 16 Juni 1637. 
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Aan meester Willem Dalgleisch. 

DE 125STE BEIEF. 

Eerwaarde en welbeminde broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik heb 
iets van w e beproevingen in Galloway gehoord. 
Ik dank den Heere, die eerst in dien hoek u tot een 
nieuwe kerk voor Zichzelven zoek te maken ; Chris-
tus heeft daarna minder te doen, als Hij u gereinigd 
heeft; laat mij u bidden, mijn zeer gehelde, dat gij 
bil Christus vaststaat. Mijn Getuige is boven, mijn 
liefste Broeder, dat gij mij in mijn banden veel 
vreugde toegevoegd hebt, als ik hoor dat gij groeit 
in de genade en ijver Gods voor uw Meester. Onze 
bediening zal, 't'zij door prediken of lijden een 
goeden reuk geven door de wereld, beide van hemel 
en hel. 2 Cor. 2 : 15, 16. Ik verzeker u, mijn lieve 
broeder, er is niets buiten den hemel, naast Uinstus, 
dat mij liever is dan mijn predikdienst ; en de waar
heid deszelfs zwelt in mijn achting, en zij pijnigt 
mü uitstekend; doch ik ben evenwel tevreden, tot 
eere van mijn Heere, die weder over te geven aan 
den Heer van den wijngaard; Hij doe met mij en 
met dien dienst, wat Hem goeddunkt, _ik acht mij-
zelven voor Hem te klein. En laat mij tot u spre
ken welk een vriendelijke medegevangene^ Christus 
voor mij is! Geloof mij, dit soort van kruis, welke 
miin deur niet wilde voorbijgaan, maar mij immers 
wilde bezoeken, is mij steeds hoe langer hoe_ meer 
welkom; 't is waar, mijn stille sabbaten zijn ge
weest, en zijn nog als een glazen ijs, waarop mijn 
geloof nauwelijks zijne voeten houden kan ; en me
nigmaal word ik op mijn rug gelegd, en van mijn 
voeten gelicht door een storm van twijfeling; doch 
waarlijk mijne banden geven u al dezen tijd een 
machtige en sterke reuk van hooge en diepe liefde 
in Christus; 't is waar, ik kan niet door mijn kruis 
zien tot het laatste eind, doch ik geloof, dat ik m 
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Christus' boeken, en in zijn besluit, dat mij nog niet 
geopend is, een man ben, die aan de andere zijde 
van de roode zee triumfeer, spring, zing, en die 
lacht en prijst het Lam aan de andere zijde van den 
tijd, droefheid, afzetting, toorn der bisschoppen, 
verlies, gebrek aan vrienden en dood. De hemel is 
geen vogel die in de lucht vliegt (gelijk menschen 
plegen te spreken van dingen, die onzeker zijn); 
neen, daar is wel voor betaald, Christus heeft de 
heerlijkheid verzekerd voor al de treurigen in Zion, 
en dat zal nooit verbroken worden: Laat ons blijde 
en vroolijk zijn, dat wij bloed, verlies en wonden heb
ben, om die aan onzen Meester en Kapitein te too-
nen bij zijn verschijning, en wat wij voor zijn zaak 
geleden hebben. Het smart mij, mijn lieve broeder, 
dat ik menigmaal zeg, dat ik maar dorre beenderen 
heb, die mijn Heere niet weder wil brengen uit de 
graven, en dat mijn ongeloovig vreezen zegt: Och 
ik ben een dorre boom, die geen vrucht kan dra
gen, ik ben een onnut mensen, die geen kinderen 
kan teelen voor den Heere in zijn Huis. De hoop 
van verlossing schijnt mij koud, onzeker, en ver af, 
alsof ik mede uithad ; 't is veel voor Christus (in
dien ik zoo mag spreken) zoo Hij wettigen borg 
krijgt van mijn droefheid, en van mijn klagend 
hart. Christus' liefde speelt mij een schoon spel, ik 
ben gansch niet verongelijkt, maar er is een bedrie-
gelijk valsch hart in mij, 'twelk steeds voor Christus 
kwaad spel speelt; ik ben een moeielijke nabuur 
voor Christus; het is wonder, dat Hij nevens zulke 
als ik ben, woont; doch menigmaal krijg ik de over
hand van mijn verzoekingen ; en dan 'veracht ik de 
verzoekingen, zelfs de hel en den stank derzelve, en 
de instrumenten van die; en ik ben trotsch wegens 
mijn eerwaarde Meester; en ik besluit of de tegen
winden willen of niet, in Christus' haven te komen ; 
en ik acht een moedwilligen en stijven twist met mijn 
Heere Jezus om zijn liefde zeer wettig; ' t is mij 
somtijds zwaar, mijn kost te krijgen van Christus' 
liefde, omdat mijn hoofd krank is, en mijn hoop 
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verwelkt, en mijn oogen worden duister; en onvrien-
lijke tro ostverbergen de wolken gaan over de schoone, 
lichte en heldere zon van Jezus. En dan, wanneer 
ik en mijn verzoeking de zaak samen behandelen, 
verderven wij alles door ongeloof; zoet, eeuwig zoet 
zou mijn leven zijn, indien ik het geloof in oefening 
kon houden; maar ik zie, mijn vuur kan met altijd 
licht geven, ik heb 't hard in de wereld geluk een 
ellendig mensch, als hij weggaat ; maar gewis, sinds 
ik hier gekomen ben, heeft mijn schoone zon 
menigmaal zonder een wolk geschenen; heet en 
brandende is Christus' liefde mij geweest, ik kan 
geen lucht geven om het uit te drukken; ik moet 
tevreden zijn met gestolene en gesmoorde begeer
ten naar Christus' heerlijkheid. O hoe ver is zijn 
liefde met mij ten achteren ! Ik ben even geluk een 
mensch, die' niets beeft, om zijn duizenden van 
schuld te betalen, en al wat men van Hem krijgen 
kan, is dat men zijn persoon aanneemt; tenzij 
Christus mij zelf aanvaardde, en de gereedste beta
ling die er kan wezen, van mijn hart en liefde tot 
Zichzelven make, zoo heb ik Hem niets anders te 
geven Indien mijn lijden de beschouwers goed kon 
doen, en zijn Kerk stichten, en uitroepen aan de 
wereld de onvergelijkelijke waardij van Christus 
liefde, o hoe overblijde zou dan mijn ziel zin, en 
mijn droefheid vervroolijkt en gerust gesteld! Waarde 
broeder, ik kan niet zeggen wat er geworden is van 
mijnen arbeid onder dat volk daar; of alles, wat de 
Heere door mij bouwde, neergesmeten is, en de 
grond van de belijdenis van die gemeente ingevallen 
is, en niemand bij Christus staat, wiens liefde ik 
eens predikte, zoo klaar en duidelijk als ik kon 
voor dat volk (hoewel verre beneden zijn waardig
heid en voortreffelijkheid) indien het zoo is hoe 
kan ik het dragen! En indien een ander een snoo-
den oogst maakt, waar ik met moeite en oprecht
heid gezaaid heb, ik zal 't niet licht kunnen ver
zetten, maar ik weet. zijn wegen zijn onnaspeurlijk. 
Doch mijn getuige binnen mij en boven mij weet het, 
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en mijn gepijnigde borst op des Heeren dag 's avonds, 
mijn begeerte om Christus aan dat volk heerlijk, en 
liefelijk en zoet te maken, is nu mijn blijdschap; 
en het was mijn begeerte en oogmerk, Chris
tus en hen een te maken ; indien ik mijn hoop zie 
sterven in de eerste uitbotting, eer zij een weinig 
bloeit, en geen vrucht daarvan komt, zoo sterf ik 
van droefheid. O mijn God, zoek geen rekenschap 
van 't geweld aan mij gedaan door mijn broederen, 
welker zaligheid ik bemin en begeer; ik bid, dat 
zij en ik niet gehoord worden als tegenovergestelde 
partijen, in den dag van onze verschijning voor on
zen Richter, in dat proces door hen aangelegd tegen 
mijn predikdienst 'twelk ik van Christus ontvangen 
heb; ik weet, een kleine duimbreed, en minder dan 
het derde deel van deze spanlengte en handbreedte 
van tijd, dewelke zeer snel weggaat, zal mij stellen 
buiten den slag en boven het bereik van broederen 
of vijanden; en het is een kortdurend ongelijk dat 
mij is aangedaan en mijn arbeid in dat deel van 
mijns Heeren wijngaard. O welk een slecht voor
deel is mijn afzetting voor de menschen, aangezien 
mijn Heere Jezus vele wegen heeft, om zijn verlies 
te herstellen, en onwederstaanbaar is, om zijn eigen 
heerlijke einden te bereiken, opdat zijn lelie onder 
de doornen groeie, en zijn klein koninkrijk zich-
zelve verheffe, zelfs onder de zwaarden en spiesen 
van tegenovergestelde machten. Maar, mijn lieve 
broeder, ga voort in de kracht van zijn rijke genade, 
die gij dient; sta vast voor Christus; geef het 
evangelie over van uwe hand, en uw predikdienst 
aan uw Meester met een rein en onbesmet geweten; 
verlies niet een speld van Christus' tabernakel, raak 
zelfs niet met uw nagel aan een hoek of uiterste 
eind van de ark; heb geen deel nog op eenige 
contien te doen, in een klauw, in een gesloten ven
ster, of in een buiging van uw knie, in den tempel 
neder te werpen; maar wees een treurende en spre
kende getuige tegen degenen, die nu Zion ruïneeren ; 
onze Meester zal ons allen schielijk nabijkomen, eer 
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wij bet weten; die dag zal ons wit en ons zwart 
ontdekken, aangaande dit verschil van het arm ver
drukte Zion; laat ons ons deel daarvan goedmaken, 
opdat het 't vuur mag kunnen doorstaan wanneer 
hooi en stoppelen tot asch zullen verbrand worden. 
Niets, niet, (l zegge niets) dan oprechte beihgmakmg 
zal des Heeren wan kunnen doorstaan. Ik blaf staan 
bij mijn getuigenis, dat ik menigmaal van Schotland 
gepredikt hebl geklag, getreur en wee wacht op, u 
S "Schotland; o Schotland de vreeselnke twist van 
een verbroken verbond staat vast by uw Heei. JNu, 
doe mijn liefdegroet aan al.de vrienden, en aan allen 
die van mijn gemeente zijn alsof ik een ieder van 
hen in 't bizonder genoemd had, en beveel Gods 
volk, dat u van Christus toebetrouwd is, aan de rrjke 
genade van onzen algenoegzamen Heere ; gedenk^ mijne 
banden Prijs mijn Heere, die mij ondersteunt m 
S b den.J N a a k t gij. gelegenheid vindt, (naai.de 
wijsheid die u gegeven is toon aan onze bel enden 
wat de Heere aan onze ziel gedaan heeft. Dit zoek 
ik waarlnk niet, om rann eigen lot na te: jagen 
maar opdat mijn zoetste en liefste Mee ter groot 
gemaakt mag worden in mijn lijden. IK Diiji 

Uw broeder in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOBEOBT. 

Aberdeen, 17 Juni 1637. 

Aan Maria Mac-Knaught. 

DE 126STE BBIEF. 

Zeer geliefde in omen Heere Jesus Christus! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Weinigen 

kennen het hart van een vreemdeling en van een 
gevangene; ik wilde dat er eerlijke en wettige mid
delen werden beproefd om mij thuis te brengen tot 
mijne bediening, nu meester A. ß . en meester H . K 
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hersteld zijn. Het past ulieden van Galloway aller
meest, requesten en verzoeken te dien einde in te 
leveren, en een proef te nemen, of ik door bekwame 
middelen weder teruggebracht kan worden; wat de 
vrijheid belangt, tenzij ik hersteld worde bij mijn 
kudde, dat is mij weinig; want mijn stilzwijgen is 
mijn grootste gevangenis. Immers hoe het ga, ik 
wacht op den Heere; ik hoop niet in mijn lijden te 
rotten. Heere, geef mij onderwerping, om te wach
ten; mijn hart is droevig, dat mijn dagen henenvlie-
den, en ik mijn Heere geen dienst doe in zijn huis. 
Maar zijn wegen zijn niet gelijk mijne wegen, en ik 
kan Hem niet naspeuren. O, dat Hij wilde schijnen 
over mijn duisternis, en mijn morgenlicht voortbren
gen van onder de dikke wolk, die de menschen over 
mij gespreid hebben! O, dat de Heere mijn zaak in 
de weegschaal wilde leggen en mij wegen, of mijn 
ziel niet daarmede opgenomen was, terwijl anderen 
sliepen, hoe ik Christus met eene Bruid ondertrouwd 
mocht krijgen in dat deel van het land! maar in 
die dagen, als mijn mond zeer onrechtvaardig en 
wreed gesloten werd, viel de bloem van mijne tak
ken, en mijn vreugde verloor haar glans. Immers, 
ik heb mij geworpen onder Christus' voeten, en ge
worsteld om te gelooven onder een verborgen en 
bedekten Heere; doch mijn bezwijking komt eer ik 
eet, en mijn geloof is gebogen door den zwaren slag, 
en onder deze bijna onverdragelijke last. 0 dat mijn 
geloof niet breke ! Ik durf niet zeggen, dat de Heere 
mijn kaars uitgebluscht en water op mijn arme kool 
gegoten heeft, en de pinnen van mijn tabernakel ge
broken heeft, maar ik heb bitterheid gesmaakt, en 
gal en alsem gegeten sinds den dag, dat mijn Mees
ter banden op mij legde, om niet meer te spreken. 
Ik spreek dit niet, omdat de Heere vreemd tegen 
mij is, maar omdat de aanschouwers, die op het 
droge land staan, mijn zeestorm niet zien; de ge
tuigen van mijn kruis hebben weinig kennis van 
mijn droeve dagen en nachten. O, dat Christus mij 
alleen wilde laten, en spreken mij liefde toe, en ko-
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men tot mil in, en brengen den zomer met Zich! O, 
dat i k z A h o o n h e i d en heerlijkheid mocht predi
ken gel ik ik eens deed, eer min leemeri tent naar 
het 'duistere gebracht werd; en dat ik Christus van 
den grond mogcht opheffen en mijne takken bewa erd 
mühten worden met den dauw Gods, en mijn blnd-
Shap in zijn werk mocht wederom groen worden 
en uitbotten, en een bloem voortbrengen ! Maar ik 
ben maar eeA nabijziend schepsel, en mimkaan i l u U 
niet ver Hij weet, wat mij geschied is: hoe rin, 
vannier ik maar eene vreugde., en niet meer had 

èn eene groene bloem, die ik mijn krans achtte m 
een uur kwam, en verdroogde mijn bloem, aan den 
wortel en nam mijn eenig oog weg, en mijn eenige 
kroon en krans. Wat kan ik zeggen? Gewis mime 
schuld is voor Hem gedacht geworden en H« zocht 
miin zeilen af te nemen en de bloem van mnn 
vSmaak te doen landen, en het te laten liggen 
OP T e kust, gelijk een oud gebroken schip dat niet 
meer zee houden kan. Maar ik prijs Hem voor dezen 
bekwamen slag; ik verwelkom dezen^ven. Go«fc.wijs
heid heeft die voor. mn gekozen, en zu moet best 
wezen dewijl het zun keuze was. O, dat ik naar 
Hem mocht wachten, totdat de morgen van deze 
verdonkerde kerk aanbreekt! Deze arme verdrukte 
kerk heeft een schoonen morgen gehad; maar haar 

acht kwam over haar voor haar middag; en zu 
was geHjk een reiziger, die..gedwongen « i » h m . t e 
g a a n V den morgen van zun reis. En *u zijn haar 
tegenpartijders de voornaamste in den lande hun 
wegen treuren, hunne poorten zijn verzwakt; hun 
kinderen zuchten om brood; en daar is.niemand.die 

i den Heere aanhoudt, dat Hij tot zijn huis wilde 
wederkoSen, en drogen het aangezicht van zijn 
v e e n e X b uid, en vertroosten de treungen Zions 
Ue naar Hem wachten; ik weet Hij zal weder koren 
doen groeien op den top van zun verwelkten berg 
7ion Gedenk mijne banden en vergeet mij met. 
Och dat m ï Heere mij wilde wederbrengen onder 
uheden meteen overvloed des Evangelies van Chris-

ï i . 
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tus! Maar och, dat ik mijne begeerten nederzette, 
waar mijn Heere mij dat gebiedt! Doe mijn liefde-
groete in den Heere aan uw man; God make hem 
aan Christus getrouw; mijn zegen over uw drie kin
deren. Bezwijk niet om voor deze kerk te bidden. 
Verzoek mijn gemeente, dat ze geen vreemdeling, 
die in mijn predikdienst indringt, aannemen; laat 
mij staan in dat recht en in die standplaats, die mijn 
Heere Jezus mij gaf. Genade, genade zij met u. 

De uwe iu zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, 1637. 

Aan Johannes Gordon, te Bisco. 

DE 127STE BBIEF . 

Waarde broeder! 

Ik wenschte ernstig te kennen den staat van uw 
ziel, en te verstaan, dat gij zeker werk van den he
mel en van de zaligheid gemaakt hebt. 1. Gedenk, 
de zaligheid is een van Christus lekkernijen, die Hij 
maar aan weinigen geeft. 2. Dat het een geweldig 
zweten en strijden is, 'twelk den hemel inneemt. 
3. Dat het Christus' bloed gekost heeft, dat huis voor 
zondaars te koopen, en de menschenkinderen neder 
te zetten als des Konings vrije landbezitters. 4. Dat 
velen een sprong naar den hemel doen, die op hun
nen rug vallen, en niet opkomen tot den top van 
den berg. Zij verliezen hun hart en voeten, en zij 
zitten neder en geven 't op; omdat de duivel een 
zoet ruikende bloem aan hun neus zet, namelijk 
deze schoon opgesmukte wereld, waarmede zij betoo-
verd worden, en zoo vergeten of weigeren zij voort 
te gaan. 5, Gedenk dat velen al ver gaan, 'en vele 
dingen verbeteren en tranen kunnen vinden, gelijk 
Ezau, en honger lijden voor de waarheid, gelijk 
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Tudas deed, en wenschen en begeeren het eind des 
rechtvaardigen, gelijk Bilea m en doenschoone b e -
liidenis en vechten voor den Heere, geluk baul, en 
Eïeeren dat de heiligen voor hen bidden zouden, 
S f Farao en Simon de Toovenaar, en profetee
r d e n spreken van Christus, gelijk Kajafas;; gaan 
angzaam en treuren van vreeze voor de oordee e 

-e1 hâifkleh- t^T^to^ß 
S e f e ï e n hun léven in vele dingen naar hr tWootd 
geliik Herodes, en zeggen tot <ühristus• Meestei xk 
val TT volgen waar Gil ook henen g a a t \ . g e $ K , , , r 
man die S o o d Christus' dienstknecht te zijn Matth. 
8̂  en Si kunnen smaken de krachten des toekomen
den levens en deelachtig zijn de wonderlijke^aven 
des Heiligen Geestes, en smaken het goede Woord 
Gods, gelijk de afvalligen, die tegen Jen Heiligen 
Geest zondigen. Hebr. 6, en nochtans die allen^ zijn 
r / a r klatergoud, en waterig koper en slechte be-
Sddee lem g Dezè dingen zijn geschreven, opda wx 
ons benroeven zouden en niet rusten, voordat wxj 
een step nader bij Christus zijn, dan van de zon 
gebrande en verwelkte belijders kunnen komen. 
6 Merk! dat het onmogelijk is, dat gij en uw af-
^odzonden te zamen ten hemel kunnen gaan en dat 
fS X d a a r niet van afscheiden kunnen, Christus 
S a r Ï g k ianadeniegrond kunnen liefhebben maar a -
leen met woorden en xn schijn 'twelk hetwerkmet 
doen zal 7. Gedenk, hoe snel Gods post, de tijd 
wegvliegt en dat uw voormiddag al doorgebracht 
S uw middag zal komen en dan uw avond en 
eindelijk de na'cht, wanneer gij metzul£kunnen.zien 
te werken. Laat uw hart gezet zijn op het aidoen 
t n uw reis, en om uw rekening met uw Heere,o, te 
maken O, hoe zalig zult gij zijn, als gij .een 
vroolhk welkom van uw Heer des avonds krijgt! 
Hoe zali- zïm ze, die bijtijds een zekere richting ne
men met° hun ziel! Loof'zijnen grooten Naam voor 
?ffeenen bezit in goederen en kinderen, gemak en 
wfre?dsggenoegen, 'twelk Hij u gegeven heeft; en 
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zoekt Christus te gelijken in nederigheid en ootmoe
digheid, en zijt geen groot vriend van de wereld, 
maak ze niet 'uw God, noch uw liefhebber, waar 
gij op vertrouwt, want zij zal uw bedriegen. Ik be
veel Christus en zijn liefde aan u in alles; laat Hem 
de bloem van uw' hart en uwe liefde hebben; zet 
een lagen prijs op alles behalve op Christus; en 
stel leem en slijk laag in uw gedachten, die u niet 
zullen troosten,' als gij gedacht wordt om van hier 
te gaan en voor uw Richter te verschijnen, om te 
antwoorden voor alle daden, die in het lichaam ge
daan zijn. De Heere geve u wijsheid in alles. Ik bid 
u, heilig Cod in uw spreken, want heilig en vreeselijk 
is zijn Naam ; en zijt matig en nüchteren ; goed ge
zelschap houden, gelijk het genoemd wordt, is een 
zonde, die de menschen uit den hemel houdt. Ik wil 
niet gelooven, dat gij den predikdienst van een vreemde 
zult aannemen, die u een nieuwe en vreemde leer 
zal prediken. Ik zet er mijn zaligheid voor, zoo ik 
u niet den klaren en geheelen raad Gods in zijn woord 
heb overgegeven. Lees dezen brief aan uwe vrouw en 
doe mijn liefdegroete aan haar, en bid haar, dat 
zij toezie, dat ze doet 'tgeen ik aan u schrijf. Ik 
bid voor u en de uwe. Gedenk mijner in uw gebe
den aan onzen Heere, dat het Hem gelieve moge, 
mij weder onder ulieden te zenden. Genade zij met u. 

Uw wettige en liefhebbende herder, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL RHETOKFOET. 

Aan Mr. Hugo Henderson. 

DE 128STE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Wie weet of de wind wel weder West mag keeren 
naar Christus toe, en naar zijn wanhopende bruid in 
dit land? En Christus mag 'wederom zijn zomer bij 

-
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Pill 

Ik kan geen hinderpaal in Gods weg dan Schotlands 
schuld, en Hij kan dat beletsel overkomen en bre
ken ook die hinderpaal, en dan zeggen tegen bet 
schuldige Schotland, gelijk Hij zeide Ezech. 36: Niet 
om uwentwil, enz. Opwachten heeft nog altijd een 
zaligen uitslag gehad, en het Woord van Gods lijd
zaamheid te bewaren houdt de heiligen steeds droog 
in 't water, koud in 't vuur, en ademhalende en 
bloedheet in het graf. Wat zijn gevangenissen van 
ijzeren muren en koperen poorten voor Christus, 
niet zoo goed als slijkdijken, versterkingen van stroo 
of oude wankelende muren. Indien Hij 't woord 
geeft, zoo zullen de ketenen van de armen en bee-
nen van zijn gevangenen vallen. God zij gedankt, dat 
onze Heere Jezus de voogdijschap heeft van Koning 
en hof en edelen, en dat Hij de slijkgoten en mod
derpoelen in Zion kan doen opdrogen, en beleggen 
de straten naar den tempel met de doode lichamen 
van de bastaard-heeren-bisschoppen en afgodherders. 
Het koren op den top der huizen kreeg nooit des 
landmans gebeden, en zoo ziet men er op ; want het 
vult nooit de hand der maaiers. Christus, de waar
heid en de onnoozelheid werkt zelfs onder de aarde; 
en gewis daar is verwachting voor de rechtvaardi
gen ; wij zien niet, welke besluiten er in den hemel 
genomen worden omtrent alle zaken van Gods huis, 
wij behoeven God niet te huren, om wraak te nemen 
van zijn vijanden, want de gerechtigheid werkt zonder 
huur. O, dat het zaad der hoop weder wilde groeien en 
tot rijpheid komen! En dat wij Christus moeilijk kon
den vallen, en ons kloppen aan zijn poort verdub
belen, en ons geroep en geschreeuw over den muur 
doen hooren, opdat Hij mocht uitkomen en maken 
ons Jeruzalem tot een lof van de geheele aarde, en 
geven ons heil voor muren en bolwerken! Indien 
Christus weder uitbot en groent, zaad draagt in 
Schotland en zijn Vader Hem weder twee zomers 
in een jaar zendt, en zijn inkomst zegent: O, wat 
oorzaak zullen wij hebben om blijde te zijn in de 
vrije zaligheid van onzen Beere, en om onze banier 
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DE 129»™ BEIEF. 

Juffrouw ! 

Genade,, ̂ r 1 ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
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mijlen reizens maakt dat drinken voor hem als niet. 
O dat wij zoo ras met deze wereld gedaan hadden, 
en wij zoo ras hare liefde afleggen konden. Maar 
gelijk een kind geen twee appelen kan houden in 
zijn kleine hand, maar de een stelt de ander uit zijn 
plaats, zoo kunnen wij geen meesters en heeren zijn 
van twee liefden. Gelukzaligen waren wij, indien wij 
onszelven meester konden maken van dien onwaar-
deerbaren schat, de liefde van Christus, of liever, 
konden wij ons laten overmeesteren en ten onder 
brengen door Christus liefde, zoodat Christus was 
ons al, en alle andere dingen ons niet, en het uit
schot van ons vermaak. Och laat ons gereed zijn 
scheep te gaan tegen den tijd, dat onzes Heeren 
wind en getij ons roepen! De dood is de laatste 
dief, die zonder 't geraas der voeten zal komen, en 
onze ziel zal wegnemen, en wij zullen ons afscheid 
van den tijd nemen, en wenden ons naar de eeuwig
heid, en onze Heere zal de twee zijden van dezen 
aardschen tabernakel te samen leggen, en leggen 
ons neder, gelijk een mensch 's avonds zijn kleederen 
aflegt, en Hij zal de eene helft van ons leggen in 
een leemen huis, het duistere graf, en de andere 
helft van ons in den hemel of hel. Zoek van uw* 
Heere in vrede gevonden te worden, en vergader u 
tot het verhuizen, en stel uwe ziel in orde; want 
Christus zal niet een nagelbreed tijds geven tot on
zen kleinen looper. Bid voor Zion, en voor mij zijn 
gevangene, dat het Hem mocht gelieven mij weder 
onder ulieden te brengen, vol van Christus," en be
vracht en beladen met de zegeningen van zijn evan
gelie. Genade, genade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

De uwe in zijn eenigen Heere en Meester, 
SAMUEL RHETOBFOBT. 
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ME. SAMUEL EHETORFOET. 

Aan Earlestown de Jonge. 

DE 130STB B R I E F . 

Waarde en zeer geliefde in den Heere! 
Genade barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 

van u te hooren. Ik blijf steeds een gevangene van 
n o V e n acht het dienst aan den Heere j a c h t e n d e 
te blijven met onderwerping, totdat des tieeren 
morgenstond doorbreke, en zijn zoniersche dag aan
komt • want ik ben verzekerd, dat het een deel is 
v a T ' t voorname werk van ons leven dat God on 
voor eenige jaren nedergezonden heelt op deze 
L°r°de S duivelen en -ansehen de f a n d e n 
der duivelen, en verzoekingen, opdat wij voor een 
tnd Mer mochten lijden onder onze vijanden an
derszins nScht Hij den hemel hebben doen wachten 
or, ons Tis wij uit den buik kwamen en mocht 
L T e L f s g S o e r d hebben n a a i - o n s ^ J , W e r 

ons onze voeten te laten nederzetten m dit stekelig 
m doornachtig leven, maar aangezien yoor eenieder 
van ons een deel lijdens, min of meer is fSff^en 
naardat de oneindige Wijsheid het goedgjdacW.heeft 
zoo staat het ons toe, dat wij onze zachte, en dun 
veuige natuur verharden en gewennen, om vuur en 
water duivels, leeuwen, menschen verlies en be-
Tuwde harteA te verdragen, als diegenen die van 
God engelen, menschen en duivelen worden aan
schouwd" O, 'wat dwaasheid is het nedex^zi t tern 
PTi te weenen over een besluit Gods, tweiK stom 
en doof is voor onze tranen, en alzoo steeds onbe-
weeXk moet staan, als God die het gemaakt heeft, 
want wie kan achter den Heere komen om te ver
luderen of te verbeteren 'tgeen Hij besloten of ge
daan heeft? Het ware beter, dat wij vensters m ons 
eevaneenhuis maakten, en uitzagen naar God, en 
™ar onsland, den hemel, en dat wij geluk geboei
d e Te verlangen naar des Konings vrne lucht 
u "riep n: Heeref laat uw koninkrijk komen. O, laat 
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de Bruidegom komen! En o dag, o schoone dag, o 
eeuwige zomersche dag begin te krieken en te schij
nen; breek voort van onder die zwarte nachtlucht, 
en schijn. Ik verzeker mij, indien er iederen dag een 
kleine steen in de muren van 't gevangenhuis ge
broken werd, en daardoor verzekering gegeven aan 
den geketenden gevangene, liggende onder twintig 
steenen met ijzers op armen en beenen, dat zijn ke
ten eindelijk in twee stukken zou slijten, en einde
lijk zulk een wijd gat zou gemaakt worden, dat hij 
veilig mocht uitkomen tot zijn langbegeerde vrijheid, 
zoo zou hij in lijdzaamheid wachten, totdat de tijd 
den muur zou uitgehold hebben, en zijn ketenen ge
broken. De hopende gevangenen van den Heere zijn 
onder hunne beproevingen in dien staat; jaren en 
maanden, zullen nu een kleinen steen, dan een an
deren uitnemen van dit leeinen huis; en eindelijk zal 
de tijd de breedte van een fraaie deur uitwinnen, 
en zenden de gevangene ziel naar de vrije lucht in 
den hemel, en de tijd zal onze ijzere boeien allengs 
door kleine deeltjes afvijlen, dewelke nu op voeten 
en armen zijn, en zal de zwarigheden kaal en hol 
slijten en verteren, en die dan brengen tot niet; 
want 'tgeen ik gisteren leed, dat weet ik, zal nooit 
wederkomen om mij te kwellen. O dat wij iederen 
dag nieuwe hoop en nieuwe onderwerping konden 
uiten in Christus' schoot ! Want gewis een gewicht 
van heerlijkheid wel gewogen (ja groeiende tot een 
ver uitnemender en eeuwig gewicht) zal ruim ver
gelden 't gewicht en de lengte van de lichte, be-
snipperde, en kortdurende kruisen. Onze wateren 
zijn maar eb, en zij komen noch tot onzen kin, 
noch tot het stoppen van onzen adem. Ik mocht 
(indien ik van Christus oogen wilde leenen) droog 
land zien, en dat nabij. Waarom zouden wij dan 
niet lachen over den tegenspoed, en spotten met onze 
onlangs geborene en ras stervende beproevingen! Ik 
verblijd mij in de hoop van die heerlijkheid, die ge
openbaard staat te worden; want ' t is geen onzekere 
heerlijkheid, waar wij naar uitzien; onze hoop hangt 
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niet aan zulk een ongetwijnde draad, of ik beeide 
iP? mii zoo in, of het is waarschimlnk ; maar de 

L f ' W s t e r k e touw van ons welgevestigd an-
- S 1 ; de eed en deTelofte van Hem die eeuwige 

LiA i*-onze zaligheid is met Gods eigen hand, 
T d o o 6 Chr i sW e i g ï sterkte vastgemaakt „ n de 
X r k e nilaar van Gods onveranderlijke natuur, Mal. 
V 6 Ik de Heere worde niet veranderd, en daarom 
ziit'gii kinderen Jakobs, niet verteerd. Wi] mogen 

11 i g J ' ^ « P n en seringen op onzen waardigen en 

ass & =ss H Ä V Ä 
" S Ä ^ n d h e * . Wa, , thS vecht op 
bekenden Brond in onze verdorveiie natour helaas 
3»t ze h e i een nabestaande bloedvnend is, en dat 
t niet t a * van ons leelijk aan te vaten. En tuer-

K k h e i d en kinderziekten; eer hu door die alle 
S r ï k e en int den drek voortkome, kost hu zune 
bewaarders menige zwarte bekommering en moei-
HjEvd, en zoogis een geloovige een moeilijk stuk 
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werk voor Christus, en gelijk wij zeggen een kwa
lijk gesponnen klos; maar God zij gedankt, want 
menige verdorven zaligheid, en menige kwalijk ge
sponnen klos heeft Christus verbeterd, sinds Hij 
eerst de voogdijschap aannam voor het verloren 
menschelijk geslacht. O, wat konden wij kinderen 
doen zonder Hem! Hoe ras zouden wij alles verder
ven ! maar hoe minder gewicht er zij op onze zwakke 
beenen, en hoe meer wij leunen op Christus, onzen 
sterken Rotssteen, hoe beter het voor ons is. Het is 
goed voor ons, dat Christus de zorg voor ons 
opnam; 't is onze hemel, dat wij veel gewichten 
en lasten op Christus leggen, en dat wij Hem alles 
maken, wat wij hebben, wortel en top, 't begin en 
't eind van onze zaligheid. Heere, houd ons hier. 
Nu aan dezen Voogd en rijken Heer beveel ik u. Houd 
vast, totdat Hij komt, en gedenk zijn gevangene. 
Genade, genade zij met u. 

Aberdeen, 1637, 
De uwe in zijnen en uwen Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOEFORT. 

Aan meester Willem Dalgleisch. 

DE 131STE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uw brief ontvangen ; ik loof onzen hoogen en alleen 
wijzen Heer, die de strik gebroken heeft, die de 
menschen voor u gelegd hadden; ik hoop dat Hij 
u nu in zijn huis zal houden, in spijt van de mach
ten der hel. Wie weet, of de straten van ons Jeru
zalem nog niet vervuld zullen worden met jonge en 
oude lieden, met kinderen en zwangere vrouwen, en 
of zij geen wijngaarden zullen planten op de bergen 
van Samaria. Ik ben verzekerd, de raderen, gangen 
en bewegingen van deze arme kerk worden geschikt 
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" M r i s t u Ä en 4 n e r gemeente wettige roe-
Le lSï^Waarde broeder, lalt Christus u meer en 
ping ûeD. v « winnen van zielen de top 
meer h e f - T a p bloem en 't pit zijn van uw vreugde en de wortel, de bloemen J P £ maan, en 
en wenschmgen aan deze zijae van 
ten dage wanneer de Heere de ™ r s t a k e r f ^ 
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Mijn Heere heeft mij nu de bevinding, hoewel zwak 
en klein, gegeven, dat ons beste onthaal hier is 
honger; wij zijn maar aan Gods ondertafel in dit 
lagerhuis, wij hebben reden om te verlangen naai
den tijd des avondmaals en naar de hooge tafel, 
boven in het hooge paleis. Deze wereld verdient 
niet meer dan het buitenhof van onze ziel. Heere, 
verhaast het avondmaal van de bruiloft des Lams! 
Ik bevind het steeds vrede, deze tegenwoordige we
reld als een ouden afgezegden en verworpen minnaar 
te laten varen; mijn eten en drinken daarin is zoo 
veel niet waard, dat ik niet zou walgen van de 
herberg, en dat ik mijn begeerten naar Christus niet 
zou oppakken, die ik naar de nietige schepselen in 
dezelve heb uitgezonden. Genade, genade zij u. 

Uw toegenegen broeder en 
Christus' gevangene, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEFOET. 

Aan den heer van Cally. 

DE 132s™ BBIEF. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
te hooren hoe uw ziel vordert; ik heb dat vertrou
wen, dat uw ziel Christus en de zaligheid behar
tigt. Ik bid u in den Heere, doe meer moeite en 
vlijtigheid om den hemel te krijgen dan de gemeene 
soort van trage belijders, welke denken, dat hun 
eigen geloof en hun eigen Godzaligheid de beste is, 
omdat ze hun eigen is, en die zich tevreden stellen 
met een koude gewoonte en gang, met een besluit 
om zomer en winter te houden in die soort van 
belijdenis, welke de menigte en de tijden meest be
gunstigen, en die hun geloof steeds vormen en ver
snipperen en schaven, naar het 't best kan bestaan 
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met hun zomerzon, en met een heele huid, en zoo 
heet en koud in Gods zaken uitblazen, naar den 
ïïwr van de tijden; dit is hun kompas, waarnaar 
l i naar den hemel zeilen, in plaats van een beter, 
baa rde en lieve heer, scheid u zelven af van de
zulken e n strek u ten uiterste van uw kracht en 
adem uit, in snel te loopen naar de zaligheid, en 
geb l ik t geweld om Christus' Koninkrnk te nemen, 
f e t kost den Christus en al zijne navolgers scherpe 
stortregens en heet zweet, eer zi] op den top van 
den bef ggeraakten. Maar altijd wilde onze gemak-
kehjke natuur wel, dat den hemelaan de zijde, van 
ons bed kwam als wu slapen en dat ze bn ons ne 
derlag, opdat wij in warme Meeren ten hemel moch
tengaan; maar allen die daar kwamen, vonden op 
den weg natte voeten en scherpe stormen die he 
vef van hun aangezicht haalden, en zij vonden veel 
op en neergaandl moeilijkheden en veel vnanden op 
den weg. Set is onmogelijk, dat een mensch zijn 
begeerlifkheden met zich ten hemel kan nemen; zulke 
wa?en zullen daar niet welkom zijn. O hoe noode 
laten wij onze pakken en lasten varen die ons hin
deren onzen loop met lijdzaamheid te loopen! t Is 
geen klein werk, de natuur te mishagen en te ver
dammen, opdat wij God mogen behagen O hoe 
S r is het, een voet of een halve taaltje af te wm-
nln van onzen eigenen wil, van ons eigen vernuft 
van ons eigen gemak en wereldsche lusten en zoo 
ons zelven te verloochenen en te zeggen: t is met 
ik maar Christus, niet ik maar de genade, niet ik 
maar des Heeren Woord, niet ik, maar Christus ge
biedende kracht als Koning in mij! O, wat moe te 
en wat een dood is het voor de natuur dat mi,, 
mijzelven, mijn lust, mijn gemak, mijn achting om 
teWen in mijn Heer, m pi Zaligmaker, ran Ko
ning en mijn God, mijns Heeren wil mims Heeren 
genade! Maar helaas, die afgod, dat hoerachtig 
fchepsel mij zelve, is de meester-afgod waarvoor 
wS allen buigen- Wat deed Eva zich te misdragen en 
wat slingert haar onbesuisd af tot de verboden vrucht, 
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dan dat snoode ding, zichzelf? Wat trok dien broe-
dermoorder, om Abel te dooden ? dat wilde zichzelf. 
Wat dreef de oude wereld voort, om haar wegen te 
verderven ? wie dan zij zelf en haar eigen welgeval
len? Wat was de oorzaak van Salomo's vallen tot 
afgoden en vermenigvuldigen van vreemde vrouwen? 
wat dan zichzelf, welke hij eer wilde behagen dan 
God. Wat was de angel, welke David eerst ving 
en verstrikte in afgoderij, dan zijn eigen lust, en in 
doodslag, dan zijn eigen achting en zelfeer? Wat 
dreef Petrus aan om zijn Heer te verloochenen? 
was het niet een deel van zichzelf en eigenliefde tot 
een heele huid? Wat deed Judas zijn Meester ver-
koopen voor dertig zilverlingen, dan een eigenliefde, 
een afgod makende van het gierige zelf? Wat deed 
Demas afgaan van den weg des Evangelies, om deze 
tegenwoordige wereld te omhelzen? eigenliefde en 
liefde van winst voor zichzelven, Elkeen geeft de 
schuld van zijn zonden aan den duivel, maar de 
groote duivel, de huisduivel van een ieder, de huis-
duivel die eet en slaapt in ieders schoot, is die 
afgod, die alles doodt, is hij zelf. O welgelukzaligen, 
die zichzelven kunnen verloochenen en Christus in 
de plaats van zichzelven stellen ! Och, dat de Heere 
gave, dat ik niet had een mijzelf, maar Christus, 
noch mjjn lust, maar Christus, noch mijn gemak, 
maar Christus, noch mijn eer, maar Christus! 0 
zoet woord, Gal. 2 :20: Ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij! Och, of een iegelijk wilde 
wegdoen zichzelven, zijn eigen, zijn eigen gemak, 
zijn eigen pleizier, zijn eigen achting, en zijn eigen 
twintig dingen, zijn ' eigen honderd dingen, die hij 
opzet als afgoden boven Christus. Waarde heer, ik 
weet, gij zult terugzien naar uw oude zelf, naar uw 
zelfslust en zelfsafgod, welke gij in de lusten van 
de jonkheid hebt opgezet boven Christus. Geëerde 
heer, vergeef mij deze vrijheid van liefde. God is 
mijn getuige, dat het is uit een ernstige begeerte 
naar uw ziels eeuwig welvaren, dat ik deze vrijheid 
van spreken gebruik. Ik weet, uw zon is lager, en 
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uw avondschemering en zonsondergang is nader dan 
wanneer ik u laatst zag. Strnd om uw werk at te 
l o ™ voordat de nacht komt, en om uwChristus 
tp maken uw zelf, en om uw liefde en uw hart te 
gewonen aan den Heere. Staat nu bij Christus en 
bii zijn waarheid, wanneer zoovelen leehjk t e k o r t 
b Ijken, en aan Hem valsch zijn. Ik hoop, gn bebt 
Hem en «fa waarheid lief, laat mi] bu u vermogen, 
om u hi Hem te bevestigen. Ik acht mnns Heeren 
T e t kruis meer, dan een kroon van goud en een 
vrij koninkrijk daarbij. Mijnheer, ik gedenk uwer m 
man gebeden bij den Heere, volgens imjn belofte. 
Help mij met tiwe gebeden, dat het uwen Heere 
moeit gelieven, mij wederom onder ulieden te bren
gen met het Evangelie van Christus. Genade, genade 
zij met U. D e ^ .n zi.n zoe t8 t en H e e r en Meester, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL RHETORFORT. 

Aan Johannes Gordon, van Cardones de Jonge. 

DE 133STB B R I E F . 

Zeer geliefde in onsen Heere! 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u Ik ver-

w nirstekend om te hooren van den staat van 
uwSziel d e S e een breed deel heeft van mip ge
beden én zorgvuldige gedachten. Mijnheer gedenk 
dat er een kostelijke schat en prijs hangt aan dit 
korte werk, daar gij nu op zijt; nam e ijk de^eeu-
wigheid van wel of wee van uw ziel staat op het 
kleine punt, van uw wel of kwalijk besteed kor 
en s n e t p e n d uurglas. Zoek den Heere, terwijl 
HÜ te viïïen is; dl Heere wacht op u, uw ziel is 
van Teen kleinen prijs; goud of zilver van zoo groote 
S S , dat het dl hoogste hemelen rondom 
z o i l bedekken, kan dezelve niet koopen. Dat gi] 
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leeft als anderen doen, en dat gij vrij zijt van open
bare zonden, daar de wereld schande van spreekt, 
zal u niet ten hemel brengen. Zooveel burgerlijkheid 
en landsbescheidenheid, als er zou liggen tusschen 
u en den hemel, zal u niet een duimbreed opleiden 
boven de veroordeelde natuur, en daarom doet moeite, 
om de zaligheid te zoeken, en geeft uw wil, ver
stand, humeur, en de groene begeerten van de p la
zieren der jonkheid weg aan Christus, het is u niet 
mogelijk te weten, voor dat de ervaring het u leert, 
hoe gevaarlijke tijd de jonkheid; is hij is gelijk 
groen en nat hout, als Christus er vuur op werpt, 
zoo ontsteekt het niet ; daar is hier meer dan gewone 
moeite van noode, want de verdorven natuur heeft 
een goeden heimeljjken vriend aan de jonkheid; en het 
zondigen tegen 't licht zal.uw kaars uit doen, en uw-
geweten verdooven, en meer deksels en vliezen, en 
min gevoelen van schuld brengen, en als dat ge
schied is, dan is de duivel gelijk een dol paard, 
'twelk den breidel gebroken heeft, en met zijn rijder 
wegrent, waar ' them lust. Leer te kennen, 't geen 
de apostel kende, de bedriegelijkheid der zonde, 
poog 't gebed, en 't heilig gezelschap, en heilige 
samensprekingen uw vermaak te maken; en als dat 
vermaak inkomt, zoo zult gij allengs meer Christus 
zoetigheid ruiken, totdat uw ziel eindelijk over 
hoofd en ooren in Christus zoetigheid is, dan zult 
gij met den Heere opgenomen worden tot den top 
van den berg, om te kennen de verrukkingen van 
geestelijke liefde, en heerlijkheid, en voortrelijkheid 
van een gezienen, ontdekten, gevoelden en omhelsden 
Zaligmaker, en dan zult gij niet bekwaam zijn, om 
uzelven van Christus los te maken, en uw ziel aan 
oude minnaars te verbinden, dan en nooit eer wan
neer dan zijn al de plaatsen, bewegingen, wandelingen, 
en raderen van uw ziel in een rechte toon en in een 
geestelijke gestalte. Maar indien deze wereld en de 
lusten van die uw vermaak zijn, zoo weet ik niet 
wat Christus van u mag maken, gij kunt geenstof 
zijn, om een vat ter eer en der barmhartigheid te 
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zijn; zoo waarachtig als de Heere leeft, duizendmaal 
duizenden zijn bedrogen geworden met zorgeloos
heid, omdat God en den toorn, en 't oordeel hun met 
vreeselijk is; vrees steeds God, en de waarschu
wingen' van een bestraffend geweten; maak dat 
anderen Christus in u zien bewegende, doende, spre
kende en denkende ; uw daden zullen naar Hem rui
ken, indien Hij in u is; er is een ingeven in de 
nieuwgeboren kinderkens van Christus, gelijk Het 
ingeven der natuur, welke de vogelen aanzet om 
hun nesten te bouwen en hun jongen op te bren
gen, en deze op die plaatsen, bosschen, houten en 
woestijnen meer dan andere plaatsen te beminnen ; 
de ingeving van de natuur maakt, dat een mensch 
zijn moederland boven alle landen liefheeft. De in
geving van de vernieuwde natuur en bovennatuur
lijke genade zal u leiden tot zulke en zulke wer
ken, als om uw land daarboven lief te hebben, om 
te zuchten dat gij met uw huis zonder handen ge
maakt mocht bekleed worden, en om uw geleende 
gevangenis hier beneden te noemen een geleende 
gevangenis, en om daarop te zien als een knecht en 
als een vreemdeling; en het oog en aanzien van een 
vreemdeling is een smadend en ongenoeg beschou
wen van zira oog, — zijn hart, zijn oog naroepende: 
foei, foei,'dit gelijkt mijn land met. Ik beveel u, 
dat gij iedere week den een of anderen teil verbe
tert, en een zonde of een deel daarvan aflegt lederen 
dag, als van toorn, gramschap, begeerlijkheid, on
matigheid, opdat gij te lichter het overblijfsel van 
uw verdorvenheid meester wordt. God heeft u een 
vrouw gegeven; bemin haar en laat haar borsten 
u verzadigen, en om des Heeren wil drinkt geen 
water dan uit uw eigen bornput, vreemde putten 
zijn vergif. Poog een nieuwen weg te gaan tegen uw 
verdorvenheid, te leeren van den man Gods, M. VV. U. 
of van andere dienstknechten Gods; slaap met ge
rust, voordat Hij u vindt in dat geval, dat gi] den 
dood in het aangezicht durft zien, en uw ziel wa
gen op de eeuwigheid. Ik ben verzekerd, dat vele 
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ellen en duimbreedten van den korten draad van uw 
leven voorbij zijn, sinds ik u zag; en die draad heeft 
een eind, en gij hebt geen handen om een knoop 
te maken, en om een dag of vingerbreed bij deszelfs 
eind te doen. Wanneer 't gehoor en 't gezicht en 
de buitenwallen van het leemen huis nedervallen 
zullen, en het leven het belegerde leemen kasteel zal 
overgeven aan den dood en 't oordeel, en gij bevin
den zult dat uw tijd is ten einde eb en uitgeloopen, 
welke gedachten zult gij dan hebben van uw afgod-
pleizieren, die mogelijk nu zoet zijn? Welk geschenk 
of huur zoudt gij dan wel geven voor des Heeren 
gunst? en welken'prijs zoudt gij dan wel willen ge
ven voor vergeving? Het ware niet verkeerd te den
ken: neemt, dat ik een oordeel van verdoemenis 
kreeg, en moest in een oven van vuur en sulfer 
gaan? Neemt, het kwam hiertoe, dat ik geen deel 
zal hebben dan de uiterste duisternis? En neemt, 
ik werd hiertoe gebracht, dat ik verbannen werd 
van de tegenwoordigheid Gods, en overgegeven werd 
aan Gods sergeanten, den duivel en de macht van 
dent weeden dood ? Stel uwe ziel bij veronderstelling 
in zulk een geval, en merk, welk een schrik zou u 
aangrijpen, en wat zoudt gij dan achten het beha
gen van uzelven in den weg der zonde? 0 waarde 
Heer, om des Heeren wil, ontwaak, om rechtvaar
dig te leven, en heb uw arme ziel lief, en nadat 
gij dezen mijnen brief gezien zult hebben, zegt bij 
uzelven: de Heere zal rekenschap zoeken van deze 
waarschuwing, die ik ontvangen heb. Geef Christus 
huisvesting in uw huisgezin ; ontvang geen vreemde 
huurling voor uw Herder. Ik wensch een zegen over 
uw kinderen. Genade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

Uw wettige en liefhebbende herder, 
SAMUEL BHETORFOET. 

• • ^ • H M H H « raa 
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Aan mijnheer Boyd. 

DE lSés™ BRIEF. 

Mign zeereerwaarde en goede heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij uw Hoog
Edelheid. Uit het waardige rapport, dat ik hoor van 
uw HoogEdelheids ijver voor dit verdrukte en on
derdrukte Evangelie, zoo neem ik de vrijmoedigheid 
om aan uw HoogEdelheid te schrijven, biddende u 
om de ontfermingen Gods, om de eer van uw ko
ninklijken en vorstelijken Koning Jezus, om de droef
heid, tranen en verwoesting van uw verdrukte moe
derkerk, om den vrede van uw geweten en uw blijd
schap in den dag van Christus, dat uw HoogEdelheid 
wilde voortgaan in de sterkte uws Heeren en i nde 
kracht zijner macht, om u op te wekken tot be
scherming van de gevallen eer van uw Heere Jezus. 
0 gezegende handen voor eeuwig om wederom de 
kroon op Christus' h >ofd te stellen m Schotland 
Ik durf m den naam van onzen Heere beloven dat 
dit de pilaren en staken van uw eerwaardig huis 
zal vaststellen op de aarde indien gu m Christus 
hand (op geestelijk gevaar) leent en ten pand stelt 
uw leven, staat, huis, eer, achting, middelen, vrien
den -unst van menschen (al waren 't koningen met 
drie kronen) mits dat gij getuigenis moogt geven 
en u kwijten als een kloekmoedig held aan den Prins 
van uw zaligheid, tot uitzuivering van znn tempel 
en tot uitdrijving van de heerschachtige Drotrephes-
sen, tijddienende Demassen, verdorvene Hymeneus-
sen en Philetussen en andere zulke ossen die met 
hunnen drek den tempel des Heeren vuü maken. 
Roept Christus nu niet: Wie wil Mi] helpen? Wie 
wil met Mij uitkomen, om met Mij part en deel te 
nemen in de eere van mijn overwinning over deze 
mijne vijanden, die gezegd hebben : wi] willen met 
dat deze over ons heersche? Mnn zeereerwaarde 
en lieve heer, voeg u, voeg u, gelijk gij doet, met 

j S M ^ M liai''' 
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Christus, Hij is u en uw nakomelingen meer waard, 
dan meibloemen dezer wereld, verwelkende rijkdom
men en eer, die weg zullen gaan als rook, en ver
dwijnen in een nachtgezicht en zullen in een half 
uur, na het blazen van de bazuin des archangels, 
liggen in witte asch. Laat mij uw HoogEdelheid 
bidden, dat gij die slip van den 'tijdsgordijn optrekt, 
en inziet door dit venster in de groote en eindelooze 
eeuwigheid, en dat gij merkt, of een wereldsche prijs 
(neemt, deze kleine ronde leemen kloot van deze 
aschachtige en stikkerige aarde, den stervenden af
god van de dwazen dezer wereld, ware geheel de 
uwe) gegeven kan worden voor een toelaching van 
Christus goddelijk en zielsverrukkend aangezicht, in 
die dagen, wanneer de lendenen en knieën van dui
zendmaal duizenden al bevende zullen staan voor 
Christus, schreeuwende en hun gebed doende tot de 
heuvelen en bergen om op hen te vallen en zich te 
verbergen voor het aangezicht des Lams. O, hoeyelen 
zouden wel in die dagen heerlijkheden en koninkrijken 
willen verkoopen en koopen voor Christus ! Maar och 
de markt zal gesloten en al eer geëindigd zun. Uw 
HoogEdelheid heeft nu een gelukkige gelegenheid 
om 't hof te winnen bij den Vorst der koningen 
der aarde. Hij zelf weende, de waarheid onderdrukt 
en gevallen op de straten, en een verdrukt Evange
lie, Christus' Bruid met waterige oogen en beroofd 
van haar sluier, het haar hangende om haar oogen, 
gedwongen om in een gescheurd kleed te gaan, de 
gebannene, afgezette en gevangene profeten Gods, 
die de gunst niet hebben van vrijheid, om in zaken 
te profeteeren, die allen, zeg ik, roepen om hulp. 
Vrees niet voor leemen wormen, de mot zal hun 
eten als een kleed. Laat de Heere uw vreeze zijn; 
Hij is met u en zal voor u strijden; zoo zult gij de 
zegening dergenen, die stonden te vergaan, op u 
doen komen; en gij zult het hart van deze uwe 
moederkerk doen zingen van vreugde. Het Lam en 
zijn heirlegers zijn met u, en de koninkrijken der 
aarde zijn des Heeren. Ik ben verzekerd, er is geen 
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ander Evangelie, en geen andere z a l i g ™ J f ^ ™ I 
heid, dan waarvoor gy, nu strijdt. Ik durf m i m g 
mei'en zaligheid daarop wagen, dat dit de eem e 
zaligmakende weg is ter zaligheid. Genade, genade 
zii met uw HoogEdelheid. 

üw HoogEdelheids allergehoorzaamste 
dienaar in Christus, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOBEOBT. 

Aan Robbert Gordon, Burgemeester Tan Air. 

DE 135STE BBIEF. 

Zeergeëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik Ver
l a n e n u te hoorert Onze Heere is met zijn ver
drukte kerk, zoodat deze brandende doornbosch 
niet tot asch verbrand is. Ik weet, dat onderwerpend 
wïchten op den Heere eindehjk zal ^ e n rapen J e 
vreugde en verlossing van de zimen die waar Ink 
S k z a l i g e opwachters zijn: wat is de dorre enmis-
fiende hoop van die allen, die niet m Christus zun 
t n beschaamdheid en wind? 0 hoe jammerlnk en 
ï l e n d i f zun de kinderen dezer wereld bedrogen 
w e l k e ™ hun thuis komt als water, en hun goud 
l i l koper en tin! En wat wonder dat hoop op zand 
gebouwd, valt en zinkt? Het was ons allen goed, 
de verlorene, verdorde en verwelkte hoop te verla
ten die wü gehad hebben op het schepsel, en laat 
ons vin a f k o m e n en drinken uit onze eigene, pnt, 
de fontein der levende wateren, en bouwen onsizel-
ven en onze hoop op Christus onzen Rotssteen Maar 
helaas, die natuurlijke Heide die wnhebben tri ,&* 
«releende huis, waarin wn geboren zijn, en^die leemen 
S die ndele aarde, hebben het ruimste deel van 
ons hart! Onze arme magere en ledige dioomen van 
vertrouwen op iets buiten God, reiken op en neer 
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tot de ondeugende en slechte schepselen. God mag 
van ons zeggen, gelijk Hij zeide, Arnos 6 : 13 : Gij 
zijt blijde over een nietig ding. Gewis, wij spinnen 
met moeite een spinnekops web, en bouwen ons ver
rot en wankelend huis op een leugen, valschheid en 
ijdelheid. O, wanneer zullen wij leeren hooger ge
dachten te hebben dan zon en maan, en leeren onze 
vreugde, hoop, vertrouwen en onze zielsbegeerten 
opzien naar ons beste land, en neder te zien naai
de leenien tenten, die opgezet zijn voor een nacht
logement of twee, in dit onbekende land, en lachen 
over onze kinderlijke begrippen en inbeeldingen die 
onze vreugde zuigen uit schepselen, wee, droefheid, 
verlies en smart. 0 zoetste Heere Jezus ! o schoonste 
Godheid, o Bloem van menschen en engelen, waarom 
zijn wij zoo vreemd en van verre zulke aanschouwers 
van uwe heerlijkheid? 0 het ware onze gelukzalig
heid voor eeuwig, zoo God een pest, een buil, een 
melaatschheid wilde werpen op ons deel van deze 
groote hoer, die schoone en welopgesmukte wereld, 
opdat het leem ons niet langer bedriegen mocht! 
Maar o, dat God liever onze hoop hier verbrandde 
en verteerde, dan dat onze hoop zoude leven om ons 
te verbranden ! Helaas, Christus' verkeerde zijde, om 
zoo te spreken, zijn zwarte zijde, zijn lijdende zijde, 
zijn kale rok, zijn nooden, zijn verongelijkingen, en 
de onderdrukkingen der menschen Hem aangedaan, 
zijn gekeerd naar der menschen oogen, en zij zien 
Christus' beste en schoonste zijde niet, noch zijn 
liefelijk aangezicht en schoonheid, waarover men
schen en engelen zich verwonderen. Mijnheer, leen 
uw gedachten aan deze dingen, en leer deze wereld 
verachten, en uw oogen en hart afkeeren van te 
beschouwen de gemaskerde schoonheid van alle din
gen onder de wet en 't oordeel van den tijd. Zie 
Hem die onzienlijk is, en zie zijn onzienlijke din
gen, verschuif de gordijn, en zie met goedkeuren 
en verlangen naar een Koninkrijk, dat onbesmet en 
onverwelkelijk is, 'twelk in de hemelen voor u be
waard wordt. Dit is uw moeiten, uw zielszweeten 
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en zwoegen, en zoeken nacht en dag waardig. Het 
vuur zal over de aarde en over al wat er m is vlie
gen, namelijk het verderf van den fhnachtige Foei 
foei die hoop, welke aan den wortel zal verdroogd 
worden! Foei die dronken nachtovereenkomsten, en 
X dronken en dolle verhond, 'twelk de zondaars 
mA dood en hel maken na hun glazen, .en als de 
zielen der menschen uitzinnig dronken zijn van de 
5 d e van dit wettelooze leven! Zij meenen een nest 
voor hun hoop te maken, en zij nemen kwartieren 
en voorwaarden van hel en dood, dat zn gemak, 
lang leven en vrede zullen hebben; en m den mor-
ïenstond, als de laatste bazuin hen zal opwekken, 
hebben ze berouw van den koop. Het is tnd en hoog 
tijvoor u, aan den dood en aan uw rekening te 
danken, e n ' t e gedenken, wat gij zij en waar y j 
wezen zult voor het jaar onzes Heeren 1700 Ik 
hoop, gij denkt hieraan; wek uw ziel, en.trek ze 
tergde van het gezelschap, met 'twelk zij, en 
fluister haar in 't oor het nieuws van de eeuwig
heid, dood oordeel, hemel en hel. Genade, genaSe 
zij met u. ^ ^ fa ^ z o e t e n H e e r e Jezus_ 

Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEEOBT. 

Aan Alexander Gordon, van Earlestown. 

DE 136STE BRIEF. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u Het is 
waarschijnlijk, indien gijlieden, de lagere en hoogere 
Tdel van deze natie, op de straten te voorschijn komt 
vofr den Heere, dat Hij nu zijn kudde ^.verlossen 
en vergaderen en redden zijn schapen uit de nan 
den der wreede en harde heeren, die over hen ge
herrscht hebben met geweld. O dat mijn oogen 
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mochten zien, dat het maanlicht keerde tot het licht 
der zon! maar ik vrees steeds den twist van een 
gebroken verbond, waarin Schotland staat voor den 
Heere. Hoe het ook zij, dit erken ik voor de wereld, 
de tabernakel des Heeren zal wederom zijn in het 
midden van Schotland, en de heerlijkheid 'des Hee
ren zal wonen in schoonheid, gelijk het licht van 
vele dagen ineen, in dit land. O, wat kon mijne ziel 
meer wenschen naast mijnen Heere Jezus, terwijl ik 
in dit vleesch ben, dan dat Christus in zijn konink
rijk groot mocht zijn onder Joden en Heidenen, en 
dat de eilanden (en onder die het bevolkte en ver
duisterde Brittanje) de heerlijkheid moesten hebben 
van een middagzon! Och, dat ik iets had (ik wil 
mijn deel aan Christus niet uitzonderen) dat ik mocht 
verzetten en te pand leggen, om zulk een heerlijk
heid te rantsoeneeren en te koopen voor mijn hoogsten 
en Koninklijken Prins, mijn zoeten Heere Jezus ! mijn 
arme kleine hemel ware wel besteed, indien zij voor 
eeuwig kon te pand staan, om de heerlijkheid van 
mijn Heere hoog te zetten. Maar ik weet, Hij be
hoeft van mijne hand geen loon noch huur; ja ik 
weet, indien mijn eeuwige heerlijkheid in haar ge-
Avicht alleen kon overwegen al de eeuwige heerlijk
heid van de zalige engelen, en van al de geesten 
der volmaakt rechtvaardigen, die verheerlijkt zijn 
en nog verheerlijkt zullen worden, och helaas! hoe
ver ben ik verbonden, om die voor Christus te ver
laten en over te geven, mits dat Hij daardoor werd 
verhoogd, boven tienduizendmaal duizenden millioe-
nen van hemelen! O, dat zijn Koninkrijk mocht ko
men! O, dat al de wereld voor Hem wilde buigen! 
O, gezegende handen, die de kroon op Christus hoold 
in Schotland zullen zetten. Maar helaas, ik kan 
nauwlijks verlof krijgen, om mijn liefde op Hem uit 
te laten. Ik vind geen wegen om mijn hart op Chris
tus te uiten; en mijn liefde, die ik'met mijn ziel op 
Hem besteed, schijnt te sterven in mijn hand; en ik 
acht het geen kinderspel, met Christus' liefde uitge
hongerd te worden; Hem te beminnen en Hem te 
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missen mist weinig van een hel. Gewis, Hij weet, 
hoe mi j^ blijdschap in Hem groeien zon van een 
ldeine beek tot een groote zee, indien ik zooveel 
tan liefde had, en zulk* een wijde ziel, om die te be
vatten! totdat ik riep: Hond op, Heere, met meer. 
Maar ik bevind, Hij wil niet dat ik mijn eigen mt-
S i e r of m £ eigen kiezer zal zijn. Christus houdt 
de sleutelen van Christus, om zoo te spreken en 
an S e i g e n liefde, en Hij is een wijzer Uitdeeler 

dan ik va ten kan. Ik weet, er is meer m Hem dan 
Veen mij zou doen overloopen, geluk een zee, die 
lan al hare oevers vol is. Ik ware voor eeuwig ge-
ÏukkiK mocht ik maar verlof kr gen, om benevens 
Christus en zun liefde te staan, en daarin zien 
neemt al was mfj verboden te naderen, te raken of 
teTmhdzen, te kussen of mijn zondig Joafd * « £ 
aan te zetten, en mijzelven dronken te drinken aan 
Tat bemtnel ike. G^d zendt mij ^ * ^ £ 
wil want ik zie nu waarlijk klaarder dan voorde 
7en onze dwaasheid, in het drinken van d.oode wa
teren en in de hoer te spelen met onze eigenliefde 
S e n ? ae ledigloopende fonteinen en gebroken 
hakken van schepselen, die van gisteren zun, welke 
de S zal boeten met de straf van hun wezen en 
natuurlijke versiersels te verliezen. O wanneer een 
zielsliefde iankt, om zoo te spreken naar God en 
3 s Christus fc rijn peillooze en.grondelooze liefde, 
Shoonheid en voortreffelijkheid komt en die. hef de 
™ k k e r t en opwekt, wat kan de hemel zip, in-
S d t geen hemel is! Gewis, dit wemigje van 
slechte nLwe en korte liefde van herborene zon
daars was tot geen ander eind geboren dan om te 
ademen, te leven en te heven, en te wonen inden 
schoot en tusschen de borsten van Christus. Waar 
is er een bed of woonplaats voor de liefde der heiligen 
dan Christus? Och, dat Hij ons van onze handen wilde 
nemen; want noch wij, noch.de schepselen kunnen 
wettis de liefde w nnen of beerven. Christus en me 
mand dan Christus is Heer en Eigenaar daarvan. 
Och helaas, hoe beklaaglijk is het, dat zooveel van 
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onze hefde Hem voorbijgaat! Och, maar wij zijn 
snoode verkwisters van onze zielsliefde. Ik weet het 
is de diepte van de grondelooze en ondoorzoekeliike 
Voorzienigheid dat de heiligen worden verdragen 
van God af te hoereeren, en dat hun liefde gaat op 
de jacht, daar God weet, dat ze ter tijd des avond-
maals niet daarvan zal genieten. De vernieuwden 
wilden het wel anders hebben, en waarom is het 
zoo; aangezien onze Heer ons bewaren van slape
righeid wankeling of suizeling, of van allerlei val? 
Onze begeerten, hoop ik, zullen de volmaaktheid 
ontmoeten ; maar God wil hebben, dat onze zonden 
een ambthms zullen zijn voor Gods genade; en Hij 
heeft de zonde gemaakt een stof van de boete, en 
straf van 't bloed van Gods Zoon; en alhoewel de 
zonde onze droefheid behoort te zijn, zoo is er toch 
een soort van berusten en tevredenheid over Gods 
beschikking vereischt, dat er in ons zulk een din? is 
als zonde, waarop de barmhartigheid, ver^evinff 
heeling en genezing in onzen zoeten Medicijnmeester;' 
een veld mocht vinden om op te werken. O, wat 
een diepte is hier, die een geschapen vernuft niet 
kan bevatten! Hoe ook de zaken gaan, het is onze 
gelukzaligheid, dagelijks nieuwen grond te winnen in 
Ohnstus hefde, en dagelijks een nieuw deel daarvan 
te verkregen, en overwinning tot overwinning te 
doen, totdat onze Heere Jezus en wij elkander zoo 
na zijn, dat de Satan niet een stroö of draad tus-
scnen ons zal inbrengen. En mij belangende, ik heb 
geen grooter vreugde in mijn welbegunstigde ban
den voor Christus, dan dat ik weet, dat de tijd Hem 
en mij zal te zamen stellen; en dat mijn liefde en 
verlangen ruimte en vrijheid heeft in 't 'midden van 
mijn banden en vijanden (van welke hier niet wei
nigen zijn van allerlei slag) om de landpalen en 
uiterste kusten van mijns Heeren Jezus' land te be
zoeken, en immers van ver af en duisterlijk het land 
te zien, twelk mijn erfenis zal zijn en 'twelk van 
mijn Heere Jezus is door recht van geboorte en 
om-winning. Ik durf bekennen voor allen, die God 
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kennen, dat de heiligen de lengte en breedte van 
het zoete onderpand en van de zoete groene scho
ven niet kennen, die voor den oogst inkomen, welke 
wii aan deze zijde van 't water mochten hebben, in
dien wij meer' moeite deden; en dat wij allen ten 
hemel gaan met minder onderpand en met lichter 
beurzen van de gehoopte som, dan wn anders moch
ten hebben, indien wij meer moeite deden, om ver
der tot Christus in te geraken, m deze vreemdelmg-
schap van ons afwezen van Hem. Genade, genade 
en heerlijkheid zij uw deel. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOBEOBT. 

Aan Johannes Lawrie. 

DE 137s™ BBIEE. 

IAeve Broeder! 
Ik ben bedroefd, dat gij of zoo velen m dit konink-

riik van mij een ledig riet zooveel zoudt verwachten 
waarlijk ik ben een ondeugend en arm mensch. Maar 
S e n het geraas van mijns Heeren Jezus nzeren ke
tenenTop bleuen en armen, konden doen klinken den 
hooïen lof van mijn koninklijken Koning wiens 
S n g e n e ik ben, o hoe zoude mijn vreugde over
b o r n ' Indien mijn heer aan een ziel stichting wilde 
toebrengen door'mijn banden, ik ware tevreden 
Maar ik weet niet, wat ik kan .doen aan zoo een 
vorstelijken en schoonen welbeminde. Er, is verre 
bu mil ten achteren; kleinen dank is 't mgi te zeg
gen togen anderen, de wind blaast op mij, die maar 
verwelkte en dorre beenderen ben. Maar aangezien 
P-h' wilt, dat ik aan u zal schrijven, zoo zeg ik, oi 
help mii, Christus te verhoogen wegens zun over
lopende liefde, dewijl de hitte van zun zoeten adem 
een bevroren hart heeft doen smelten, of andersacht 
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ik niet, dat gij iets doet voor een gevangene. Ik 
ben ten volle bevestigd, dat het is de eere van onzen 
Wetgever, waarvoor ik nu lijd. Ik schaam mij niet, 
brieven van aanbeveling uit te geven van Christus 
liefde aan zoovelen, als de Heere Jezus en zijn kruis 
zullen verhoogen; indien ik dezen zeeweg ten hemel 
niet had gezeild, maar de landweg had genomen, 
gelijk velen, ik zou Christus' zoetigheid in zulk een 
maat niet gekend hebben; maar waarlijk, laat nie
mand mij danken, want ik heb Christus 'wind op mij 
niet doen waaien, zijn liefde kwam op een verwelkt 
schepsel, of ik wilde of niet, en nochtans door te 
komen veroorzaakte zij, dat ik ze verwelkomde. Een 
ijzer hart en ijzeren deuren zullen Christus niet uit
houden, ik geef hem verlof, ijzeren sloten op te 
breken, en in te komen, en dat is ' t a l ; en nu weet 
ik niet, of mij meer pijnigt de smart van de liefde 
wegens 't missen van bezitting, of de droefheid, dat 
ik hem niet behoorlijk dank, doch beide die dingen 
werken op mij : Wat het eerste belang, o dat hij wilde 
komen, en verzadigen de verlangende ziel, én ver
vullen de hongerige ziel met dat goede ! Ik weet wel 
mijn schuldigheid kan een hinderpaal in zijn weg zijn, 
maar Hij is God, en gereed om te vergeven. En aan
gaande het andere, 't smart, 't smart mij, dat ik geen 
hart kan vinden, om mijn onwaardige kleine liefde 
weder terug te geven voor zijn groote zee vol van 
liefde aan mij! O, dat Hij mij dit stuk van dank
baarheid wilde leeren! O dat ik verlof kon hebben 
om door het gat van de deur in te zien, om zijn 
aangezicht te beschouwen, en zijn lof te zingen ! Öf 
kon ik een van zijne kamervensters openbreken, om 
in te zien op zijn vermakende schoonheid, totdat 
mijn Heer meer zendt! Een weinig gemeenschap met 
Hem, een van zijn liefdelonken zoude mijn begonnen 
hemel zijn. Ik weet, Hij is niet heerschzuchtig, ook 
is de .Bruidegomsliefde niet trots, hoewel ik zwart, 
en niet beminlijk, en Hem onwaardig ben. Ik wilde 
maar verlof, en te gelijk genade verzoeken, om mijn 
liefde op Hem ten koste te leggen. Ik raad u, dat gij 
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hooge gedachten hebt van Christus, en van de vrije, 
vrije genade, meer dan gij te voren gehad hebt, 
want ik weet, dat Christus onder ons met bekend 
is; mij dunkt, ik zie nu meer van Christus, dan ik 
ooit zàg, en nochtans zie ik maar weinig van 'tgeen 
mocht gezien worden. O dat Hi] het gordijn wilde 
verschuiven, en dat de koning uit zijn galerij en zijn 
paleis wilde komen, opdat ik Hem mocht zien! 
Christus liefde is een jonge heerlijkheid, en een jonge 
hemel; het zoude de pijnen der hel verzachten, 
daarmede vervuld te zijn. Wat zoude ik weigeren 
te lijden, indien ik maar een dronk van helde kon 
krijgen, naar de begeerte van mijn hart ! O wat prijs 
kan er voor Hem gegeven worden! Engelen kunnen 
Hem niet opwegen! O zijn gewicht, zijn waardig
heid, zijn zoetheid, zijn overklimmende schoonheid. 
Indien de engelen en menschen wilden komen en 
bezien dien grooten en vorstelijken, hun laagte zoude 
nooit zijn diepte, en hun engte zoude nooit zijn 
breedte, hoogte, en lengte bevatten. Indien tien dui
zendmaal duizend werelden van engelen geschapen 
waren, zij mochten zich alle vermoeien m zich te 
verwonderen over zijn schoonheid, en wederom be
ginnen, om zich van nieuw aan te verwonderen, O 
dat ik nabij Hem mocht geraken, om zijn voeten te 
kussen, zijii stem te hooren, en den reuk zijner oliën 
te rieken! Maar och helaas, ik heb weinig, weinig 
van Hem; doch ik verlang naar meer; gedenk mijne 
banden, en help mij met uw gebeden; want ik zoude 
mijn droeve uren niet willen ruilen noch wisselen met 
de vreugde mijner fluweelen tegenpartijders. Genade 
zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOBT. 

Aberdeen, 10 Juni, 1637. 
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Aan Meester Jacobus Fleming. 
DE 138STE BRIEF. 

Eerwaarde en beminde in onsen Heer! 
Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik heb 

uwen brief ontvangen, die mij verkwikt heeft in mijn 
banden. Ik kan niet nalaten, mijn lieve broeder, u 
te betuigen, wat zoetigheid ik vind in onzes Mees
ters kruis, maar helaas, wat kan ik of doen of lijden 
voor Hem! Indien ik alleen zooveel levens had als 
er druppelen regens zijn geweest sinds de schepping 
ik zou deze te weinig achten voor dien lieflijken, 
onzen welbeminden, maar mijn pijn en mijn droef
heid is boven mijn lijden, dat ik geen wegen vind, 
hoe den lof van zijne liefde aan anderen voor te stel
len. Ik ben niet bekwaam, om door tong, pen, of 
lijden velen te verwekken, om op Hem te verlieven. 
Maar Hij weet, dien ik gaarne dien in den Geest, 
wat ik wel wilde doen en lijden door zijn kracht, 
mits dat ik zoo mijn Heere Jezus mocht liefelijk en 
zoet maken aan vele duizenden in dit land. Ik rekene 
het onder Gods wonderen, dat Hij eenige lof of 
heerlijkheid of eenig getuigenis voor zijn eerwaarde 
zaak wil nemen van zulk een verloren zondaar als 
ik ben. Maar als Christus werkt, zoo behoeft Hij 
niet te vragen, door wien Hij wil heerlijk worden. 
Ik weet, overmits zijn heerlijkheid in 't begin niet 
arm scheen, om zulk een schoon huis op te zetten 
voor menschen en engelen, en om zooveel heerlijke 
schepselen te stellen, om zijn goedheid, macht en 
wijsheid uit te roepen; indien ik tot asch verbrand 
werd, Hij kon uit den rook en stof van mijn ver
brand lichaam heerlijkheid voor Zichzelven verwekken. 
Zijn eer is zijn eind, och, dat ik mij met Hem konde 
voeden, om het mijn eind te maken ! Ik zoude die 
gemeenschap met Hem zoet en heerlijk achten. Maar 
helaas, weinige weten de schuldigheid die aan mijn 
zijde is, het is een wonder, dat deze goede zaak niet 
meer verdorven en mismaakt is in mijne vuile han
den. Maar ik verblijde mij in dezen, dat mijn zoe-
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ten Heere Jezus iets te doen heeft gevonden, namelijk 
een gereede markt voor zijn vrije genade, en onver
gelijkelijke en weergalooze barmhartigheid m mim 
gebrek. Alleen mn'n walgelijke snoodheid, en mijn 
nooden hebben mij geschikt gemaakt voor Christus, 
en voor den rijkdom van zijn heerlijke genade. Hij 
moest mij voor niet memen, of anders mij gemist 
hebben. Weinigen weten de ongeziene en geheime 
rekeningen tusschen Christus en mij ; nochtans zijn 
liefde, zijn grenzelooze liefde wilde niet wegblijven, 
noch thuis blijven bij Hem; nochtans verwelkom 
ik die niet naar behooren, wanneer zij komt, zonder 
dat er om gezonden is, en zonder belooning. Hoe 
blijde is mijn hart, dat gij schrijft, dat gij begeerig 
zift, u met mij te voegen in prijzen, want 't is heide, 
eèn bankroetier zijn schulden te helpen betalen. Maar 
als zij mij allen geholpen hebben, zoo zal mijn naam 
nog in zijn rekenboek onbetaald staan onder tien-
duizendmaal duizenden sommen. Maar het verlicht 
mijn hart, dat zijn lieve dienstknechten van mijn 
schulden willen spreken tot zoo een zoeten schuld
heer. Ik wenschte, dat Hij mij in zijn eigen weeg
schaal wilde leggen, en mij wegen, indien ik met 
gaarne voor mijn ziel en voor vele anderen een feest 
wilde gemaakt' hebben van zijn grenzelooze liefde. 
Een ding weet ik; wij zullen allen niet bekwaam zijn 
om met oog, hart of tong nabij zijn uitnemendheid 
te komen, want Hij is boven alle geschapene ge
dachten. Alle volkeren zijn voor Hem als met, en 
minder dan niet; Hij zit op den omtrek des he-
•mels, en de inwoners der aarde zijn als sprinkhanen 
voor Hem. O dat de menschen Hem wilden prijzen! 
Gij klaagt over uw bizondere gelegenheid. Helaas, 
ik ben de man niet, die tot zulk een als gij zijt 
spreken kan; ik weet, dat al de zoete tegenwoordig
heid, die ik in deze stad gehad heb voor deze zaak 
is, opdat ik het aan anderen mocht uitdrukken 
en bekendmaken; maar nooit vind ik myjzelven 
nader bij Christus en bij dien Koninklijke en Vor
stelijke dan na een groot gewicht en gevoelen van 
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doodigheid, en genadeloosheid. Ik oordeel, dat 't ge
voelen van onze nooden, als wij tegelijk hebben een 
rusteloosheid, en een soort van geestelijke ongeduldig
heid, onder dezelve, en wij een geraas kunnen maken, 
omdat wij Hem missen, Dien onze ziel lief heeft, is 
datgene, 'twelk een open deur voor Christus maakt; 
en als wij meenen, dat wij achterwaarts gaan, van
wege dat wij doodigheid voelen, zoo gaan wij voor
waarts; want hoe meer gevoelen, hoe meer leven, 
en geen gevoelen geeft bewijs van geen leven; daar 
is geen zoeter gemeenschap met Christus, dan onze 
wonden en zweren tot Hem te brengen; maar wat 
mij aangaat, ik ben beschaamd wegens Christus' 
goedheid en liefde, sinds den tijd van mijn banden: 
want 't heeft Hem geliefd, nieuwe schatten van liefde 
en van gevoelde zoetigheid te openen, en mij te 
geven bezoek van liefde, en toegang tot Hem zelfs 
in dit vreemde land. Ik zou een volle verzadiging 
van zijn liefde achten een jongen en groenen hemel ; 
en als het Hem gelieft te komen, en 't getij is in
gekomen, en de zee is vol en de Koning en een 
arm gevangene zijn samen in het wijnhuis, dan is 
het zwarte hout des kruises zoo zwaar niet als een 
veer. Ik kan niet, ik mag niet anders, dan aan 
Christus een eerwaardig en heerlijk getuigenis geven. 
Ik zie, de Heere kan door de troepen van zijn vij
anden rijden, en triumfeeren in het lijden van de 
zijnen, en dat deze blinde wereld niet ziet, dat het 
lijden is Christus wapentuig, waarin Hij overwin
nende is; en zij die met Zion strijden, zien niet, wat 
Hij doende is, als zij gezeten zijn, om te werken 
als ondersmeden en knechten, tot het werk van de 
heiligen te louteren (Satans hand is ook door hen 
aan het smelten van onzes Heeren vaten der barm
hartigheid) en hun ambt in Gods huis is, de vaten 
voor des Konings tafel te schuren en te reinigen. 
Ik verwonder mij niet, dat ik hen zie triumfeeren, 
en gemakkelijk zitten in Zion ; onze Vader moet zijn 
roeden opleggen, en dezelve zorgvuldig bewaren tot 
zijn eigen gebruik; onze Heere kan geen vuur in zijn 
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huis missen ; zijn haard is in Zion, en zijn vuur te 
Jeruzalem, maar weinig weten de tegenpartijders den 
raad en gedachten van den Heere. En belangende 
uwe klachten over uw predikdienst, ik acht nu al wat 
ik deed te weinig. Recht uit te gaan, vrijmoedigheid, 
wachthouding, en getrouwheid zullen opkomen in 
uitnemend wijde vertroostingen in uw lijden; de 
lammeren van Christus te weiden in bijzondere be
zoekingen, en catechiseeren en arbeidzaam prediken, 
en klaar, oprecht, en vrijmoedig waarschuwen van 
de kudde, is de krans van een die lijdt. O tiendui-
zendmaal overgelukkig zijn zij, die van Christus ge
ëerd worden, om getrouw en arbeidzaam te zijn, in 
eene Bruid voor Christus te vrijen. Mijn lieve broe
der, ik weet, gij denkt hier meer aan dan ik kan 
schrijven; en ik verblijd mij, dat uw voornemen is, 
uw verongelijkten Meester in des Heeren kracht te 
volgen, en uit te komen, en u zelven Christus' 
knecht te noemen, wanneer zoo velen Hem nu ver
loochenen, als vreezende, dat Christus voor Zich 
zelven en voor hen niets doen kan. Ik ben voor 
eeuwig verloren, of deze, deze is de weg ter zalig
heid, even deze weg, dien zij ketterij noemen, daar 
de menschen nu mede spotten en lachen. Ik ben nu 
bevestigd, dat Christus zijner dienstknechten lijden 
zal aannemen voor goede, die Hem staan in den 
dag van zijn verschijning, en dat Hij binnen kort 
ons zal overkomen, en de menschen zullen in al hun 
zwart en wit gebracht worden, voor God, de enge
len en de menschen. Onze Meester is niet verre af. 
Och, konden wij wachten, en getrouw zijn ! de goed
willigheid van Hem, die in het braambosch woont, 
de teedere gunst en liefde, de genade van onzen Heere 
Jezus Christus zij met u. Help mij met uw gebe
den, en begeer mijnentwege van de andere broede
ren, dat zij moed nemen voor hun Meester. 

Aberdeen, De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
15 Augustus 1637. SAMUEL EHETOEFORT. 
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Aan meester Johannes Meine. 

D E 139STE B K I E F . 

Waarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb te 
lang uitgesteld, uw brief te beantwoorden, maar an
dere bezigheid hield mij op. Ik ben hier wachtende 
of de schoone wind in Christus' zeilen zal keeren in 
Schotland, en of de verlossing zal uitbreken voor 
deze bewolkte en verduisterde kerk. Och, dat wij 
door gebeden en smeekingen te dien einde kon
den aanhouden bij onzen Heere! Ik weet, Hij heeft 
zijn laatste vonnis tegen dit land niet gegeven. Ik 
heb weinig van Christus in deze gevangenis, dan 
zuchtingen, verlangen en begeerten. Al mijn kapi
taal van Christus is eenige honger naar Hem, en 
ik durf evenwel niet anders zeggen, of ik ben rijk 
in dezen, mijn geloof en hoop en heilige praktijk 
van nieuwe 'gehoorzaamheid zijn nauwlijks waardig 
dat men er van spreekt. Maar geloofd zij mijn Heere, 
die mij aanneemt, zoo slecht, snood, licht en onvol
maakt als ik ben. Ik zie, dat Christus met mij niet 
wil dingen, noch op zijn punt staan, maar Hij komt 
in door de breede zijde, zonder plichtpleging of vu
righeid, om een arm verloste zich eigen te maken. 
0, dat ik kon leven op zijn ademen, en kussen, en 
omhelzen, en op de hoop van mijn ontmoeting en 
de zijne, wanneer er geen minnebrieven tusschen ons 
zullen gaan. Maar Hij zal dan zelfs de bode zijn. 
Maar aan onze zijde 'wordt lijdzaamheid vereischt, 
totdat de zomervr'ucht in den hemel voor ons rijp 
is; zij is in haar ontspruiten; maar er zijn veel din
gen te doen, voordat onze oogst komt. En wij 
nemen dat kwalijk aan, en kunnen nauwelijks ver
dragen, dat wij ons papieren aangezicht__zetten tegen 
een van Christus stormen, en dat wij ten hemel 
gaan met natte voeten, en met pijn en droefheid. 
Wij zouden gaarne een hemel met ons dragen naar 
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den hemel, en wilden wel twee zomers m een jaar 
hebben, en niet minder dan twee hemelen, maar dit 
zal voor ons niet zijn; een en zulk een kan voor 
ons wel genoeg zijn. De mensch Christus kreeg 
maar een eenigen hemel, en zullen wij er twee heb
ben? Doe mi}n liefdegroete in Christus aan uw 
vader, en help mij met uw gebeden; indien gij een 
diep Godgeleerde wilt zijn, zoo beveel ik u de hei
ligmaking. Vreest Hem en Hij zal u zijn verbond 
bekendmaken. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL BHETOBFOBT. 

Aberdeen, 5 Januari 1637. 

Aan Cardonnels, den oude. 

DE 140STE BBIEP. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
verlangd van u te hooren en te weten den staat van 
uw ziel, en den staat van dat volk bij u. Ik bid u, 
miinheer, bij de zaligheid van uwe kostelijke ziel, 
en de barmhartigheid Gods, maak goed en zeker 
werk van uw zaligheid, en beproef op wat grond
steen gii gebouwd hebt. Waarde en lieve heer, in
dien gif op zinkend zand staat, een storm en. aan
val van den dood zal Christus en u vaneen scheiden 
en u van den Rotssteen afspoelen. Och, om des Hee
ren wil zie nauw toe naar het werk; lees uw leven 
over bij het licht van Gods daglicht en zon, want 
de zaligheid wordt aan ieder mans deur met gewor
pen- het is goed, op uw kompas te letten, en op 
al wat gij te doen hebt, eer gij scheep gaat ; want 
geen wind kan u weder terug waaien. Gedenk, als 
de loop voleindigd is, en het spel of gewonnen ot 
verloren is, en gij zijt in de uiterste cirkel en eind-
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paal van den tijd en gij uw voet zult stellen bin
nen het bereik van de eeuwigheid; en al uwe goede 
dingen van dezen korten nachtdroom u zullen schijnen, 
gelijk de asch van een korte vlam van doornen of 
stroo, en uwe ziel zal roepen: huisvesting, huisves
ting, om Gods wil! Dan zal uw ziel blijder zijn over 
een van uws Heeren liefelijke en gemeenzame toe
lachingen, dan indien gij brieven had van drie we
relden voor alle eeuwigheid. Laat de genoegens en 
winst, de wil en begeerten van deze wereld in Gods 
handen gesteld worden, als gearresteerde en aange
slagen goederen, die gij niet kunt medenemen. _ Nu, 
als gij het grcndsap van uwen drinkbeker drinkt, 
en gij op de uiterste eindpalen zijt van den laatsten 
schakel van den tijd, en de ouderdom gelijk des 
doods lange schaduw een deksel op uw dagen werpt, 
is het geen tijd om dit ijdele leven te liefkozen en 
om uw liefde en hart daarop te zetten. Het is kort 
na 't avondmaal, zoek rust en gemak voor uw ziel 
in God door Christus. Geloof mij, ik vind het hard 
worstelen, wel met Christus te handelen, en goed 
kwartier bij Hem te houden, en de liefde tot Hem 
te bewaren in oprechtheid, en in leven, en een ge-
stadigen koers te houden van een gezonde en vaste 
dagelijksche gemeenschap met Christus; verzoekin
gen breken dagelijks den draad van dien handel, en 
het is niet licht,' weder een knoop te leggen; en 
vele knoopen maken kwaad werk. 0, hoe schoonen 
voorwind hebben veel schepen gehad, die binnen 
een uur daar lagen in de diepte van de zee? Hoe
vele belijders geven een gouden luister van zich, 
alsof zij zuiver goud waren, eu zijn toch onder dat 
deksel maar snood en verworpen zilver? En hoe-
velen houden hun adem nog in hunnen loop vele 
mijlen ver, en komen evenwel niet tot den prijs en 
tot de kroon? Waarde Heer, mijn ziel wilde in 't 
geheim over u treuren, indien ik wist, dat uw staat 
voor God maar valsch werk was. Liefde om u ge
ankerd te hebben op Christus, doet mij vreezen we
gens uw wankelingen en struikelingen; valsch onder 
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water, niet gezien op den grond van een verlicht ge
weten, is gevaarlijk; zoo is het menigmaal vallen 
en zondigen tegen 't licht. Weet dit, dat diegenen, 
welke nooit zieke nachten noch dagen hadden m 
het geweten over de zonde, niet anders kunnen dan 
zulk een vrede met God hebben, welke het vleesch 
weder zal doen opbarsten, en in den dood eindigen 
in een droeven oorlog. O, hoe vreeselijk zijn duizen
den bedrogen, met een valsch vel gegroeid over oude 
zonden, alsof de ziel genezen en geheeld was ! Waarde 
heer, altijd heb ik de natuur m u geweldig trotsch, 
hoofdig en sterk gezien; en getuchtigd en gedood 
te zijn was voor u meer dan voor een ander gemeen 
mensch. Gij moet een lage eb nemen, en een diepe 
snee en een lang lancet, om tot den grond van uwe 
wonden te gaan, in zaligmakende verootmoediging, 
om u een gewonnen buit voor Christus te maken. 
Verootmoedig u, wandel langzaam neer, neer om 
Gods wil. Mijn lieve en waarde broeder, met uw top
zeil, buig, buig, 't is een lage ingang m de poort 
des hemels in te gaan. Daar is oneindige rechtvaar
digheid in Hem, met welken gij te doen hebt. tiet 
is zijn natuur, den schuldigen zondaar met on
schuldig te houden. De Wet Gods wil met een pen
ning missen van den zondaar. God vergeet niet den 
borg en den zondaar; en een iegelijk moet betalen 
of in zijn eigen persoon, o de Heere beware u van 
die betaling, of in zijn Borg, Christus. Het is ge
weld voor de verdorvene natuur, dat een mensen 
heilig zij, dat hij nederligt aan Christus' voeten en 
dat hij Verlaat zijn wil, pleizier, wereldsche helde, 
aardsene hoop, en een hakend hart naar deze op
gesmukte en vergulden wereld, en dat hu tevreden 
zij, dat Christus op alles treed. Kom in, kom m tot 
Christus, en zie wat u ontbreekt, en vind het in 
Hem • Hij is de korte en naaste weg, om van al 
uwe lasten ontslagen te worden. Ik durf u verzeke
ren gij zult Hem zeer welkom zijn; mnne ziel zou 
zich verblijden in deel te nemen aan de vreugde, die 
gij in Hem zoudt hebben. Ik durf zeggen, pennen 

, 
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van engelen, tongen van engelen, ja zooveel werel
den van engelen, als er druppelen water zijn in de 
zeeën, fonteinen en rivieren der aarde, kunnen Hem 
u niet genoeg afschilderen; mij dunkt, zijn zoetheid, 
sinds ik een gevangene was, is mij opgezwollen tot 
de grootheid van twee hemelen. Och, mocht ik een 
ziel hebben zoo wijd, als den buitensten cirkel van 
den hoogsten hemel, die het alles bevat om zijn 
liefde te bevatten! En nochtans zou ik er maar wéi
nig van kunnen vatten. 0 werelds wonder! 0 mocht 
mijn ziel maar liggen binnen den geur van zijn liefde, 
neem, ik kon niet meer krijgen, dan den reuk daar
van ! 0, maar 't valt lang eer de dag komt, wanneer 
ik een vrije wereld van Christus' liefde zal hebben! 
0, wat een gezicht, daarboven in den hemel te zijn 
in den schoonen hof van dat nieuwe paradijs, en te 
zien, te ruiken, te raken en te kussen, die schoone 
Bloem des velds, die altijdgroene Boom des levens! 
Zijn enkele schaduw ware genoeg voor mij ; een ge
zicht van Hem zou het onderpand van den hemel 
voor mij zijn; foei, foei, ons, dat wij liefde bij ons 
hebben roestende, of 't geen slimmer is, verkwisten 
dezelve omtrent walgelijke voorwerpsels, en dat 
Christus alleen zou liggen. Het smart en kwelt mij, 
dat de zonde zooveel uitzinnige menschen heeft ge
maakt, die daar zoeken het paradijs van een dwaas, 
vuur onder het ijs, en iets goeds en begeerlijks, bui
ten en afgezonderd van Christus. Christus, Christus, 
niets dan Christus kan de brandende koorts van onze 
liefde verkoelen. O, dorstige liefde, wilt gij Christus 
de fontein des levens aan uw hoofd zetten, en drin
ken uw bekomst, drink en spaar niet, drink liefde 
en word dronken van Christus. Ja helaas, de tus-
schenstand tussehen Christus en ons is een dood. 
Och, of wij in elkanders armen omvat waren! wij 
zouden nooit weder scheiden, tenzij de hemel ons 
scheidde, en van elkander afzonderde, 'twelk niet 
wezen kan. Ik wensch, dat uw kinderen dezen Heere 
zoeken; verzoek hun mijnentwege, dat ze zich van 
Christuswege laten verbidden, dat ze gelukkig en 
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zalig mochten worden, en komen, en nemen Chris
tus en alles met Hem. Laten zij zich wachten voor 
de glibberige en glazen jonkheid, van dwaze jonge 
bewegingen, van wereldsche begeerlijkheden, van 
bedriegelijke winst, van boos gezelschap, van vloe
ken, liegen, lasteren en dwaas geklap; laat hen ver
vuld worden met den Geest, en zich gewennen aan 
dagelijksch bidden, en aan 't magazijn van wijsheid 
en troost, 't goede Woord Gods. Help de zielen van 
't arme volk. Och, dat mijn Heere mij weder onder 
hen wilde brengen, dat ik hun vreemde en groote 
dingen van Christus mocht zeggen! Ontvang geen 
vreemdeling, die hen eenige andere leer predikte. 
Bid voor mij, zijn gevangene van hoop. Ik bid voor 
u zonder ophouden. Ik schrijf mijn zegenwensch, 
ernstige gebeden, de liefde Gods, en de zoete tegen
woordigheid van Christus aan u en de uwen, en 
aan hen. Genade, genade, genade zij met u. 

Uw wettig en liefhebbend herder. 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEFOET. 

Aan den Graaf van Lothian. 

DE 141ste BEIEF. 

Hooggeëerde en myn neer waarde en edele heer.' 

Uit het eerwaardig en goed rapport, dat ik hoor 
van uw hoogheids goeden wil en genegenheid, om de 
eerwaarde zaak van Christus en van zijn verdrukte 
kerk, en verongelijkte waarheid in dit land ter harte 
te nemen, zoo neem ik de vrijmoedigheid, om in 
geschrift een woord tot uw HoogEdelh. te spreken, 
in dezen afstand van u, 'twelk ik vertrouw, dat uw 
HoogEdelheid zal ten goede nemen. Het is uw Hoog-
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Edelh. eer en goede naam, gelijk gij doet, al de 
eer zij Gode, aan den vallenden en -wankelenden 
tabernakel van Christus in deze uwe moederkerk, 
en Christus ongelijk als uw eigen ongelijk aan te 
trekken. O, zalige hand, die de waterige oogen zal 
af'wisschen en drogen van onzen weenenden Heere 
Jezus, die nu treurend gaat in zak en asch, in zijn 
leden, in zijn Bruid, in zijn waarheid en in het ko
ninklijke voorrecht van zijn koninklijke macht! Hij 
behoeft geen dienst en hulp van menschen; maar 
het behaagt zijn wijsheid, 't gebrek en 't verlies, 
de zweren en wonden van zijne Bruid tot een veld 
te maken, en tot een werkhuis voor den ijver zijner 
knechten, om zich daarin te oefenen. Daarom mijn 
HoogEdele en beminde heer, ga voort, ga voort 
in de kracht des Heeren tegen allen tegenstand, en 
houd u bij den verongelijkten Christus. Te bescher
men en de slagen af te keeren van Christus, en van 
zijne Bruid, des Konings dochter, is gelijk een deel 
van de rest van den weg ten hemel, hobbelig, buiig, 
stormig en vol doornen. Velen wilden Christus vol
gen, maar met een voorbehoud, dat Christus door 
een openbare afkondiging de kruisen wilde te niet 
doen en uitroepen schoon weder, en een zomersche 
lucht en zon, totdat wij allen bekwaam in den he
mel geland waren. Ik weet, uw HoogEdelheid heeft 
Christus alzoo niet geleerd, of gij hebt voor, den 
hemel te krijgen, al ware het dat uw vader in uw 
weg stond, en den hemel in te nemen, ook met den 
wind in uw aangezicht; want zoo was storm en wind 
in het aangezicht van uwen beminlijken Voorlooper 
op zijn ganschen weg; het kon wezen dat de voor
spoed uw begeerte niet beantwoordde in deze waar
dige zaak: wat dan? De plichten zijn onze, maar 
de uitkomsten zijn des Heeren; en ik hoop, indien 
uw HoogEdelheid en anderen met u zullen voortgaan 
en peilen den laagsten grond en bodem van de on
deugd en trouwelooze verraderij tegen Christus, van 
de vervloekte en snoode bisschoppen des antichrists 
eerstgeborene en eerste vrucht van zijn vuile buik, 
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en indien gijlieden met onzen Souverem zult aan
delen (de wet u voorgaande) oyer een redelijk en 
onpartijdig gehoor van Christus klachtschrilt, en gij 
u m eenvoudigheid zult zetten, om den Heere en 
zijn aangezicht te zoeken; dat uw gerechtigheid zal 
doorbreken door de wolken, welke het vooroordeel 
daarover gebracht heeft; en dat gn onzen verbannen 
en weggaanden Heer in de kracht des Heeren weder 
zult thuis brengen tot zijn heiligdom. Ook moet uw 
HoogEdelheid niet te rade gaan m dezen met vleescn 
en bloed, maar uwe oogen sluiten en uwe hand uit
strekken in het duister naar Christus en Hem volgen. 
Laat der menschen bezwijking u niet moedeloos ma
ken, nog züt niet bevreesd voor der menschen vlee-
schélijke wijsheid, die in dezen storm de naaste kust 
aandoen, en aan lij gaan, en aan de stille znde van 
het Evangelie, en verbergen Christus, indien zi] Hem 
ooit hadden in hunne binnenkameren, alsot zi] zien 
zijner schaamden, en alsof Christus was gestolen 
schaamrood zou worden voor de zon. Mmi zeer 
lieve en edele heer, gij hebt de harten van velen 
verblijd, dat gij Christus en zun Evangelie ver
koren hebt, daar zulke groote verzoekingen in uw 
wesr staan, maar ik houd te meer van uw belijde
nis dewijl zij de winden verdraagt. Indien wij ons 
zelven wel kenden, verzoekingen te missen is de 
grootste verzoeking van allen. Ook is vader ot 
moeder, of hof, of eer in deze b mkende wereld 
met al haar pleistering en opsmukking niets an
ders, als zij in de weegschaal met Christus gelegd 
worden, dan veeren, schaduwen nachtdroomen en 
stroo. Och, zoo deze wereld de voortreffelijkheid 
zoetheid en schoonheid kende van dien Hoogen en 
Verhevenen, die Schoonste onder der menschenkin-
deren! Gewis zij zouden zien, indien hun heide dik
ker was dan tien hemelen, alle in cirkels buiten den 
anderen, dat die allen te weinig waren voor Chris
tus onzen Heere. Ik hoop, dat het u niet berouwen 
zal van uw keuze, als het leven zal komen tot die 
schemering, tusschen den tijd en eeuwigheid, en gij 
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het uiterste eind van den tijd zult zien, en de gor
dijn zult schuiven en inzien in de eeuwigheid, en 
ten eenigen dage zult zien, dat God de hemelen in 
zijne handen neemt en die samenvouwt gelijk een 
oud gesleten kleed, en dit leemen deel van de schep
ping Gods in brand zet, en den afgodhoop van de 
arme dwazen in rook en asch doet verteeren, welke 
denken, dat er geen beter land is, dan dit lage land 
van stervend leem; kinderen kunnen geen rechte 
vergelijking maken tusschen dit en het toekomende 
leven;' en daarom de kinderkens van deze wereld, 
die niet beter zien, vormen in hun hersenen een 
hemel van hun eigen maaksel, omdat zij niet verder 
zien, dan de naaste zijde van den tijd. Ik durf mijn 
hoop van den hemel te pand stellen, dat deze ge
smade weg de eenige weg des vredes is. Ik vind 
dat het de weg is, die de Heere nu in mijne banden 
voor Christus verzegeld heeft met zijn vertroostin
gen: en ik acht en ondervind waarlijk, dat ketenen 
en banden voor dien beminnelijken Christus, over
stort worden met zoete vertroostingen en liefdetoe-
lachingen van dien beminnelijken Bruidegom, naar 
wiens komst ik wacht; en als Hij komt, dan zal het 
zwart en wit van alle menschen voor de zon komen, 
dan zal de Heere een eindelijke beslissing doen op 
dat proces, 'twelk Zion heeft met zijne tegenpartij-
ders. En zoo snel als de tijd te post gaat, die 
noch zit, noch staat, noch slaapt, zoo snel vliegt 
onze handbreedte van dezen korten wintersenen nacht 
weg, en onze langdurende dag is naderende tot 
zijn aanbreken. Hetzij uw HoogEdelh. gelieve voor 
mij te pleiten tegen' de tirannie der bisschoppen, 

zal ik vergeten zijn in dit gevangenhuis; 
zoo 
want zij hebben mijn vonnis gevormd volgens hun 
nieuwe onwettige canones, namelijk, dat een afge
zet predikant ten eenenmale tot stilzwijgen zal ge
dwongen zijn, en gansch niet prediken, 'twelk is 
een wreedheid, strijdig tegen hun eigen vorige oefe
ning. Nu, de alleenwijze God, de God des vredes 
bevestige, versterke en fondeere uw HoogEdelheid 
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op den steen, gelegd in Zion, en zij met u voor 
eeuwig. 

Uw Hoogheid onderdanigste dienaar 
in zijn zoeten Heere Jezus, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOEFOET. 

Aan Johanna Brown. 

DE 142STE BBIEF. 

Juffrouw! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ver
lang te hooren, hoe uw ziel vordert; ik verlang 
ernstiglük, dat gij mocht voortgaan naar uw land. 
Ik weet, gij ziet, dat uw dag allengs meer en 
meer afneemt, en dat gij binnen kort buiten de 
grenzen van den tijd zijt, want het leven is een post 
'die niet stil staat, en onze vreugde wordt eer 
weenende dan lachende geboren, en zij sterven al 
weenende. Zonde, zonde, dit lichaam der zonde en 
der verdorvenheid verbittert en vergiftigt alle onze 
genietingen. O, dat wij waren, daar wij met meer 
zullen zondigen! O, bevrijd te zijn van deze ketenen 
en iizeren boeien, die wij met ons omdragen! Heere 
maàk de droeve gevangenen los. Wie van de kin
deren Gods hebben geen oorzaak om te zeggen, dat 
zij hun bekomst hebben van dit ijdele leven, en om 
geliik een volle zieke maag te wenschen m t mid
den" van den maaltijd, dat het maal ten einde, en 
de tafel opgenomen was, opdat de zieken m zijn 
bed mocht geraken, en rust genieten? Wn hebben 
reden om in 't midden van den maaltijd de beste 
schotels moede te zijn, die de wereld voor ons kan 
bereiden, en om tot God te roepen, dat hij de tatel 
wilde wegnemen, en de zondezieke zielen bij zich 
in de rust nemen. O, een langen dag te hebben van 
vermaak met Christus, en onzen langdungen tijd van 
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rust! Blijde mogen hua zielen zijn, die veilig over 
't water zijn, Christus de vracht betaald hebbende. 
Gelukkig zijn ze, die hun harden en vermoeienden tijd 
van de leerjaren hebben uitgediend, en nu vrije lie
den en burgers zijn in die vroolijke hooge stad, het 
nieuwe Jeruzalem. Helaas, dat wij ons zouden ver
heugen en verblijden in onze boeien, en in ons ge-
vangenhuis, en in deze lieve herberg, een leven van 
zonde, alwaar wij afzijn van onzen Heere, en zoo 
ver van ons huis. O, dat wij konden verplichtingen 
en verzekeringen krijgen van onze liefde, opdat ze 
zich niet vestige op deze leemen droomen, deze leemen 
schaduwen, en wereldsche ijdelheden! Wij mochten 
dikwijls bezien, wat zij in den hemel doen, en ons 
hart mocht meermalen op onzen zoeten schat daar 
hoven zijn. Wij rieken naar den rook van dit lage 
huis der aarde, omdat ons hart en onze gedachten 
hier zijn. Indien wij met God veel konden handelen, 
wij zouden rieken naar den hemel en naar ons land 
daar boven, en wij zouden er uitzien gelijk ons land, 
en gelijk vreemdelingen, of gelijk een volk dat hier 
niet geboren noch opgevoed is. Onze kruisen zouden 
ons niet bijten, indien wij hemelsgezind waren. Ik 
ken geen verbintenissen, die de heiligen hebben aan 
deze wereld, aangezien wij maar op den rook daar
van teeren ; en indien er eenige rook in 't huis 
is, zij slaat ons in de oogen; ons geheele deel van 
de tafel is nauwelijks een dronk water waardig, en 
als wij geslagen zijn, durven wij niet weenen, maar 
nemen onze droefheid steelsgewijs tusschen onzen 
Heere en ons, en vergenoegen ons met gestolen droef
heid achter den rug. Gode zij dank. dat wij vele din
gen hebben, die ons zoo scherp tegen vallen, dat wij 
mogen bidden. God beware ons beter huis, God 
zegene het huis onzes Vaders, en niet deze rook, 
die ons drijft, om ons beste logement te zoeken. Ik 
verzeker mij, dit is de beste vrucht van het kruis, 
als wij door het hard onthaal van de lieve herberg 
te neer roepen, dat God een schoone wind wilde 
zenden, om ons hongerige en verdrukte vreemde-
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lingen te doen landen aan de deur van ons Vaders 
kuis, dewelke nu in Christus onze liefelijke erfenis 
geworden is. O, laat ons dan de staken en palen 
van onze tent ophalen, en onze tent op onzen rug 
nemen en gaan zoo naar ons beste huis. Want wij 
hebben hier geen blijvende stad. Ik ben hier in 
hoop wachtende, om te zien wat mijn Heere met my 
doen zal. Laat Hem van mij maken, wat Hem ge
lieft, mits dat Hij eer voor Zichzelven uit mij haal, 
ik vraag er niet naar. Ik hoop, ja ik ben nu zeker, 
dat ik voor Christus ben, en al wat ik kan of ver
mag is voor Hem. Ik ben zijn eeuwigdurende schul
denaar of bankroetier, en dat zal ik steeds zun, 
want helaas, ik heb niets voor Hem, en Hij krijgt 
weinig dienst van mij ! Bid voor mij, dat het onzen 
Heere mocht gelieven, mij een plaats in 't huis te 
geven, opdat ik Hem dienen mag in het beroep, 
waartoe Hij mij geroepen heeft. Genade zij met u. 

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

Aan Roibert Stuart. 

DE 143STE BEIEF. 

Myn zeer lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Gij zijt 
hartelijk welkom tot mijn wereld van lijden, en har
telijk in mijns Meesters huis. God geve u veel vreugde 
van uw niéuwen Meester ; indien ik voor u m t huis 
ben geweest, zoo ware ik niet getrouw, zoo ik het 
huis een kwaden naam gaf, of kwalijk sprak van den 
Heere van het huisgezin. Ik wensch liever, dat bods 
Heilige Geest, (o Heere, blaas op mij met dien Geest,) 
dat Hij u de wijze van het huis zegge. Een ding 
kan ik zeggen; door wachten zult gij een groot man 
worden bij den Heere van 't huis; kleef aan, totdat 
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gij eenig goed van Christus krijgt; leg al uwe las
ten en gewichten door 't geloof op Christus, ontlast 
uzelven, en laat Hem alles dragen; Hij kan u dra
gen, Hij draagt u en zal u dragen, al was de hel 
op uw rug. Ik verblijd mij, dat Hij is gekomen en 
u in den oven verkozen heeft; daar was het, daar 
gij en Hij elkander ontmoettet; dat is een oude poort 
van Christus ; Hij houdt de goede oude wijze met u, 
welke was in de dagen van Hosea, Hos. 2 : 13: 
Daarom ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren 
in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken. 
Daar was naar haar hart niet te spreken, terwijl Hij 
en zij waren in de schoone bloeiende stad, en in 
rust;' maar Hij lokte uit in de koude, hongerige, 
woeste wildernis, daar fluisterde Hij hen nieuws in 
't oor, en zeide: Gij zijt mijne. Wat zoudt gij den
ken van zulk een verblijf? Gij mocht wel ras be
ter doen, dan zeggen: Heere, houd dat alles zoo: 
Heere Jezus, laat het een contract zijn, het zal niet 
teruggaan aan mijn zijde. Gij hebt een groot voor
deel gekregen op den weg ten hemel, dat gij in den 
morgen naar de poort zijt geloopen; dwaas die ik 
was, ik liet mijn zon hoog gaan in den hemel, tot 
bijna achtermiddag, eer ik eindelijk de poort aan
greep. Ik bid u nu, houd het voordeel, dat gij hebt. 
Mijn hartelijk geliefde, zijt niet traag, klim zoo ras 
den berg op met handen en voeten, alsof het laatste 
zandje uit uw glas liep, en de dood uw glas kwam 
keeren; en zijt zeer zorgvuldig, dat gij op uw voet 
let op dien slibberigen en gevaarlijken weg der 
jonkheid, op welke gij wandelt. De duivel en de 
aanvechtingen hebben nu het voordeel over u, en 
zij zijn aan uw werkende hand, droog hout zal 
ras vuur ontvangen; zijt gierig en gretig naar de 
genade Gods, en wacht' u, dat het geen heiligheid 
zij, die alleen van 't kruis komt: want al te velen 
hebben daartoe geen geschiktheid; Ps. 78:34: Als 
Hij hen doodde, zoo vraagden zij naar Hem, en keer
den weder, en zochten Hem vroeg; vs. 36: Nochtans 
vleiden zij Hem met hunnen mond, en logen Hem 



ME. SAMUEL RHETOBFORT. 109 

met hunne tong. Het is een deel van onze geveinsd
heid, schoone witte woorden aan God te geven als 
Hij ons gegrepen heeft, en Hem te vleien totdat 
wo weder in de schoone velden geraken. Beproef 
groene Godzaligheid wel, en onderzoek wat het 
S dat gil Christus liefheht; indien gr, Christus 
zonzijde maar bemint, en niet alleen zomerweder, 
en een landpoort had, niet een zeeweg ten hemel, 
uw belijdenis zal u begeven, en de winterbeek zal 
wederom droog gaan in den zomer. Maak geen kin
derspel van Christus, maar sta naar een gezond 
en levend gezicht van zonde, opdat ge uzelven oor
deelt als een verloren mensch, een verdoemde slaat 
der hel en der zonde, eenen die sterft in uw bloed, 
tenzij Christus kome en medelijden heelt met u, en 
u opneemt, en daarom zeker en vast werk van de 
bekeering maakt; werp de aarde diep op, en om
laag, omlaag met het oude werk, dat gebouw van 
beschaming, 'twelk daar te voren was, en laat Chris
tus nieuw werk liggen, en een nieuwe schepping 
binnen u maken. Zie of Christus' regel nedergaat 
tot den wortel van uw verwelkte p antingen, en ot 
zün liefde uw hart verwondt, terwijl het van droef
heid over de zonde bloedt, en of gu kunt hngen en 
in zwijm vallen, en schijnen te steryen wegens dien 
beminnelijken Jezus. Ik weet, Christus zal met ver
borgen zijn en blijven, waar Hu is; genade zal altud 
voo? zichzelve spreken; zrjt vruchtbaar m wel te 
doen; het geheiligde kruis is een vruchtbare boom; 
zij brengt vele appelen voort. Indien ik u zou zeg
den door eenige zwakke ervarenheid, wat ik onder: 
vonden heb in Christus, gij of anderen zouden mg 
bezwaarlijk gelooven, Ik dacht voor lang bet hon
derdste deel niet van Christus, hetgeen ik nu denk, 
hoewel helaas, mijn gedachten steeds oneindig be
neden zijn waarde zijn. Ik heb een kwnnend, zieke
lijk en 'pijnlijk leven in 't verlangen naar bezitting 
van Hem, en ik ben ontsteld met hefdekrankheid 
en liefdekoortsen, maar 't is een zoete pijn. Ik wilde 
seen voorwaarden, zelfs de hel met uitgenomen, 
o -in 
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weigeren, uitgezonderd alleen den haat Gods, om 
bezitting van Jezus te koopen. Maar helaas, ik ben 
geen koopman, die eenig geld heeft voor Hem te 
geven; of ik moet tot een goedkoope markt komen, 
alwaar de waren voor niet te krijgen zijn, of anders 
moet ik ledig naar huis gaan; maar ik heb dit werk 
op Christus geworpen, om Hem voor mij te krijgen. 
Ik heb zijn trouw, waarheid en belofte, als zijn pand, 
die allen mij verbintenis geven, dat ik verkrijgen 
zal 'tgeen mijne hongerige begeerten gaarne hadden, 
en dat acht ik het uitgelezendste van mijn geluk
zaligheid. En belangende Christus' kruis, 'inzonder
heid de krans en de bloem van alle kruisen, te lij
den voor zijn Naam, ik acht het meer, dan ik u 
kan schrijven of spreken. En ik onderschrijf het u 
met mn'ne hand, het is een der sporten van den lad
der, die opgaat naar ons land; en wie er ook bij 
is, Christus is steeds aan het zwaarste eind van dit 
zwarte hout, en zoo is het mij maar als een pluim. 
Ik behoef niet zachtjes te loopen, vanwege een last 
op mijn rug; mijn rug heeft nooit desgelijks gedra
gen; hoe zwaarder ik met kruis wegens Christus 
beladen ben, hoe lichter de ziel is tot de reis. Nu 
wenschte ik van God, dat alle slaphartige en klein-
moedige krijgsknechten van Christus, wederom op 
Jezus en op zijn liefde mochten zien; en als zij op 
Hem zien, wilde ik, dat ze wederom en nog weder
om op Hem zagen, en zich verzadigen met Christus 
schoonheid _ te zien; en ik durf dan zeggen, dat 
Christus bij velen zeer geacht en begeerd zou wor
den. De maagden zouden zich nabij den Bruidegom 
verzamelen; zij zouden Hem omhelzen en aangrij
pen, en Hem niet laten gaan. Maar als ik van Hein 
gesproken heb, totdat mijn hoofd scheurt, dan heb 
ik nog niets gezegd. Ik mag wederom beginnen. 
Een Godheid, een Godheid is een wonder van de 
wereld. Stel daar tienduizendmaal duizenden nieuw 
gemaakte werelden van engelen en uitverkorene 
menschen, en verdubbel dat getal tienduizend-
maal duizend duizendmaal; en laat hun harten en 
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tongen zijn tienduizendmaal duizendmaal waardiger 
en wijder' dan het hart en de tongen van den be-
rafim, die met zes vleugelen voor Hem staan, Jes. 
6:2. Als zij alles gezegd hebben tot verheerlij
king en prijs van den Heere Jezus, zoo hebben zij 
maar weinig of niets gesproken; zijn liefde zal te 
boven gaan den prijs van alle mogelijke schepselen. 
Och kon ik deze tong slijten tot een stomp, in zijn 
hoogheid te verheffen! maar het is mijn dagelijks 
groeiende droefheid, dat ik werd bedwelmd met zijn 
onvergelijkelijke liefde; en Hij doet zulke groote dingen 
voor mijn ziel, en nooit kreeg Hij nog iets van mij 
dat waardig is dat men er van spreke. Mijnheer, ik 
belast u, help mij Hem prijzen; het is een schande, 
te spreken van hetgeen Hij voor mij gedaan heelt, 
en hetgeen ik Hem wederom doe. Gewis, Christus 
heeft vele verdronkene bankroetiers in den hemel 
nevens Hem, en als wij menschen en engelen zul
len te zamen gebracht zijn, in dien grooten dag, 
in die schoone laatste ontmoeting, dan zullen wij 
allemaal maar zijn in schuld verdronkene bankroe
tiers. Het is moeielijk te zeggen, wie Hem meest 
schuldig is. Indien de menschen niet meer doen 
konden, zoo wilde ik, dat ze verwonderd stonden; 
indien wij met Christus liefde niet vervuld kunnen 
worden, zoo mogen wij verzadigd worden met ver
wondering. Mijnheer, 'ik wenschte, dat ik u kon 
overreden, om'ziek te worden naar Christus, en om 
naar Hem te verlangen, en om door liefde tot Hem 
gepijnigd te worden. Maar zijn tong is in den he
mel die het doen kan. Aan Hem en aan zijn rijke 
genade beveel ik u. Ik bid u, bid voor mij en ver
geet niet te roemen. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, 17 Juni 1637. 
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Juffrouw ! 

DE BRIEVEN VAN 

Aan de vrouw Gaitgirth. 

DE 144ste BKIEF. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
te weten hoe de zaken staan tusschen Christus en 
uwe ziel. Ik weet, gij bevindt Hem steeds boe lan
ger hoe beter; de tijd kan Hem niet veranderen 
in zijn liefde ; gij zelfs moogt ebben en vloeien, val
len en opstaan, toenemen en afnemen, maar uw 
Heere is heden gelijk Hij gisteren was; en 't is uw 
troost, dat uw zaligbeid niet rolt op raderen van uw 
eigen maaksel, en dat gij niet te doen hebt met een 
Christus van uw eigen 'toestel. God heeft een Mid
delaar, die sterk en machtig is, afgezonderd; indien 
gij en uw last zoo zwaar waren als tien bergen 
of hellen, Hij is machtig u te dragen, en u ten 
uiterste zalig te maken; dat gij Hem dikwijls zoekt, 
kan u Hem tot geen last maken. Ik weet, Christus 
heeft medelijden met u, en maakt een geklag in al 
uwe bezwaren en onder uw neerslachtigheden ; maar 
het is goed voor u, dat Hij Zich somtijds verbergt. 
't Is geen vurigheid, droogheid of koelheid van liefde, 
dat Christus Zich onttrekt en weggaat onder een 
gordijn of voorhangsel, dat gij Hem niet zien kunt; 
maar Hij weet, gij zoudt niet kunnen verdragen een 
topzeil, een schoonen voorwind, een volle maan en 
een hoogen springvloed van zijn gevoelde liefde, en een 
altijd zomerschen dag, en een zomerzon van een ge
voelden, bezetenen en omhelzenden Heere Jezus. Zijne 
kussingen en zijne bezoeken van zijn liefste kinderen 
zijn dun gezaaid. Hij kon zijne rivieren van liefde op 
de zijnen niet uitlaten, of 't zou gevaar loopen, dat 
die rivieren een jonge plant aan de wortel zouden 
losmaken; en Hij weet dit van u. Gij zoudt dan 
Christus' vriendelijkheid, in opzicht van deszelfs ge
voelige en volle openbaringen, borgen, totdat gij en 
Hij boven de zon en maan zijn; dat is het land, 
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waar gij uitgebreid zult zijn voor die liefde, welke 
gii nu niet kunt vatten. Werp de last van uw zoete 
liliderkens op Christus en verlicht uw hart , door 
uw al op Hem te leggen, hy zal hun God zijn Ik 
hoop u nog te zien boven op den berg en verbind 
in de zaligheid Gods. Schik uzelven voor Christus, 
en zie niet donker op zijn kruis Ik vind Hem zoo 
zoet, dat neem, ik wilde mijn liefde belasten zich 
af te wenden van Christus, zij zou mi] met willen 
gehoorzamen. Zijne liefde heeft sterker vingeren dan 
dat ze haar greep zou laten gaan van ons die kin-
derkens zijn, die niet gaan kunnen, dan door zulk 
een houvast als Christus is. Het is goed, dat ons 
beenen van ons zelven ontbreken, aangezien wij van 
Christus mogen leenen; en het is onze gelukzalig
heid, dat Christus is onder een acte van borgtocht 
voor den hemel, en dat Christus m den hemel te 
boek staat als de voornaamste Schuldenaar voor 
zulke arme wichten als wij zijn. Ik verzoek, dat gr, 
mijnheer, uw man, dankt voor zijn zorg voor mi], 
dat hii in 't openbaar verschenen heeft voor een 
o-evangene van Christus. Ik bid en schri]f barmhar
tigheid en vrede en zegeningen voor hem en de 
zijnen. Genade, genade zij met u voor eeuwig. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOEFOBT. 

Aan meester Johannes Fergushill. 

DE 1456te BEIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Mijn ver
langen en begeerte naar een gezicht van den weder 
nieuw gebouwden tabernakel van Christus m Schot
land, dien tabernakel, die van den hemel nederkwam, 
hebben nu wederom eenig leven gekregen, als ik 
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Christus toebereiding zie maken, om wraak te zaaien 
onder zijne vijanden. Ik zorg niet, of* dit land rijp 
zij voor zulk een groote wonderlijke weldaad, maar 
ik weet, Hij moet het doen, zoo het ooit geschiedt, 
zonder huur. Ik bevind, dat de droefheid van mijn 
stilzwijgen, en mijn vreeze van gehouden te wor
den aan de deur van Christus' huis, in mij toenemen ; 
en in waarheid, indien ik niet nu en dan liefelijk 
onthaald werd met deelen van Christus' zoete liefde 
en troost, ik vrees, dat ik een kwaad gerucht zou 
gemaakt hebben van dit eerwaarde kruis, 'twelk ik 
weet dat zulk een gemakkelijk slecht verstand als 
ik heb, niet waardig is; want ik heb weinig in mij 
dan zachte gemakkelijkheid en uitnemende en over
vloedige beseffen van vreeze, bezwaardheid en droef
heid, en menigmaal omringen mij Gods verschrik
kingen, omdat Christus niet zoo gunstig op mij ziet, 
als een arm getuige dat wel wilde. En ik ben ver
wonderd hoe ik vijf vierendeel jaars in de gevangenis 
heb doorgebracht, zonder mijn zoeten Heere te bescha
men, wien ik wensch getrouw te zijn, en ik denk 
dat ik sterven zal, alleen voorhebbende en beoogende, 
mijnen Heere Jezus te dienen en te eeren. Weinigen 
weten, hoe ledig ik thuis ben; maar het is een deel 
van huwelijksliefde en van de mansliefde, dat mijn 
Heere Jezus niet naar de straten gaat, met tegen 
mij te kijven. Het is maar een gestolene en ver
borgen toorn, die ik vind en voel, en zijn donker-
zien op mij wordt onder het dak gehouden, omdat 
Hij niet wil hebben, dat mijne vijanden hooren, wat 
er is tusschen mij en Christus.' En geloof mij, ik 
zeg de waarheid in Christus, de eenige gal en alsem 
in mijn beker, en 'tgeen mij met vreeze vervuld heeft, 
is geweest, dat niet mijne zonden, daar zon en 
maan, en des Heeren kinderen nooit getuige van 
waren, mijn Heere mochten bewogen hebben, om 
mij met stomme sabbaten te slaan. Heere, vergeef 
mij mijne zachte en zwakke jaloerschheden, indien 
ik hier in een dwaling ben. Mijn zeer lieve broeder, 
ik wilde beter en gemeenzamer brieven van u ver-
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wacht hebben, tot mijn troost in dezen; want uw 
woorden te voren hebben mij gesterkt, ik bid u, 
verbeter dit, en zijt dankbaar en arbeidzaam, terwrjl 
gij een deel of hoek van des Heeren wijngaard te 
hoeden hebt. O, dat God wilde dat ik verlof kon 
hebben, om u de kluiten te belpen breken! Maar 
ik wensch, dat ik mijn ziel kon gebieden stil te 
zwijgen, en te wachten op den Heere. Ik weet ze
kerlijk/dat zoolang Christus leeft, ik wel genoeg 
bevriend ben. Ik hoop, Hij zal zijn goedertierenheid 
en macht voor mij uitstrekken; maar Gode zij dank, 
dat het niet slimmer met mij is, dan dat ik een 
kruis heb voor Christus en zijn waarheid. Ik weet, 
Hij mocht veel meer uitgelezene en waardige getui
gen genomen hebben, indien bet Hem geheid bad. 
Maar ik zoek niet meer, van welk hout ik ook ben, 
al was ik van een stuk van de hel gemaakt, dan 
dat mijn Heere nu zijn oneindige kunst uit mi] eere 
bouwe voor zijn Naam en voor de uitbreiding van 
zijn Koninkrijk. Och, dat ik hiertoe kon geraken, 
dat ik begeerde, dat mijn deel van Christus mocht 
te pand gelegd worden voor de verhooging van 
Christus' troon in Brittanje! Laat mnn Heere het 
pand lossen, of zoo het Hem gebeft, aat het zin
ken en verdrinken ongelost. Maar wat kan ik tot 
Hem toedoen? Of op welke wijze zal een onderdrukt 
en ten ondergehouden gevangene, Christus aan vele 
zielen voorzetten op een publieke markt als een 
beminnelijk en begeerlijk Heer? Ik weet, Hn draagt 
beter zorg voor zijn eigen eer, dan ranne lage ge
dachten kunnen dröomen; en de raderen en gangen 
van deze kranke kerk zijn in zijne handen, en alles 
zal gaan, gelijk Christus wil. Alleen Heere, schik 
de zaken zoo, dat Christus wederom een Huishou-
der en Heere in Schotland mag gemaakt worden, en 
dat de beschreide aangezichten wegens zijn weggaan 
afgedroogd mogen worden, op zijn zoete en zeer 
aewenschte thuisverwelkoming. Ik zie, dat onze 
Heere in al onze beproevingen, onze waren met zun 
<renade niet verwardelijk ondereen mengen wil; maar 
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Hij wil dat elk 't zijne kenne, opdat zoo een als ik, 
moge zeggen in mijn lijden : Dit is Christus' genade, 
en dit is maar slecht stof; dit is vrije genade, en 
dit is maar natuur en rede. Wij weten, hoe onze 
beenen ons maken zouden, indien zij ons door al 
onze wateren zouden heendragenj en het minste wat 
onze Heere van ons kan hebben, is, te weten, dat wij 
schuldenaars of bankroetiers van de genade zijn, en 
dat de natuur van lagen huize en bloede is, en dat 
de genade beter geboren, van Christus' maagschap 
en bloed, en van een beter huis is. Och, dat ik vrij 
was van dien afgod, dat men zelf noemt, en dat 
Christus ware voor mijzelf, en mijzelf een afgekeurd 
cijfer en een verloochende en afgezworene zaak. 
Maar dat trotsche ding zelf wil niet vroolijk zijn, 
of het moet met Christus aan zijn zijde rijden,"of 
liever plaats hebben voor Hem. O mij-zelf, een 
andere duivel, zoo slim als de overste 'der duive
len, och of gij aan Christus plaats kondet geven, en 
uw eigen plaats nemen, 'twelk is, zoo laag te zit
ten, als niets of verderf! O, maar wij hebben zeer 
van noode, dat wij van Christus gerantzoeneerd en 
verlost worden van dien meester-tyran, dien wree-
den en onwettigen heer, ons zelven ! Ja, als ik Chris
tus zoekende ben, en uit mij zelven ga, dan heb ik 
het derde deel van een scheeloog op dat ijdele, ijdele 
ding, mijzelven, mijzelven, en op iets van mijn eigen. 
Maar ik moet hier ophouden. Ik verzoek, dat gij 
uw hulp toebrengt, om te zien of ik hersteld kan 
worden bij mijn verwoeste en verlorene kudde. Ik 
zie niet hoe 't wezen kan, tenzij de heeren mij een 
vrijheid om te prediken wilden verzorgen; en zij 
hebben reden. 1. Dewijl de tegenstanders, mijn te-
genpartijders hunne nieuwe canones op mij hebben te 
werk gesteld, waarvan een is : Dat geen afgezet pre
dikant predike op straffe van afsnijding. 2. Omdat 
mijn tegenstaan tegen deze canones, een bijzondere 
zaak was, dewelke Sidserf tegen mij gaande maakt. 
3. Omdat ik rechterlijk werd beschuldigd wegens 
mijn boek tegen de Arminianen, en door den kan-

Hl 



MR. SAMUEL RHETORFORT. 117 

selier geboden werd te erkennen, dat ik een fout 
begaan had, om tegen Dr. Jackson, een boozen Ar-
miniaan, te schrijven. Bid om een plaats voor mij 
in het huis. Genade, genade zij, gelijk zij is, uw deel. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
Aberdeen, 1687. SAMUEL BHETOBFOET. 

Aan Johannes Stuart, Burgemeester van Ayr. 

DE 146ste BRIEF. 

Waarde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
naar den tijd, wanneer ik de schoonheid des Heeren 
in zijn huis zal zien, en zou er zoo blijde over zijn 
als over eenig gezicht op aarde, mocht ik de kreu
pelen, blinden en lammen zien terugkomen naar 
Zion met smeekingen, Jer. 31 :8 , 9, gaande en wee-
nende, en zoekende den Heere, vragende den weg 
naar Zion, met hun aangezichten derwaarts. Jer. 
50 :5 , 6. En mocht ik zien de vrouw, zijnde in ba
rensnood, verlost van een mannelijken zoon, van een 
gezegende hervorming. Indien dit land verootmoe
digd was, ik zou wachten, dat de lucht zou opkla
ren, en onze dag wederom aankomen; en gij zoudt 
dan Christus loven, die willig is, uwe reis te sparen 
en Zich aan u te geven in zuivere instellingen, aan 
deze zijde van de zee. Ik weet, Christus' barmhar
tigheid is door belofte aan Schotland verbonden, 
niettegenstaande Hij toorn brengt, gelijk ik vrees dat 
Hij brengen zal, over dit land. Ik ben wachtende op 
uitgebreidheid, en ben half tevreden, dat mijn geloof 
buigt, indien Christus, terwijl Hij het buigt, 't zelve 
ongebroken houdt; want wie gaat door een vuur 
zonder een merk- of litteeken. Ik zie, dat de Heere 
dit vuur gebruikt, om zijn vaten van hun roest te 
schuren. Och, dat mijn wil stil was, en gelijk een 
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kind gespeend van de borsten, Ps. 131. Maar helaas, 
wie heeft een hart, 'twelk Christus het laatste woord 
wil geven in het scheiden, en dat hooren wil en 
niet wederspreken? Och, twistingen en klaagachtige 
antwoorden (gelijk een ras opstuivende geest: bil
lijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe, Jona 4:9) 
rieken naar den stank van sterke verdorvenheid! 0, 
gezegende ziel, die haar wil kon opofferen en ten 
hemel gaan, hebbende haar wil verloren en dien over
geven aan Christus! Ik wilde niet meer, dan dat 
Christus volstrekt Koning was over mijn wil, en dat 
mijn wil lijdende was in alle kruisen, zonder Chris
tus te ontmoeten met zoo een woord: Waarom is 
het dus? Ik wensch gedurig, dat mijn liefde maar 
verlof had, om benevens den schoonen Jezus te staan, 
en om barmhartigheid te krijgen, van op Hem te 
zien, en voor Hem te branden, al was 't dat de be
zitting van Hem ware uitgesteld en geborgd, totdat 
mijn Heer samenvouwe de bladeren en de twee zij
den van de kleine leemen herderstenten. Och wat 
een smart is er, naar Christus te verlangen, onder 
een bewolkte en verdonkerde verzekerdheid! Wat 
is er moeielijker, dan te branden en te verkwijnen 
met verlangens en dood van liefde, en dan schoon 
en onbeschreven papier te hebben, voor verzekerd
heid van Christus in dadelijke genieting of bezitting! 
O hoe zoet ware een regel of halve brief van een 
geschrevene verzekerdheid van Christus eigene hand! 
Maar dit is dagelijksch onze oefening, dat schuld 
de verzekerdheid met mist zal overdekken en ver
duisteren. Het is een mirakel te gelooven; maar 
voor een zondaar, te gelooven, zijn twee mirakelen. 
Maar o wat zijn wij onder verbintenissen van liefde 
aan Christus, dewelke onze wilde beseffens draagt, 
daarin dat hij die aan den zoeten Jezus een toenaam 
laat geven, en een leugen leggen op zijn goede 
Naam! Indien Hij geen God ware geweest; en indien 
lankmoedigheid in Christus niet ware gelijk Chris
tus zelf, wij zouden al voor lang Christus' barmhar
tigheden in tweeën gebroken hebben, en een ijzeren 



sluitboom gesteld hebben op onze eigene zaligheid, 
dat de barmhartigheid die niet zou hébben kunnen 
breken of overspringen; maar lankmoedigheid in 
God, is God zelf, en dat is onze zaligheid; en de 
vastigheid van onzen hemel is in God. Hij wist het 
(dewelke zeide : Christus in u ; de hoop der heerlijk
heid, Col. 1 : 27; want onze hoop, en de grond en 
de pilaren van dien is Christus-God) dat de zondaars 
vast geankerd en bevestigd zyn in God ; zoodat, in
dien God niet verandert, 'twelk onmogelijk is, mijn 
hoop niet zal wankelen. O zoete vastigheid van een 
zeker gegronde zaligheid! Wie zou ten hemel kun
nen komen, zoo dit niet ware? En wie kon behou
den worden, indien God geen God ware, en indien 
Hij zulk een God niet ware gelijk Hij is? O Gode 
zij dank, dat onze zaligheid is vast, geland en ge
vestigd aan de kust op Christus, die Meester is van 
winden en stormen; en welke zeewinden kunnen de 
kust of het land uit zijn plaats waaien? Bolwerken 
worden dikwijls neergeworpen, maar kusten worden 
niet geweerd; maar neemt, dat ware zoo, of het 
mocht geschieden, nochtans kan God niet wankelen 
noch van zijn plaats gaan. Och, dat wij van dezen 
sterken en onbewegelijken Heer afgaan, en dat wij 
ons zelven, indien het in onze macht ware, van Hem 
verliezen! Helaas, onze groene en jonge liefde heeft 
Christus nog niet wel gevat, als zijnde Hem nog 
ongewoon. Hij is zulk een wijde, breede, diepe, hooge 
en overklimmende zoetheid, dat onze liefde te wei
nig voor Hem is. Maar ocb, dat onze liefde, zoo 
klein als zij is, zich kon verbinden met zijn groote 
en wijde zoetheid, en uitstekende voortreffelijkheid! 
0 driemaal gezegend en eeuwig gezegend zijn zij, 
die uit zichzelven en boven zichzelven zijn, opdat ze 
in liefde met Hem vereenigd mogen zijn ! Menigmaal 
overleg ik de gedachten van mijn bezwijkende en 
kranke begeerten, van Christus heerlijkheid voor zijn 
volk uit te drukken; maar ik zie niet door de hin
derpalen heen, en ik kan geen oogen vinden, om 
hooger te zien; en zoo stel ik vele dingen in Chris-
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tus' weg, om Hem te hinderen, daar ik weet dat zij 
over lachen zouden, en met eene schrede zou Hij 
over die allen zijn voet zetten. Ik weet niet, of mijn 
Heer mg wederom tot zijn heiligdom zal brengen 
of niet; maar ik weet, Hij heeft het in zijn hand, 
mij binnen of buiten het huis te plaatsen, en dat 
niets zonder Hem geschieden zal. Maar menigmaal 
denk ik, of zeg bij mijzelven, dat mijn dagen weg-
vlieden, en ik zie geen goed, noch ook dat Chris
tus' werk voorspoedig voortgaat, en 't schijnt, dat 
het graf voorkomen zal het beantwoorden van mijn 
begeerten, om zielen te behouden, gelijk ik wilde; 
maar helaas, ik kan geen recht werk maken van 
zijn werk; ik kan mijns Heeren voorzienigheid niet 
recht spellen noch lezen, mijn gedachten gaan een 
weg, waarop ik vrees dat ze God niet ontmoeten; 
want het schijnt dat God niet zal komen op den 
weg van mijn gedachten. En ik kan niet geleerd 
worden, aan Hem te kruisigen mijn wijsheid en be
geerten, en Hem Koning over mijn gedachten te 
maken; want ik wilde een vorstendom hebben over 
mijn gedachten, en wilde stoutelijk en blindelings aan 
God voorschrijven, en mijzelven bestieren op een 
weg van mijn eigen maaksel. Maar ik houd hier 
op, laat Hem zijn wil doen. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoetaten Heer en Meester, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOEFOET. 

Aan Carsluth. 

DE 147ste BEIEF. 

Zeer geëerde heer ! 

Ik verlang te hooren, hoe uwe ziel vordert. Ik 
verzoek ernstig, dat gij beproeft, hoe de zaken tus-
schen uwe ziel en den Heere staan; denk, ' t is geen 
lichte zaak, den hemel met geweld in te nemen; 
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de zaligheid komt nu tot de meeste menschen in 
een nachtdroom; daar is nu geen schaarschheid 
des geloofs, zooals het is; want gij zult nu geen 
mensch ontmoeten, die niet zal zeggen, hij heelt 
geloof in Christus. Maar helaas, droomen maken 
niemand recht. Waarde heer, ik bid u m den Heere, 
geef uwe ziel geen rust, totdat gï) dadelijke ver-
zekerdheid hebt, en dat Christus recht aan uwe 
ziel bevestigd en verzegeld is. Het gemeen geloot, 
de landheiligheid en de werkdagijver, die onder t 
volk is, zal de menschen nooit ten hemel brengen. 
Doe moeite om rw zaligheid; want te dien dage, 
als gii zult zien, dat veler menschen arbeid, over
winningen en afgodrijkdommen in de asch leggen, 
als de aarde en al de* werken daarvan met vuur ver
brand zullen worden, o hoe duren prijs zou uw ziel 
wel geven voor Gods gunst in Christus! Het is een 
gezegende zaak, Christus te zoeken, terwnl de zon 
schijnt, en uw papieren en zielrekeningen met schoo-
nen, lichten dag te lezen; 't zal geen tijd zun te 
roepen om een lamp, als de Bruidegom m zun ka
mer gegaan en de deur gesloten is. Foei, loei de 
verblinde en lage zielen, die hoererij begaan met 
dezen leemen algod, en die daar jagen naar een ar
men, "llendigen, hongerigen hemel, een hongerig 
ontbijt, een dag spijs van deze hongerige wereld 
met verlies van Gods gunst, en die daarom het 
lachen en spelen van dezen korten voornoen hunnen 
hemel verwaarloozen. Al wat onder dezen kap van 
den hemel is, tusschen ons en den dood, en aan deze 
zijde van de zon en maan, zijn maar beuzelingen, 
nachtgezichten, hersenschimmen, arme schaduwen, 
waterig schuim, goddelooze ijdelheden op hun best, 
en zwarte, zoute en zure ellenden en hartkwelnngen, 
«esuikerd en toegemaakt met een uur of twee lachens, 
en met de waan van rijkdom, eer, ijdele, yjdele hol-
sche en onwettige genoegens. Mijnheer, zoo gi] op 
beide, de lachende en weenende zijde van de wereld 
ziet, en zoo gij niet alleen beziet het vel en de vert 
der dingen, maar ook haar inwendigheden en t hart 
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van haar voortreffelijkheid, zoo zult gij zien, dat een 
gezicht van Christus' zoet en beminnelijk oog, een 
kus van zijn schoonste aangezicht, waardig is tien
duizend werelden van zulk een verrotten stof, daar 
de dwaze kinderen der menschen hun hart op zetten. 
Och mijnheer, keer, keer uw hart naar de andere 
zijde van de zaken, en krijg het eens vrij van deze 
verstrikkingen, om te beschouwen de eeuwigheid, 
dood, het leemen bed, het graf, het vreeselijk oordeel, 
het eeuwig levend branden in de hel, waar men 
zoo grooten prijs voor den dood zou geven, indien 
er een markt was, waar de dood mocht gekocht en 
verkocht worden, als de heele wereld is. Let op den 
hemel en de heerlijkheid. Maar helaas, waarom spreek 
ik van deze dingen te beschouwen, die nooit in het 
hart des menschen gekomen zijn, om die te beschou
wen? Ziet in deze diepten, die geen bodem hebben, 
van beminnelijkheid, zoetheid, schoonheid, voortref
felijkheid, heerlijkheid, goedheid, genade en barm
hartigheid, die in Christus zijn, en gij zult dan 
de heele wereld 'en alle hare heerlijkheid verlagen, 
zelfs als zij gekomen is tot hare zomerbloem; en 

f ij zult Christus en Christus' Vader, en de eeuwig-
eid der heerlijkheid verhoogen. Mijnheer, er is een 

groote hoop minder zand in uw glas, dan wanneer 
ik u zag, en uw achtermiddag is nu nader bij den 
avond, dan zij toen was. Gelijk een vloed terugge
voerd naar de zee, zoo voert des Heeren snelle post, 
de tijd, u en uw leven met vleugelen tot het graf; 
gij eet en drinkt, maar de tijd staat niet stil; gij 
lacht, maar uw dag vliegt weg; gij slaapt, maar 
uwe uren worden gerekend en aangeteekend. O hoe 
ras zal de tijd u uit de arme, koude en hongerige 
herberg van dit leven sluiten! en wat zullen u dan 
de kortstgeborene genoegens doen van gisteren ? Zij 
zullen niets anders zijn dan een sneeuwbal, die sinds 
vele jaren versmolten is, of slimmer; want de ge-
heugenis van deze genoegens pleegt de ziel met bit
terheid te vervullen. De tijd en ervaring zal dit be
wijzen waarachtig te zijn; en stervende menschen, 
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konden zij spreken, zouden dit goed maken; leg 
niet meer'op de schepselen, dan zrj machtig zijn te 
dragen; leg uwe ziel en uw gewicht op God; 
maak Hem uw eenigen, eenigen besten Beminde; uw 
werk in dit leven is, een eeuwigheid Tan heerlijkheid 
aan uwe ziel zeker te maken, en uwe ziel met Chris
tus te huwelijken; uw lietde, al was zij meer dan 
alle liefde der engelen te zamen, komt Christus toe; 
andere dingen, hoewel waardig in zichzelven, zijn 
in opzicht van Christus niet een stroo, niet een 
dronk koud water waardig. Ik twijfel niet, of gij 
zult in den dood alles onderscheidelijker zien, en 
dat dan de wereld niet grooter zal schijnen, dan zij 
waardig is, en dat ze dan zal neervallen en tot niet 
verdwijnen en gij zult Christus dan langer, hooger, 
breeder en dieper zien, dan Hij ooit was. O zalige 
overwinning, alles te verliezen en Christus te win
nen! Ik weet niet wat gij hebt, zoo gij Christus 
mist; helaas, hoe arm is uw winst, al was de heele 
aarde in vrije erfenis aan u, hebbende het gekregen 
van geen mensch die leem is, indien Christus de uwe 
niet is! O zoek alle middelen, roei met alle rie
men, leg al uw kracht aan, en doe uw uiterste 
best, om alles weg te doen, en daarvan af te schei
den, opdat gij Christus moogt gewinnen en genie
ten ; beproef 'en doorzoek zijn Woord, en tracht 
een stap boven en verder dan de gewone belijders 
te gaan, en neemt voor, meer te zweeten en sneller 
te loopen, dan zij doen, om de zaligheid; der men
schen middelweg, hun koude en wijze koers in God
zaligheid, en hun van gelijke koude en wijze gang 
ten hemel, zullen menig mensch zijn logement doen 
missen in den nacht, en doen liggen in het veld. 
Ik beveel Christus en zijn liefde aan uw zoeken, en 
u zelf aan de goedertierenheid en rijke genade van 
onzen Heer, Doe mijn liefdegebiedenis in Christus 
aan uwe vrouw, ik verzoek haar, dat ze haar ziel 
ankervast leert maken aan Christus zelf. Weinigen 
worden zalig; laat hen bedenken, wat vreugde de 
toelachingen Gods in Christus zullen zijn, en wat 
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de liefdekussen Tan den zoeten, zoeten Jezus, en van 
de verwelkoming in het nieuwe Jeruzalem, van 
Christus' eigen mond, voor haar ziel zullen zijn, als 
Christus de leemen hut van haar lichaam zal toevou
wen, en het met zijn eigen hand voor een tijd zal 
terzijde leggen, tot den schoonen morgenstond van de 
algemeene opstanding. Ik betuig het voor God, de 
menschen en engelen, dat ik geen liefhebber gezien 
heb, noch mij inbeelden kan, die bh' de beminnelnke 
Jezus te vergelijken is. Ik wilde Hem niet verwis
selen noch ruilen voor tien hemelen; indien de he
mel zonder Hem kon zijn, wat konden wij daar 
doen? Genade, genade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

Uwe ziels-eeuwige-goed-toewenscher, 
SAMUEL RHETOKEOBT. 

Aan Cassincarrie. 

DE 148™= BBIEF. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u! Ik heb 
te lang gewacht om u te schrijven; ik vertrouw, dat 
gij geleerd hebt, Christus en zijn liefde en gunst 
meer te achten, dan de gewone belijders, dewelke 
Christus nauwelijks zien met een half oog, omdat 
hun gezicht opgenomen is met het zien van en wel
behagen nemen in de schoonheid van deze vergulden 
wereld, die schoone beloften doet aan al hare lief
hebbers, maar als men in tijd van nood daar een 
proeve van neemt, kan zij niets geven dan een schoon 
bedrog. Ik weet, gij zijt niet onwetend, dat de men
schen niet tot deze wereld komen, gelijk sommigen 
tot een markt komen, om te zien en gezien te wor
den, of gelijk sommigen komen, om een Meispel te 
zien, en alleen te beschouwen en weder naar huis 
te gaan. Gij zijt hier opgekomen om met God te 
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handelen en met Hem in zijnen Christus overeen te 
komen, over de zaligheid van uwe ziel, en verzoe
ning te zoeken met een toornig en vergramd God, 
in een verbond des vredes, met u gemaakt in Chris
tus, en dit is meer dan een gewoon spel, waartoe 
het grootste deel van de wereld haar hart geelt. 
En daarom, waarde heer, ik bid u om de zaligheid 
van uwe ziel, en om de barmhartigheid Gods, en 
uw verschijning voor Christus, doe dit in allen ernst, 
en laat de zaligheid niet uw bijwerk zijn, of alleen 
uw heiligen dagtaak, of een werk in 't voorbijgaan, 
want de menschen denken, dat dit kan gedaan wor
den in den tijd van drie dagen op een bed met 
pluimen, als de dood en zij elkander bejegenen, en 
dat zij met een woord of twee hun zielszaken recht 
zullen maken; helaas, dit is los en onzeker te zit
ten in de zaken van onze zaligheid. Ja, het zoeken 
van deze wereld en de heerlijkheid derzelve is maar 
een slecht bijwerk, daar wij toe- en aftreden mogen, 
mits wij onz'e zaligheid zeker maken. Och, wanneer 
zullen de menschen leeren zoo hemelsch wijs te 
worden, dat ze hun zielen zullen afscheiden en be
vrijden van alle afgodminnaars, en Christas maken 
den eenigen, eenigen Beminnelijke en hun lam
pen toestellen en gereedmaken, terwijl zij tijd en 
dag hebben! Hoe ras zal dit huis en herberg, waarin 
de ziel logeert, ter aarde vallen! Hoe ras zullen 
eenige weinige jaren voorbijgaan, en wanneer de 
dag ten einde en hun levenstijd uitgeloopen is, wat 
zullen de menschen dan hebben van 's werelds heer
lijkheid, dan droomen en gedachten? O hoe zalige 
zaak is het, om Christus te arbeiden, en Hem zeker 
te maken? Ken en toets bijtijds hoe gij Hem vast 
hebt, en welk recht en bewijs gij van den hemel 
hebt, op welke voorwaarden gij Christus en het 
Evangelie hebt, wat Christus in uw achting waar
dig is, hoe licht gij andere dingen schat en hoe 
dierbaar Christus u is. Ik ben verzekerd, indien gij 
Hem in zijn schoonheid en heerlijkheid ziet, gij 
zult zien, dat Hij alles is, en dat onvergelijkelijk 
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gouden juweel, 'twelk gij zoudt zoeken, al zoudt gij 
daarom verkoopen, verzetten en verliezen uw wei
nige jaren deel aan de vreugden van dit leven. 0 
gelukzalige ziel voor eeuwig, die dit leven recht 
vergelijken kan met dat langdurende toekomende 
leven, en die de gewichtige heerlijkheid van 't eene 
in evenwicht kan houden met de lichte gouden ijdel
heid van het andere! De dag des Heeren is nabij, 
en alle menschen zullen uitkomen in hun zwart en 
wit, gelijk zij zijn; daar zullen geen geleende leu
genachtige verven zijn in dien dag, als Christus zal 
genoemd worden Christus, en niet meer een ver
keerden toenaam zal krijgen; nu leen en de menschen 
Christus, en zijn witte verf en luister, en opsmuk
king van de Christelijkheid; maar hoevele afgebeelde 
maskers zullen er in den dag Gods verbrand wor
den in het vuur, 'twelk de aarde en de werken, die 
daarin zijn, zal verbranden; en hoewel Christus nu 
het zwaarste daarvan heeft, zoo wilde ik toch, in 
de tegenwoordigheid van mijn Heere, dien ik dien 
in den geest, Christus gevangenis, banden en kete
nen niet verwisselen noch ruilen voor de gouden 
ketenen, een heersene rente, en toelachende en 
schijngelukzalige hemelen van de menschen van deze 
wereld; ik ben ver van de gedachten om berouw te 
hebben, wegens mijn verlies en banden voor Chris
tus; ik wensch dat al mijn tegenpartijders waren, 
gelijk ik ben, uitgenomen mijn banden. Waardig, 
waardig, waardig voor eeuwig is Christus, voor Wien 
wij pijnen zouden lijden gelijk heische pijnen, en 
veel meer de korte hel, die Gods heiligen hebben 
in dit leven. Mijnheer, ik wensch, dat uwe ziel meer 
kennis mag krijgen van de zoetheid van Christus. 
Genade, genade zij met u. 

Uwe in zijn eenigen Heere en Meester, 
SAMUEL RHETOEFOBT. 

Aberdeen, 1637. 



Aan zijn Gemeente te Anwoth. 

DE 149STE BRIEF. 

Zeer geliefden in onsen Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u vermenig
vuldigd, van God onzen Vader, en van onzen Heere 
Je usgChristus. Ik verlang uitstekend te Gooren van 
uw voortgaan en vorderen m uw reis naar het &o 
Snkrrjk Gods. Mijn eenige blijdschap buiten den 
hemel is, dat ik mocht hooren, dat het zaad Gods 
dat onder u gezaaid is, groeit en tot een oogst 
k 0 m t ? want ik hield niet .op, terwijl ik onder ulie-
deii was u tijdig en ontijdig te waarschuwen, naar de 
mTte der g e i d ! mij gegeven, en ulieder ge™oederen 
op te wekken; en ik ben vrij van 't bloed van alkm 
want ik heb ulieden den ganschen raad Gods me 
des-edeeld En nu gelast en waarschuw ik ulieden 
wederom in den grooten en vreesehjken naam, en 
hihetTouvereine fezag van ^ K o n i n g der konm-
fren en Heer der heeren; en ik bid u ook, dooi de 
farmhartigheden Gods, en door de ingewanden van 
Christus, door ulieder verschoning voor Christus 
Jezus onzen Heere, door al de p l ^ die m Ä 
boek geschreven staan, en door uw deel aan de üei 
l i e stad het nieuwe Jeruzalem, dat gijlieden de 
S Ä o d s bewaart, geink ik n.die overgegeven 
heb voor vele getuigen, m 't gezicht Gods^en znner 
heilige engelen; want nu zijn de laatste lagen ge 
komen en zij komen, wanneer velen Chrstus Jezus 
verTaten en Hij zeg tot u: Wilt gn Mg ook ver
laten? Gedenk,"3 dat Ik ulieden te voren gewaar
schuwd heb, dat gij u wachten zoudt van des Hee
ren «zegenden Naam te onteeren, in zweren, lasteren 
en îloefen, en van des Heeren sabbat te ontheili
gen willende, dat gij dien dag van den morgen tot 
den ' avond zöudt geven tot bidden, prijzen, hooren 
S Woord, samenspreken, en niet spreken uw eigene 
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woorden, maar Gods Woord, denken en peinzen over 
Gods natuur, woord en werken. En dat gij iederen 
dag, 's morgens en 's avonds ten minste, den Heere 
zult heiligen, door in uw huizen openbaar in 't ge
hoor van allen te bidden, dat gij alleszins zult ver
mijden het Avondmaal des Heeren te ontvangen, 
anders dan naar de wijze, die ik u overgegeven heb, 
naar het voorbeeld van Christus onzen Heere; dat 
is: dat gij zult zitten als maaltijdhouders aan eene 
tafel met ónzen Koning, en eten en drinken, en dee-
len de elementen onder elkander; het hout en de 
steenen van de kerkmuren zullen getuigenis dragen, I 
dat mijne ziel verkwikt was met de vertroostingen 
Gods in dat Avondmaal; en dat een kruis te maken 
in den doop ongeoorloofd was, en dat geen dag, 
uitgezonderd den sabbat, die van zijn eigen inzettin
gen was, heilig zou gehouden worden, en geheiligd 
worden door prediken en den publieken godsdienst, 
tot gedachtenis van Christus' geboorte, dood, opstan
ding en hemelvaart, aangezien zulke dagen zoo on
derhouden, ongeoorloofd zijn, eigenwillige dienst en 
niet gegrond op Christus"' Woord. En dat alles in 
den godsdienst, 'twelk door Christus'_ Testament en 
Woord niet was goedgekeurd, onwettig was. En ook, 
dat afgoderij, God te dienen voor geheiligde schep
selen, en Cliristus te aanbidden, door te knielen voor 
brood en wijn, onwettig was. Én dat gij zoudt zijn 
nederig, nuchter, zedig, vermijdende hoogmoed, nij
digheid, boosheid, toorn, haat, twist, strijd, liegen, 
lasteren, stelen, en uw naasten te bedriegen in gras, 
koren of vee, in koopen of verkoopen, borgen of 
leenen, nemen of geven, in contracten of verbonden. 
En dat gijlieden zoudt werken met uw handen, en 
tevreden zijn met 'tgeen God ulieden gegeven heeft. 
Dat gij zoudt trachten God en zijn wil te kennen, 
en in 'gedachtenis te houden de leer van den Cate
chismus, die ik ulieden zorgvuldig geleerd heb, en 
dat gij daarvan spreekt in uwe huizen en in het 
veld, als gij nederligt en als gij 's morgens opstaat. 
Dat gij zoudt gelooven in den Zoon Gods en zijn 
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creboden gehoorzamen, en leeren, uw rekening bg-
S te maken bij uw Richter, omdat de dood en 
Ä r d e e l voor u'staan. Enindien gr,̂  ™ f b r e k en 
schaarschheid hebt aan dat Woord ^ e l k * u he 
den in overvloed heb overgeleverd; ja, tot bods eer 
sweek ik het, zonder mr, iets aan te matigen, die 
K r e n arm ledig mensch ben, B B . ^ * » ^ 
" 14. Woord in negen jaren, terwijl ik onder u 
» , Ä n m i g e n anderen gehad hebben m velen. 
Treurt wegens uw verlies van tijd, en doet boete, 
mhn ziel ontfermt zich over u, dat gij droge bor-
S n z o u d t zuigen, en - * ^roge fonteinen nioeten put
ten 0 dat gii wildet hoogschatten het Lam bods 
uw welbeminden Christus lezus, Wiens deugden en 
lof ik u met blijdschap gepreekt heb, en welke 
m-ediking Hii met eenige kracht begunstigde en ver-
P
g f e S f p t Ï E n o dat'gij te bmnen wi det brengen 
de vele schoone dagen en heerlnke feesten in onzes 
Heeren wiinhuis, die gij en ik met Christus Jezus 
gehad heVoen! Maar X er eemgen onder u z,n 
Hie vriiheid nemen om te zondigen, omdat ik van 
Jen w e g d r e v e n ben, en die dat Woord der waar
heid vergeten, 'twelk gijheden hoordet, en die de 
genade Gods in dartelheid veranderen - J j c h r g 
hier met mijn hand m den naam 7 a * C h ' ™ H e 
Heere aan zulke personen alle plagen ^ o cis en ae 
v loekendie ik oo* predikte op den predikstoel te 
Anwoth tegen de kifderen der ongehoorgamhmd. 
En zoo waarachtig als de Heere leeft;1fp
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zus zal eoed maken, 'tgeen ik aan lieden schriji. 
DaSarZom,gzeer geliefden', v e r v u l t ^ b fldsAap; 
vreest de grooten en vreeselijken Naam des Meeren 
zoekt God met mij; Schotlands oordeel s laaptm t 
ontwaakt en bekeert n; het 7 a « d

 n
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gaan van het noorden tot het zuiden, van bet oos 
ten tot het westen, en door alle hoeken van het 
and en dat zwaard zal onder de eerste dronken 

z?n van uw bloed; en ik zal opstaa, .als een ge-
tuio-e tegen u, indien gij uw wegen en daden niet 
verbeter? en töt den rïeere keert met uw gansche 
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hart. Ik bid u ook, mijn geliefden inden Heere,mijn 
blijdschap en mijn kroon, ergert u niet aan het lij
den van mij, den gevangene van Jezus Christus. Ik 
ben vervuld met blijdschap en met de vertroostin
gen Gods. Op mijn zaligheid weet ik en ben verze
kerd, dat het is voor Gods waarheid, en voor de 
eer van mijn Koning en Koninklijken Vorst Jezus, 
hetgeen ik nu lijd. En hoewel deze stad mijn ge-
vangenhuis is, zoo heeft toch Christus het mij tot 
een paleis gemaakt, tot een hof van pleizier, tot een 
veld en boomgaard van vermaak; ik weet van 
zelf, hoewel ik in banden ben, dat het Woord 
Gods evenwel niet gebonden is; mijn geest is ook 
in een vrije lucht. Zoet, zoet zijn zijn vertroos
tingen voor mijn ziel geweest; mijn pen, tong en 
hart hebben geen woorden, om uit te drukken de 
goedertierenheid, liefde en barmhartigheid van mijn 
Beminde, aan mij bewezen in dit huis mijner vreem-
delingschap. Ik belast u, dat ge Christus vreest en 
liefhebt, en dat gij een huis zoekt, niet met handen 
gemaakt, maar uws Vaders huis boven ; deze lachende 
en witvellige wereld bedriegt u, en indien gij die 
meer zoekt dan God, zoo zal ze u een booze trek 
spelen, tot een eindelooze droefheid van uw hart. 
Helaas, ik kon velen van u niet doen verlieven op 
Christus, hoewel ik veel goeds van Hem trachtte te 
spreken, en Hem u aan te prijzen ('twelk gelijk het 
uw zonde was, zoo is 't nrijn droefheid). Doch laat 
mij nog eens toe u te vermanen, te bidden en te 
betuigen in den Heere, dat gij aan zijn liefde denkt, 
en met Hem u vermaakt, die geheel en al bemin
nelijk is. Ik geef u het Woord van een Koning, gij 
zult er geen berouw van hebben; gij zijt in mijn 
gebeden nacht en dag, ik kan u niet vergeten. Ik 
eet noch drink, of ik bid voor ulieden. Genade, ge
nade zij met u. 

Uw wettig en liefhebbend herder, 
SAMUEL EHETOEFOET. 

Aberdeen, 23 September 1637. 
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Aan Mevrouw Carâonness. 

DE 150STE B B I E F . 

Mevrouw ! 

131 

Ik bid u in den Heere Jezus acht Christus ieder 
dag meer en meer; en beproef uw wasdom in de 
genade Gods; en wat gij. ° P n i e u V ° ÏJpHikT 
verdorvenheid; want reizigers vorderen dagehjks, 
r komen nader tot hun huis, of anders gaan zy 
niet recht te werk, om hun reis af te doen. Ik acht 
Christus steeds beter en beter. Helaas ü: weet nirt, 
waar ik Hem zetten zal, zoo gaarne wilde ik Hem 
hoos zetten! Ik kan de hemelen met stellen boven 
de f e S totdat ik van tellen moede word en 
Hem zet op den hoogsten top en zoldering van den 
hoogsten?an die allen. Maar ik wensch, dat ik Hem 
Sof t kon maken door de wereld, al mocht mijn 
H e s pijn en schande gesteld worden onder de 
zden van zijn voeten, opdat Hij op mij mocht 
taan. Ik verzoek, dat gij niet bezwnkt.omdat d « e 
wereld en grj niet overeenstemmen; en omdat dit 
^een huls is, 'twelk u toelacht. De wflze Heere, die 
11 kent wil het zoo hebben, omdat Hg zoo een net 
om uw liefde werpt, om die tot Hem te trekkenen 
te vangen; daarom verdraagt lijdzaam het ver
bes van kinderen, en lasten en andere ongenoegens, 
' z i b i r n e n of buiten het huis. üw Heer zoekt u r n 
dezelve S zoekt gij Hem. Laat niemand uw liefde 
en keuze de bloem "van uw vermaak zun, dan onze 
Heere Jezus; zet uw hart niet op de were d, aan
gezien God die niet gemaakt heeft tot uw deel. 
want het zal u niet gebeuren twee deelen te kru
ien en tweemaal te lachen, en tweemaal gelukzalig 
te ran- en te hebben een opperhemel, en daartoe 
een onderhemel. Christus onze Heere en zun heiligen 
S e het zoo niet; daarom laat uw greep van dit 
feven en van de goederen deszelfs los. Ik hoop dat 
uw hemel hier l ie t groeit. Leer dagehjks Chris-
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tus te bezitten, en te missen in zijn geheime Brui
degoms toelachingen. Hij moet gaan en komen, 
omdat zijn oneindige wijsheid het zoo best voor u 
acht: wij zullen ten eenigen dage samen zijn, dan 
zullen wij geen licht behoeven te leenen van zon, 
maan of kaars; daar zullen geen klachten eenigs-
zins in den hemel zijn. Daar zal niemand zijn dan 
Hij en wij, de Bruidegom en de Bruid. Duivelen, 
verzoekingen, beproevingen, verlatingen, verliezen, 
droeve harten, pijn en dood zullen alle buiten gezet 
worden ; en de duivel moet zijn ambt van verzoe
ken opgeven. O zalig is de ziel, welkers hoop recht 
uit ziet naar dien dag! Het is onze plicht niet, hier 
een schat te maken; alleen waarop wij onder den 
kap van den hemel kunnen bouwen, is maar kwade 
grond, en een zandig fondament. Alles, behalve 
God, mist een grond, en 't kan niet alleen staan; 
hoe kan het dan ons gewicht dragen? Laat ons dan 
geen last leggen op een stroo ; niets zal mijn ge
wicht dragen, of mijn zaligheid tot een grond zijn, 
dan God. Ik weet, dat alle geschapene kracht onder 
mij zoude zinken, indien ik er op zoude leunen ; en 
daarom is 't beter op God te rusten, dan te zinken 
of te vallen; en wij zwakke zielen moeten een fon
dament en steunsel hebben, want wij kunnen niet 
alleen staan; laat ons dan wijs zijn in onze keuze, 
en verkiezen onze gelukzaligheid, welke is, op den 
Heere te vertrouwen, ledereen van ons heeft een 
hoer en afgod, benevens onzen Man Christus, maar 
het is onze dwaasheid, onze enge en kleine liefde 
te deelen, zij kan geen twee dienen, ' t is dan best, 
dat wij ze geheel en te zamen houden, en geven ze 
aan Christus, want dan krijgen wij een dubbelde in
terest voor onze liefde, als wij die aan Christus 
leenen, en uitlaten, en wij zijn daarenboven zeker, 
dat het kapitaal niet vergaat. Nu ik kan niet meer 
zeggen, gedenk mijner. Ik heb Gods recht aan dat 
volk, hoewel ik door 't geweld van menschen, die 
sterker zijn dan ik, van u verbannen en verdreven 
ben. De Heere geve u barmhartigheid in den dag 
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Van Christus: misschien zal God mijn dag.doen op
klaren hoewel er weinig waarschnnhjkheid is van 
mhn verlosling. Maar laat Hij «et mg doen wat 
3 i i n Sjn oogen. Ik ben zijn leem, laat mgn 
lotteb^kker mii f omeeren. en tatsoeneeren, naar
dat Hem gelieft. Genade zn met U. 

Uw wettig en liefhebbend Herder, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEEOET. 

Aan Sibilla Mac-Adam. 

DE 151STE BEIEE. 

Juffrouw ! 

Genade, barmhartigheid, en vrede ^ j - ^ k » j j 
miin banden getuigenis geven, dat Christus steens 
hol langer hoe beter is, en niet slimmer ja onbe-
g r i j p e ^ f beter, dan Hij genoemd wordt of g e n o e g 
kan worden. Ik acht het een halve hemel, mijn be 
toU te krijgen van. den reuk v a n - m voeten-ad m 
en in de armen mijns Heeren te s apen met ZL n 
fmkShand onder mijn hoofd, en zijn rechterhand 
n\j omhelzende; het verwelken van mBn bloem ^ 
niet veel te achten, in vergelijking van. het vuil en 
openbaar ongelijk, Christus aangedaan ; ja laat nooit 
ae dauw Gods op mijn takken nedervallen:; laat 
de bloem afvallen van mijn vreugde, en laat ra 
verwefken- laat de Almachtige mijn kaars uitblus-
X n S s dat de Heere -och t groot worden oiider 
ioden en heidenen, en zijn verdrukte Kerk verlost 
worden- laat Christus welvaren, a mocht ik asch 
J e n Ik weet, Hij moet zelf zoet zijn wanneer ran 
S s zoo zoet is en het is onze plicht, indien wij 
Hem S ? trouwen, dat wij de kruisen verliezen en 
s W i n - e n ook trouwen, die Hem volgen, want de 
Wmhar t^he id volgt Christus' kruis. Zijn gevange-
nf™s w i e n s schoonheid, gemaakt van marmer en 

i 
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ivoor; zijn ketenen, die op zijn gevangene gelegd 
worden, zip gouden ketenen, en de zuchtingen van 
den gevangene van hoop zijn welriekend met ver
troostingen, dergelijke aan deze zijde van de zon of 
maan niet kunnen voortgebracht'of gevonden wor
den. Kleef zin liefde achter aan, word niet moede 
van Christus, maar kom in, en zie zijn schoonheid 
en voortreffelijkheid, en voed uw ziel met Christus 
zoetigheid ; deze wereld is uwe niet, en ik wilde niet 
dat uw hemel van zulke stof was, als drek en leem. 
Gij hebt de beste keuze van alle liefhebbers in of 
buiten den hemel, als gij Christus hebt, die het 
eemge vermaak van God zijn Vader is; klim op den 
berg met vreugde, en bezwijk niet, want de tijd zal 
afsnijden degenen, die vervolgen Jezus navolgers. 
Onze beste dingen hier hebben een worm in zich, 
onze vreugden benevens God, zijn in hun binnenste 
helft maar wee en droefheid. Christus, Christus is 
datgene, waarop onze liefde en begeerten zoet 
en veilig kunnen slapen en rusten. .Nu, de God des 
vredes zelve bevestige u in Christus. Help een ge
vangene met uw gebeden; en bid, dat het uw Heere 
mocht geheven, mij te bezoeken met een gezicht 
van zijn schoonheid in zijn huis, gelijk Hij somtijds 
gedaan heelt. Genade zij met u. 

De nwe in zijn zoeten Heere Jezus 
Aberdeen, 1637. SAMUEL RHETOIÏFORT. 

Aan den heer van Cally. 

DE 152STE BRIEF. 

Waarde Heer! 

•i G
u

en,ade ' barmhartigheid, en vrede zij u. Ik beken, 
ik heb te lang uitgesteld, om aan ü te schrijven. 
Mijn verzoek nu aan u op papier (aangezien ik nu 
geen toegang heb, om tot u te spreken, gelijk voor-

ra 
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j \ •„ ^of crîi den srond mocht zeker leggen in 
%°&&JtE g S & n t Christus te zoeken zoo 

S ° t ^gen! In
atrVekrop:dwat§net Ä 

W e n dit zomer noch winter, voor- noch tegen
spoed u niet T a n uw Meester Christus verandere; 
d r a S u wel, en eerliik en getrouw omtrent Hem, 
S Hh J e n bedrog in u vindt; gewis gi] znt nu in 
to dang e van verzoekingen. Als de jeugd o zijn 

5 Ï Ï ? ' PaVu° behoefde niet geschreven te hebben 
aan een geheiligd en vroom jonkman ™ t h e u ! ' 
£ m Strouw prediker des Evangelies) : vlied de be-
ieerlkheden l\r jonkheid. Geef Christus uw maagde-
fiefde'- ÏÏ kunt uw liefde en hart m geen beter hand 
teellen.g0 indien gij Hem ^nde t en zijn schoonhe d 

zaagt, uw » { J ^ ^ r L An tn 7nndpn Hem omneizen, en vuigci . ~ „;J.I„ 

=•ar sr.i"Ä ç° 
Sla fee» SÄ Ä 
rozen maar o schoone, schoone, eeuwig schoone 
Heerè Jezus'. 0 , alle schoone dingen, zwart en lee-
Hik zonder scho'onheid, als gij nevens die schoonste 
H W T e z u s ziit! 0 , zwarte hemel, maar o schoone 
Christus' 0 zwarte' engelen, maar o overkhmmend 
schoone Heere Jezus! fk wil niet meer zoeken o n 
S Gelukzalig te maken voor eeuwig dan een door-
Tr nlend kU?r gezicht van de schoonheid van Jezus 
m?ngHeere. L-Ä mjjn oogen zijn schoonheid genie
ten, en Hem gedurig in 't aangezicht staroogen, en 

I 
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ik heb al wat gewenscht kan worden. Krijg Chris
tus liever dan goud of zilver, zoek Christus, al zoudt 
gij alles om Zijnentwil verliezen. Zij nemen hun mark 
bi] de maan, en zien scheel, met naar den schoonen 
Christus te zien, dewelke wegens de wereld en hun 
gemak, en wegens hun eer, goeden naam en achting, 
of wegens vrees van verlies en een zeere huid, be
sluiten, dat zij hunnen rug zullen keeren naar Chris
tus, en naar zijn waarheid. Helaas, hoe vele blinde 
en scheele oogen zien er heden in Schotland op 
Christus' schoonheid, en zij zien een vlek in Christus 
schoon aangezicht! Helaas, zij zijn Christus niet 
waardig, die aldus op Hem zien, en geen schoon
heid in Hem merken, waarom zij Hem zouden be-
geeren! God zende mij mijn bekomst van zijn schoon
heid, indien het mogelijk is, dat mijn ziel hier van 
zijn schoonheid kan verzadigd worden; maar veel 
van Christus' schoonheid behoeft de hevige begeerte 
van een, die krank van liefde naar Hem is, niet te 
verminderen, om Hem in de andere wereld te zien, 
alwaar Hij gezien wordt gelijk Hij is. Ik ben van 
ganscher harte blijde, dat gij uw groensten morgen-
trjd gegeven hebt aan dezen Heere Jezus; volhard, 
en word niet moede, bezwijk niet, besluit voor 
Christus te lijden; maar vrees geen verdrukking 
van tien dagen: want Christus zuur kruis is gesui
kerd met vertroostingen, en heeft een smaak van 
Christus zelf. Ik acht het mijn eer, mijn vreugde 
en mijn kroon, en ik dank Hem voor deze eer, dat 
ik met Christus gekoppeld, en aan Hem getrouwd 
ben in lijden, die daartoe geboren en in de wereld 
gekomen is, opdat Hij aan de waarheid getuigenis 
mocht geven. Doe boven alle dingen moeite om de 
zaligheid, want zonder loopen, strijden, zweeten en 
worstelen, wordt de hemel niet ingenomen. O ge
lukzalige ziel, die de begeerte van de natuur over-
dwarst, en vermaak neemt, in die schoone krans en 
kroon van heerlijkheid te winnen! Wat een slecht 
verlies is het voor u, door deze woestijn te gaan, 
en nooit te smaken de gesuikerde genoegens van de 
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zonde! Wat is een ziel te armer, dat ze hoogmoed, 
begeerlijkheid, liefde tot de wereld, en tot de ijdel
heden van deze ijdele en onwaardige wereld mist? 
De natuur heeft geen reden, om te weenen over t 
missen van zulke beuzelingen, als deze zun. Acht 
het u winst, een erfgenaam van de heerlijkheid te 
zijn O, dat is een uitzien van het oog naar een 
schoone rente! De hoop zelfs van den hemel onder 
zwarigheden, is gelijk wind en zeilen voor de ziel, 
en gelijk vleugelen, als de voeten uit de strik Ko
men? O, waartoe olijven wij hier? Op, op, naar onzen 
Heere Jezus! Dit is onze rust noch onze woning niet, 
wat hebben wij in dit gevangenhuis te doen, dan 
alleen, om spijs en verblijf daarin te nemen voor 
een tijd? Genade, genade zij met u. 

Uw ziels-goed-toewensclier en Christus' 
gevangene. 

Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOBFOBT. 

Aan Willem Gordon, te Kenmure. 

D E 153STE BBIEF 

IAeve broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik heb 
lang gewacht om uw brief te beantwoorden, die ter 
goeder tijd tot mij kwam. Mijn oogmerk en harte
lijke wensch is, dat mijn oven, die de Heere heeft 
ontstoken, vonken vuurs mag uitzenden tot de om
standers, tot verwarming van hun harten met trods 
liefde. Zelfs het stof, dat van Christus' voeten valt, 
zijn oude gescheurde kleederen, zijn kwastig en zwart 
kruis, is mij zoeter dan der koningen gouden kro
nen en hunne door tijd verteerde genoegens. Ik zou 
een leugenaar en valsch getuige zijn, indien ik mijn 
Heere Jezus niet met mijn geheele ziel een schoon 
getuigenis gaf. Ik weet wel, mijn woord zal Hem 

^^•M t^m 



HHH^HMRi fei : . . . } ' 

13S DE BEIEVEN VAN 

niet verhoogen; Hij behoeft zulke ondersteunsels niet 
onder zijn voeten, om zijne eer hoog te stellen. 
Maar och, dat ik Hem konde verhoogen tot de hoogte 
der hemelen, en tot de breedte en lengte van tien 
hemelen, in de achting van al zijn jonge liefhebbers, 
want wij hebben Christus allen te kort en te eng 
gemaakt, en wij hebben in ons begrip zeer onwaardige 
schepselen van zijn liefde gemaakt. Och, dat de men
schen waren met zijn schoonheid op- en ingenomen, 
zij zouden aflaten, om met afgoden te spelen, in 
welke niet half plaats genoeg is voor de liefde van 
een ziel, om zich te vermaken, en in welke 's men
schen liefde niet dan hartelijken honger heeft, in 
enkele beenen te knagen, en aan droge borsten te 
zuigen. Het is wel besteed, dat zij gebrek hebben, 
die niet willen tot Hem komen, die een wereld van 
liefde en goedheid en goedaardigheid voor allen heeft. 
Wij zoeken onze bevrozene harten te ontdooien aan 
den kouden rook van het kortdurend schepsel, en 
onze zielen vergaderen noch hitte, noch leven, noch 
licht, want deze kunnen ons niet geven, 'tgeen zij 
in zichzelven niet hebben. Och, dat wij doorbreken 
konden door deze doornen, en door dezen drang van 
bastaardliefhebbers en verrukt en krank van liefde 
konden worden naar Christus ! Wij zouden eenige vast
heid, plaats en zoete rust vinden voor onze wanke
lende en onwijze zielen in onzen Heer. Ik wenschte, 
dat het in mijn macht ware, naar dezen dag alle 
liefde, behalve de liefde van Christus af te keuren, 
en alle goden af te keuren behalve Christus; alle 
Zaligmakers behalve Christus; alle beminden behalve 
Christus, en alle zielvrijers, en alle lietdebedelaars 
behalve Christus. Gij klaagt, dat gij mist een merk-
jeeken van 't gezond werk der genade, en der liefde 
in uw ziel. Tot antwoord let tot uw voldoening (tot 
God meer zendt) op 1 Joh. 3:14. En belangende uw 
klachten van doodigheid en twijtelingen, ik hoop 
Christus zal uw doodigheid en u te zamen nemen. 
Het zijn lichamen vol gaten, loopende zweren, en 
gebroken beenderen, die genezing van noode nebben, 
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dewelke Christus de Medicijnmeester aanneemt. Heelen 
en gezonden zijn niet voor de kunst van den Middelaar 
Christus. Tollenaren, zondaren, hoeren zijn gereede 
marktwaren voor Christus. Het eenige dat zondaars 
zal brengen binnen het bereik van Christus trekken
den arm, is datgene, waarvan gij schrijft: eenig 
gevoelen van dood en zonde, 't welk klachten voort
brengt; en daarom klaagt meer uit gevoelen, en neemt 
meer kennis van al de krampen, stekende pijnen, en 
zielsbezwijmingen, die u ontstellen. Hoe meer pijn, 
en hoe meer nachtwaken, en hoe meer koortsen, hoe 
beter. Een ziel ter dood bloedende, totdat Christus 
ontboden werd en geroepen, om in aller haast te 
komen, en het bloed te stelpen, en 't gat in de 
wonde te stoppen, met zijn eigen hand en balsem, 
dat ware een zeer goede ziekte, wanneer de men
schen sterven van een gezond hart, wij hebben hier 
al te weinig van de heische pijnen en verschrikkin
gen, ja God zende mij zulke hel, waar Christus een 
hemel uit beloofd heeft te maken. Helaas, ik ben zoo 
verre niet gekomen op den weg, dat ik in goe
den ernst zoude zeggen: Heere Jezus, groote en 
souvereine Medicijnmeester, hier is een pijnlijk pa
tient voor u. Maar de zaak die wij misvatten, is het 
missen van overwinning. Wij houden dat voor het 
merkteeken van eenen, die geen genade heeft. Neen, 
ik zeg u, het missen van strijden tegen zonde ware 
een merk van geen genade, maar ik zal niet zeggen, 
het missen van overwinning is zoo een merkteeken. 
Indien mijn vuur en des duivels water een gekraak 
maken gelijk donder in de lucht, zoo heb ik te 
minder vrees ; want waar vuur is, daar is 't Christus 
werk, 'twelk ik op Hem legge, en bidde, dat Hij de 
kool levendig houde, en dat Hij den Vader bidde, 
dat mijn geloof niet ophoude, indien ik ondertusschen 
worstel, werk, zucht en steun ; want het gebed maakte 
niet, dat Paulus' duivel (de scherpe doorn in het 
vleesch, en de engel des satans) in 't eerst ter deure 
uit geraakte, maar God wil, dat zij eerst elkander 
zullen beproeven, en dat Paulus zich bescherme 
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door Gods hulp, God houdende hem staande, en be
sturende het gevecht. En gij doet wel, dat gij niet 
twijfelt, of de grondsteen zeker is, maar dat gij be
proeft, of hij zoodanig is; want daar is groot onder
scheid tussc'hen twijfelen of wij genade hebben, en 
beproeven of wij genade hebben; 'teerste kan zonde 
zijn, maar het laatste is goed; wij zijn al te los, in 
't beproeven, van ons vasthouden aan Christus in 
genade en in het werk van Christus zeker te maken. 
Heilige vreeze is een doorzoeken van 't leger, of er 
geen vijand binnen onzen boezem gevonden wordt, om 
ons te 'verraden, en een zien, of alles vast en zeker 
is; want ik zie menig lek schip schoon voor den wind 
hebben, en menigte belijders, die zichzelven vertrou
wen bekeerd te zijn, en zorgeloos voortgaan, en het 
water niet zien in den grond van 't schip, totdat een 
storm hen doet zinken. Elk mensch dient wel twee
maal daags en meer met kaarsen doorzocht te wor
den. Bid voor mij, dat de Heere mij wederom huis
vesting wil geven, om een kaars te houden voor 
deze donkere wereld. Genade, genade zij met u. 

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

Aan Margarita Fullerton. 

DE 154STE BEIEP. 

Juffrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
hlijde, dat g-ij altijd uw liefde op Christus gezet hebt, 
vestig dagelijks meer en meer liefde op Hem. Och, 
dat ik een rivier van liefde had, een zee van liefde, 
die nooit mocht droogloopen, om aan Hem te be
steden! Maar helaas, 't is jammer, Christus heeft 
schoonheid voor mij, maar ik heb geen liefde voor 
Hem. O wat een smart is het, Christus te zien 111 
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zijn schoonheid, en daar een hart en liefde voor 
Hem te missen! Maar ik zie, wij moeten gebrek 
hebben, totdat Christus ons leent, 'tgeen nooit we
der betaald zal worden. 0, dat Hij deze lagerhuizen 
van deze arme zielen wilde ledig maken van deze 
bastaard- en snoode minnaars, die wij volgen! en 
waarlijk, ik zie geen voorwerp in den hemel of op 
de aarde, waar ik zooveel liefde, als ik heb, wel zou 
kunnen aanleggen, als op Christus. Helaas, dat leem, 
tijd en schaduwen wegloopen met onze liefde, die 
op alles, behalve op Christus, kwalijk besteed wordt; 
elke dwaas zal in den dag des oordeels zijn helde 
terug zoeken te trekken van de schepselen, als hn 
die allen in een schoon vuur zal zien staan, maar 
zij zullen Hem de schuld niet kunnen betalen. En 
daarom zullen wij hier best toezien, eer wij den sprong 
doen, en eer wij'liefhebben. Ik bevind nu onder zrjn 
kruis', dat ik Hem gaarne meer zou geven, dan ik 
Hem heb te geven, indien het geven in mnn macht 
was; maar ik wensch Hem eer mijn hart, dan ik 
het Hem geve, tenzij Hij het neme en Zich daarvan 
in bezit stelle, (want ik hoop, Hij heeft een koop-
recht aan mij, aangezien Hij mij gerantsoeneerd 
heeft) zoo zie ik niet, hoe Christus mij kan hebben. 
0 dat het Hem geliefde, gemeenzamer te handelen 
met mijn zielslietde, tot mijn ziel in te komen en 
het zijne te nemen! Maar als Hij weggaat en Zich 
verbergt, dan is mij alles wat ik van Christus had, 
alsof het in de diepte der zee gevallen was. Och, 
dat ik zoo onvast ben in mijn liefde, dat ik Chris
tus alleen liefheb, zoover als ik Hem zie en ruik; 
dat is, dat ik Hem alleen liefheb, zoover als het 
malle en dwaze gevoelen mij voert en niet meer. 
En als ik niet zie, niet ruik en niet gevoel, dan 
heb ik alles te zoeken. Ik kan niet liefhebben noch 
mij verblijden, als ik in 't duister ben. Maar dit is 
onze zwakheid, totdat wij thuis zijn, dan zullen wi] 
volwassener menschenmagen hebben, om Christus 
liefde te verdragen. Bid voor mij, dat onze Heere 
mij tot u wederbrengt met een nieuwen zegen van 
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het Evangelie van Christus. Ik vergeet u niet. Ge
nade, genade zij met u. 

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

Aan Willem Glendining. 

DE 155sra BRIEF. 

Lieve broeder! 

Gij zijt hartelijk welkom tot die eer, die Christus 
ons 'beiden gemeen gemaakt heeft, dewelke is, te lij
den voor zijn Naam. Gewis, ik acht het mijn kroon, 
en indien 'de Heere mija bloed en mijn leven van 
mij eischte voor deze zaak, ik zou gaarne in zijn 
kracht aan Christus' eèr en heerlijkheid in dezen de 
rechte schuld betalen. Gewen u aan Christus liefde, 
en gij zult niet missen, van nieuwe goudmijnen en 
schatten in Christus te vinden. Ja gewis, wij staan 
maar nevens Christus, wij gaan niet tot Hem in, om 
ons bekomst van Hem te krijgen. Maar indien Hij 
twee dingen deed, 1. Dat Hij de gordijnen wegschoof 
en zijn heilig Aangezicht ontblootte, en dan 2. Onze 
donkere leepoogen opklaarden, om zijn schoonheid 
en heerlijkheid te zien, zoo zou Hij vele liefhebbers 
vinden. Ik wilde niet meer gelukzaligheid zoeken, 
dan een gezicht van Hem te hebben zoo nabij, dat 
ik Hem mocht zien, hooren, ruiken, raken en om
helzen. Maar och, gesloten deuren, voorhangsels, 
gordijnen en dichte wolken houden mij in pijn, ter
wijl ik het zoete branden van zijn liefde vind, het
welk vele wateren niet kunnen uitblusschen! O wat 
droeve uren heb ik, als ik denk dat Christus' liefde 
mij aanraakt en mij voorbij waait. Indien mijn Heere 
Jezus koop wilde komen maken voor zijn liefde, ik 
denk, Hij zou den prijs zelf stellen; ik zou niet wei
geren tienduizend jaren in de hel te liggen, om een 
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wijde ziel, verruimd, en wijder gemaakt, te hebben, 
opdat ik uitnemend, ja tot overloopens toe, vervuld 
mocht worden met zijn liefde. O, wie ben ik, dat ik 
zulk een zou liefhebben, of van zulk een hooge en 
verhevene geliefd zou worden ! Ik acht dat de engelen 
schaamrood mochten worden, van op Hem te zien; 
en wat ben ik, dat ik zulk een oneindige heerlijk
heid met mijn zondige oogen zou aandoen? O, dat 
Christus nabij wilde komen en stil staan, en mi] 
toelaten op Hem te zien ! want te zien, schijnt des 
armen menschen voorrecht, nademaal hij voor niet 
en zonder loon de zon mag zien. Ik zou een konings 
leven hebben, indien ik niet anders te doen had, 
dan voor eeuwig mijnen schoonen Heere Jezus te 
beschouwen en te zien. Ja al werd ik uitgehouden 
aan des hemels schoonen ingang, ik zou voor eeuwig 
gelukkig zijn, mocht ik door een gat in de deur 
inkijken en het aangezicht zien van mijn liefsten 
en schoonsten Heer. 0 groote Koning, waarom staat 
Gij van verre? Waarom blijft Gij aan de overzijde 
van de bergen? 0 Liefste, waarom pijnigt Gr) een 
arme ziel met uitstellen? Een langen tijd buiten uw 
heerlijke tegenwoordigheid is mij twee dooden en 
twee'hellen. Wij moeten elkander ontmoeten; ik 
moet Hem zien; ik kan Hem niet missen; honger 
en verlangen naar Christus heeft zulk een noodza
kelijkheid gebracht, om Christus te genieten, dat 
't kost mij wat het wil, ik kan niet nalaten Chris
tus te verzekeren, dat ik Hem niet wil, niet kan 
missen. Want ik kan Christus liefde met overmees
teren en gebieden, ja de hel, zooals ik nu denk, en 
al de pijnen daarin, op mij alleen gelegd, zouden 
mij niet 'aftrekken om Hem te beminnen ; ja neemt, 
dat Jezus mij niet wilde liefhebben, 't is boven 
mijn sterkte of kracht, de zwakke liefde die ik heb, 
terug of gevangen te houden, zij moet uitgaan naar 
Christus; ik wilde wel de vreugde des hemels ter
zijde stellen, en leven op Christus' liefde alleen; laat 
mij geen vreugde hebben, dan de warmte en 't vuur 
van Gods liefde, ik zoek geen andere. God weet, 
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indien deze liefde mij ontnomen wordt, zoo is de 
grond van al mijn gelukzaligheid en liefde weg
genomen; en daarom geloof ik, Christus zal dat 
nooit doen, dat Hij een arm gevangene van zijn 
liefde zou berooven; het ware wreedheid, mij dezelve 
af te nemen; en Hij, die de vriendelijkheid zelfs is, 
kan niet wreed zijn. Lieve broeder, word niet moede 
van de ketenen mijns zoeten Meesters; wij zijn Chris
tus zooveel te nader vermaagschapt, dat wij lijden; 
herberg geen harde gedachte van mijn koninklijken 
Koning; verblijd u in zijn kruis, uw verlossing slaapt 
niet, Hij die komen zal, vertraagt zijn belofte niet, 
wacht op Gods tijdige zaligheid, vraag niet wan
neer, of hoe lang? Ik hoop, Hij zal niets van u 
verliezen in den smeltoven dan schuim. Beveel uw 
zaak in zachtmoedigheid (vergevende uw onderdruk
kers) aan God, en uw woning zal al lachende van 
Hem wederkeeren; de dag van onzen Bruidegom 
gaat snel voort, en deze wereld, die met een langen 
en korten voet schijnt te gaan, zal in twee deelen 
gesteld worden; wacht totdat uw tien dagen ten 
einde zijn, en hoop op de kroon, Christus zal u in 
het einde uw verwachting niet doen missen. Mijn 
groeten aan uwe vrouw en vader, en aan de bur
gemeester M. A., en zend hem dezen brief. Dat de 
gebeden van Christus' gevangene over u komen, en 
des Heeren tegenwoordigheid u vergezelschappe. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL KHETORFORT. 

Aberdeen, 6 Juli 1637. 

Aan Robert Lennox, van Disdove. 

DE 1568TE BBIEF. 

Lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik bid u 
in den Heere Jezus, maak vast en zeker werk van 
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het eeuwige leven ; zaai geen verrot zaad, een iege-
lijks werk zal voor zichzelve spreken, wat zijn zaad 
geweest zij. O, hoe velen zie ik er, die voor het 
vleesch zaaien! Helaas, wat zal dat een oogst zijn, 
als de Heere zijn sikkel zal aanleggen, om deze 
wereld te maaien, die rijp en wit is voor 't oordeel ! 
Ik beveel u de heiligheid en heiligmaking aan, en dat 
gij u zelve rein houdt van deze tegenwoordige booze 
wereld. Wij vermaken ons, in onze droomen te ver
tellen, en onze eigene zielen te vleien met de hoop, 
die wij hebben. Het ware in ons wijsheid, dat wij 
vrijmoedig, recht uit, oprecht en scherp te werk 
gingen met onze zielen, en aan dezelve belastten dat 
ze beter brouwden, opdat ze wel mogen drinken en 
welvaren als de tijd versmolten is, gelijk sneeuw in 
een heeten zomer.' O, welk een zware zaak is het, de 
ziel daartoe te brengen, dat ze alles aan deze zijde 
van den dood en van den dag overgeeft! Wij zeg
gen, dat wij van hier en van deze wereld gaan, maar 
ons hart verzet niet een voet van zijn plaats. He
laas, ik zie weinig hemelsgezinde zielen, die niets 
op aarde hebben dan hun leemen lichaam, op- en 
neergaande op deze aarde, omdat hun ziel en de 
kracht daarvan ten hemel opga, en hun harten 
aldaar leven, begeeren, genieten en zich verblijden. 
Och, der menschen zielen hebben geen vleugelen, 
en daarom houden zij nacht en dag hun nest en 
hebben geen gemeenschap met Christus! Mijnheer, 
begeef' u naar een ding, naar Christus; opdat 
gij kennis raoogt hebben van de smaak van zijn 
zoetheid en voortreffelijkheid, en beveel uw liefde, dat 
ze niet verzot op deze wereld; want zij zal uw werk 
in dien dag niet doen, als niets u te stade zal ko
men, dan Gods gunst. Bouw op Christus als een goed, 
uitgelezen en vast werk, want als uw ziel vele ja
ren lang zal hebben loopen spelen, en gehaast en 
gedwaald zal hebben door de schepselen heen, dan 
zult ge wederom thuis komen met den wind. De 
schepselen zijn niet goed, immers niet der zielen 
goed ; 't is de oneindige Godheid, die uwen scherpen 
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honger naar de zaligheid moet stillen, anders zal er 
steeds een gebrek zijn van vergenoeging voor uw 
begeerten; en indien Hij tien werelden wilde toe
voegen aan uw begeerten, alles zou te kort komen, 
en uwe ziel zou roepen: roode honger, zwarte hon
ger. Maar ik verzeker mij, er is genoeg voor u in 
Christus, al hadt gij zeven zielen en zeven begeerten 
in u. Och, kon ik mijns Heeren Jezus' markt zoet, 
beminnelijk, begeerlijk en schoon maken voor geheel 
de wereld, beide Joden en Heidenen! 0, laat mijn 
deel aan den hemel daarvoor henengaan en te niet 
worden, mits dat Hij mijn tong tot zijn instrument 
make, om Christus voor de oogen en harten van 
Joden en Heidenen te stellen in zijn geheele uit
nemendheid van liefde, deugd, genade, zoetheid 
en onvergelijkelijke heerlijkheid! Maar wie is tot 
deze dingen bekwaam? 0, te mogen hebben de hulp 
van de tongen der engelen, om Christus aan vele 
duizenden zoet en liefelijk in 't oog te maken! 0, 
hoe weinig ziet deze wereld van Hem, en hoe ver 
zijn zij van de liefde van Hem, nademaal er zoo
veel beminnelijkheid, schoonheid en zoetheid in Chris
tus is, dat geen geschapen oog ooit zag! Ik 
wilde, dat geheel de wereld zijn heerlijkheid kende 
en dat ik er velen in de deur van des Bruidegoms 
kamer kon indringen, om zijn schoonheid te zien 
en om zijn hooge, diepe, breede en peillooze liefde 
deelachtig te zi]n. 0 laat al de werelden nabij ko
men en Christus zien, dan zullen zij meer zien dan 
ik van Hem zeggen kan! Och, had ik een pand ge
had, om dat te stellen voor een zee vol van zijn 
liefde! dat ik tot zooveel van Christus kon geraken, 
als het haken en verlangen naar Hem kon voldoen, 
of liever vermeerderen, totdat ik in volle bezitting 
was! Ik weet, wij zullen elkander ontmoeten, en 
daarin verheug ik mij. Mijnheer, sta vast in de 
waarheid van Christus, die gij aangenomen hebt; 
voeg u niet naar den wind, maar houd vast, en laat 
Christus uw anker, en die Eenige zijn, dien gij hoopt 
te zullen zien in vrede. Bid voor mi], zijn gevangene, 
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en dat de Heere mij zende onder u, om zijn volk 
te weiden. Genade, genade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RBETORFORT. 

Aan Johannes Fleming, Burgemeester van Leith. 

DE 157STE BRIEF. 

Waarde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. De Heere 
heeft mij behouden in deze vreemde stad gebracht; 
geloofd "zij zijn heilige Naam; ik vind zijn kruis 
zacht en licht, en ik hoop, Hij zal met zijn armen 
verkochten Jozef zijn, die afgezonderd is van zun 
broederen. Zijn vertroostingen zijn omtrent mij 
overvloedig geweest; alsof Christus Zich schaamde, 
indien ik zoo mag spreken, dat Hij in 't schuldboek 
zou staan van zulk een arm mensch als ik ben, en 
niet wilde, dat ik iets in zijn dienst zijnde, verliezen 
zou; mijn vijanden hebben mij buiten hun oog
merk gelukkiger gemaakt, en mij in een zoeter 
bezitting van Christus gesteld, dan ik ooit te voren 
had! Alleen de gedachte van de schoone dagen, 
die ik met mijn Beminde had onder de kudde, die 
mij toebetrouwd was, houdt mij laag en verzuurt 
mijn ongeziene blijdschap. Maar het moet zoo zrjn, 
en Hij is wijs die mij aldus tuchtigt. Belangende 
datgene 'twelk mijn broederen hebben en ik mis, 
en hetgeen anderen van deze wereld hebben, ben ik 
tevreden; mijn geloof zal God mijn zaligheid bor
gen. Geen zoon is gestoord, dat zijn vader hem met 
tweemaal 'sjaars huur geeft; want hij zal m 't huis 
blijven als de erfenis gedeeld zal worden ; 't is beter 
dat Gods kinderen op hoop leven dan op huur. O us 
doe mijn liefdegroete aan uwe waarde en vnen-
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delijke vrouw. Ik wensch u en haar en al de uwen 
veel zegen in des Heeren Naam. 

De uwe in zijn eenigen, eenigen Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOEFOBT. 

Aberdeen, 20 September, 1637. 

Aan Willem Glendining, Burgemeester van. 
Kirkcudbright. 

DE 158STE B R I E F . 

Waarde lieer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
wel, Gode zij eere, en zoo wel als een verblijd ge
vangene van Christus wezen kan, hopende dat Hij, 
voor Wien ik nu lijd, mij ten eenigen dage zal uit
breiden, en mij stellen boven de bedreigingen der 
menschen. Ik ben somtijds bedroefd, bezwaard en 
neerslachtig in het denken aan de schoone dagen, 
die ik met Christus had te Anwoth, Kirkcudbright, 
enz. De gedachten aan een maaltijd vermeerdert 
honger in een hongerig mensch; maar wie weet, of 
niet onze Heer nog een tafel zal dekken in de woes
tijn voor zijn hongerige jongens en houwen de oude 
verwoeste plaatsen in Schotland, en brengen Zions 

f evangenen wederom thuis. Ik wensch geen heerlij-
er gezicht te zien, totdat ik het Lam op den troon 

zie, dan dat ik den berg Zion geheel groen van 
gras mag zien, en den dauw liggende op de toppen 
van 't gras, en de kroon weder gesteld op Christus' 
hoofd in Schotland. En ik geloof het zal zoo zijn, 
en dat Christus zijn vijanden zal neerhouwen en 
vervullen de putten met hun doode lichamen. Ik 
vind het volk hier droog en vreemd; een mensch 
die met den vinger gewezen wordt wegens lijden, 
durven zij niet begunstigen; zoodat het schijnt, dat 
ik alleen op den grond zal moeten zitten. Maar mijn 
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Heer betaalt het mij wel wederom, want ik heb 
noch tong, noch pen^ noch hart, om de> zoetheid e R 
voortreffelijkheid van de liefde van Christus uit te 
d S k e t Christus' honigraten, druipen, van honig 
en van stroomen van vertroosting op mijn ziel. Mijn 
ketenen z?n goud; Christus' kruis » ^ e e W j g ü d 
en welriekend; zun gevangenis is de ho: en boom 
gaard van mijn vermaak; ik. wilde levendig door 
den brand gaan naar mnn beminnelnken Christus IK 
£ B in zijn armen al den nacht, en mnn hoofd is 
S h e n S borsten. Mijn Liefste is.heel bemmne-

£ dit alles is niets, tegen 'tgeen mim ziel gevoeld 
hteft, laat niemand' mijnentwege schrikken voor 
Christus' kruis. Indien n f > ^ Ä £ g S S 
en goede naam, een graafschap, » k o m k j j t o 

» d e batting T.B .de . t a « » « » ^ 
<nv.nl Christus is mil niet vrekkig. Lieve Droeuer, 
f °vooi S n Heere J zus, en - o r zijne verslagene 
Bruid- ik hoop, dat ik u met behoef te doen ge 

li»3^ee-rär/t^Ä?t 
Genade, genade zu met u; bid voor Christus ge 
vangene. ^ ^& in zijn z o e t e n H e e r e Jezus, 

SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 21 September 1637. 
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Aan Robbert Gordon, van Knokbrex. 

DE 159STE BEIEF. 

iÂeve broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ben 
door Gods genade nu gekomen te Aberdeen, de plaats 
van mijn arrest, en ben gevestigd in een eerlijk mans 
huis. ik vind de stedelingen koud, algemeen en droog 
in hunne vriendelijkheid; doch ik vind een herberg 
in t hart van memgen vreemdeling, mijn beschuldi
gingen zijn weder levendig geworden,' en ik vinde, 
dat de oude wonden weder opnieuw bloeden, zoo 
gevaarlijk en pijnlijk is een geweten, dat kwade stof 
bij zich heeft, doch ik sla mijn oog op het bloed, 
twelk geneesmiddel voor zulke zweren is. Maar 

waarlijk ik zie, dat de christelijkheid lichter en ge
makkelijker beseft wordt, dan zij is, zoodat ik som
tijds denk, ik kende nooit iets meer dan de letters 
van dien naam, want onze natuur houdt zich met wei
nig in de Godzaligheid tevreden. Ons „Heere Heere" 
schijnt ons tien „Heere, Heere;" weinig heiligheid in 
onze weegschaal is veel, omdat het is onze heilig
heid; en wij liggen gaarne kleine lasten op onze 
zachte naturen, en maken gaarne een schoonen hoffelii-
ken weg ten hemel. Ik weet, het ware noodig, dat Wij 
meer moeiten deden dan wij doen, en dat wij van 
den hemel geen stad maken, die lichter in te hemen 
is, dan God die gemaakt heeft; ik verzekere mij 
veie loopers zullen te kort komen, en verliezen hun 
verwachting. O hoe licht is het, ons zelven te be
driegen, te slapen en te wenschen, dat de hemel 
mocht in onzen schoot vallen. Doch niettegenstaande 
al net donker gezicht van mijn Heere, zoo vind ik 
Hem zoet genadig, liefhebbende en vriendelijk; en 
mij ontbreken pen en woorden, om de schoonheid, 
aangenaamheid en zoetheid van Christus' liefde en 
de eer van dit kruis van Christus voor te stellen, 
twelk mij heerlijk is, hoewel het de wereld schande 
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»M Tk acht waarlijk, dat het kruis van Christus 
oude tschaarTd enJ schaamrood worden vanwege 

deze dunvellige wereldlingen, die zoo aan hm..goeden 
naam getrouwd zijn, dat zij zich « f f ^ * M f ^ 
van Christus. O wat een eer is het, gegeeseld en 
sesteenigd te worden met Christus, en door een 
S ï n S i en geweldigen dood ten eeuwigen leven te 
Z n ^ maar de menschen wilden wel verzekeringen 
hebben tegen Christus' kruis. Nu, mim lieve broede-
ïen vergéït den gevangene van Christus met .want 
ik zie er hier zeer weinigen, die> oprecht GodLvreezen. 
Genade zij met u. Laat mnn liefde m Lhnstus, en 
m"n hartäijke genegenheid gedacht worden^aan uwe 
vriendelijke vrouw, aan uw broeder Johannes, en aan 
al de vrienden. De Heere Jezus zij met uwen geest. 

De uwe in zijn eenigen, e e ^ n ^ " m
J e Z U 8 ' 

Aberdeen, 
20 September. 

SAMUEL EHETORFOBT. 

Aan Earlestown, de Jonge. 

DE 160sTiä BRIEF. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zh. u i l ^ w e l ; 
Christus triumfeert in mr,; geloofd zu zun Naam,ik 
heb alles, ik ben niemand tot last, ik zie deze aarde 
en de volheid van.dien is mijns vaders; zoet, zo t 
is het kruis van min Heere, de zegen Gods zij over 
't kruis van mijn Heere Jezus. Mnn vijanden hebben 
buiten mijn oogmerk bijgedragen, om. mij gelukkig 
te makèm Dit is mijn paleis, niet mnn gevangen-
hui? inzonderheid als mijn Heere schijnt en lacht 
ïp zijn armen en verkochten Jozef, die afgezonderd 
i svan zijn broederen, maar menigmaal verbergt Hij 
ïicn en daar is dan een dag van rechten en een 
hof van beschuldigingen binnen mn, ik weet met, 
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of het opgericht is in Gods Naam. Maar och mijn 
verzuim, och mijn ongeziene schuld! Ik heb mij 
ingebeeld, dat een, die voor Christus lijdt, de 
sleutelen van Christus schat heeft, en dat hij zijn 
buik vol troost daar mocht uitnemen, als 't Hem 
geliefde: maar ik zie, dat een die lijdt en een ge
tuige is, zoo wel aan de deur gehouden wordt, als 
een ander arm zondaar, en dat hij blijde zal zijn 
dat h ij met de kinderen mag eten, en zitten ter zijde 
at. Dit kruis heeft mij laten zien, dat de hemel niet 
is aan de naaste deur, en dat het een kasteel is, dat 
niet licht js in te nemen; ik zie ook, dat het noch 
moeite noch kunst is, den huichelaar te spelen; wij 
hebben allen geleerd, ons zelven voor een dubbelen 
prijs te verkoopen, en te maken, dat het volk, 'twelk 
tien twintig noemt, en twintig honderd, ons halve 
goden acht, of lieden, die uit de wolken gevallen 
zijn. Maar och, oprechtheid, oprechtheid, wist ik 
wat oprechtheid te zeggen is ! Mijnheer, leg den grond 
aldus, en gil zult niet ras krimpen, noch geschut 
worden. Maak goed werk aan den grond, en uw 
schip zal tegen alle stormen bestaan, indien gij te 
gelijk uw anker vast maakt op een goed fondament, 
namelijk binnen het voorhangsel. Én waarlijk, ik 

j d a t , d l t h e t a I l e s i s . Christus te gewinnen. Alle 
andere dingen zijn schaduwen, droomen, verbeel
dingen en niets. Mijnheer, doe mijn liefdegroete 
aan uw moeder. Ik bid om barmhartigheid en ge
nade voor haar, ik wensch, dat ze voortgaat naar 
den hemel; gelijk ik beloofde te schrijven, zoo toon 
haar, dat mij niets ontbreekt in mijns Heeren dienst; 
Ohnstus wil niet in het schuldboék staan van zulk 
een arm mensch, als ik ben, Genade, genade zij 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFORT. 

Aberdeen, 22 September 1637. 
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Aan Johannes Gordon. 

DK 161SXE B E I E F . 

Waarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb te 
lang gewacht om u te schrijven, maar menigten van 
brieven benemen mij veel tijd. Ik loof zijn grooten 
Naam, dien ik in den geest dien; indien het in rond
vraag kwam onder engelen en menschen, hoe voor
treffelijk en zoet Christus is, zelfs in zijn smaadhe-
den en in zijn kruis, ik zou niet kunnen nalaten 
onder de eersten te stemmen, dat al wat in Hem is, 
kruis en kroon, kussingen en onttrekkingen, om
helzingen, donker zien en slagen, zoet en heerlnk 
zijn. God zendt mij niet meer gelukzaligheid in of bui
ten den hemel dan Christus; want ik bevind, dat 
deze wereld, als ik er aan beide zijden op gezien 
heb, van binnen en van buiten, en als ik zelfs de 
lachende en schijnlieflijke zijde van dien beschouwd 
heb, maar de afgod is van een dwaas, een leemen 
gevangenis. Heere, laat het niet zijn het nest, waarop 
mijn hoop zich bouwt! Ik heb nu reden, om mijn 
deel aan deze aarde niet een weinig rookdamp of 
een mond vol bruin brood waard te achten. Ik wensch 
dat mijn hoop een loopenden sprong doet, en over
stapt de genoegens van den tijd, het pleisteren en 
vergulden van de zonde en deze ijdele aarde, en dat 
ze rust op mijn Heer. O, hoe groot is onze nacht
duisternis in deze woestijn! Eenige achting te heb
ben met allen van deze wereld, is, alsof een mensch 
zijn hand vol water nam, en zijn hand in de rivier 
hield en zeide : dat al 't water van de rivier 't zijne 
was; alsof dat alles waarlijk binnen 't begrip van 
zijn hand was. Wie zou niet lachen over de gedach
ten van zulk een slecht hoofd? Gewis, zij hebben 
maar een hand vol water, en zijn maar gelijk een 
kind, dat zijn twee handen samenslaat omtrent een 

: 
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nachtschaduw, dewelke eenige geschapene hoop, bui-
God, tot een afgod maken. Ik stel nu lichtelijk op 
alles den prijs van een droom of tabel, of zwart 
niet, behalve op God, en op dien wenschelijken en 
liefdewaardigen Heere Jezus. Laat de geheele we
reld niets zijn, want niets was haar zaad en moeder, 
en laat God alles zijn. Mijn zeer lieve broeder, weet, 
dat gij zoo na aan den hemel zijt, als gij ver van uzel-
ven, en ver van de liefde van een betooverde en 
hoerachtige wereld zijt; want deze wereld is in haar 
winst en heerlijkheid maar de groote en bekende 
allemans hoer, waaromtrent al de zonen der men
schen deze 5000 jaren hun lusten en verbeeldingen 
gehad hebben. De kinderen, die zij met deze vreemde 
wellustigen gekregen hebben, zijn maar ijdelheid, 
droomen, gouden inbeeldingen en nachtgedachten; 
want er is hier onder den kap van den hemel voor 
menschen en arme vermoeide zielen geen goede 
grond om hun voet op te zetten. O, Hij die God ge
noemd wordt, die eene, welken wij Jezus'Christus noe
men, is waarlijk waardig, dat men Hem heeft, zelfs 
al had ik alles, mijn oogen, mijn ziel en mijzelven 
weggegeven voor den zoeten Jezus mijn Heere ! O laat 
het recht, dat de schepsels op mij' hebben, door-
geschrapt worden, dat recht alleen uitgenomen, het
welk mijn Heere Jezus aan mij heeft! Och, dat Hij 
mij, mijn slechte, lichte en onwaarde ziel, Zich wilde 
aantrekken! Och, dat Hij tot het uiterste punt zijn 
recht vervolgen wilde, en mij niet missen ! want het 
is mijn pijn en onverzettelijke droefheid, Hem te 
missen. Ik zie niets in dit leven, dan gooten en slijk, 
droomen, bedriegelijke grachten en kwaden grond voor 
ons, om op te bouwen. Ik ben ten volle verzekerd 
van Christus] overwinning in Schotland, maar ik 
vrees, dat dit land nog niet rijp en wit is voor 
barmhartigheid. Doch ik durf halveeren, op mijn 
zaligheid, met het verlies van de kerk van Schot
land, dat hun vijanden in den achternoen droevig 
zullen kermen, en droevig zijn voor eeuwig, en dat 
hun vreugde eens weder opgeheven zal worden, en 
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dat hun lucht zal opklaren. Maar wraak en brand 
zal er wezen voor hun tegenpartijders en voor de 
zondaars van dit land. Och, dat wij konden ontwa
ken tot gebeden en verootmoediging ! Dan zou onze 
zon schijnen, gelijk zeven zonnen in den hemel ; dan 
zou de ' tempel van Christus gebouwd worden op 
de toppen der bergen, en 't land zou van den eenen 
kant tot den anderen vervuld worden met de heer
lijkheid des Heeren. Broeder, uw dagtaak wordt 
kort, uw uurglas van deze spanlengte en handbreedte 
des levens zal rasch uit zijn ; en daarom stel uw 
zaken in order tusschen u en Christus, eer het tot 
een openbaar pleiten komt; daar is geen kwartier 
te hebben van Christus in het openbaar gericht. Ik 
weet, gij ziet, dat uw draad kort wordt, en dat er 
niet veel duimbreedten zijn aan het einde van den 
draad; derhalve verlies geen tijd. Gedenk mij, zijn 
gevangene, dat het den Heere mocht gelieven mij 
wederom te brengen onder ulieden, met een over
vloed van het Evangelie. Genade, genade zij met u. 

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

SAMUEL BHETOBFOKT. 

Aan meester Hugh Mackaill. 

DE 162STE BKIEP. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Ik dank u voor uw brief. Ik kan niet nalaten u 
te toonen, dat gelijk ik nooit iets van Christus ver
wachtte dan veel goeds en vriendelijkheid, zoo heeft 
Hij het mij doen vinden in het huis mijner vreem-
delingschap. En geloof mij, broeder, ik onderschrijf 
het met mijn hand, dat al wie ziet op de witte zijde 
van Christus' kruis, en het bekwaam kan opnemen 
met geloof en kloekmoedigheid, het zulk een last 
zal vinden, gelijk de zeilen zijn voor een schip of 



156 DE BRIETEN VAN 

vleugelen voor een vogel. Ik bevind, dat mijn Heere 
dat zwarte hout verguld, geparfumeerd en gezalfd 
heeft met vreugde en vertroosting. Ik wilde eens 
als een dwaas met Christus twisten en reebten, en 
Hem lasteren bij anderen, wegens onvriendelijkheid; 
maar ik vertrouw in God, dat ik zijn donker gezicht 
niet wederom zal noemen onvriendelijk, want Hij 
heeft mijn zak en asch van mij afgenomen; en waar
lijk ik kan niet zeggen, wat een arme verkochte 
Jozef, en een gevangene, op wien mijn moeders 
kinderen toornig waren, nu denkt van den vriende-
lijken Christus. Ik wil niet meer twisten, mits dat Hij 
mij al mijn verledene schulden kwijt scheldt, want 
ik ben arm. Ik ben in dit kwade weder geleerd, aan 
de lauwe zijde van Christus te gaan, en Hem te stel
len tusschen mij en de storm ; en ik dank God, ik 
wandel op de zonzijde van den berg. Ik schrijf dit, 
opdat gij mijnentwege moogt spreken tot lof van 
mijn Heere tot anderen, opdat mijn banden mogen 
prediken. Och, of geheel Schotland wist, tot welke 
maaltijden, liefdeblijken en bezoeken de bisschoppen 
mij gezonden hebben. Ik wil waarlijk aan mijn Heere 
Jezus een vrijwillige ontlasting geven van alles, wat 
ik Hem als een dwaas heb ten laste gelegd, en bid
den Hem daartoe om vergiffenis. God geve, dat ik 
in mijne verzoekingen niet wederom kom aan zijn 
verkeerde zijde, en nooit wederom in mijn koorts 
kome te revelen tegen mijn Medicijnmeester. Broe
der, twist met uwe moeder, terwijl gij tijd hebt. Een 
preekstoel zou mij een hoog feest zijn ; maar ik durf 
niet een woord tegen Hem zeggen, die het gedaan 
heeft; ik ben nog niet uit het huis; mijn zoete 
Meester zegt, dat ik plaats genoeg in 't huis zal 
hebben nabij Hem, hoewel hun synagogen geweld 
zullen hebben, om mij uit te werpen. Een brief 
ware een werk van liefde voor mij. Genade zij met 
u. Bid voor mij. 

Aberdeen, Uw broeder en Christus' gevangene, 
22 November 1637. SAMUEL BHETOBFORT. 
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Aan Jacobus Murray. 

DE 163STE BBIEF. 

157 

IÀeve broeder! 

Ik heb uw brief ontvangen. Ik ben in goede ge
zondheid des lichaams,. maar vrij beter naar mijn 
ziel. Ik bevind mijn Heere niet slimmer dan zijn 
Woord. Ik zal met hem zijn in de benauwdheid, 
wordt nu aan mij goed gemaakt. Hij hoort het zuch
ten van den gevangene. Broeder, ik ben getroost in 
mijn koninklijken Vorst en Koning. Deze wereld kent 
ons leven niet, het is haar een verborgenheid, wij 
hebben de zonzijde van de wereld, en ons paradijs 
is ver boven het' hare, ja ons weenen is boven haar 
lachen, hetwelk maar is als het krakelen van door
nen onder een pot; en daarom hebben wij goede 
reden, om het uit te vechten, want de dag van onze 
kroning nadert. Ik bevind mijn gevangenhuis de 
zoetste plaats, waarin ik ooit was. Mijn Heere Je
zus is mij vriendelijk en heelt het masker van zijn 
aangezicht genomen, en is tevreden mij al mijn ver-
ledene schulden kwijt te schelden. Ik durf over Hem 
niet klagen. Belangende mijn stilzwijgen, ik leg het 
voor Christus, ik hoop, het zal een sprekend stil
zwijgen zijn; Hij die weet wat ik gaarne had, weet, 
dat mijn ziel niet meer begeert, dan dat Koning 
Jezus 'groot mocht zijn in het noorden, zuiden, 
oosten en westen van Schotland, door mijn lijden 
voor de vrijheid van mijns Heeren huis en konink
rijk; indien ik in den toekomenden tijd met Chris
tus wel wist huis te houden, ik zou niets vreezen. 
Maar och, och, ik klaag over mijn droeve uitbre
kingen; ik beef op de gedachten van een nieuwen 
uitval tusschen Hem en mij, en ik heb er reden toe, 
als ik merk, wat ziekte en droeve dagen ik gehad 
heb wegens zijn afwezen, Die nu gekomen is. Ik 
bevind, dat Christus niet lang onvriendelijk kan blij-
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ven. De ingewanden van onzen Jozef rommelen in 
Hem, Hij kan de liefde niet lang smoren; zij moet 
eindelijk uitbreken. Prijs, prijs, met mij, broeder, 
en verzoek mijnen vrienden, dat ze mij helpen, ik 
durf' zijn liefde aan mijn ziel niet verbergen, ik 
wensch ulieden allen een deel van mijn feest, opdat 
mijn Heere Jezus geëerd mag worden; ik sta u niet 
toe, dat gij Christus' goedertierenheid aan mij ver
bergt, als gij zulken ontmoet, die Christus kennen; 
gij schrijft mij niets, welke de wreede barmhartig
heden zijn van de bisschoppen omtrent mij. De leer
aars van deze stad hebben voor, naar ik hoor, dat 
ik strikter zal bepaald, of anders vervoerd worden, 
omdat zij vinden, dat eenig volk mij genegen is. 
Genade zij met u. 

De uwe in den Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aberdeen, 21 November 1637. 

Aan Johannes Fleming, Burgemeester van Leith. 

DE 164STE BRIEF. 

i 
s 

Mijn zeer waarde vriend! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
uwe brieven ontvangen. Ik loof mijnen Heer, door 
Jezus Christus, ik bevind zijn woord goed gemaakt, 
Jes. 48:10: Ik heb u verkozen in den smeltkroes 
der ellende; en Ps. 91:15: In benauwdheid zal Ik 
met hem zijn. Nooit wachtte ik anders van Christus 
hand dan veel goed en troost, en ik ben niet be
drogen in mijn verwachting; ik bevind dat mijns 
Heeren kruis verguld en gezalfd is met vertroostin
gen. Mijn Heere heeft mij de witte zijde van zijn 
kruis getoond. Ik wilde mijn weenen in 't gevangen-
huis niet ruilen voor het lachen van de veertien, 
bisschoppen, in 't midden van hun hongerige en 



magere vroolijkheden ; deze wereld kent de zoetheid 
van Christus' liefde niet, zij is haar een verborgen
heid. Als ik eerst hier kwam, vond ik groote be-
zwaardheid, inzonderheid omdat het den bisschoppen 
behaagde, deze zachte wreedheid toe te doen tot 
mijn lijden, want bij hen is het zacht, dat ze de 
leeraars van de stad verboden hebben, mij de vrij
heid van den preekstoel te geven; ik zeide, wat schort 
Christus aan mijn dienst ? Maar ik was een dwaas; 
hij heeft zichzelven vriend gekeven met mij; indien 
gij en anderen van Gods kinderen zijn grooten Naam 
zult prijzen, die onwaarde menschen tot getuigen 
voor Hem maakt, zoo zal mijn stilzwijgen en lijden 
meer prediken, dan mijn tong kon doen; indien zijn 
heerlijkheid in mij gezien wordt, ben ik voldaan; 
want mij ontbreekt geen vriendelijkheid van Chris
tus. En waarde heer, ik durf zijn milddadigheid niet 
verbergen, ik schrijf het u, dat gij moogt prijzen 
en uw broeder en anderen verzoeken, om in dit 
werk zich met mij te voegen. Dit land zal woest ge
maakt worden; onze ongerechtigheden zijn vol, de 
Heere zegt, wij zullen drinken, spuwen en vallen. 
Doe mijn hartelijke groete aan uwe goede en vrien
delijke vrouw. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFOET. 

Aberdeen, 23 November 1637. 

Aan Earlestown, den oude. 
DE 165STE BRIEF. 

En zij hebben den draak overwonnen door het 
bloed des Lams, en door het woord hunner 
getuigenis; en zij hebben hun leven niet lief
gehad tot den dood toe. OPENB. 12 : 11. 

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

een brief van u te zien, en door u verkwikt te wor-
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den; ik kan niet nalaten u te verzoeken en u te 
belasten, dat gij mij helpt Hem te prijzen, die een 
arm gevangene voedt met de vettigheid van zijn 
huis. 0, hoe wichtig is zijn liefde! 0, daar is veel 
op te tellen in Christus' vriendelijkheid! De Amen, 
de getrouwe en waarachtige Getuige heeft mij mijn 
honderdvoud betaald, en wel geteld en een tot hon
derd. Ik klaag over Hem, maar Hij is mij mi niets 
schuldig. Mijnheer, ik belast u, dat gij mij helpt 
zijn goedheid prijzen, en aan anderen uit te roepen 
mijn Bruidegoms vriendelijkheid, Wiens liefde beter 
is dan de wijn. Ik nam een handeling op tegen 
Christus, en pleitte tegen zijn liefde, en stelde een 
beschuldiging van onvriendelijkheid tegen Christus 
mijn Heere, en ik zeide: Dit is mijn dood. Hij heeft 
mijner vergeten. Maar mijn zachtmoedige Heere 
hield zich stil, en zag mij aan, en wilde niet twis
ten om het laatste woord, en nu heeft Hij Zich tot 
vriend gekeven met mij. En nu zie ik, Hij moet 
God zijn, en ik moet vleesch zijn. Ik sta af van 
mijn aanhaling; ik erken. Hij mocht mij mijn be
komst daarvan gegeven hebben, en Zichzelven niet 
eens gemoeid hebhen. Maar nu heeft Hij het mas
ker afgenomen, ik ben getroost geworden, Hij kon 
zijn liefde voor een gevangene en een vreemdeling 
niet langer smoren. God geve dat ik nooit wederom 
een pleitmg tegen Christus mag opnemen, maar dat 
ik met Hem wel mag overeenkomen; mij ontbreekt 
geen vriendelijkheid, geen liefdeteeken. Maar och, 
zijn liefde is wijs; want niettegenstaande deze heete 
zomersche dag, zoo word ik toch laag gehouden 
door de droefheid over mijn stilzwijgen; want zijn 
Woord is in mij, als vuur in mijn ingewanden; en 
ik zie des Heeren wijngaard woest liggen, en dat 
de heidenen in het heiligdom zijn gegaan. Mijn buik 
is gepijnigd, en mijn ziel in bezwaardheid, omdat 
des Heeren volk in de gevangenis is gegaan, en 
omdat Gods verbolgenheid in dien wind, doch niet 
om te wannen noch om te reinigen, op het afvallige 
Schotland komt. Ook word ik wakende gehouden 
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door het laatste ongelijk mijn broeder aangedaan; 
maar ik vertrouw, gij zult hem raad en troost ge
ven, doch in deze mist zie ik en geloof' ik, de Heere 
zal deze hinkende kerk genezen, en haar steenen 
gansch sierlijk leggen, en haar fondamenten met 
saffieren, en zal haar glasvensters kristallijnen ma
ken en haar poorten van robijnen, Jes. 54 : 11, 12, 
en voor koper zal Hij goud brengen. Hij heeft den 
smid geschapen, die het zwaard formeert; geen 
wapen zal in den oorlog tegen ons voorspoedig zijn. 
Laat ons blrjde en vroolijk zijn in den Heere, want 
zijn heil is nabij om te komen. Mijn groeten aan 
uwe vrouw en aan uw zoon Johannes; en ik bid u, 
schrijf aan mij. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn eenigen, eenigen Heere Jezus, 
SAMUEL RHETOKFORT. 

Aberdeen, 30 December 1637. 

Aan Meester Johannes Fergushil. 

DE 166STE BRIEF. 

Eerwaarde en welgeliefde in onzen Heere Jezus! 

Ik moet u steeds tot schrijven verwekken door 
mijne brieven, waarover gij u niet behoeft te ver
wonderen, want het kruis is vol sprekens, en 't moet 
spreken, 'tzij goed of kwaad, ook kan droefheid niet 
stil zwijgen, ik heb geen belasting noch beschuldi
ging in te brengen tegen Christus kruis, aangezien 
Hij een vriendelijke overeenkomst tusschen mij en 
hetzelve gemaakt heeft, en wij zijn samen in liefdes-
voorwaarden. Indien mijn vorige misdragingen, en 
mijne nu stille sabbatten mij schijnen toorn te spre
ken, zoo durf ik zeggen, 't is maar de satan, die 
maar 't gebruik van mijn bloohartige en zwakke be
grippen ontleent, en die zijn verschrikt over een stroo. 
Ik weet, 't geloof is zoo kleinhartig en dwaas niet, 
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dat het zoude beven op ieder valsche alarm, doch 
dit trek ik uit dit kruis. Zalig zijn ze, die genade 
van God krijgen, om een kruis wel te bestieren; en 
dat hier in eenige kunst vereischt wordt. Ik bid God, 
dat ik zoo kwalijk niet mocht bevriend zijn, dat 
Christus mijn Heere mij zoude laten mijn eigen voogd 
en mijn eigen Medicijnmeester zijn. Zal ik niet den
ken dat mijn Heere Jezus, die zijn eigen plaats zeer 
wel verdient, zal zijn eigen plaats opnemen, gelijk 
het Hem betaamt, en dat hij zijn eigen stoel zal 
vervullen? Want in dezen is zijn ambt, ons te ver
troosten, en degenen, die in al hunne verdrukkingen 
neergeworpen zijn, 2 Cor. 1:4. Helaas ik ben een 
dwaas, dat ik een fout of gebrek zoek in Christus 
wijze van handelen met mijn ziel. Indien ik niet 
heb een kapitaal, om aan Christus in zijne verschij
ning aan te bieden, zoo bid ik toch God, dat ik 
met blijdschap, geloof en standvastigheid aan Chris
tus, den Overste mijner zaligheid te dien dage, een 
bloedig hoofd mag kunnen toonen, 'twelk ik in zijn 
dienst ontvangen heb; hoewel mijn geloof aan een 
kleine tak en draad hangt, zoo hoop ik, de tak zal 
niet breken; en hoewel mijn Heere geen dienst van 
mij krijgt, dan gebrokene wenschingen, zoo ver
trouw ik toch, dat deze om Christus wil zullen aan
genomen worden. Ik heb niets om mij te troosten, 
dan dat ik zegge: och, zal de Heere een hongerig 
opwachter teleurstellen? De reuk van Christus 
wijn en appelen, die te boven gaat het beseffen van 
het plompe gevoelen, waait op mijn ziel, en onder-
tusschen krijg ik niet meer. Gewis, als een honge
rige spijs ziet, en men geeft hem er niet van, dat 
is dubbele pijn. Onzes Heeren liefde is zoo wreed 
niet, dat Hij een arm mensch Christus en den hemel 
zou laten zien, en Hem nooit meer geven, vanwege 
gebrek aan geld om het te koopen; ja ik denk veel 
eer, dat Christus zulke schoone marktwaar is, die 
de koopers zonder geld en zonder prijs kunnen heb
ben; en zoo weet ik, dat het niet zal staan op mijn 
gebrek aan geld, want Christus moet op zijn eigen 
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kosten mijn bruiloftskleed koopen, en lossen de erfe
nis, die ik verbeurd heb, en geven zijn woord voor 
zoo een, als ik ben, die van mijzelven niet kan 
bestaan. Arme lieden moeten borgen of bedelen 
van de rijken; en het eenige dat de zondaars aan 
Christus aanprijst, is de uiterste nood en gebrek; 
Christus liefde " is gereed, om rantsoen te geven en 
geld te schieten voor een arme, die zijn beurs ver
loren heeft, O, gij die geen geld hebt, komt, koopt, 
Jes. 55 :1 , dat 'is de markt van de armen. Nu, 
broeder, ik zie dat de oude kruisen niets op mij 
gewrocht zouden hebben, daarom heeft Christus een 
nieuwe versehe roede voor mij genomen, dewelke 
met mijn ziel schijnt te spreken, en mij doet beven; 
ik heb' nu menigmaal meer te doen met 't geloof, 
als ik mijn compas verlies, en op een rots gewaaid 
ben, dan degenen, die mij aanschouwen, staande op 
het zand, wel merken; een raad aan een zieke is 
rasscher gegeven dan genomen. Heere, zend aan den 
vermoeiden mensch een geleend bed van Christus; 
menigmaal denk ik, ' t is met mij na den maaltijd, en 
ik ben bezwaard. O, maar ik zou gezond slapen, 
met Christus linkerhand onder mijn hoofd, en zijn 
rechterhand mij omhelzende, de duivel zou dat bed 
niet kunnen bederven. Als ik aanmerk, hoe teeder 
Christus voor mij gezorgd heeft in dit gevangenhuis, 
zoo denk ik, Hij'heeft mij behandeld, gelijk een kind, 
dat ontfermd en beklaagd wordt; ik wensen niet meer, 
totdat ik in den hemel ben, dan zoo een feest, en 
mijn bekomst van Christus liefde, zooveel als ik 
zou begeeren. Deze liefde zou schoon sieraad zijn, 
die mijn zwart onvermakelijk kruis zoude op
pronken en sierlijk maken. Ik kan niet zeggen, mijn 
lieve broeder, wat een groote last ik wel wilde dragen, 
indien ik mijn hartelijke bekomst had van de liefde 
van dien beminlijken, Christus Jezus. Och, of gij dat 
voor mij wildet zoeken en bidden! ik wilde aan 
Christus'alle zijne liefdenamen, en eeretitelen geven, 
indien Hij mij' maar dit wilde geven ; ja ik wilde 
mijzelven'verkoopen, zoo ik konde, voor die liefde. 
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Ik heb liggen wachten, wat vrienden van plaats en 
vermogen voor ons wilden doen. Maar als de Heere 
de nagelen van zijn eigen tabernakel los maakt, zoo 
wil Hij zich erkend nebben voor den eenigen op
bouwer van denzelven, en daarom wilde ik ruijn 
hoop wederom terug nemen, die ik geleend en te 
pand gesteld heb in de handen van menschen, en 
geven die geheel aan Christus ; 't is voor mij nu geen 
tijd, afgoden van mijn eigen op te stellen, het was 
jammer, dat men een ons van hoop aan iemand be
nevens Christus zou geven, ik acht Hem al mijn 
hoop wel waardig, al was zij zoo wichtig als hemel 
en aarde; gelukkig ware ik, indien ik iets had, dat 
Christus wilde zoeken of aannemen. Maar nu, helaas, 
zie ik niet, wat dienst ik Hem doen kan, ten ware 
een weinig te praten en te stamelen op een stuk 
papier, nopende de liefde van Christus. Menigmaal 
ben ik, alsof mijn geloof ware verpand, zoodat ik 
hetzelve niet gebieden kan, en dan wanneer Hij zich 
verbergt, loop ik aan 't andere uiterste over, in elk 
deeltje en stukje van mijn ongeval zoo groot te 
maken, als een ijzeren berg, en dan kan het onge
loof een hel van bezwaarde en moedelooze gedach
ten spinnen ; dan zoekt Christus borg van mijn onge-
loovige bevattingen, en belast mij, zijn daglicht in 
den middernacht te gelooven, maar ik pleit met 
Christus, hoewel het mij kwalijk past zoo te doen, 
het ware mijn gelukzaligheid als ik in zijn wijnhuis 
ben, en als ik een feestdag heb, indien ik kon op
merken en hooren voor den toekomenden tijd, Jes. 
42 : 23 Maar ik zie, wij moeten met onze voeten 
geen grond raken, en door een diep water gaan, 
en dan vindt Christus liefde in zoo een wanhopig 
geval tijdig dienst; daarbenevens, nadat men een 
gat in 't hoofd gevallen is, leeren de kinderen 
voorzichtiger wandelen; indien ik eeniger wijze ten 
hemel kome, al is 't als een vermoeide reiziger op de 
schouderen van mijn Leidsman, 't is goed genoeg voor 
degenen, die geen beenen van zichzelven hebben voor 
zulk een reis ; nooit dacht ik, dat er zooveel worste-
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lens van noode was geweest, om op dien top van 
dien steilen berg te geraken, gelijk ik nu bevind. 
Mijn hart is bang vanwege deze verbrokene en at-
keerige kerk, zij is gelijk een oude gebogene muur, 
uitwijkende naar de eene zijde, en daar is geen van 
alle haar zonen, die een steunsel onder haar wil 
zetten. Ik weet, ik behoef Christus niet te beklagen, 
want Hij zorgt meer voor zijn eigen eer, dan ik doen 
kan, maar wie kan mij berispen, dat ik droevig 
ben, indien ik daartoe genade had, vanwege dat ik 
mijns Beminden schoon aangezicht bespogen zie, 
en' dat zijn kroon van zijn hoofd gerukt wordt, en 
dat de arke Gods genomen, en op der Filistijnen 
wagen gevoerd wordt, en dat de koeien gesteld 
worden om die te dragen, die ze zullen laten vallen 
op den grond? De Heere legt zijn eigen behulp
zame hand daaraan. Ik wilde u verzoeken, dat 
gij u mocht bereiden, om met de wilde beesten te 
vechten. Het zal u niet toegelaten worden, stil ten 
hemel te geraken in Christus' gezelschap, zonder een 
strijd, en een kruis. Gedenk mijne banden; en prijs 
mijn grooten helper en medegevangene Christus. 
Genade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 

De Uwe in Christus Jezus zijnen Heere. 
SAMUEL BHETORFOBT. 

Aan Willem Glendining. 

D E 167STE BBIEP . 

Lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Uw gele
genheid is mij onbekend, of gij nog onzes Heeren 
gevangene zijt te Wigton of niet. Hoe het ook zij, 
ik weet, onze Heere Jezus heeft naar u gezocht, en 
Hij heeft u geëerd om zijn ketenen te dragen het
welk is het gouden eind van zijn kruis, en zoo heeft 
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Hij een uitgelezen en eerwaardig kruis voor u ver
kozen. Ik wensch er u veel blijdschap en troost 
van, want ik heb niets dan veel goeds te zeggen 
van Christus1 kruis; ik hoop, dat noch Christus noch 
zijn zoet en licht kruis ooit een kwaad woord van 
mij zal ontvangen. Ik weet, Hij zoekt, dat wij dit 
leemen huis, deze moedergevangenis, deze aarde zou
den laten varen, die wij zoo gansch wel beminnen; 
en waarlijk, als Christus mijn kaars snuit, en mijn 
licht doet opwaarts schijnen, zoo is 't mij een van 
de grootste wonderen, dat drek en leem zooveel ont
haal heeft bij een ziel, die niet van leem gemaakt 
is, en dat onze ziel zoo verre buiten hun soort gaat, 
dat ze een afgod van deze aarde maakt, zijnde zoo 
een leelijke hoer, en dat die Christus van onze liefde 
berooft. Hoe snel, hoe snel zeilt ons schip, en hoe 
schoonen wind beeft de tijd, om ons van deze kus
ten, en van het land van deze stervende en vergan
kelijke^ dingen af te drijven? En helaas, ons schip 
zeilt één weg, en vliegt vele mijlen in een uur, 
om ons te haasten naar de eeuwigheid, en onze 
liefde en harten zeilen rugwaarts over, en zwem
men naar gemak, ongeoorloofd pleizier, ijdele eer, 
vergaande rijkdommen, en om het nest van èen dwaas 
te bouwen, ik weet niet, waar, en om onze eieren te 
leggen binnen de palen van de vloed der zee, en om 
onze stukken van gebroken ankers te vestigen op 
den slimsten grond in de wereld, op dit wegvliedende en 
vergankelijke leven; en daar is dan gelijks minderen 
minder olie in onze lamp, en minder en minder zand 
in ons uurglas. O, wat een wijze richting ware het voor 
ons, af te zien van de vaïsche schoonheid van ons 
geleend gevangenhuis, en te behartigen, te beoogen, 
en te begeeren naar ons Vaderland! Heere, Heere, 
neem ons tehuis. En wat mij aangaat, ik denk, 
indien een arm, zwak, stervend'schaap in een storm 
zoekt een oude heining, en de lauwe zijde van een 
heuvel, zoo heb ik oorzaak, om te verlangen naar 
een scherm voor dezen storm, in den hemel; ik weet, 
niemand zal daar mijn plaats over mijn hoofd weg-
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nemen, maar gewis, slaperige menschen zouden gaarne 
in rust zijn, en in een wel gemaakt bed, en in een 
oude gesletene schuit aan het strand, en een ver
moeide reiziger was gaarne thuis, en een paard dat 
ten einde van zijn adem is, was gaarne ten einde van 
zijn loop, ik zie niets in dit leven dan zonde, en de 
zure vruchten van de zonde. En o, wat een last is 
zonde, en wat een slavernij, en ellendige dienstbaar
heid is het, te moeten passen op den wenk, op het 
ja, en neen van zoo een heerschachtig meester, als 
een lichaam der zonde is! Waarlijk, als ik er aan 
denk, het is een wonder, dat Christus geen vuur en 
asch maakt van zoo een dorre rank als ik ben. Ik 
wilde menigmaal onder Christus' voeten nederliggen, 
en zeggen, dat Hij op mij trede, als ik let op 
mijne schuld. Maar aangezien Hij gezworen heelt, 
dat zonde zijn onveranderlijk verbond met zal los 
maken, zoo houde ik een plaats in 't huis onder 
de andere kwalijk geleerde kinderen, en moet met de 
rest den Heere 'van 't huis moeielijk zijn, totdat mijn 
Heere de boeien van armen en beenen afneme, en 
dit lichaam der zonde te niet doe, en een hol of 
scheur make in deze aardsche kooi, opdat de vogel 
daaruit vliegt, en de gevangene ziel in vrijheid zij. 
Ondertusschen is de minste bekendmaking van Chris
tus' liefde zoet, en de hoop van het huwelijk met den 
Bruidegom houdt mij in een vroohjk wachten, dat 
wanneer Christus' zomervogelen zingen op de tak
ken van den Boom des Levens, ik van God zelfs een 
toon zal leeren, om hen te helpen, het te huis komen 
van onzen Beminde en van zijne bruid tezamen naar 
huis te zingen. Als ik hier aan denk, zoo acht ik, 
dat de winters en zomers, de jaren en dagen, en de 
tijd mij een genot doen, dat ze deze ongetwijnde en 
zwakke draad van mijn leven verkorten, en dat zede 
zonde en ellenden al doen afgaan, en dat ze mij met 
een snap zullen tot mijnen Bruidegom voeren. Lieve 
broeder, bid voor mij, dat het den Heere van den 
wijngaard mocht behagen, mij plaats in het huis te 
geven, dat ik zijn gerechtigheid wederom mocht ver-

m 
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kondigen voor de groote vergadering. Genade, ge
nade zij met u; mijne groete aan uwe vrouw. 

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

1 

Aan Mevrouw Culross. 

Dezen zijn het, die uit de groote verdrukking ko
men; en zij hebben hunne lange kleederen ge-
wassehen en wit gemaakt in het bloed des Lams. 

OPENE. 7 : 14. 

DE 1688TE BRIEF . 

Mevrouw ! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u vermenig
vuldigd. Ik verlang zeer, om door uwen brief verkwikt 
te worden; ik ben nu in betere voorwaarden met 
Christus dan ik was ; alle eer en heerlijkheid zij den 
eeuwigen en onsterfelijken en onzichtbaren Koning. Ik 
daagde gelijk een dwaas, mijn Man en Heere, en be
schuldigde Hem van onvriendelijkheid, maar nu sta 
ik af van dat dwaze proces, ik geef het over, Hij 
is God, en ik ben een mensch. Ik was bezig met een 
vasten steen los te maken, en te graven aan den grond
steen, de liefde van mijn Heere, om die te schudden, 
en los te maken, maar Gode zij dank, zij is vast, 
alles is zeker, in mijne gevangenis heeft Hij mij dag
licht getoond; Hij kon zijne liefde niet langer ver
bergen ; Christus was in een ander gelaat, en onder 
een masker, en ik dacht, dat Hij 't niet was, doch 
Hij heeft gezegd, ik ben 't, wees niet bevreesd; en 
nu is zijne liefde beter dan wijn. Och, dat alle de 
maagden deel hadden aan des' Bruidegoms liefde, 
waarop Hij mij doet weiden! Help mi], te prijzen, 
ik belast u, mevrouw, help mij den lof te betalen; 
en zeg tegen anderen, de dochters van Jeruzalem, 
hoe vriendelijk Christus is voor een arm gevangene, 
Hij heeft mij honderdvoud betaald, het is mij wel 
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geteld, van een tot honderd; ik ben mets bij Chris-; 
tus ten achteren; laat de dwazen, wegens hun lui 
en zacht bed geen lastering noch kwaad gerucht bren
gen over Christus' kruis, het is zoeter dan schoon. 
Ik zie, de genade groeit best in den winter, deze 
arme vervolgde kerk, deze lelie onder de doornen 
zal bloeien, en den Hovenier toelachen, de zegen 
van den Landman zal er op komen. Och, dat ik vrij 
kon zijn van jaloerschheid over Christus nadezen, 
en gelooven, en leven in vriendschap met mijn liefsten 
Man, want Hij is tegen een vreemdeling vriende
lijk geweest, en evenwel ben ik in al dit schoone 
h'eete zomerweer afgehouden van te zeggen, 't is 
o-oed, hier te zijn, door mijn stilzwijgen, en door 
droefheid, wegens dat ik mijne moeder gewond zie, 
en haar sluier van haar afgenomen, en den schoonen 
tempel nedergeworpen; en mijne buik heeft pun, 
mijne ziel is bezwaard wegens de gevangenis der 
dochteren mijns volks, en wegens de grimmigheid des 
Heeren, en zijn heete verbolgenheid tegen het af
vallige Schotland. Ik bid u, mevrouw, laat mij dat
gene hebben, 'hvelk mijn gebed hier is, dat mijn 
lijden mag prediken aan de vier kwartieren van dit 
land, en daarom zeg tegen anderen, hoe openhandig 
Christus geweest is tegen den gevangene en den 
verdrukten vreemdeling. Waarom zou ik het ver
bergen? Ik weet geen anderen weg, om Christus te 
verheerlijken, dan eene openbare uitroeping te doen 
van zijne liefde en van zijne zachte en zoete kussen 
aan mij in den smeltkroes, en van zijne getrouwheid 
aan degenen, die voor Hem lijden. Geef het mij onder 
uwe hand, dat gij mij zult helpen bidden en prijzen, 
doch meest te prijzen en vroolijk te zijn in Gods heil. 
Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn liefsten en eenigen, eenigen 
Heere Jezus. 

SAMUEL BHETORFOBT. 
Aberdeen, 30 December, 1637. 
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Aan mevrouw Cardoness. 

DE 169ste BBIEF. 

Mijn zeer beminde en gewenschte in den Heere! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ver
lang te hooren, hoe uw ziel vordert, en hoe Chris
tus' Koninkrijk in u toeneemt. Ik vermaan u en bid 
u, in de ingewanden van Christus, bezwijk niet, word 
niet moede, de hemel is grootelijks noodzakelijk, 
gij moet dien noodzakelijk hebben ; alle andere dingen, 
als huizen, landerijen, kinderen, man, vrienden, vader
land, goeden naam, gezondheid, rijkdom en eere kan 
men missen; maar de hemel is uw eene, dat noodig 
is, 't goede deel, dat niet van u zal genomen worden, 
zie, dat gij den akker koopt, waar de parel is; ver
koop alles, en koop de zaligheid; acht het niet 
om doen; want het is een steile opgang naar de 
eeuwige heerlijkheid; velen liggen dood bij den weg, 
die gedood zijn door zorgeloosheid. Ik bén nu van 
mijn Heere Jezus tot zulk een proef in de christe
lijkheid geleid geweest, dat ik de vorige dingen 
weinig acht. Och, wat heb ik al gebrek! mij ont
breken zoo vele dingen, dat ik bijna vraag, oi ik 
wel iets had. Een iegelijk denkt, hij is rijk genoeg 
in genade, totdat Hij zijn beurs uittrek't, en zijn 
geld telt, en dan vindt hij, dat hij maar weinig en 
licht geld heeft in den dag van eene zware beproe
ving. Ik bevond, dat ik niet had, om mijne onkosten 
te dragen, en ik zou bezweken hebben, indien ge
brek en armoede mij niet naar het magazijn van 
alles gedreven had; ' ik bid u, maak gewetenszaak 
van uwe wegen, handel vriendelijk en eerlijk met 
uwe pachters, om een scheur of hol op te'vullen, 
maak geen grooter scheur in het geweten ; ik wensch 
uw ziel een overvloed van liefde; laat de wereld het 
deel der bastaarden zijn, maak ze niet tot uw deel ; 
als de laatste bazuin zal geblazen zijn, zal de we
reld en al haar heerlijkheid zijn gelijk een oud huis, 

— 



HHHHHH9HHH ^:tiiuL-i^::; 

MB. SAMUEL RHETORFORT. 171 

'twelk tot asch verbrand wordt, en gelijk een oud 
vervallen kasteel zonder dak. Foei, foei ons dwazen, 
dewelke ons schuldenaars rekenen aan de wereld. 
Mijn Heere heeft mij daartoe gebr cht, dat ik niet 
een spoog koud water voor der werelds vriendelijk
heid wilde geven, ik ben verwonderd dat de men
schen naar deze vederen verlangen, die liefhebben, 
of achten; het is mi] zeer vreemd, als ik denk, dat 
de menschen zoo uitzinnig zijn, dat ze zich met 
doode aarde vereenigen; dat ze hun geweten uitge
ven, en dat ze leem weder inkrijgen, is een vreemde 
koop. Ik heb mnn zin in 't breede aan uwen man ge
schreven, schrijf' mij zijne gelegenheid wederom, ik 
kan hem in mijne gebeden niet vergeten, ik ben uit
ziende en wachtende, dat Christus hem zal tot zich 
trekken. Mijn raad is, dat gij hem verdraagt, als de 
hartstochten hem overvallen; een zacht antwoord 
stilt den toorn, antwoord hem in 't geen hij spreekt 
en schik u naar hem in de vreeze Gods, en dan zult 
gij zoo een pond gewicht van uw zwaar kruis wegne
men, en zoo zal het licht worden. Als Christus zich 
verbergt, wacht op Hem, en maak geraas, totdat hij 
wederkomt; 't is dan geen tijd zorgelooslijk onge
duldig te zijn; ik houd daar veel van, dat men be
droefd is, als Hij zijn vriendelijk aangezicht verbergt; 
nochtans gelooft zijne liefde in een geduldig wachten, 
en gelooven in het duister; gij moet leeren zwem
men, en uw hoofd ophouden boven water; zelfs als 
't gevoelen van zijne tegenwoordigheid niet brengen. 
Ik raad u, dat gij de heiligmaking behartigt, en dat 
gij dood tracht' te zijn aan deze wereld; dring 
Knockbrex, dat hij vriendschap houde, tracht voor
deel te doen met zijn gezelschap, die man heeft 
goede kennis van Christus; ik verzoek de hulp van 
uwe gebeden, want ik vergeet u niet, raad uw man, 
dat hij mijn blijdschap vervulle, en dat hij des Hee
ren aangezicht' zoekt ; toon hem mijnentwege, dat 
mijn blijdschap en begeerte is te hooren, dat hij in 
den Heere is ; God brengt hem mij menigmaal m de 
gedachten, ik kan hem niet vergeten, ik hoop, 
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Christus en hij hebben iets samen te doen. Zegen 
Johannes van mijnentwege, ik schrijf hem en uw 
man en aan de rest van uwe kinderen veel zegeningen. 
Laat er niet gezegd worden, dat ik niet in uw huis 
ben, door verzuim van de Sabbatsoefening. 

Uw wettige en liefhebbende herder, 
in zijn eenigen, eenigen Heere. 

SAMUEL EHETOBFOET. 
Aberdeen, 20 Februari 1637. 

Aan Janneken Macculloch. 

DE 170STE BEIEF. 

Lieve Zuster! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ver
lang te hooren, hoe uw ziel vordert; ik ben zoo 
wèl als een gevangene van Christus wezen kan, ge
vierd, en vet gemaakt met de vertroostingen Gods; 
Christus' kussen zijn mijn ziel zoeter, dan zij ooit 
waren, ik wilde met al de leemen koningen op aarde 
niet veranderen van meester. O, mijn beminde is ge
heel en al beminlijk en beminnend! Ik vraag er niet 
naar, wat het vleesch kan doen. Ik verzeker mij, dat 
ik u de waarheid van Christus overgegeven heb, 
wijk er niet van af wegens roem of vrees van men
schen. Indien gij tegen de waarheid van Christus 
gaat, waarvoor ik nu lijd, zoo zal ik tegen u in den 
dag van Christus getuigenis geven. Zuster, houd uw 
greep vast aan Christus, volg niet het gelaat van 
deze wereld, laat dit leemen deel van de aarde uw 
ziel niet innemen; zij is het deel der bastaarden, en 
gij zijt een kind Gods, zoek dan uws Vaders erfe
nis, zend uw hart op, om te zien het woonhuis, en 
de schoone ruimten in de nieuwe stad; foei, foei 
dengenen, die de wereld boven, en het geweten en 
den hemel onder stellen. Wij hebben kinderverstand, 
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Aan mijnheer Craiglial. 

DE 1718TE BEIEF. 

Mijnheer! 

Ik heb den brief van Mr. L. met dien van nw hoog-
edelheid gekregen, en daarin zijn geleerde gedachten 
in de zaak van de ceremoniën ; ik ben eerbied schul
dig aan 's mans geleerdheid, wegens dat ik hoor, dat 
hi] gekant is tegen de Arminiaansche ketterijen; 
maar met eerbiedigheid omtrent dien waarden man, 
ik ben verwonderd, dat ik zulke paapschgelijke uit
drukkingen hoor, als hij heeft in zijn brief, als deze: 
Uw hoogedelh. mag de twijfelingen sparen, wanneer 
de koning en de kerk overeen gekomen zijn in 
zulke orders en kerkbestiering te vestigen in mid
delmatigheden en omstandigheden, (alsof middelma
tigheden en omstandigheden al een was,) welk de 
regel zij van ieder bizonder Christen. Ik heb de 
papieren alleen in twee uren tijds overgezien, alzoo 
de bode haastte, dat ik zou schrijven. Maar ik be
vind dien waarden man niet zoo wel ervaren in dat 
verschil, als wel sommige oproerige lieden van ons 
land, die hij weigeraars noemt van overeen te stem
men. En laat mij zeggen, ik ben te meer bevestigd 
in mijn niet overeenstemmen, als ik zulk een groot 
verstand die zaak zoo slecht zie behandelen. Maar 
ik wil de schuld leggen op de zwakheid van de 

daarom kunnen wij Christus niet recht schatten. 
Raad uw man en moeder, dat zij zich toeschikken 
tot de eeuwigheid; die dag nadert zeer. Bid voor 
mij, den gevangene van Christus. Ik kan u niet ver
geten. 

Uw wettige herder en broeder. 
SAMUEL KHETOKFORT. 

Aberdeen, 20 Februari 1637, 
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zaak, en niet op de geringheid van Mr. L.'s geleerd
heid. Ik ben altijd verzekerd geweest, en ben het 
nog, dat Brittannië niet een bewijsgrond, genomen 
van de ergernis, kan beantwoorden; ik verlangde 
zeer, om Mr. L. te hooren spreken over de zaak; en 
ik zou zeggen, indien eenig gemeen godgeleerde 
geantwoord had, gelijk Mr. L., dat hij de natuur 
van een ergernis niet verstond. Maar ik durf die 
waarde man zoo klein niet achten; ik ben nu in 
een ander dienst zeer bezig; ik zal dit, zoo God 
wil, beantwoorden tot voldoening van een ieder die 
zonder vooroordeelen is. Ik wil niet zeggen, dat een 
iegelijk goede kennis heeft van den vrede in mijn 
brief',' genomen van Gods tegenwoordigheid en klaar-
schijnend aangezicht in het lijden voor deze zaak. 
Aristoteles kende nooit het bewijs voor die gevolg
trekking, en Christus zegt, weinigen kennen het; 
zie Openb. 2 : 17. Ik ben verzekerd, dat een gewe
ten dat den Almachtige ontziet, en die vreest een 
hol te maken in den grond, uit vrees voor 't gevolg, 
een sterk hulpmiddel of' reden is, om te wederhou-
den van een dwalende gevolgtrekking in 't minste 
deel of lid van de zoete, zoete waarheid, dewelke 
belangt het koninklijk voorrecht van onzen Konink
lijken en hoogsten Heere Jezus. Mijn getuige is in 
den hemel; nooit zag ik vermaak, of profijt of eer, 
om mij vast te houden, of te vatten in het gaan in 
't gevangenhuis voor Christus, alleen zag ik den wind 
in 't aangezicht voor tegenwoordig; en indien ik 
gaarne in een heele huid geslapen had, met gemak 
en tegenwoordig vermaak, welke ik zag aan deze 
zijde van zon en maan, ik zou gemakkelijk geleefd 
hebben in goede hoop, van zoo wel te varen als 
anderen. De Heere weet, ik stelde het prediken van 
Christus, en stel het nog boven alles naast Christus 
zelf; en hun nieuwe canones hebben mij mijn eenige, 
eenige vreugde ontnomen, welke mij was als des 
armen mans een oog, die er niet meer heeft; en 
helaas, daar herbergt weinig medelijden of mede-
doogen in hun hart, die een arm mans een oog uit-
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steken om een middelmatige zaak, dat is, om een 
knoop in een bies, en om dingen, gelijk zij meenen, 
die niet behooren tot den weg ten hemel. Ik begeer 
niet, dat mijn naam een reis doe, of als een pelgrim 
naar Cambridge gaat, uit vrees, dat ik niet kom 
ter oore van die in hoog gezag zijn; ik ben genoeg 
gebrand; gelief ondertusschen te beproeven, of de 
bisschoppen van St. Andries, en van Glasgow en 
Galloway, willen aflaten van hun toorn, en mij laten 
gaan naar mijn toebetrouwde plaats. Weinigen ken
nen 't hart van een gevangene, doch ik hoop, de 
Heere zal zijn eigen eer houwen uit zulk kwastig 
hout als ik ben. Houd Christus vast, mijn lieve en 
waarde heer. Voorgewende papierredenen, genomen 
om de moederkerk te vertoornen, die wankelen, dut
ten en schudden kan, zijn niet van zulk een gewicht, 
als de vrede met den Vader en den Man ; laat het 
wijf zuur zien, ik vraag er niet naar, indien de man 
mij toelacht; mijn gedienstige groeten aan mijn
heer uw vader, en aan uwe moeder en vrouw. Ge
nade zij met u. 

Uw zeer gehoorzame in Christus, 
SAMUEL EHETOBFORT. 

Aberdeen, 24 Januari 1637. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder, 
Mr. Robert Blair. 

DE 172STE BRIEF. 

Eerwaarde en lieve broeder! 

De reden, die gij gaaft van uw niet-schrijven aan 
mij, heeft mij zeer gedaan, en geeft mij een slag, 
wanneer zulk een als gij, een hooge gedachte van 
mij, _ of van iets in mij opneemt. In der waarheid, 
als ik tot mijzelven thuis kom, o wat een gebrek 
vind ik! en hoe gering is mijn gemeend kapitaal, 
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en hoe weinig heb ik! Hij, voor Wien ik ben als 
kristal, en die mij door en door ziet, en die het 
minste vezeltje merkt dat in mij is, weet, dat ik 
spreek hetgeen ik denk, en waarvan ik overtuigd 
ben. Maar de menschen werpen mij in een groote 
en wijde reef, mijn zeer lieve broeder, de plaats van 
de minste van alle heiligen is te groot voor zulk 
een als ik ben; maar opdat dit geen kunst zou 
schijnen, om goeden naam voor mij te behalen, zoo 
spreek ik daar niet meer van. 't Is mijn waardigheid 
Christus' gerantsoeneerde zondaar en zieke te zijn; 
zijn betrekking op mij is, dat ik ziek ben, en dat 
Hij de Medicijnmeester is, dien ik van noode heb. 
Helaas, hoe menigmaal speel ik vast en los met 
Christus; Hij bindt, en ik maak los; Hij bouwt op, 
en ik werp neder; Hij schikt een zaligheid op voor 
mij, en ik bederf ze ; ik val uit tegen Christus, en 
Hij komt wederom overeen met mij, twintigmaal op 
een dag; ik verbeur mijn koninkrijk en erfenis, ik 
verlies al wat ik heb, 'maar Christus komt achter 
mij en volgt, om te bukken en op te nemen Hgeen 
my ontvalt. Indien ik in den hemel was, en de kroon 
op mijn hoofd had, zoo de vrije wil mijn voogd 
was, ik zou den hemel verliezen; aangezien ik mij-
zelven verlies, wat wonder, dat ik mijnen Heere Je
zus zou laten gaan en verliezen. 0 ! 't is mij wel 
voor eeuwig, dat ik mijn vertrouwen bij Christus 
verbroken heb, en door de wet gansch niet van 
Hem kan borgen op mijn slechte en onwaarde schuld
bekentenis en geloof!'want mijn geloof en goede 
naam bij Christus is, dat ik een schepsel ben, waarop 
God geen vertrouwen wil zetten; ik was en ben nog 
omzet met beproevingen, en mij ontbrak een leids
man ten hemel. 0 wat heb ik te zeggen van dat 
voortreffelijke, opklimmende en uitmuntende goed, 
dat men noemt de genade Gods, den weg van vrije 
verlossing in Christus ! En als ik arme geringe, dood 
in de wet, verkocht, geboeid en gevangen was in de 
nauwste bewaarplaats van de gerechtigheid, dewelke 
is hel en verdoemenis, wanneer ik ellendig wicht, 

M i 



fi 
aam IHHli^^^BBHHH||H 

MR. SAMUEL RHETORFORT. 177 

mijn oog sloeg op den edelen Jezus, den eeuwiglijk 
vrïendelijken Jezus, den teederhartigen Jezus: ja 
wanneer' Hij eerst zijn oog op mij sloeg en mi] 
kende, bevond ik, dat Hij versmaadde, een prijs om 
iets bij wijze van loon te ontvangen van engelen ot 
serafijnen, of eenige van zijn schepselen, en daarom 
wilde' ik Hem daarvoor prijzen, dat het geheele 
heirleger van de verlosten rentevrij in den hemel zat. 
Onze bezitting is beter dan door koop; wij bezitten 
alles om niet; en aangezien onze eeuwige leenplicht 
is dankzegging; och! hoe smart het mg, dat ik riem 
maar halven dank en gebrokenen, lammen en bedorve-
nen lof te geven heb ; en zoo is mijn zilver niet goed 
noch gangbaar bij Christus, ware het niet, dat zgn 
vrije verdiensten 'tzelve en mij daarenboven gemunt 
en gewasschen hadden. En belangende mg'n stilzwij
gen ik zie er nu wat beter doorheen. Indien mijn 
hooo-e en verhevene, mijn Prinselijke en Koninklijke 
Meester zegt: Stil, zwijgt gij, spreek met, ik leg 
banden op u, zoo wil ik gaarne tevreden zgn ; laat 
mijn vuur gesmoord worden onder de asch, zonder 
licht ot vlam, ik kan het niet helpen; ik ontvang 
wetten van mijn Heere, maar ik geef er geen. be
langende uw reize naar F. gg' doet wel, dat gij die 
opvolgt; het veld is Christus' gewoon bed; een reis-
bed is liefelijk voor den Beminde hier m dit lager
huis Misschien, en wie weet of onzen Heere heeft 
eenige hoofdmannen, waarnaar gg' gezonden wordt; 
aangezien uwe toornige moeder u logement en ver
blijf' in het huis bij haar weigert, zoo moet Chris
tus roeping tot onbekende aangezichten uw tweede 
wind zijn, aangezien gij den eersten met kunt hebben. 
Och dat onze Heere wederom met een nieuw be
zoek dit deel van verwelkte en dorre heuvelen van 
onzen weduwberg Zions wilde bevochtigen ! Mgn lieve 
broeder! ik zal het mijn troost rekenen, indien gg 
van mij spreekt tot onzen Beminde; waar gg ook 
zijt, ik ben uwer gedachtig. Och, dat de Heere nog 
het licht der maan in Schotland wilde maken, ge
lijk het licht van de zon, en het licht der zon ze-
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venmaal helderder! Wat mij aangaat, alsnog heb ik 
geen antwoord ontvangen, waar te gaan. Ik wacht, 
o dat Jezus mijn liefde had! laat de zaken zich 
schikken, zooals zij willen, ik heb iets meer te doen 
met Christus; doch ik wilde gaarne, dat wij nader 
waren. Nu, de grootste Herder der schapen, de God 
des vredes zelve, bevestige en versterke u tot den 
dag zijner komst. 

De uwe in zijn beminnelijken en 
zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL EHETOKFOBT. 
Aberdeen, 9 September 1637. 

Aan mevrouw Carleton. 

DE 173STE B E I E P . 

• 

Mevrouw ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Mijn ziel 
verlangt nog eens wederom onder ulieden te zijn, 
en te beschouwen de schoonheden des Heeren, die 
ik gaarne in zim huis zag ; maar ik weet niet of Hij, 
in Wiens handen al onze wegen zijn, het dienstig 
oordeelt tot zijn eer. Ik weet, ik ben aan mijn Heere 
onderwerping des geestes schuldig, aangenomen zelfs, 
Hij verandert mij in een steen of zoutpilaar. Och, dat 
ik die was, waarin mijn Heere kon verheerlijkt wor
den. Aangenomen, dat mij een kleine hemel werd 
gegeven, om eer voor Hem te koopen voor menschen 
en engelen. Aangenomen, dat mijn missen van zijn 
tegenwoordigheid en afscheiding van Christus een eer
pilaar ware, zoo hoog als tien hemelen, voor Christus' 
eer, om er op te staan boven geheel de wereld! 
Wat ben ik bij Hem? Hoe klein ben ik, al stonden 
mijn vederen uitgebreid zoo breed als het morgen
licht, bij zulk een hoogen, zulk een verhevenen, zulk 
een nooit genoeg verwonderden en heerlijken Heer? 
Mijn beproevingen zijn zwaar, vanwege mijn droeve 
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sabbatten; maar ik weet zu zun minder dan mun 
hooee tergingen. Ik zoek niet meer, dan dat Chris
tus maar de Winner en ik de verliezer zrj, opdat 
Hii geroemd en verhoogd, en ik verlaagd mag wor
den en mün waardigheid in bet stoi gelegd worden 
voor zun eer. Och! dat gebeel Schotland met een 
eenpari'gen uitroep Christus wilde yerhoogen, en dat 
S n Naam boog geëerd werd in dit land! Ik bevind 
zelfs de uiterste 'boorden van Christus hooge voor
treffelijkheid en diepe zoetheid een hemel, en een 
wonder van de aarde. 0, wat is Hij zoo ik kon 
komen in te zien in de binnenste zijde! Och, ik ben 
droog geloopen van te beminnen, en te bewonde
ren, en te aanbidden dien Grootsten. en Allerver-
wonderlijksten! 't Smart en pijnigt mij, ik heb geen 
halve liefde voor Hem. Helaas! wat kan mnn drup
pel doen tot zijn groote zee! Wat winst is het voor 
Christus, dat ik mijn kleine sprankel m zijn groot 
vuur geworpen heb? Wat kan ik Hem geven? Och, 
dat ik liefde had om duizend werelden te vullen, 
opdat mijn ziel geheel daarvan ontledigen mocht op 
Christus! Ik oordeel dat ik nu billijke reden heb, 
om mün deel te laten varen van eenige hoop ot 
liefde, die ik heb op dit schuim en uitschot van 
den droesem van Gods werken in deze ijdele aarde. 
Ik ben dezer stormige wereld, wier vriendelijkheid 
en harttooverij van ijzer is gemaakt ot van een 
woest zee-eiland, waar nooit een schepsel op logeerde, 
niet een opslag van miin oog schuldig. Ik ben de
zelve geen liefde, geen hoop schuldig. En daarom, 
och' of mün liefde en mnn ziel daaromtrent dood 
was. Wat 'ben ik verbonden aan dit buis van mijn 
vreemdelingschap? Buiten God en dien beminneln-
ken Jezus Christus, heeft miin ziel zoo weinig a n 
in al wat God gemaakt heeft, dat ik het als mets 
acht. Nademaal ik der wereld schuldenaar met 
ben, zoo wensch ik vrijgesteld te worden van alle 
vertrouwen op iets anders, dan op mijn Heere, op
dat Hn voor mij mag zijn, en znn mijn eemge, 
eenige, eenige Heere, dat Hij mag zijn het mor-
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gen- en avondgetij, de top en de wortel van mijn 
vreugde, het hart en de bloem, en de pit van al mijn 
zielsvermaak. 0, laat mij nooit eenig schepsel in 
mijn hart en in mijn vertrouwen herbergen! Laat 
het huis voor Hem zijn; ik ben blijde dat de droeve 
dagen een deel van de pracht van mijn kort leven 
afsnijden, en dat mijn schaduw, zelfs terwijl ik lijd, 
lang wordt, en dat mijn avond haast. Ik heb reden 
om met al mijn hart 't huis lief te hebben, en om 
de bekwame gelegenheid van den dag waar te ne
men, om te haasten tot het eind van mijn reis, eer 
de nacht aankomt, waarin een mensch niet kan zien 
te wandelen of te werken. Opdat ik eenmaal na 
mijn vallen, zoo vermoeid en afgemat als ik ben, 
mag invallen in Christus' schoot en tusschen zijn 
borsten; ons gevangenhuis kan ons beste vaderland 
niet zijn. Deze wereld ziet er niet uit gelijk de 
hemel en de gelukzaligheid, waarin onze vermoeide 
zielen wilden zijn; en daarom ware het goed, naai
den wind te gaan zoeken, en onze zeilen op te ha
len naar ons nieuw Jeruzalem : want dat is ons best. 
Gedenk een gevangene bij Christus. Genade, ge
nade zij met u. 

Aberdeen, 1637. 
De uwe in zijn eenigen Heer en Meester, 

SAMUEL BHETORFOBT. 

Aan mijnheer Craighall. 

DE 174STE BRIEF. 

Mvjnheer ! 

Ik heb een brief van uw HoogEdelheid ontvan
gen, van C. en een andere onlangs van A. B. waarin 
ik uw HoogEdelheid in verlegenheid vind, wat te 
doen. Maar laat mij uw HoogÈdelh. bidden, dat gij 
niet toelaat, dat gij de waarheid en Christus zoudt 
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misvallen, omdat zij schijnen te strijden tegen uw 
vrede en gemak. Mijnheer, gedenk, dat het een ge
vangene aan u geschreven heeft: zoo waarachtig als 
de Heere leeft, indien gij uw hand met andere af
valligen in dit land aanlegt, om den eertijds schoonen 
tabernakel van Christus in dit land neer te werpen, 
en gij met hen samendoet, in den antichrist een 
haarbreed te verwelkomen in Schotland, zoo is er 
toorn uitgegaan van den Heere, tegen u en uw huis. 
Indien de schrik van een koning u heeft bevangen, 
en uw HoogEdelh. hoopt te slapen in uw nest, in 
vrede, en de naaste kust te nemen. Vele wegen zijn 
er, al te veel wegen om zich aan Christus te ont
trekken, door eenige kwalijk gewasschene en vuile 
onderscheidingen. Maar verzeker u, aangenomen dat 
een koning u verzekerde, hij wilde uw God zijn voor 
dat stuk van dienst, (gelijk hij nooit zijn zal,) uw 
leemen God zal sterven; en uw vleescbelijke raad
gevers, als uw geweten tegen u zal stormen, en gij 
tegen hen zult klagen, zullen zeggen: wat gaat ons 
dat aan? Geloof niet dat Christus zwak is, of dat 
Hij niet machtig is, zalig te maken; van twee vu
ren, die gij niet voorbij kunt. neem het minste; 
eenige weinige jaren zullen ons alle uitbrengen in 
ons zwart voor onzen Richter. De eeuwigheid 
is u nader dan gij wel denkt; in een koers van 
afwijking te gaan, wanneer een verlicht geweten 
woelende is, en u in 't aangezicht ziet, en binnen u 
roept, dat gij op een kwaden weg gaat, is een stap 
tot de zonde tegen den Heiligen Geest. Of velen van 
dit land zijn nabij de zonde, of anders weet ik niet 
wat zij is. En indien dit, waarvoor ik nu lijd, niet 
zij den weg des vredes, en des Konings hoogen weg 
ter zaligheid, zoo geloof ik, dat er gansch geen 
weg is; daar is op den we^ ten hemel zulk een 
breedte en ruimte niet, gelijk de menschen geloo-
ven. Al is de dag Christus' dag niet, de morgen zal 
zijne zijn. Ik geloof zekerlijk, onze Heere zal de 
oude woeste plaatsen en zijn geruïneerd huis in 
Schotland weder opmaken en deze woestijn zal nog 
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bloeien als de roos. Mijn zeer waarde en lieve Heer, 
wacht op liem, die zijn aangezicht verbergt voor 
den huize Jakobs, en ziet uit naar hem. Wacht ge
duldig nog een weinig op des Bruidegoms terug
komst, opdat uwe ziel mag leven, en gij u moogt 
verblijden met des Heeren erfdeel; ik durf mijn leven 
en ziel daarvoor te pand stellen, indien gij dezen 
storm met den nedergedrukten Christus ondergaat, 
uw lucht zal ras opklaren, en uw schoone morgen 
zal krieken. Denk, gelijk het in der waarheid is, 
dat Christus nu even zegt: Wilt gij Mij ook ver
laten? Gij hebt een schoone gelegenheid, om aan 
Christus nu dienst te doen, indien gij nu bij Hem 
wilt blijven, en missen een nachtslaap met uwen 
lijdenden Zaligmaker een uur, nu wanneer Schotland 
in slaap gevallen is, en Christus verlaat, om voor 
zichzelven te strijden. Ik belijd, dat ik zelfs maar 
een zwak mensen ben; als ik eerst tot Christus 
veld kwam, had ik niets om dezen oorlog staande 
te houden, of om mij dezen strijd door te helpen, 
en ik ben nog weinig'beter; maar sinds dien tijd vind 
ik bekwaamheden, wagentuig en sterkte van den 
geheiligden oversten Leidsman, den Vorst onzer 
zaligheid, die door lijden volmaakt is geworden; ik 
acht het lijden voor Christus een komngsleven. ik 
bevind, dat ons gebrek ons geschikt maakt voor 
Christus; en hoewel uwe HoogEdelheid schrijft dat 
gij wanhoopt, tot zulk een gemeenschap te geraken, 
'twelk ik niet wilde dat gij denken zoudt, nochtans 
zoo gij edelmoedig en kloekmoedig wildet avonturen, 
in uw' staat, plaats en eer over te maken aan Chris
tus, voor zijn eer, die nu in gevaar is, Hij zou u 
minnelijk en ruim vergelden, en u een Koningswoord 
tot een vergelding geven; waag het op Christus 
woord, kom, en ik durf zweren, gij zult zeggen, 
gelijk er staat, Ps. 16 :7 : Ik loof den Heere, die 
mij' raad gegeven heeft. Mijn zeer waarde Heer, vele 
oogen in beide de koninkrijken zijn op u, en het 
oog onzes Heeren is op u; kwijt u mannelijk voor 
Christus: verderf dit goede spel niet; onderschrijf 
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een onderwerping in 't wit, en geef het in Christus' 
handen; verkrijg, verkrijg de zegeningen en gebe
den van uwe 'zuchtende' en bedroefde moederkerk, 
die uw hulp zoekt; verkrijg Christus1 schuldbeken
tenis, die een Koning van zijn woord is, voor een 
honderdvoud meer in dit leven. Indien een zwak 
niensch een belofte aan een koning had gedaan, om 
Christas te laten varen, (als wij zien op vleesch en 
bloed, verwonder ik mij daar niet eens over, mis
schien mocht ik zelfs slimmer gedaan hebben) maar 
doet er geen verder schuld toe, mits voor te gaan, 
op zulk een ergerlijken en vuilen weg. Gedenk, dat 
er een wee is: wee hem, door wien de ergernissen 
komen. Dit wee kwam uit Christus' mond, en het 
is zwaarder dan het wee van de wet; het is de 
wraak des Middelaars, en die is dubbele wraak voor 
degenen, die verlicht zijn. Bevrijd uzelven van on
geoorloofde angst omtrent raad nemen en besluiten. 
Als de waarheid tot uw hand is gekomen, zoo gaat 
niet wederom een nieuwer onderzoek maken omtrent 
de waarheid, het is licht, het geweten te doen ge-
looven gelijk gij wilt, niet gelijk gij weet; het is 
licht, uw licht gevangen te zetten, en Gods waar
heid in ongerechtigheid ten onder te houden; maar 
de gevangene zal losbreken tot uw onvergelijkelijke 
pijniging. Vrees uw licht, en ontzie hetzelve, want 
zij is van God. Denk wat een eer het is, in dit le
ven ook opgeteekend te staan, voor de volgende 
eeuwen, onder Christus' getuigen, als staande tegen 
des antichristes weder inkomen; ik weet zeker, dat 
nw licht uitziende naar twee wegen, en naar twee 
zijden, schande brengt over den koers, dien zij u 
raden te volgen. De weg, die salveert, en deelge
noot is met den rook van deze vette wereld, en met 
het gemak, ruikt sterk naar den vuilen en valschen 
weg. De Vorst des vredes, Hij, die den grooten Her
der der schapen wederbracht van de dooden, door 
het bloed des eeuwigen Verbonds, bevestige u en 
geve u gezond licht, en rade u Christus te volgen. 
Doe mijn verplichte dienstgroeten aan mijnheer 
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uw vader en uwe moeder, en uwe vrouw. Genade zij 
met u. 

Uw HoogEdelheids verplichtste tot alle gehoor
zaamheid in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOKFORT. 
Aberdeen, 10 Augustus 1637. 

Aan Johanna Gordon. 

D E 175STE B E I E F . 

Mijne zeer lieve en liefhebbende zuster! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verlang 
van u te hooren ; ik vermaan u, dat gij den hoogen 
weg opslaat naar des Konings stad, die met geweld 
moet ingenomen worden; uw achternamiddag-zon 
daalt; de tijd zal u broos leven verteren, gelijk een 
worm, die knaagt aan den wortel van een Meibloem; 
leen Christus uw hart, zet Hem daar als een zegel, 
neem Hem binnen u, en laat de wereld en de kin
deren aan de deur staan ; zij zijn u niet; maak uzelven 
en hen voor uwen rechten eigenaar Christus; het is 
goed, dat Hij uw Man en hun Vader is, hoe kan 
men een stervend mensch missen, als God zijn plaats 
vervult; geef uren van den dag aan 't gebed, val 
Hem moeielijk, indien ik zoo mag spreken, verdrie
tig, zijt dikwijls aan zijn poort, geef zijn deur geen 
rust, 'ik kan u zeggen, Hij zal gevonden worden. 
O wat een zoete gemeenschap is er tusschen Hem 
en mij! Ik ben in gevangenis gesteld, maar Hij niet; 
Hij heeft mij beschaamd gemaakt met zijn vriende
lijkheid, Hij is tot mijn gevangenis gekomen, en weg 
geloopen met mijn hart, en met al mijn liefde; wel 
moet het Hem bekomen; ik wensch dat mijn liefde 
nooit een eigenaar krijgt dan Christus ; loei, foei die 
oude minnaars, die ons zoo lang van een gehouden 
hebben, wij zullen niet scheiden. Hij en ik_ zullen 
gehoord worden, eer hij uit den greep van mijn han-
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den geraakt; ik beding met Christus te worstelen, 
eer ik Hem kwijdscheld; maar mijn liefde tot Hem 
heeft mijn ziel 'm een koorts gebracht, en daar is 
»een verkoeling in mijn koorts, voordat ik dadelijke 
bezitting van Christus krijg. 0 sterke, sterke liefde 
Jezus, gij hebt mijn hart gewond met uw pijlen! o 
pijn' o 'pijn van liefde voor Christus, wie zal mij 
helpen prijzen? laat mij uw gebeden hebben. Genade 
zij met u. , 

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

13 Maart, 1637. 

Aan Crissai Fullerton. 

DE 1768TE BKIEP. 

Lieve zuster! 
Ik vermaan n in den Heere, dat gij zoekt eene 

zaak, 't goede deel van Maria, dat van u niet zal 
genomen worden; zet uw hart en ziel op de erfenis 
der kinderen. Deze leemen afgod, de wereld, is maar 
voor bastaarden, en gij zijt zijn wettig geboren kmd. 
Leer de wijze, gelijk uw lieve moeder u voorge
gaan is, van te kloppen aan Christus' deur. Me
nige aalmoes van barmhartigheid heeft Christus haar 
gegeven, en Hij heeft nog overvloed over, om aan 
u te geven. Gij zijt het zaad van de geloovigen, en 
geboren binnen 't verbond, grijp u recht aan; ik 
wilde Christus Jezus niet verwisselen voor tien we
relden van heerlijkheid. Ik weet nu (gezegend zij 
mijn Leermeester) hoe men het slot sluit, en hoe 
men de deur van mijn Bemind- ontgrendelt, en Hij 
verwelkomt een armen vreemdeling, als Hij tot zun 
huis komt, ik ben opgezwollen en voldaan met de 
liefde van Christus, die beter is dan wijn; het is een 
vuur in mijn ziel, laat de hel en de wereld daar 
water opwerpen, zij zullen zich niet beteren ; ik heb 
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nu de rechte deur van Christus gekregen, ik prijs 
Hem u aan boven alle dingen; kom en bevind den 
geur van zijn adem; zie, of zijn kussen niet zoet 
zijn ; Hij begeert niet beter, dan dat men veel werks 
van Hem maakt, zijt gemeenzaam met Hem, en gij 
zult welkomer zijn ; gij weet niet hoe gaarne Chris
tus al uw liefde had; denk niet, dat het maar in
beeldingen en kinderspel is, waarover wij geraas 
maken, ik wilde er niet voor lijden, indien het zoo 
was, ik durfde mijnen hemel daarvoor te pand stel
len, dat het is de weg tot de heerlijkheid. Denk 
veel aan de waarheid, en acht ze veel, en heb een 
afkeer van de wegen, die van menschen versierd 
zijn in den dienst Gods. De genade van Christus zij 
met u. 

Aberdeen, 
14 Maart, 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

Aan Patr ick Corsen. 

DE 177STE BRIEF. 

Lieve, en liefhebbende vriend 

m ü 

Ik kan niet nalaten, op het aanhouden van den 
brenger dezes, u te vermanen, dat gij de liefde van 
uw jeugd aan Christus opdraagt, en dat gij heden, 
terwijl uw zon hoog is, en uw jeugd u dient, den 
Heere en zijn aangezicht zoekt, want daar is niets 
buiten den hemel zoo noodig voor u als Christus, 
en gij kunt niet onwetende zijn, of uw dag zal ein
digen, en de nacht des doods zal u roepen van de 
genoegens van dit leven, en een vonnis geven in den 
doodstaat voor eeuwig, zoolang als God leeft. De 
jeugd is gewoonlijk een post en gereede knecht voor 
de satan, om voor hem bezig te zijn, want zij is een 
nest voor begeerlijkheid, vloeken, dronkenschap, 
lasteren van God, liegen, hoogmoed en ijdelheid. O 
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dat er zulk een hart in u was, dat gij den Heere 
vreesdet, en dat gij uw lichaam en ziele tot zijnen 
dienst toewijdet! wanneer de tijd komt, dat de ban
den van uwe oogen zullen breken, en uw aange
zicht bleek zal worden, en armen en beenen zullen 
beven, en uw adem koud zal worden, en uw arme 
ziel zal zien uit uw leemen gevangenhuis, om in 
vrijheid gesteld te worden, dan zal een goed ge
weten, en uws Heeren gunst, al des werelds heer
lijkheid waardig zip. Zoek dezelve als uw krans 
en kroon. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 

SAMUEL RHETOBFORT. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

Aan Johannes Carsen. 

DE 178STE BEIEF. 

Mijn beminde en lieve vriend! 

Een iegelijk zoekt God niet, en veel minder vin
den zij Hem', omdat zij niet recht zoeken. Hij moet 
gezocht worden verre boven alle dingen, indien de 
menschen wilden vinden, 'tgeen zij zoeken; laat 
pluimen en schaduwen voor kinderen, en ga, zoek 
uw beminde. Uw eenig werk in de wereld, is, Chris
tus te vrijen; doe dan alle minnaars weg van znn 
huis, en laat Christus al uw liefde hebben, zonder 
die te deelen of te halveeren, zij is klein genoeg, 
al was er meer, het dienen van de wereld en van 
de zonde heeft maar een slecht loon, en rook in 
plaats van genoegens, en maar een nachtdroom voor 
ware rust der ziel; ga waar gij wilt, uw ziel zal 
niet gezond slapen, dan in Christus' schoot. Kom 
tot Hem in, en leg neder, en rust op den gedooden 
Zoon Gods, en zoek naar Hem; ik zocht Hem, en 
nu acht ik al de wormstekige genoegens, en van de 
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mot verteerde heerlijkheid buiten den hemel niet een 
vijg waard, sinds ik Hem gevonden heb, en alles in 
Hem, wat mij kan ontbreken, en wat ik kan wen-
schen. Hij heeft mij tot een koning op de wereld 
gemaakt. Vorsten kunnen mij niet overwinnen. Chris
tus heeft mij den huwelijkskus gegeven, en Hij heeft 
mijne huwelijksliefde, wij hebben een volkomen com
pact gemaakt, 'tgeen aan geen van beide zijden zal 
terug gaan. Och, of gij en allen in dat land wist, wat 
zoete voorwaarde van vrede tusschen Hem en mij 
zijn! Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETORFORT. 

Aberdeen, 11 Maart 1637. 

Aan mevrouw Boyd. 

DE 179STE BRIEF . 

Mevrouw ! 

Ik wilde al eerder aan uw Ed. gesebreven hebben, 
maar het heeft mijn lust benomen om aan iemand 
te schrijven, dat de menschen gelooven, dat in mij 
datgene is, 'tvvelk ik weet, dat er niet is, want het 
is licht, het geloof te stellen op een openbare markt, 
maar helaas zij is zoo ras niet zoet te maken voor 
't oog van Christus. Mijn Heere ziet, dat ik een af
gemat mensch, en verre van achteren ben, ik heh 
veel liefde van Christus gekregen, maar ik geef Hem 
weinig of niet wederom ; mijn witte zijde komt uit 
in 't papier bij de menschen, maar thuis en van bin
nen vind ik veel zwart werk, en groote reden van 
een laag zeil en van weinig roem, doch alhoewel 
ik zie, dat de beschuldigingen waarachtig zijn, zoo 
is toch de wijze waarop de verzoeker die aandringt, 
oneerlijk, en in mijn oordeel guitachtig. Mijn vrede 
is, dat Christus' koopers vinden kan, en zijn waren 
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van zaligmakende genade uitlaten kan aan zulk een als 
ik ben. Ik wensch, dat alle belijders op genade ver
lieven mogen, al onze gezangen behoorden te zijn 
van zijn vrije genade, wij zijn maar al te loom en 
te zorgeloos in die te zoeken, het is al onze rijk
dom, dien wij hier hebben, en 't is de heerlijkheid in 
de uitbotting. ik wenschte te kunnen de vrije ge
nade recht voor te stellen ; ik was eens onder de wet, 
de wet eigen, en onder een vloek, maar de genade 
bracht mij van onder dien harden heer, en ik verblijd 
mij, dat 'ik de genade om niet heb; ik betaal aan 
niemand schatting voor den hemel, aangezien mijn 
land en erfenis komt van Christus, mijn nieuwen Ko
ning; oneindige wijsheid heeft deze voortreffelijke 
weg, van om niet alles te krijgen, voor zondaars 
verzonnen; het is een betere weg ten hemel, dan de 
oude weg, die in Adams dagen was, zij heeft dit 
schoone voordeel, dat niemands ledigheid en gebrek 
Christus de handen bind, of zijn zaligheid verhin
dert, (en dat is verre best voor mij) maar onze 
nieuwe Landheer stelt de namen van bankroetiers 
en verlorene erfgenamen van Adam, en van bede
laars, en kreupelen en blinden, in de vrije privilegie-
brieven. De hemel en de engelen mogen zich ver
wonderen, dat wij zoo een uitgang van zonde en hel 
gekregen hebben ; zulk een uitgang van achteren uit 
de hel, als Christus gemaakt heeft, en waardoor hij 
de gevangenen uitgebracht heeft, is meer dan mijn 
arme schrale gedachten bevatten kunnen. Ik zou 
het lijden heerlijkheid achten (en ikben er somtijds 
niet verre van) indien mijn Heere mij een nieuw aal
moes van vrije genade wilde geven. Ik hoor, dat de 
bisschoppen voornemens zijn mij te bannen, maar 
om meer genade, en om geen ander loon, zou ik 
het verwelkomen ; de stukken van dit leemen huis, de 
aarde, en de andere zijde van de zee, zijn mijns Va
ders; indien mijn zoete Heere Jezus mijn lijden 
wilde doen uitspruiten, met een nieuwe mate van 
genade, ik was een rijk man, maar ik heb nu in 
langen tijd zulke hooge springvloeden niet gevon-
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den, als voordezen. De zee is afgeloopen, en de 
wind van zijn geest is stil, en ik kan geen wind 
koopen, noch met smeekingen de zee wederom doen 
vloeien; alleen wacht ik op de banken en op de 
zijde van den oever, totdat de Heere een volle zee 
zénde, opdat ik met opgehaalde zeilen Christus moge 
verhoogen, nochtans droefheid over zijn afwezen is 
zoet, en zuchtingen met, heb ge niet gezien, die mijn 
ziel lief heeft, hebben haar eigen vermaak. O, dat 
ik mocht honger vergaderen, tegen zijn lang ver
wachte wederkomst; het ware wel met mijn ziel, 
indien Christus ware het element, mijn eigen ele
ment, en indien ik in Hem liefde en adem uitliet; 
en indien ik niet kon leven zonder Hem; ik geel 
mij zelven geen vrijheid om te lachen, wanneer Hij 
weg is, doch Hij verlaat nooit het huis, of Hij laat 
drinkgeld na, en een pand, van dat Hij weder 
zal komen; wee, wee mij, indien Hij weg ging, en 
al 't zijne met Hem nam; zelfs van Hem te droomen 
is zoet, een huis te bouwen van kwijnende wen-
schen na zijn wederkeeren, een web te spinnen van 
droefheid en zorg, flauwten en zuchtingen, 'tzij droog 
of vochtig, zooals zij mogen zijn, omdat het Hem 
niet wachten kan, (indien ik zoo mag spreken) een 
bezoek te geven, of' een arm vriend te komen zien, 
verzoet en verkwikt de gedachten van het hart; een 
mistige dauw zal zijn in plaats van regen, en zal 
eenig goed doen, en eenige groente houden in de 
kruiden, totdat onzes Heeren wolken nederdruipen 
op de aarde, en een bevochtiging van regen zenden. 
"Waarlijk, ik acht Christus mistige dauw een wel
kome 'boodschap van den hemel, totdat mijns Hee
ren regen valt; smart en angst heb ik wegens des 
Heeren wijngaard in Schotland, hoewel de Vader 
van het huis een kind omhelst, en hem voedt en 
kust, zoo is het toch droefheid en smart voor de 
kinderen, dat onze arme moeder haar afscheid heeft 
gekregen, en dat onze Vader het huishouden opge
geven heeft; het is droeve zaak, te zien, dat onze 
Vader en Moeder zoo kwalijk overeenstemmen, doch 
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de bastaarden vragen daar niet naar, als zij maar 
jevoed worden. O Heere, werp geen water op 
ïchotlands rookende kool. Het is een vreemde poort, 
door welke de heiligen ten hemel gaan; onze vij
anden eten en drinken ons, en wij gaan ten hemel 
door hunne buiken en magen, en zjj braken Gods kerk 
onverkookt in hun handen, en zelfs als wij van hen 
in gevangenissen opgesloten zijn, zoo vorderen wij 
nog in onze reis. Doe mijn gedienstige groeten 
aan mijn heer, uw vriendelijken zoon, die mij vrien
delijk was in mijn banden, en zich niet schaamde 
mij te erkennen; ik zoude verblijd zijn, indien Chris
tus nu den morgendienst kreeg van zijn leven in 
zijn jonge jaren, het zou hem wel passen, aan 
Christus zijn jonge en groene liefde te geven, indien 
hij wilde een indruk ontvangen van Christus stem
pel; ik wilde van hem begeeren, dat hij naar Chris
tus mocht zoeken, want de edelen zijn nu droge 
vrienden van Christus. De genade van God, onzen 
Vader, en de goedwilligheid Desgenen, die in het 
braambosch woonde, zij met uw Ed. 

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

SAMUEL KHETOKFOKT. 

Aan de vrouw Cardones de oude. 

DE 180STE BKIEF. 

Waarde en iveïbeminde in den Heere! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ver
lang van u in geschrift te hooren, opdat ik mag 
weten, hoe uwe ziel vordert. Mijn begeerte en ver
langen is, te hooren, dat gij in de waarheid wandelt, 
en dat gij tevreden zijt, den versmaden, doch zeer be-
minlijken Zoon Gods te volgen; ik kan niet anders, 
dan Hem u aanprijzen, als uw man, uw beminde, 
uw deel, uw troost, en uwe vreugde; ik spreek dit 
van dien beminlijken, want ik prijs en beveel aan, 
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naardat ik bevind, Hij heeft een verdrukten gevangene 
met zijn zoete vertroostingen bevochtigd, Hi} was 
mijn ziel altijd weldadig, maar nooit zoo vnendelrjk 
als nu in mijn grootste verlegenheden, ik houd mid
dag- en avondmaal met Christus, Hij bezoekt mijn 
ziel m«t liefdebezoek in de nachtwaken. Ik verzeker 
mijn ziel, dat dit is de weg ten hemel, en zijn eigen 
waarheid, waarvoor ik nu lijde. Ik vermaan u in den 
naam van Christus, te blijven in de waarheid, die ik 
u overgegeven heb, verzeker uw ziel van Christus, 
want uw dag nadert aan zijn eind. Velen keeren nu 
achterwaarts, die Christus vrienden schenen te zijn, 
en toonen zich niet getrouw aan Hem, maar zijt gij 
getrouw tot den dood, en gij zult de kroon des levens 
hebben. De spanlengte van uwe dagen, waarvan de 
Geest Gods spreekt, Ps. 39 zal binnenkort tot een 
vingerbreed, en eindelijk tot niet komen. 0 hoe zoet 
en troostelijk zal het feest van een goed geweten 
voor u zijn,- als uw oogbanden zullen breken, uw aan
gezicht bleek, en de adem koud worden, en uwe arme 
ziel zal zuchtende komen tot de vensteren van het 
leemen huis van uw stervend lichaam, en zal ver
langen om er uit te zijn, en dat de deurbewaarder 
de deur mocht openen, opdat de gevangene in vrij
heid gesteld worde. Gij nadert tot de waterkant, 
zie naar uwe rekeningen, vraag naar uw Leidsman, 
die u naar de overzijde zou nemen, laat de wereld 
uw deel niet zijn, wat hebt gij van doen met dood leem, 
gij zijt geen bastaard, maar een wettig geboren kind, 
zèt dan uw hart op de erfenis, ga voor 's hands op, 
en bezie uw logement, zie daar al uw Vaders ka-
meren in den hemel, in uws Vaders huis zijn vele 
woningen. De menschen nemen een gezicht van de 
landerijen, eer zij die koopen; ik weet, Christus heeft 
de koop alreeds gemaakt, maar zijt gij gaarne m 
het huis, waar gij naar toe gaat, en zie het menig
maal. Zet u hart op de dingen die boven zijn, waar 
Christus is, ter rechterhand Gods. Wek uw man op, 
om zijn eigen Vaderland thuis te behartigen; raad 
hem, 'dat hij barmhartig handele met het arm volk 
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Gods onder hem, zij zijn Christi, en niet zijne; 
daarom verzoek hem, dat hij hen barmhartig en 
goedertieren handelen, en dat hij goed zij aan hunne 
zielen. Ik verzoek, dat gij aan mij schrijft, misschien 
vergeet mij mijn Gemeente ; maar mijne getuige is 
in den hemel," ik vergeet haar niet, zij zijn mijne 
zuchtingen des nachts, en mijne tranen des daags. 
Ik acht mij, gelijk een man, die van de vrouw van 
zijne jeugd' is afgerukt. O Heere, zijt mijn richter; 
wat vreugde het voor mijn ziel zou zijn, te hoo-
ren, dat mijn predikdienst den Zone Gods onder hen 
gelaten heeft, en dat zij in Christus wandelen! Mijn 
hartelijke gebiedenis aan uw zoon en dochter; be
geer van hen van mijnentwege, dat zij den Heere in 
hunne jonkheid zoeken, en Hem den morgentijd van 
hunne dagen geven; doe hun kennis hebben van 
Gods Woord en van 't gebed. Genade zij met u. Bid 
voor den gevangene van Christus; in mijn hart ver
geet ik u niet. 

Uw wettig en liefhebbende herder in 
zijn eenigen Heere Jezus, 

Aberdeen, SAMUEL BHETOKFOBT. 
6 Maart 1637. 

Aan Mr. Jacobus Hamilton» 

DE 181STE BEIEF. 

Eerwaarde, en zeer geliefde in onzen Heer el 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Onze vriend
schap is .noch in lichamelijke tegenwoordigheid, 
noch in papier, maar als van zonen aan denzelfden 
vader, en die lijden voor denzelfden vader. Laat nie
mand twijfelen, of de staat van ons geschilpunt, 
waarop wij nu gedwongen zijn te staan door balling
schap en gevangenis te lijden is, of Jezus over zijn 
kerk zou heerschen of niet? Och, of mijn zondige 
arm de kroon op zijn hoofd kon houden, al zou zij 
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van zijn schouderblad afgeslagen worden! Belan
gende uw volgende en gevreesde beproeving, mijn 
allerliefste in onzen Heere Jezus, helaas, wat ben 
ik, dat ik zou spreken, om een krijgsknecht van 
Christus te troosten, die honderdmaal meer gedaan 
heeft voor die waarde en eerwaarde zaak, dan ik 
kan doen? Maar ik weet, degene, die de _wereld 
niet waardig was, wandelde op en neder in wil
dernissen en op bergen, en in holen en spelonken 
der aarde, en zoo lang er een lid van Christus ver
borgen lichaam buiten den hemel is, zoo moet dat 
lid slagen lijden, totdat onze Heere Jezus dat lid 
binnen de poorten van 't nieuwe Jeruzalem intrekt, 
'twelk Hij niet zal mankeeren eindelijk te doen; 
want niet'een teen of vinger is er van dat lichaam, 
of het zal binnen de stad ingenomen worden. Wat 
kan ons deel zijn in dezen gevestigden strijd tusschen 
het Lam en den draak, dan de pijlen _ te ontvangen 
in lijdzaamheid, dewelke van ons afstuiten op onzen 
zoeten Meester, of liever raken eerst op Hem, en 
stuiten dan van Hem af op zijne dienstknechten. Ik 
acht het een zoete noordewind, die eerst waait op 
het schoone aangezicht van den voornaamsten on
der tienduizenden, en dan op onze zondige en zwarte 
aangezichten aankomt. Wanneer de wind eens van 
Hem afwaait op mij, zoo acht ik, dat ze een zoete 
geur van Christus 'heeft, en zoo moet ze iets meer 
zijn dan een enkel kruis. Ik weet, gij hebt een wacht 
omtrent u, en uw trein en oppassers tot uwe be
veiliging, zijn ver boven het geweld of bedrog van 
van uwe vervolgers; het is goed, dat wij inden strijd 
nabij ons oorlogshuis en sterkte zijn. Wij kunnen 
maar weinig doen, om diegenen te wederstaan, die 
ons vervolgen en tegenstaan, dan dat wij ons bloed en 
onze wonden kunnen bewaren voor den naasten dag 
van het gericht, wanneer onze klachten zullen gelezen 
worden, indien deze dag van Christus niet zij. Ik 
verzeker mij, de morgen zal zijne zijn. Belangende 
iets dat ik doe in mijne banden, wanneer nu en dan 
mij een woord ontvalt, helaas, het is zeer weinig; 
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ik ben uitnemend bedroefd, dat iemand zou denken, 
dat er iets zou zijn in zulk een gebroken en ledig 
r ie t ; dat n iemand 'he t mij toeschrijft, dat de vrije en 
niet gekochte wind, want ik gaf er mets voor, op 
een ledig riet waait, ik ben zijn overladen schulde
naar ; ik leg mij zelfs terneder, en al de voortreffe
lijkheid van de wereld stel ik laag, zeer laag, en 
Christus hef ik op omhoog; dat die Schoone, dat 
die Heilige lang, lang verheven zij. Mijn vloek over 
degenen, die Hem niet beminnen. O, hoe vroolijk 
zou ik zijn, indien zijn heerlijkheid groeide en sproot 
uit mijn banden en' lijden! Gewis, sinds ik zijn ge
vangene werd, heeft Hij de pi t en 't har t van mijn 
ziel verkregen. Christus is mij een nieuwe Christus 
geworden, en zijne liefde groener dan zij was, en nu 
strijd ik niet meer met Hem, zijne liefde zal het 
wegvoeren. Ik leg mijzelven onder zijne liefde neder, 
ik wensen te zingen' en zelfs onder ' t water te roe
pen en te verklaren, dat ik in zijn schuldboek ben, 
eeuwig aan zijn goedaardigheid verschuldigd; ik wil 
niet voorstellen, dat ik met Hem effen wil zijn, want 
dat zal niet wezen. Alles, alles zij voor eeuwig 
Christi. W a t verder beproevingen overig voor mij 
zijn, weet ik n ie t ; maar ik weet, Christus zal een 
behoudene ziel van mij hebben, aan de overzijde 
van ' t water, aan de andere zijde van de kruiden, 
ver boven het ongelijk dat menschen kunnen doen. 
Ik had maar een oog, en dat hebben zij ui tgesto
ken ; mijn eenige vreugde naast de bloem van mijn 
vreugde' was, Christus te prediken, mijn zoetsten, 
zoetsten Meester, en de heerlijkheid van zijn Konink
rijk; en het scheen hun geen wreedheid des armen 
mans een oog uit te steken; en nu ben ik zoekende, 

te zien, of lijden den lof van mijn Schoone zal 
om Ulli l/C Ziltjli, VI iAJVAX̂li «v>ü ~~- • —— -JJ--
uitspreken ; en ik beproef of de tong van een stomme 
een toon of een van de fonteinen van Zion kan 
verhoogen, om de heerlijkheid van mijn Beminde 
te vorderen. Och, of Hij eenige heerlijkheid voor 
Zichzelven wilde trekken uit een stommen gevangene ! 
Ik ga zwanger van zijn Woord , ik kan niet verlost 
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worden; niemand wil hier mijn Meester hebben; 
helaas! wat schort er aan Hem in hunne oogen; ik 
dank u voor uwe gebeden; doe er lofzeggingen bij; 
naardat ik bekwaam ben, betaal ik met gebeden. 
Ik prijs, dat gij Christus' testament diep doorzoekt: 
ik wilde dat ik des dooden goeden wil in zijn zoet 
testament kon voorstellen aan zijne vrienden. Zeg 
tegen Christus de hartelijke gebiedenis van een ge
vangene; vrees niet, uwe tien dagen zullen door
gaan. Degenen die vergaderen zijn tegen den berg 
Zion; hun oogen zullen versmelten in hun oogenhol, 
en hunne tongen zullen hunne monden verteren; 
en Christus' verwelkt hof' zal in Schotland wederom 
groen worden. Mijn Heere Jezus heeft een woord, 
verborgen in den hemel voor Schotland, welk nog 
niet uitgebracht is. Genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOKFOBT. 

Aberdeen, 7 Juli 1637. 

Aan juffrouw Stuart. 

DE 182s™ BEIEF. 

Juffrouiv ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik ben 
bedroefd, dat gij het zoo kwalijk neemt, dat ik u 
niet geschreven heb; ik ben geoordeeld datgene te 
zijn, welke ik niet ben ; ik vrees, indien ik in 't vuur 
gesteld werd, dat ik versmelten zou en vervallen in 
potscherven van geschilderde natuur; want waarlijk 
ik heb weinig huisraad bij mij, die waardig is riet 
oog van Gods dienstknechten. Indien er iets van 
Christus in mij is, gelijk ik niet durf loochenen iets 
van zijn werk, is het maar een sprankel van een 
geleend vuur, 'twelk mijzelven nauwelijks kan ver
warmen, en weinig hitte heeft voor de bijstanders; 
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ik wilde dat gaarne hebben, 'twelk gij en anderen 
gelooven dat ik beb. Maar gijlieden zijt alleen ge
tuigen van mijn buitenste zijde en van eenige woor
den in papier. Och, dat Hij mij meer en meer wilde 
geven dan papier-genade of ongenade! ware het 
niet, dat gebrek mij pijnigde, ik zou al over lang 
ten huize uitgegaan zijn om te bedelen; maar 
Christus heeft mij eenigen honger gelaten, die meer 
hitte dan wijsheid heeft, en die menigmaal gereed 
is te zeggen: Indien Christus naar mij verlangde, 
als ik naar Hem, wij zouden niet lang vaneen zijn, 
en indien Hij mijn gezelschap zoo wel beminde als 
ik het zijne, zelfs' terwijl ik dezen brief aan u schrijf, 
wij zouden in elkanders armen vliegen. Maar ik 
weet, daar is meer wil dan verstand, flauwte en 
kwijnende liefde naar Christus, en geen wonder, 
want Christus' liefde zou heeten oogst hebben lang 
voor 't midden van den zomer; maar indien ik eenige 
liefde tot Hem heb, Christus heeft liefde tot mij en 
tegelijk verstand om zijne liefde te bestieren; en ik 
zie, het beste wat ik heb, heeft zooveel schuim bij 
zich, dat het mij en dat beste mocht vloeken; en 
al was om niet meer, wij hebben een Zaligmaker 
van noode, om zelfs de fouten en zwakheid van den 
nieuwen mensch te vergeven, en om weg te nemen, 
om zoo te spreken, onze godzalige zonden, of de 
zonden van onze heiligmaking, en den droesem en 
schuim van geestelijke liefde. Ach, ik ellendige! O 
hoe noodig is dan Christus' roeping, om te schuren, 
te reinigen en af te wasschen een leelijk oud lichaam 
der zonde, het rechte beeld des Satans. Ik weet niets 
zekerder, dan dat er voor Christus een ambt is on
der ons. Ik wensch om geen anderen ' hemel aan 
deze zijde van de laatste zee, die ik moet kruisen, 
dan dezen dienst van Christus, dat Hij mijn zwart
heid schoonheid, mijn doodheid leven en mijn schul
digheid heiligmaking maakt. Ik verlang zeer naar 
dien dag, wanneer ik heilig zal zijn. O, wat zijn er 
nog vlekken ongewassen! O, dat ik des luipaards 
en moormans huid kon veranderen, en verwisselen 
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die met iets van Christus' schoonheid! Indien mijn 
zwartheid en Christus' schoonheid door elkander ge
kaart was, gelijk wij plegen te spreken, zijn schoon
heid en vuilheid zou mijn vuilheid verteren; maar 
och, ik heb nog het gelaat en verf van den ouden 
Adam niet afgeworpen; ik vertrouw, dat de beste 
van ons een reuk heeft van dat walgelijke lichaam 
der zonde en der schuldigheid; zalig zijn zij voor 
eeuwig, die Christus kunnen gebruiken, en zijn bloed 
en dood te werk kunnen stellen, om van vuile zie
len zuiver werk te maken bij God. Ik weet, het is 
onze zonde, dat wij heiligmaking wilden hebben aan 
de zonzijde van den berg, en heiligheid met niets 
anders dan zomer, en gansch geen kruisen ; de zonde 
heeft ons zoo teer gemaakt, alsof wij van papier of 
glas waren. Menigmaal denk ik wat ik zou doen of 
denken, indien Christus levendig verbranden, Chris
tus en de pijnbank, met heet gesmolten lood in 
mond en navel ingegoten, te zamen gingen? Doch 
ik heb eenige zwakke ervarenheid, maar waarlijk 
zeer zwakke, dat, neemt Christus en de helstor
menten waren samen getrouwd; en indien Christus 
gansch niet te vinden was, tenzij ik naar den oven 
der hel ging, dat ik daar en nergens anders Hem 
kon ontmoeten, ik vertrouw, indien ik was, gelijk 
ik geweest ben, sinds ik was zijn gevangene, ik zou 
om Gods wil gebeden hebben, te logeeren in den 
heetsten oven van de hel, opdat mijn ziel met Chris
tus mocht vereenigd worden. Maar Gode zij dank, 
ik zal Hem in een beter logement vinden; wij krij
gen Christus beter koop dan alzoo, als Hij oris uit
geroepen wordt; wij krijgen Hem alleen met een 
stortregen van zomervlagen van zwarigheden in dit 
leven, en die zoo zoet en zoo zacht zijn voor ge-
loovigen als een Meidauw. Ik wilde weï, dat gij en 
ik den geheimzinnigen Christus, of zijn verborgen 
lichaam hielpen weenen over zijn wijf;' en o, dat wij 
konden treuren over Christus, begraven in Schotland, 
en over zijn twee getuigen, gedood, omdat zij pro
feteerden! indien wij God zoo moeielijk konden val-
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len en bij Hem aanhouden, onze begravene Heere 
en zijn twee begravene getuigen zouden weder op
staan; aarde, leem en steen zullen Christus en net 
Evangelie niet wederhouden. Ik weet met, ot ik 
den tweeden tempel en deszelfs heerlijkheid zal zien ; 
maar de Heere heeft mij bedrogen, indien deze met 
weder opgemaakt zou worden; ik wilde wenscnen, 
aan Christus zijn welkome thuis wederom te geven. 
Mijn zegen, mijn vreugde, mijn heerlijkheid en heide, 
zij' op den thuiskomer. Ik vind geen beter gebruik 
van lijden dan dat Christus zifting het kaf en het 
koren in de vromen op verscheidene plaatsen legt, 
en dat Hij ons schuim van zijn goud onderscheid, 
zoodat verdorvenheid en genade zoo gezien worden, 
dat Christus in den oven zegt: Dat is mijn, en dat 
is uwe; het schuim en de grondsop, uw grimmig
heid tegen de vervolgers, uw ongeduld, uw ongeloot, 
uw twisten, dezen zijn uwe; en 't geloof, afwachten, 
liefde, blijdschap, kloekmoedigheid, zijn mijne. Och, 
laat mij 'sterven een van Christus op wachters, en 
een van zijn oppassers; ik weet uw hart en Chris
tus zijn te zamen getrouwd ; het ware met goed een 
scheiding te maken; beklaag u met van de samen
komst, en van dat huwelijk met zulk een man. Bid 
voor mij, zijn gevangene. Genade, genade zij met u. 

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

Aan Mr. Hugo Rackaill. 

DE 183STE B E I E F . 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik heb 
uwe brief ontvangen; ik dank er u voor; mijn dorre 
wortel zou meer dauw en zonneregen hebben, dan 
zij krijgt, ware het niet, dat Christus dorheid en 
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doodheid in ons wilde hebben, om op te werken; 
indien er geen hout was, om op te werken, de kunst 
zou sterven, en nooit gezien worden, Ik zie, de ge
nade heeft een veld, om daar bezig te zijn, en op 
en neer te gaan in ons gebrek, zoodat ik God me
nigmaal dank, niet voor schuldigheid, maar voor 
schuldigheid voor Christus, om zijn genade daarop 
te wetten en te scherpen ; ik ben half tevreden zwe
ren te hebben voor mijns Heeren Jezus' pleisters; 
ziekte heeft dit voordeel, dat ze onzes zoeten Me
dicijnmeesters hand, en zijn heilige handen en zachte 
vingeren uithaalt, om onze verwelkte en melaatsche 
huid aan te raken ; het is een gezegende koorts, die 
Christus haalt aan de zijde van het bed, ik acht dat 
mijns Heeren woord, hoe maakt gij 't al, gij zieke? 
al mijn pijnlijke nachten waardig is. Gewisj ik heb 
niet meer voor Christus dan ledigheid en gebrek; 
Hij neemt mij of Hij laat mij, Hij zal mij niet an
ders krijgen; ik moet mijzelven en mijn gebrek aan 
Hem verkoopen; maar ik heb geen prijs om voor 
Hem te geven. Indien Hij een schoon en dadelijk 
zegel van zijn liefde op mij wilde stellen, en aan 
mij verleenen een ruimer deel van Christus liefde, 
'twelk ik boven alle dingen, zelfs den hemel niet 
uitgenomen, allerliefst in handen wilde hebben, ik 
zou voortgaan, zuchtende en zingende onder zijn 
kruis. Maar, het slimste is, velen meenen dat ik iets 
ben, omdat de wind waait op een verwelkt gevan
gene; maar in der waarheid, ik ben mager en dun 
in 'tgeen, waarin velen meenen dat ik overvloed 
heb; ik wilde, indien het verwisselen in mijn macht 
was, de vreugde ruilen met Christus liefde en ge
loof; en in plaats van den heeten zonneschijn, tevre
den zijn te wandelen onder een wolkige schaduw; 
met meer droefheid en bezwaardheid, mocht ik meer 
geloof hebben, en een schoone gelegenheid, om 
Christus voor te stellen en aan te prijzen, en om 
dien beminnelijken, dien schoonen, dien zoetsten, 
liefsten Jezus, koopzoet te maken voor vele ooren 
en harten in Schotland. En indien 't in mijn macht 
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ware, Christus te koop uit te roepen aan de drie 
koninkrijken, en tegelijk de koopers te bewegen om 
te komen, en om zulke zoete waren als Christus is 
te nemen; zoo zou ik denken, dat ik menigenzoeten 
koop zou hebben tusschen Christus en de zonen der 
menschen; ik wilde, dat ik nedrigheid kon zijn, en 
gaan met een laag zeil; ik wilde dat ik gevleugelde 
begeerten had, en die snel, spoedig en werkzaam 
waren, als loopende op raderen, m te verlangen 
naar Christus' eer; maar ik weet, mijn Heere is hier 
zoo wijs, als ik dorstig ben, en oneindig meer ijve
rende voor zijn eer, dan ik hongerende kan zijn naar 
de openbaringen deszelfs aan menschen en engelen. 
Maar och! dat mijn Heere mijne wenschmgen van 
mijn handen wilde nemen, en duizendmaal meer 
daartoe doen, en zaaien daar geestelijke genegen
heden op, tot de komst van Christus Konmkrnk tot 
de kinderen der menschen, opdat zij hooger, dieper, 
langer en breeder mochten zijn! want mijn langste 
maten zijn te kort voor Christus; mijn diepte is eb 
en de breedte van mijn genegenheden tot Christus 
is eng en benauwd. Och, dat men een instrument 
en een verstand had, om wegen aan de menschen 
voor te schriiven, mocht alles wezen in de gansche 
wereld! 't verstand komt hier te kort bij de gene
genheid, en de genegenheid te kort bij de verbinte
nis Och, hoe weinig geef ik aan Christus, en hoe 
veel heeft Hij mij gegeven! Och, dat ik den lot van 
de genade en van de liefde kon zmgen. Ik was ge
lijk een dwaas, aanzoekende de wet, en mij bezig
houdende bij de vierschaar der wet om genade, en 
ik vond beschuldigingen op dien weg. Maar nu ver
buig ik de macht van dien Richter, want ik ben der 
genade eigen ; ik heb van de wet of van eenig heer, 
behalve van Jezus, niet zooveel, als een dronk wa
ters waardig is, en tot ik mij aldus bedacht, werd 
ik gedood met twijfelingen en vreezen. Ik prijs het 
nieuwe hof, en den nieuwen Landheer, en de nieuwe 
zaligheid verkregen in Jezus' Naam, en OD zijn aan
houding. Laat den ouden mensch, zoo hij wil zijn 
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beklag gaan maken aan de wet, en zoeken daar 
vriendschap, dewijl hij in dat hof veroordeeld is; 
ik hoop, de nieuwe mensch en ik, en Christus te 
zamen zullen niet gehoord worden; en dit is de 
zachtste en lichtste weg voor mij en voor mijn 
kruis tegelijk. Aangezien Christus mijn welkomthuis 
zingt, en mij inneemt, en korte rekening maakt tus-
schen mij en mijn Richter, zoo moet ik Christus 
knecht en zijn pachter, en onderdaan zijn aan zijn 
hof; ik verzeker mij, lijden voor Christus kon an
ders niet gedragen worden. Maar ik geef mijn hand 
en mijn trouw aan allen, die voor Christus willen 
lijden, zij zullen wel gehandeld worden, en welva
ren op dezelven weg, waarop ik het kruis licht en 
liefelijk gevonden heb. Genade zij met u. 

Aberdeen, 8 Juli 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL KHETOKFOKT. 

Aan Alexander Gordon, van Garlok. 

DE 181STE BRIEF. 

IAeve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Indien 
Christus ware gelijk ik ben, zoodat de tijd op Hem 
kon werken, om Hem te veranderen, of dat de mor
gen voor Hem een nieuwen dag kon zijn, of een 
nieuwe zin op Hem kon brengen, gelijk het voor 
mij een nieuwen dag is, zoo kon ik geen huis of ver
bond met Hem houden; maar ik bevind dat Chris
tus is Christus, en dat Hij verre, verre, ja oneindig 
hemelhoog boven den mensch is, en dat is al onze 
gelukzaligheid. Zondaars kunnen niets doen dan 
wonden maken, opdat Hij die geneze; schulden ma
ken, opdat Hij die betale; vallen, opdat Hij hen op-
richte ; sterven, opdat Hij hen levend make en spin-
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nen en delven hellen voor zichzelven, opdat Hij hen 
rantzoeneere. Nu ik zal den Heere loven, dat er ooit 
zulk een zaak was, als de vrije genade Gods, en een 
vrij rantsoen voor verkochte zielen! Alleen, helaas, 
de schuldigheid maakt mij beschaamd, dat ik Chris
tus zou toepassen, en doet mij den hoogmoed achten, 
dat ik mijn onreine en verwelkte hand zou zetten 
aan zulk een Zaligmaker! Maar het is noch schande 
noch hoogmoed voor een verdrinkend mensch, te 
zwemmen naar een rots, noch voor een schipbreuk 
lijdende ziel, naar strand te loopen op Christus. Als 
ik eens schuldig gesteld ben, zoo kan of mag ik 
niet, hoe ik 't maak, Christus voorbijgaan. Wij ne
men dien hoogmoed ten goede, dat bedelaars van 
de rijkeren bedelen; en wie is zoo arm, als wij? en 
wie is zoo rijk als Hij, die zijn goud verkoopt? 
Openb. 3 : 18.' Ik zie dan, het is ons best (laat de 
schuldigheid zeggen wat zij wil) dat wij geen mid
del onder den kap van den hemel hebben, dan oot
moedig en met onderwerping met ons gebrek tot 
Christus in te kruipen. Ik heb ook reden, om zijn 
kruis zulk een goeden naam en gerucht te geven. 
0, hoe waardig is Christus mijn slecht en licht lij
den! en hoe heeft Hij het van mijne handen ver
diend, dat ik voor zijn eer en heerlijkheid mijn rug 
zou leggen onder de pijnen van zeven hellen ineen, 
indien Hij er mij toe roept! Maar helaas, mijn 
ziel is gelijk een schip, dat voor 't ebben van het 
water op den grond geloopen is; ik ben in 't zand 
en mijn liefde is in 't zand; ik vind niet, hoe ik ze 
wederom vlot zal maken; zij is zoo koud en dood, 
dat ik niet zie, hoe ik ze tot een vlam zal brengen; 
foei mij, dat mijn liefde Christus zoo slecht ontmoet 
heeft; 't smart mij zeer, ik heb een lief hebber Chris
tus, doch ik mis' liefde voor Hem ; ik heb een be
minnelijk en begeerlijk Heer, die Heide waardig is, 
en die' mijn liefde en hart eischt, en ik heb Hem 
niets te geven. Lieve broeder, kom verder tot Chris
tus in, en zie in Hem een nieuwe schat, kom in 
en zie neder, en zie in Hem het engelen wonder, 
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en hemel en aarde wonder van liefde, zoetheid, 
majesteit en voortreffelijkheid ; ik vergeet u niet ; 
bid voor mij; dat het onzen Heere mocht gelieven, 
mij wederom onder ulieden te zenden, welbevracht, 
en vol van Christus. Genade, genade zij met u. 

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

SAMUEL EHETORFOBT. 

Aan Johannes Bell den oude. 

DE 185STE BEIEP. 

Mijn zeer liefhebbende vriend! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik heb 
menigmaal en lang uwen brief verwacht; maar indien 
gij in ziel en lichaam wel zijt, zoo ben ik minder 
bekommerd. Ik bid u in den Heere Jezus, dat gij 
uw vaderland boven behartigd ; en nu als de ouder
dom, het schemerlicht, gaande voor de duisternis 
van het graf, en het dalen van uw zon voor uw 
nacht, al gekomen is, zoo beraad met Christus, eer 
gij uw voet in het schip stelt, en uwen rug naar 
dit leven keert. Velen zijn hiermede bedrogen, dat 
ze vrij zijn van ergerlijke en roepende gruwelen; 
maar de boom, die geen goede vrucht voortbrengt, 
is voor het vuur; de mensch die niet wedergeboren 
is, kan in 't koninkrijk Gods niet ingaan; gemeene 
eerlijkheid zal de menschen niet ten hemel nemen; 
helaas, dat de menschen zouden denken, dat ze 
Christus ooit ontmoet hebben, die nooit een zieken 
nacht hadden, door de verschrikkingen Gods in hun 
ziel, of een gewondheid over de zonde. Ik weet, de 
Heere heeft u licht en de kennis van zijn wil gege
ven; maar dat is niet al; ook zal dat het werk niet 
doen. Ik wensch u een ontwaakte ziel, en dat gij 
uzelven niet bedriegt in de zaak van uwe zaligheid. 
Mijn lieve broeder, doorzoek uzelven met de kaars 



MB. SAMUEL EHETOKPORT. 2 0 5 

Gods, en beproeft u, of het leven Gods en Christus 
in u zij ; de zaligheid wordt niet geworpen aan een 
ieders deur. Velen worden in een schip over zee en 
land gevoerd naar een ver land; terwijl zij veel van 
den ganschen weg slapen ; maar de menschen landen 
in den hemel niet al slapende; de rechtvaardige 
wordt nauwelijks zalig; en velen loopen alzoo ras 
als gij of ik, dewelke den prijs en de kroon missen. 
God zende mij zaligheid, en beware mij van te mis
sen mijn verwachting, en ik zoek niet meer, de 
menschen denken het maar een schrede of een stap 
over ten hemel; maar dewijl er zoo weinigen zalig 
worden, zelfs van een getal gelijk het zand der zee 
maar een handvol, en een overblijfsel, gelijk Gods 
Woord zegt, wat al reden hebben wij dan, om ons 
zelven te verwakkeren uit onze vadsigheid, en onze 
arme ziel te vragen: Waar gaat gij naar toe? waar 
zult gij herbergen van nacht? waar zijn uwe brieven 
en geschriften van uw hemelsche erfenis ? Ik heb een 
man gekend, die maar een sleutel draaide in een deur, 
en die dezelve daarmede meende te grendelen. Vele 
menschen springen over, gelijk zij meenen, en zij sprin
gen er in. O ziet, dat gij uw zaligheid niet verkeer
delijk handelt, en dat gij dan zoudt denken, alles is 
wel, en gij zoudt uw ziel los en onzeker laten; ziet 
op uw gebouw, en op uw grondsteen, en welke tee
kenen van Christus in u zijn; en zet deze wereld 
achter uw rug; 't is nu tijd in den avond, dat gij 
van uw gewoon werk aflaat, en hoog tijd dat gij 
uw logement in den nacht weet, uw zaligheid hangt 
er aan, en dat is een groote en een gewichtige zaak, 
hoewel velen de zaak licht achten. Nu, de Heere 
make u door genade bekwaam, om dit uit te werken. 

Uw wettig en liefhebbend herder, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL BHETOKFOBT. 
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Àan Willem Gordon, van RobertoAvn. 

DE 1863TE B E I E F . 

m 
m 
: 

Lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Zoo dik
wijls als ik aan ons geval denk, in onze soldaten-
nachtwacht, en aan ons strijdend leven in het veld, 
terwijl wij hier zijn, zoo ben ik gedwongen te zeg
gen, ' dat ' gevangénen in een kerker, die van een 
rechter veroordeeld zijn, orn het licht der zon, maan 
en kaars te missen, tot hun sterfdag, niet meer, ja 
niet zoozeer te beklagen zijn als wij ; want zij zijn 
hun leven moede, zij haten hun gevangenis. Maar 
wij willen met genegenheid in ons gevangenhuis, 
waar wij weinig zien, om ons zelven dronken te 
drinken van de nachtpleizieren van onze zwakke 
droomen; en wij verlangen naar geen beter leven 
dan dit is. Maar als de laatste bazuin zal blazen, 
en als de stem des archangels zal gehoord worden, 
als God de herderstent van deze verwelkende wereld 
zal afnemen, zullen wij van alle droomen, waar wij 
nu op bouwen, zooveel niet hebben als een dronk 
waters. Helaas, dat de scherpe en bittere winden 
op ons aangezicht, en op onze zijde, die ons in dit 
leven ontmoeten, ons geen tuchtiging geleerd heb
ben, en ons niet dood gemaakt hebben aan deze 
wereld! wij koopen onze eigene droefheid, en wij 
betalen ze duur, als wij onze liefde, onze vreugde, 
onze begeerten en ons vertrouwen verkwisten aan 
een hand vol sneeuw en ijs, 'twelk de tijd tot niet 
zal doen versmelten, en wij gaan dorstig henen uit 
de dronken herbergen, wanneer alles gedaan is. He
laas, dat wij niet onderzoeken naar de klare fontein, 
maar zoo dwaas zijn, dat wij vuil, modderig en ver
rot water drinken', zelfs totdat wij te bed gaan; en 
dan in de opstanding, als wij zullen opwaken, zal 
ons zuur drinken van gisterenavond, en ons zwij-
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nendraf ons opbreken, en menige ziel zal dan ziek, 
zeer ziek zijn. Ik ken niet een gezonde fontein, dan 
een; ik ken niet een ding, dat waardig is gekocht 
dan de hemel; en mijn eigen gevoelen is, indien 
vergelijking gemaakt werd tusschen Christus en den 
hemel," ik zou den hemel met mijn zegen verkoopen 
en koopen Christus. Och, of ik de markt voor Chris
tus kon doen rijzen, en verhoogen de markt een 
pond voor een penning, en maken Christus in de 
achting der menschen, tienduizend talenten zwaarder 
dan de menschen Hem schatten! Maar zij formeeren 
Hem en verlagen Hem, en waardeeren Hem naar 
hun onwaardige halve penning, of anders verwisse
len en ruilen zij Christus voor dit ellendig, oud, 
vervallen huis van deze ijdele wereld, of ook zij lee-
nen Hem op interest, en zij woekeren met Christus, 
omdat zij Hem belijden, en voor de menschen uit
geven, dat Christus hun schat en kapitaal is, en 
ondertusschen de lof der menschen, en een naam, 
en gemak, en de zomerzon des Evangelies is _ de 
woeker, die zij gaarne hadden ; en als de beproeving 
komt, zoo verlaten zij het kapitaal voor den interest, 
en verliezen alles. Gelukkig zijn ze, die Christus al
leen en Hem rein en heel kunnen houden, totdat 
God komt en met hen rekent. Ik weet, dat gij in 
uw harde en zware beproevingen van voor lang, 
veel en hoog van Christus gedacht hebt Maar 
waarlijk geen kruis behoorde ons oud te zijn, wij 
dienden dit niet te vergeten, omdat er jaren zijn 
gekomen tusschen dezelve en'ons, noch die, als wij 
plegen oude kleederen uit de hand te werpen; wrj 
kunnen een kruis wat oud is in tijd, nieuw maken 
in gebruik, en alzoo vruchtbaar als het beginsel 
daarvan was. God is waar Hij was en 'tgeen Hij 
was zeven jaren geleden, wat verandering ook in 
ons zij. Ik spreek dit niet, alsof ik dacht, dat gij 
vergeten hebt, 'tgeen God voor lang deed, om uw 
liefde te hebben; maar opdat gij moogt opwakenin 
deze slaperige eeuw, en met vrucht gedenken, hoe 
Christus uw liefde aanzocht, en vrijde met vuur en 
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water tegelijk, en opdat gij mocht beproeven, of 
Hij zijn antwoord gekregen heeft, dan of gij Hem 
dit nog te geven hebt; want ik bevind, dat het wa
ter niet rasser door een zeef loopt, dan onze 
waarschuwingen van ons weggaan; want ik heb 
menige daging verloren en met de hand verworpen, 
die de Heere mij zond; en daarom heeft de Heere 
mij dubbel last gegeven, die ik vertrouw in den 
Heere, mij niet ledig zullen laten. Ik loof zijn grooten 
Naam, die niet spaarzaam is, in kruisen over mij 
in te houden, maar zijn roeden ruim uitgeeft, opdat 
Hij mij mocbt behouden van deze vergaande wereld. 
Hoe overvloedig God is in middelen van deze soort 
te geven, dat wordt bij velen geacht een van Gods 
onvriendelijke weldadigheden, maar Christus' kruis 
is noch een wreede noch onvriendelijke weldadig
heid, maar het liefdeteeken van een vader. Gewis, 
een liefhebber die ons najaagt om onze welvaart, 
en om onze liefde te hebben, behoorde niet ontloo-
pen noch ontvloden te worden. God zendt mij niet 
slimmer, dan Christus geheiligd kruis voorspelt, en 
dan ben ik zeker, dat ik gelukkig en gezegend zal 
zijn. Bid voor mij, dat ik plaats mag vinden in des 
rïeeren huis, om in zijn Naam te spreken. Doe mijn 
teederste liefdegroete in Christus aan uwe vrouw. 
Genade, genade zij met u. 

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

SAMUEL EHETOKFORT. 

Aan mevrouw Boyd. 

DE 187STB BKIEF. 

Mevromv ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u vermenig
vuldigd van God onzen Vader, en van onzen Heere 
Jezus Christus. Ik heb met uw Zoon in 't breede 
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gesproken. Ik verblijd mij dat ik hem zijn aange
zicht zie zetten naar het rechte oord, en dat nu, 
wanneer de edelen meest de zonzijde van het Evan
gelie liefhebben, en vreezen, dat aan Christus sol
daten ontbreken, en niet machtig zal zijn voorzich-
zelven te werken. Mevrouw, onze schuïdverbintenis-
sen aan Christus zijn klein; de vrijheid der genade 
en der zaligheid is het wonder van menschen en 
engelen; maar barmhartigheid in onzen Heere wil 
geen loon hebben. Gij zijt verbonden, Christus om
hoog te heffen, die u oogen gegeven heeft, om te 
zien, dat de duivel nu uitkomt in zijn wit, en dat 
de afgoderij en afval van den tijd nu verschijnt, als 
wel gewasschen met schoone voorwendsels; maar 
de huid is zwart en het water is vuil; ik beken, 
't was een kunst, een zwarten duivel te wasschen en 
hem wit te maken. Ik ben nu op een vreemde wijze 
op en neer en zevenmaal daags verlies ik grond; 
ik moet mij menigmaal tot zwemmen begeven en 
dan worden mijn voeten wederom vastgezet op den 
rotssteen, die hooger is dan ik. Hij heeft mij nu 
vier dingen laten zien, die ik nooit te voren zag. 
Vooreerst, het Avondmaal zal een zeer vroolijke 
maaltijd zijn, 'twelk boven in de groote zaal gehou
den wordt met den Koninklijken Koning der heer
lijkheid, alzoo het vieruurseten, en het staande water 
in deze dorre woestijn zoo zoet is. Als Hij een kus 
van verre blaast, op zijn arme, verslagene, treurende 
in Zion, en Hij mij maar zijn hartelijke groeten 
zendt, totdat wij samenkomen, zoo ben ik verward 
met verwondering in te denken, wat het zal zijn, 
als de schoonste onder de kinderen der menschen 
eens Konings zoete en zachte wang zal leggen aan 
de zondige wangen van arme zondaars. O tijd, tijd, 
ga snel en verhaas dien dag! Zoete Heere Jezus 
kom te post, kom vliegende gelijk een jong hert of 
ree op de bergen van scheiding. Ik oordeel, dat wij 
de uren zorgvuldig behooren te tellen, en menigmaal 
te zien, hoe laag de zon is, want de liefde heeft 
geen rust, zij heeft pijn en smart in zichzelve, tot-
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dat ze haar beminde in de armen heeft en daarvan 
omhelsd is. Ten tweede, ik bevind, dat Christus af
wezen de ziekte en den dood der liefde is; de wind 
die uit die kant waait, waar mijn Heere Jezus heerscht, 
is zoet van reuk, zacht, vroolijk en verkwikkend 
voor een ziel, die met afwezen gebrand wordt; het 
is een pijnlijke strijd voor een liefdekranken ziel, te 
strijden met afwezen en uitstel, dat Christus zegt, 
nog niet; brengt een beroerte over al de vermogens 
en leden van de ziel, een toeknikking van zijn hoofd, 
wanneer Hij onder een masker is, zou een pand zijn. 
Zoo mij gezegd werd: dwaas, wat schort u? Hij 
komt; zou een leven voor een doode zijn? Menig
maal zoek ik op mijn stomme sabbaten een nieuw 
proces met mijn Heere Jezus; God vergeve het mij, 
en ik vraag er niet naar, of er twee of drie onsen 
gewicht van zwarten toorn in mijn beker is. Ten 
derde, ik heb mijn gruwelijke snoodheid gezien; in
dien ik wel bekend was, ' daar zou niemand in dit 
koninkrijk vragen hoe het met mij gaat. De men
schen nemen mijn tien voor honderd; maar ik ben 
een dieper huichelaar en schraalder belijder, dan 
elkeen gelooft; God weet dat ik niet veins. Maar 
ik acht dat mijn rekeningen op de eene zijde ge
schreven in groote letteren, en zijn barmhartigheid 
aan zulk een verloren en ellendigen bankroetier aan 
de andere zijde, meer zijn dan een wonder. Indien 
ik een volle verzekerdhei'd in mijn hand kon krijgen, 
ik vertrouw, dat ik vast zou grijpen. Maar mijn be
ker ontbreekt geen gal, en aan mijn kant mocht 
wanhoop bijna verontschuldigd worden, indien een 
iegelijk in dit land mijn binnenste zijde zag. Maar 
ik weet, ik ben een van diegenen, die groote kosten 
en een vrije markt heeft gemaakt voor de vrije ge
nade; indien ik kon zalig worden, gelijk ik gaarne 
zou gelooven, zoo verzeker ik mij, dat ik aan Chris
tus' bloed, en aan zijn vrije genade, en aan de inge
wanden van zijn barmhartigheid een breed veld heb 
gegeven om op te werken, en Christus heeft zijn 
kunst getoond (ik durf niet zeggen, ten uiterste toe, 
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want Hij kan, indien Hij wilde, alle duivelen en 
verdoemde verworpelingen vergeven, ten opzichte van 
de wijdheid van zijn barmhartigheid) tot een wonder
lijke hoogte. Ten vierde, ik ben geslagen met vreeze 
van ondankbaarheid. Deze afvallige kerk heeft de 
hoer gespeeld met veel minnaars; zij spuwen mnn 
beminnelijken Koning in 't aangezicht, en zij bespot
ten Hem', en ik zoek dat niet te verbeteren; zi] 
loopen van Christus weg met roepen, en ik trek 
niet en ben er niet droevig over; ik acht, dat Chris
tus nu ligt gelijk een oud vervallen kasteel, verlaten 
van de inwoners, alle menschen loopen nu van Hem. 
De waarheid, de onnoozele waarheid, gaat treuren 
en wringen haar handen in zak en asch; ik heb 
smart, bittere smart wegens de jonkvrouw van Schot
land, wee, wee! de inwoners van dit land; want zij 
zijn afgekeerd met een altijddurende afkeering; deze 
dingen nemen mij zoo in, dat een geleend bed, een 
anders vrijer, en de wind in mijn aangezicht (alzoo 
ik gedreven ben van mijn liefhebbers en lieve be
kende, en van mijn arme kudde) geen plaats m mijn 
droefheid vinden; ik heb geen droefheid oneffen of 
overig voor deze, alleen acht ik dat de musschen 
en zwaluwen, die hun nesten bouwen aan de kerk 
van Anwoth, gelukkige vogelen zijn. Niets heeft 
mijn geloof een harder slag terug gegeven, totdat 
het wederom terecht raakt, dan mijn gesloten mond. 
Maar laat mij alleen ellendig zijn; de Heere houde 
mijn waarde 'broederen daarvan af; maar ik houd 
nog steeds moed; en als mijn koninklijke en nooit 
genoeg geprezen Koning wederkeert tot zijn zon
dige gevangenen, dan rijd ik op de hoogten Jakobs ; 
ik deel Sichern, ik triumfeer in zijn sterkte. Indien 
dit Koninkrijk den Heere mijnentwege wilde ver
heerlijken, ik wenschte in dezen in Grods effen weeg
schaal gewogen te worden, indien ik mijn loon niet 
ten volle betaald zou rekenen; ik zal niet meer ver
gelding van Christus eischen. Mevrouw, ontferm u 
mijner in dezen, en help mij Hem prijzen, want wat 
ik ook ben, de voornaamste der zondaren, een dui-



212 DE BRIEVEN VAN 

vel, en een zeer schuldige duivel, zoo is het toch 
de appel van Christus' oog, zijn eer en heerlijkheid, 
als het hoofd van de kerk, waarvoor ik nu lijd, en 
•waarmede ik nu naar de eeuwigheid wil gaan. Ik 
heb groote liefde tot meester M. M., ik zie, dat 
Gods beeld op Hem gedrukt is. Ik hoop het goede 
van uw zoon mijn Boyd. De gebeden van een ge
vangene zijn voor uw HoogEd. en voor uwe kinde
ren. Genade zij met u. 

Uwe HoogEds. zeer gehoorzame in Christus, 
SAMUEL BHETOKFOKT. 

Aberdeen, 1 Mei 1637. 

Aan Mr. Thomas Garven. 

m 
% 

n 

DE 188STE BEIEF. 

Waarde Broeder! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik verblijd 
mij, dat gij Christus niet kunt kwijt 'worden, indien 
ik mag spreken, maar Hij moet, Hij wil u hebben; 
begeef u naar Christus, mijn lieve broeder; het 
is een groot werk, de overtoüigheden en de dingen 
met welke Christus niet kan wonen, te laten gaan. 
Ik ben tevreden met mijn eigen kruis, 'twelk Chris
tus het mijne gemaakt' heeft door een eeuwig lot, 
omdat het tegelijk Christus en mijn lot is. Ik ver
wonder mij niet, dat het buiten den hemel winter 
is, want daarbinnen is geen winter; daarom hebben 
al de heiligen hun eigen maat van winter voor hun 
eeuwige zomer. O die lange dag, die hooge zon, dat 
schoone hof, en des Konings groote stad daarboven, 
die zichtbare hemelen! laat ons lijden, 'tgeen God 
oplegt; want sommigen hebben een'kruis, sommigen 
zeven, sommigen tien, sommigen een half kruis, doch 
al de heiligen hebben geheele en volle vreugde, en 
zeven kruisen hebben zeven vreugden. Christus is 
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met mij belast om zoo te spreken, en met mijn 
kruis; maar Hij ontvalt mij niet; wij zijn niet twee-
drachtig; ik bevind het zoet en liefelijk, zelfs als 
als Christus met een donker gezicht de ziel aan
zoekt; liever had ik Christus vuist- en liefdeslag, 
dan een ander konings kus ; laat van Christus kwaad 
spreken wie wil, ik hoop met liefdegedachten van 
Hem te sterven. Och, dat er zoo weinig tongen in 
hemel en aarde zijn, om Hem te verhoogen! Ik 
wensch, dat zijn lof onder ons niet mag ten onder
gaan. Laat Christus niet laag en licht geacht zijn in 
het midden van ons, maar laat alle harten en alle 
tongen haar deel toebrengen, en iets bijdragen, om 
Hem groot te maken op den berg Zion. Dus u aan 
zijn genade bevelende, en mijn liefdegroete doende 
aan uwe vrouw, moeder en uw vriendelijke broeder 
R. en biddende, dat gij mijn banden gedenkt, zoo 
blijf ik, 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOEFORT. 

Aberdeen, 8 September 1637. 

Aan den heer van Moncriefe. 

DE 189STE BEIEP. 

Zeer geëerde heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Hoewel 
ik u onbekend ben, nochtans op de begeerte van 
uwe waarde zuster, de vrouw Ley's, en op het ge
rucht van uw vriendelijkheid jegens Christus en zijn 
onderdrukte waarheid, zoo neem ik de vrijmoedig
heid om aan u te schrijven, ernstig van u begeerende, 
dat gij u met ons voegt, zooveel als in deze banden 
Christus belijden, om met God, een dag in de week, 
inzonderheid op den Woensdag te worstelen, om 
genade voor deze vervallene en verwelkte kerk, en 

B H 
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voor zulken, die voor Christus Naam lijden, en voor 
uw eigene en anderer nooden, die door verbond in 
dat werk verbonden zijn; want wij hebben geen 
andere wapenen in deze booze tijden, dan gebeden, 
nu wanneer toorn van den Heere is uitgegaan tegen 
dit afkeerige land; want gij weet, wij kunnen geen 
ware publieke vastendagen hebben ; ook zijn de ware 
oorzaken van onze verootmoediging nog nooit voor 
den volke gelegd. Nu, zeer waarde heer, ik ben blijde 
in den Heere, dat de Heere in dezen tijd van 'ge-
meene afval, iemand van uw plaats of kwaliteit 
hond, om in 't openbaar te verschijnen, om Christus 
Naani voor de menschen te dragen; wanneer de 
grooten meenen, dat Christus een lastig nabuur is, 
en dat de belijdenis gevaar, beproevingen en ver
volgingen met zich brengt. Ik verzeker mijzelven, 
het is uw eer en uw kroon, en 't zal uw vreugde 
zijn in den dag van Christus, en het middel om uw 
huis en zaad te doen bestaan, om de aarde te be
erven, dat gij waarlijk en oprecht Christus belijdt; 
ook is onze Koning, Wien de Vader gekroond heeft 
op den berg Zions, zoo zwak niet, dat Hij voor 
Zichzelven en voor zijn eigen zaak niet werken kan. 
Ik geloof waarlijk, ze zijn gelukzalig, die de kroon 
op zijn hoofd kunnen houden, en die de slip van 
zijn koninklijk kleed mogen dragen, en hij zal nog 
overwinnaar zijn, en triumfeeren in dit land. Het is 
onze plicht, onzen koninklijken Koning te volgen, 
al waren er geen zes in 't gansche land, om Hem 
te volgen. Het is wijsheid, dat men nu den duivel 
en den antichrist merkt en onderkent, als uitkomende 
in hun wit, en den afval en afgoderij van dit land, 
als gewasschen met vuil water. Ik beken, 't is kunst 
den duivel te wasschen, totdat zijn huid wit is. Mij 
belangende, mijnheer, ik zocht een proces tegen 
Christus, sinds ik hier kwam, in te oordeelen, dat 
mijn prinselijke Meester toornig op mij was, omdat 
ik uit den Wijngaard geworpen was als een verbo
den boom ; mijn stomme sabbaten brachten mij veel 
droefheid; maar ik zie nu, dat droefheid geen oogen 
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heeft, om liefde op Christus kruis geschreven, te 
lezen; en daarom laat ik mijn lichtvaardig proces 
varen; het smart mij zeer, dat ik een lastering over 
Christus' liefde tot mijn ziel ging aannemen, im 
niettegenstaande dit alles, zoo heeft mijn Heere Je
zus alles vergeven, als niet willende met zoo een 
dwaas gehoord worden, en Hi] is tevreden, dat Hij 
als met mij gevangengenomen is, en dat Hij mp ge
zelschap zal houden en onthalen een arm verdrukt 
gevangene. En nu onderschrijf ik het met mijn hand 
waarde heer, dat ik goede en hooge gedachten heb 
van dit kruis van Christus. Ik ben verwonderd, dat 
Hij van zulk een als ik ben, eenige. eer. wil nemen; 
ik sta verwonderd, als Hij aan mij zijn hartelnke 
groeten zendt, en maar een kus van verre blaast; 
ik ben verward in verwondering, wat het avondmaal 
des Lams dan zal zijn, daar boven m onzes Vaders 
eetzaal van heerlijkheid, aangezien het vierurens 
eten in deze nare woestijn zoo verkwikt, als een kus 
van Christus in gevangenissen en m onze droeve 
dagen, zoo troostelijk is. O, hoe zoet en heerbjk zal 
onze staat zijn, als dien schoonste onder de kinde
ren der menschen, zijn schoon aangezicht zal leggen 
aan onze zondige aangezichten, en Hu al onze tra
nen van onze oogen zal afwasschen! U tijd, tijd, 
loop snel, en verhaast dien dag! O zoete Heere 
Jezus, kom met een vlucht, gelijk een ree of welp 
der herten! Helaas, dat wij blinde dwazen verheid 
zijn geworden op maneschijn en op schaduwen! Hoe 
zoet is die wind, die uit het oord komt waar Chris
tus is! Eiken dag kunnen wij iets nieuws m bnris-
tus komen te zien; zijn liefde heeft noch boord noch 
bodem. Och, of ik hulp had om Hem te prijzen ! 
Hij weet, indien mijn lijden zijn Naam verheerlnkt, 
en' anderen aanmoedigt om vast te staan voor de 
eer van onzen oppersten Wetgever Christus mnn 
loon is dan ten volle betaald. Mijnheer, help mij 
dien nooit genoeg geprezen Heere te beminnen. Ik 
bevind nu, dat het geloof der heiligen onder t In
den voor Christus, een schoone voorwind heeft, en 
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met volle zeilen naar Christus gaat, en ik hoop 
mets in den smeltkroes te verliezen dan schuim; 
want Christus kan nog wel in een zwakker mensch' 
dan ik ben, tnumfeeren, indien er zoodanig iemand 
is; en wanneer alles gedaan is, zoo pijnigt mij zijn 
liefde, en laat mij onder zulk een schuld aan Chris
tus, dat ik noch kapitaal noch interest kan betalen. 
Och, of Hij mij zelf wilde nemen, en of ik Hem 
als een slaaf verkocht was, en Hij mij in zijn huis 
en aan zijn hart wilde nemen, want' ik heb Hem 
niets weder te geven! Laat dan na mij niemand 
Christus zoet kruis moeielijk achten, want ik wilde 
mijn zuchtingen niet ruilen voor het geschilderd 
lachen van al mijn tegenpartij ders. Ik wensch maar 
genade, om geduldig te wachten, en te liggen aan 
den oever, totdat het water hoogt en vloeit. Ik weet, 
gij komt snel aan. Mijnheer, gij zult mijn vrijmoe
digheid verschoonen; en totdat het God behaagt, 
dat ik u zie, zoo hebt gij de gebeden van een ge
vangene van Christus, aan Wien ik u beveel, en in 
Wien ik blijve, 

(Uw zeer onderdanige in Christus, 
SAMUEL EHETOBFOET. 

Aberdeen, 24 Mei 1637. 

Aan Johannes Clark. 

DE 190STE BEIEP. 

Liefhebbende Broeder ! 

Houd Christus vast zonder wankelen en strijd 
voor het geloof, omdat Christus niet licht te krij
gen noch te bewaren is. De luie belijder heeft 
den hemel, als het ware, gesteld aan de naaste deur 
en hij meent in zijn bed en in een nachtdroom ten 
hemel te vliegen; maar waarlijk, dat is zoo licht 
niet, als de meesten wel gelooven. Christus zweette 
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zelf, eer Hi] deze stad gewon, hoewel Hij de vrij
geborene erfgenaam was. Dat is christelijkheid, mijn 
hartelijk geliefde, eenvoudig, ongeveinsd, eerlijk en 
oprecht van harte voor God te zijn en God te loven 
en Hem te dienen, al was er niet een man of vrouw 
in de gansche wereld, die naast u woonde, om het 
oog op u te hebben. Het weinigje genade dat gij 
hebt, zie toe, dat het gezonde en waarachtige ge
nade zij. Gij kunt een onderscheid stellen tusschen 
u en de verworpelingen, indien gij deze merkteekenen 
hebt. 1. Indien gij Christus en' zijn waarheid zoo 
hoog achtet, dat gij alles zoudt willen verkoopen en 
en Hem koopen en voor de waarheid lijden. 2. In
dien de liefde van Christus u meer terughoudt van 
te zondigen, dan de wet of vrees voor de hel. 
3. Indien gij ootmoedig zijt en verloochent uw eigen 
wil, vernuft, achting, gemak, eere, de wereld en de 
ijdelheid en heerlijkheid derzelve. 4. Uw belijdenis 
moet niet onvruchtbaar en zonder goede werken 
zijn. 5. Gij moet in alles Gods eer beoogen; gij 
moet eten, drinken, slapen, koopen, verkoopen, zit
ten, staan, spreken, bidden, lezen en hooren het 
Woord met een voornemen des harten, dat God 
mag geëerd worden. 6. Gij moet uzelven een vijand 
van de zonde toonen en bestraffen de werken der 
duisternis, als dronkenschap, zweren en liegen, hoe
wel 't gezelschap u daarover zou haten. 7. Houd 
de waarheid Gods, die gij mij hebt hooren leeren, 
in uw hart en hebt niet te doen met de verdorven
heden en nieuwe wijzen van dienst, die in Gods huis 
gebracht zijn. 8. Maakt gewetenszaak van uw beroep 
in verbintenissen, in koopen en verkoopen. 9. Ge
wend u aan dagelijks bidden; beveel al uwe wegen 
en daden Gode door gebed, smeeking en dankzeg
ging, en acht het niet veel, bespot te worden, want 
Christus Jezus is bespot voor u. Verzeker uzelven 
dat dit is de weg des vredes en van troost, waar
voor ik nu lijd; ik durf er den dood en de eeuwig
heid mede ingaan, hoewel de menschen lichtelijk een 
andere verzoeken mochten. Gedenk mijner in uwe 
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gebeden, en gedenk den staat van deze verdrukte 
kerk. De genade zij met u. 

Uw ziels goed wenscher, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL RHETOßFOKT. 

1 
fes • 

Aan Cardones, den oude. 

DE 191STE BBIEF. 

Zeer geëerde, Heer! 

Ik verlang te hooren, hoe uw ziel vordert. Ik 
verwonder mij, dat gij aan mij niet schrijft; want 
de Heilige Geest is mijn getuige, ik kan, ik durf u 
niet vergeten, ik vergeet u niet, noch de zielen der
genen die bij u zijn, die verlost zijn door 't bloed 
van den grooten Herder. Gij zijt op mijn hart in de 
nachtwaak, gij zijt mijn blijdschap en kroon in den 
dag van Christus. O Heere, getuig of mijn ziel 
naar iets buiten den hemel meer dorst, dan naar 
ulieder zaligheid; laat God mij in dezen in een 
weegschaal leggen en mij beproeven. Bemin den 
hemel en laat er uw hart op zijn; op, op! bezoek 
het nieuwe land, en beschouw de schoone stad en 
den witten troon, en het Lam, de Man van de Bruid 
in zijn bruidegomskleederen daarop zittende. Het 
ware tijd, dat uw ziel zichzelven en al uwe lasten 
op Christus zou werpen. Ik bid u, bij de wonden 
van uw Verlosser, en bij uw verschijning voor Hem, 
en bij de zaligheid van uw ziel, verlies geen tijd 
meer; loop ras, want het is laat. God heeft ge
zworen bij Zichzelven, die den hemel en den tijd 
gemaakt heeft, dat er geen tijd meer wezen zal, 

penb. 10. Grj zijt nu recht op de kant van 't an
dere leven; uw Heere kan niet beschuldigd worden 
dat Hij u niet waarschuwt. Ik heb de waarheid van 
Christus aan u geleerd, en u den ganschen raad 
Gods overgegeven; ik heb voor den Heere voor u 
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gestaan, en ik zal zoo nog steeds staan. Ontwaak, 
ontwaak rechtvaardiglijk; meen u niet te verlichten 
van de lasten en schulden die op uw huis zijn, door 
iemand te onderdrukken, of degenen hard te vallen 
die onder u zijn; gedenk hoe ik in dezen als een 
voorbeeld voor u heb getracht te wandelen. Zie hier 
ben ik; getuig tegen mij, voor den Heere en voor 
zijn Gezalfde, wiens os of wiens ezel heb ik geno
men ? Wien heb ik verongelijkt, wien heb ik onder
drukt? Wie weet hoe mijn ziel zich verkwikt met 
een goed geweten, als ik gedenk, hoe ik dit lichaam 
heb verteerd in Christus lammeren te weiden? Ik 
beken, als ik eerst hier inkwam, nam ik een moeie-
lijkheid op tegen mijnen Heere, omdat Hij mij over 
den heining van den wijngaard geworpen had, als 
een dorre boom, en m'ijn dienst niet meer wilde 
hebben. Mijn stomme sabbaten braken mijn'hart, 
en ik kon' niet getroost worden; maar nu is Hu 
wedergekomen, dien mijn ziel liefheeft, en het ge
lieft Hem mij te vieren met de kussen zijns monds. 
Een koning houdt middagmaal met mij, en zijn 
nardus heeft een zoeten reuk. De Heere daarenboven 
is mijn getuige, dat ik mijn hart aan u schrijf; nooit 
kende ik in de negen jaren prediking zooveel van 
Christus' liefde, als Hij mij te Aberdeen in zes maan
den gevangenis geleerd heeft. Ik belast u in Chris
tus' Naam, help mij prijzen, en toont aan dat volk 
en land de goedertierenheid des Heeren aan mijn 
ziel, opdat mijn lijden aan hen mag prediken, ter
wijl ik stilzwijg. Nu heeft Hij mij beter dan te vo
ren geleerd, wat het is aan de wereld gekruisigd te 
zijn: ik wilde nu niet een dronk koud waters geven 
voor al der wereld vriendelijkheid, ik ben aan de
zelve geen dienst schuldig; ik ben des vleesches 
schuldenaar niet. Mijn Heere Jezus heelt zijn ge
vangene getroeteld en heeft gedachten van helde 
omtrent mij! ik wilde mijn zuchtingen niet ruilen 
voor het lachen van mijn tegenpartjjders. Mijnheer, 
ik schrijf dit tot uwe onderrichting, opdat gij moogt 
weten, dat het de waarheid van Christus is, waar-
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voor ik nu lijd, en Hij heeft mijn lijden verzegeld 
met de vertroostingen van zijn geest op mijn ziel; 
en ik weet, Hij stelt zijn zegel niet op wit'papier. 
Nu mijnheer, ik heb geen aardschen troost, dan te 
weten, dat ik in die vergadering eene Bruid aan 
Christus heb ondertrouwd en zal voorstellen. De 
Heere heeft u veel gegeven, en daarom zal Hij we
derom veel van u eisenen; tel uw talenten en zie, 
wat gij Hem weder te geven hebtj gij kunt niet 
genoeg overreed zijn van de kortheid van uw tijd. 
Ik belast u, aan mij te schrijven, en in de vreèze 
Gods mij duidelijk te zeggen,' of gij uw zaligheid 
zeker maakt, of niet; ik vertrouw en'hoop het beste. 
Maar ik weet, uwe rekeningen met uw Richter zijn 
veel en diep. Mijnheer, bedrieg u niet; verzuim 
niet een ding, Fil. 3 : 13, het eene dat noodig is, 
Luk. 10 : 42, het goede deel, dat van u niet zal ge
nomen worden; zie over den tijd heen; de dingen 
hier zijn maar maneschijn, zij hebben maar kinde-
renverstand, die met schaduwen vermaakt worden 
en met pluimen, die in de lucht vliegen, zich laten 
bedriegen. Verzoek van uw kinderen, dat ze in den 
morgen van hun leven den Heere beginnen te zoe
ken, en hun Schepper gedenken in de dagen 
hunner jongelingschap, Pred. 12 :1 ; dat ze hun 
weg zuiver houden, door daar acht op te nemen, 
volgens Gods Woord, Ps. 119 : 9. De jonkheid is een 
glazen ouderdom; de Satan vindt in 'de meeste part 
een geveegde kamer, en een opgeschikt logement 
voor zichzelven en voor zijn gevolg. Laat de Heere 
de bloem van hun ouderdom hebben, de beste of
ferande komt Hem toe; onderwijs hen in dezen, 
dat zij een ziel hebben, en dat dit leven niets is, in 
vergelijking van de eeuwigheid; zij zullen Gods ge
leide zeer van noode heoben in deze wereld, om 
hen te geleiden voorbij deze klippen, waarop de 
meeste schipbreuk lijden; maar veel meer zullen zij 
zijn geleide van noode hebben, als het komt tot de 
ure des doods, en tot hun verschijning voor Chris
tus. O dat er zulk een hart in 'hen was, om den 
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Naam van den groofcen en vreeselijken God te vree
zen, die groote dingen heeft opgelegd voor degenen 
die Hem liefhebben en vreezen ! ik bid dat God hun 
deel mag zijn. Toont aan anderen van mijn gemeente, 
dat ik hun schrijf mijn beste wenschen, en de zege
ningen van hun wettigen herder; zegt hun mijnent
wege, dat ik hun bid door de innerlijke ontfermin
gen van Christus, dat ze de leer van onzen Heere 
en Zaligmaker Jezus Christus, die ik hun geleerd 
heb, in hun har t houden, opdat ze zoo grijpen mo
gen naar het eeuwige leven, samen strijdende voor 
het geloof van het Evangelie, en makende zichzel-
ven de zaligheid zeker. Wandelt in liefde en doet 
gerechtigheid; zoekt vrede, bemint elkander, wacht 
op de komst van onzen Meester en Richter ; neemt 
geen leer aan, die strijdig is tegen 'tgeen ik ulieden 
overgegeven h e b ; indien gij afvalt, en dezelve en 
den Catechismus, die ik ulieden geleerd heb, vergeet, 
en zoo uw eigen weldadigheid verlaat, de Heere zal 
Richter zijn tusschen ulieden en mij. Ik neem hemel 
en aarde tot getuige, dat dezulken eeuwiglijk zullen 
vergaan; maar indien zij den Heere dienen, hun 
loon zal groot zijn, wanneer zij en ik voor onzen 
Richter zullen s taan; begeeft ulieden verder den 
berg op, om God te ontmoeten : klimt op, want uw 
Zaligmaker roept ulieden ; misschien zal God ulieden 
tot uw rust roepen, als ik ver van u ben ; maar gij-
lieden hebt mijn liefde, en mijns har ten wensch is 
naar uwer zielen welstand. Hij die heilig is, beware 
ulieden van vallen, en bevestige ulieden tot zijn 
heerlijke verschijning. 

Uw toegenegen en wettige herder, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOEFOET. 

II. 
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Aan Cardonness de Jonge. 

DE 192STE B B I E P . 

Zeer geëerde Heer ! 

Ik verlang te hooren, of uw ziel handvast is aan 
Christus of niet; verlies uw tijd niet langer; vlied 
de dwaasheden der jonkheid; gord de lendenen uws 
gemoeds en maak u gereed, om den Heere te ont
moeten. Menigmaal heb ik u gedaagd, en nu daag 
ik u wederom, om voor uw Richter te verschijnen, 
om rekening te doen van uw leven; terwijl gij tijd 
hebt, zie uwe papieren na, let op uwe wegen. O, 
dat er zulk een hart in u was, dat gij dacht, wat 
een kwaad geweten voor u wezen zal, als gij op de 
kant van de eeuwigheid zult zijn en uw eene voet 
uit den tijd zal zijn! O dan, dan kunnen duizend 
maal duizend beken van tranen die vlammen niet 
uitblusschen, of een uur verlichting van die pijn niet 
verwerven! O, welk een zoeten dag hebt gij gehad! 
Maar dit is een schoone dag, die ras verdwijnt; 
zie, hoe gij dien doorgebracht hebt en let op de 
noodzakelijkheid der zaligheid, en zeg mij, in de 
vreeze Gods, of gij die zeker gemaakt hebt. Ik ver
zeker mij, dat gij' een geweten hebt, die iets tot u 
spreken 'zal: waarom wilt gij sterven en uzelven 
verderven? Ik belast u in Christus' naam, dat gij 
uw geweten opwekt en dat gij met Christus begint 
te werken en bijtijds te handelen, terwijl de za
ligheid u aangeboden wordt; dit is de aangename 
tijd, dit is de dag der zaligheid; zijt nu koopman, 
want gij kunt geen anderen marktdag verwachten, 
als deze' voorbij is; laat mij u daarom wederom bid
den, dat gij in dezen uwen dag let op de dingen, 
die tot uwen vrede dienen, eer zij voor uwe oogen 
verborgen zijn. Lieve broeder, vervul mijn blijd
schap; begin' den Heere te zoeken terwijl Hij te 
vinden is; verlaat de dwaasheden van de bedriege-
lijke en ijdele wereld ; grijp naar het eeuwige leven ; 
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hoereeren, nachtelijke drinkgelagen en den sabbath 
kwalijk doorbrengen, het gebed in uw huis te ver
zuimen en te weigeren een aangebodene zaligheid, 
zal uw ziel in vlam zetten door de verschrikkingen 
des Almachtigen, als uw ontwaakt geweten u in het 
aangezicht zal vliegen. Zijt vriendelijk en liefheb
bend tegen uwe vrouw ; maak gewetenszaak om haar 
te koesteren en tegen haar barsch en hard te zijn. 
Mijnheer, ik heb geen tong, om uit te drukken de 
heerlijkheid, die voor u opgelegd is in uws Vaders 
huis,'indien gij uw handelingen verbetert en uw 
hart schikt om tot den Heere te keeren. Gij weet, 
deze wereld is maar een scbaduw, een kort levend 
schepsel, onder de wet van den tijd, binnen minder 
dan vijftig jaren; als gij er naar terug zult zien, 
zult gij die verdwijnende ijdelheden belachen, als 
pluimen die in de lucht vliegen en gij zult ver
smaden de huizen van zand, welke de kinderen der 
menschen bouwen binnen het zeemark, daar de vloed 
komt; laat af van deze ijdele wereld te vleien; zoek 
niet de meubelen van een bastaard, maar de erfenis 
van een zoon in den hemel. Neem een proef van 
Christus, zie op Hem, en zijn liefde zal u zoo ver
anderen, dat gij met Hem opgenomen zult zijn en 
nooit zult kiezen van Hem te gaan; ik heb hier 
bevinding van zijn zoetigheid in dit huis van mijn 
vreemdelingschap'; mijn getuige, die boven is, weet, 
dat ik mijn zuchtingen en tranen niet zou ruilen 
voor het lachen van de veertien bisschoppen. Daar 
is niets, dat u inderdaad een christen zal maken, 
dan de smaak van de zoetigheid van Christus. Kom 
en zie, zal best tot uw ziel spreken; ik wil gaarne 
het goede van u hopen; word niet moedeloos we
gens verbrokene en verdorvene voornemens, maar 
wederom en wederom daaraan; vrij omtrent Chris
tus, totdat gij uw ziel aan Hem, als een kuische 
maagd verloofd krijgt; gebruik de middelen, om 
voordeel te doen met uw geweten; bid in uw huis
gezin en lees het Woord; gedenk, hoe 's Heeren 
dag doorgebracht werd, als ik onder ulieden was; 
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het zal een groote beschuldiging voor u zijn, voor 
den Beere, indien gij het goede vergeet, hetwelk 
binnen de muren van uw huis gedaan is, op des 
Heeren dagen, indien gij u naar de wijze en ge
woonten van de wereld afkeert, indien gij niet in
tijds ter kerk komt, om te passen op den publieken 
godsdienst, en indien gij er niet bij blijft, totdat 
alle oefeningen van den godsdienst geëindigd zijn. 
Geeft aan God iets van uw tijd, des morgens, des 
middags en des avonds, en verblijd zoodoende het 
hart van een arm verdrukt gevangene. Heb mee-
dogenheid met uw eigen ziel en vrees den Heere 
van harte. Nu, Hij, die den grooten Herder zijner 
schapen van de dooden wederbracht, door het bloed 
van het eeuwige verbond, bevestige uw hart met 
zijn genade, en stelle u in zijn tegenwoordigheid 
met vreugde. 

Uw toegenegen en liefhebbend herder, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETORFORT. 

Aan Carletown. 

DE 193STE BRIEF. 

Zeer geëerde Heer! 

Ik wil uw niet-schrijven aan mij niet wijten aan 
uw vergetelheid; hoe het ook zij; ik heb er een bo
ven, die mij niet vergeet; ja Hij groeit in zijn vrien
delijkheid. Het heeft zijn heilige majesteit behaagd, 
mij van den preekstoel af te nemen, en mij vele din-

f en te leeren in mijn ballingschap en gevangenis, 
ewelke mij te voren verborgenheden waren; voor

eerst, ik zie zijn grondelooze en peillooze liefde en 
vriendelijkheid, en mijn jalouziën en revelingen, de
welke, als ik eerst hier kwam in dezen oven, zoo 
dwaas en stout waren, dat ik Christus, die de waar
heid zelf is, in zijn aangezicht zeide: Gij liegt; ik 
had bijna mijn greep verloren: ik verwonderde mij 
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of het Christus was of niet, want de mist en rook 
van mijn beroerd hart, deed mij mijn meester Jezus 
misvatten; mijn geloof was donker en mijn hoop 
bevroren en koud, mijn liefde, die de jalouziën ver
wekte, had eenige warmte, hitte en rook, maar 
gansch geen vlam; ik dacht, dat ik al mijn recht 
verloren had, maar de Verzoeker was te veel in 
mijn beradingen, en blies steeds de kool aan. He
laas, ik wist niet wel te voren, hoe goed een kunst 
mijn Voorbidder en Voorspraak Christus had, van 
te pleiten, en mij zulke dwaasheden te vergeven; 
nu is Hij tot mijn ziel wedergekeerd, met genezing 
onder zijn vleugelen: en ik ben nu niet aan Chris
tus ten achteren; want Hij heeft mij door zijn tegen
woordigheid de moeite overbetaald, die ik had on
dergaan door te wachten, en het kleine verlies, dat 
ik geleden had, door mijn getuigen tegen het on
gelijk, Hem aangedaan; ik vertrouw, dat het mijn 
Heere een pijn was, Zich langer te verbergen; Hij 
was eenigerwijze beschuldigende zijn onvriendelijk
heid, en had berouw van zijn stuurschheid ; en wat 
mis ik nu op aarde, dat Christus aan een arm ge
vangene kan geven ? O, hoe zoet en liefelijk is Hij 
nu? Helaas, dat ik niemand kan krijgen, om mijn 
Heere Jezus op zijn troon te heffen, boven de gan
sene aarde. Ten tweede, ik ben nu gebracht tot 
eenige maat van onderwerping; en ik besluit te 
wachten, totdat ik zie, wat mijn Heere Jezus met 
mij doen zal; ik durf nu geen toenaam geven, noch 
eenig woord spreken, tegen de alziende en al-
bewakende Voorzienigheid van mijn Heere. Ik zie, 
de Voorzienigheid loopt niet op gebroken raderen; 
maar ik vormde mij een Voorzienigheid voor mijn 
eigen gemak, om in mijn nest te sterven en te sla
pen, totdat ik oud en grijs zou zijn, en te leggen 
aan de zonzijde van den berg, in mijn predikdienst 
te Anwoth: maar nu heb ik niets te zeggen tegen 
een geleende haardstede, en tegen een anders huis, 
noch tegen de tenten Kedars, alwaar ik leef, zijnde 
ver verzonden van mijn bekende, van mijn liefheb-
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bers, en van mijn vrienden; ik zie, God heeft de 
wereld op zijn raderen, en Hij werpt ze, gelijk een 
pottebakker het vat doet op het rad: ik durf niet 
zeggen, dat er eenige onordentelijke of ongeregelde 
beweging is in zijn Voorzienigheid. De Heere heeft 
het gedaan; ik wil niet te recht gaan met Christus; 
want ik zou daar niets mede winnen. Ten derde, 
ik heb eenige groote tuchtiging geleerd, en niet te 
weenen achter de wereld, noch zoeken te zuigen aan 
derzelver droge borsten. Ja, mijn Heere heeft mij met 
zulke lekkernijen vervuld, dat ik ben gelijk een die 
een vollen heerlijken maaltijd geniet, en die niet een 
gemeen onthaal ontvangt; wat heb ik te doen, dat 
ik op mijn knieën zou nedervallen, en aanbidden 
den grooten afgod van de menschenkinderen, de 
wereld? ik heb een beter God dan een leemen God. 
Ja voor tegenwoordig, gelijk ik nu gesteld ben, vraag 
ik er niet veel naar, of ik deze wereld ontlast van 
mij te geven mijn lijfrente, brood en water; ik weet, 
het is mijn huis niet, noch mijns Vaders huis ; 't is 
maar zijn voetbank, het buitenvertrek van zijn huis, 
zijn buitenveld en brakke grond; laat de bastaarden 
die nemen; ik hoop nooit te denken, dat ik in der 
wereld schuldboek sta, voor eer of rijkdommen; ja 
nu zeg ik tegen het lachen: gij zijt uitzinnig. Ten 
vierde, ik vind het zeer waarachtig, dat de grootste 
verzoeking buiten de hel is, te leven zonder verzoe
kingen ; indien mijn wateren stil stonden, zij zouden 
verrotten; 't geloof is te beter door de vrije lucht, 
en door den scherpen winterstorm in zijn aangezicht, 
de genade verwelkt zonder tegenspoed; de duivel is 
maar Gods schermmeester, om ons te leeren onze 
wapenen te handelen. Ten vijfde, nooit wist ik, vóór 
nu, hoe zwak ik was, als Hij zich verbergt, en als 
ik Hem heb gezocht zevenmaal des daags; ik ben 
een dorre en verwelkte rank, en een stuk van een 
dood lichaam, dorre beenderen, en niet bekwaam 
om over een stroo te stappen; de gedachten aan 
mijn oude zonden, zijn mij als de dagingen van den 
dood; en onlangs heeft het geval van mijn broeder 
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mij aan het hart geslagen; wanneer mijn wonden 
aan liet sluiten zijn, zoo doet een kleine qntstelteuis 
die wederom versch bloeden; mijn ziel is zoo dun 
van vel, dat ik denk, zij gelijkt het vel van een 
teeder mensch, dat men niet mag aanraken; gij ziet 
hoe ik te kort zou schieten naar den prijs,, indien 
zijn genade mij niet genoegzaam was. Wee mij, 
vanwege den dag van Schotland ; het smart mn zeer 
wegens mijn hoerachtige moeder, want het besluit 
is uitgegaan; de vrouwen van dit land zullen de 
kinderlooze en misdragende vrouwen gelukkig noe
men. De toorn des Heeren is uitgegaan, en zal niet 
wederkeeren, totdat Hij het voornaamste van zijn 
hart verricht tegen Schotland; doch Hij zal Schot
land maken tot een nieuw scherp instrument met 
tanden, om de bergen te dorschen, en de heuvelen 
als kaf te warmen. De zegening van den gevangene 
zij op u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOBFORT. 

Aberdeen, 14 Maart 1637. 

Aan vrouw Busbie. 

DE 194.STE BBIEP . 

Juffrouw ! 

Ik weet, gij denkt somtijds, wat Christus doet in 
Zion; en dat'de haters van Zion het grondsop van 
onzen beker, en de brandende kolen van onzen oven 
mochten krijgen, waarmede wij deze menigte ver
leden jaren beproefd zijn. O, dat deze natie wilde 
opwaken, om machtig tot God te roepen, opdat er 
een nieuwe tabernakel voor Christus mocht opge
richt worden in Schotland. Och, of dit koninkrijk 
wist, hoe waardig Christus' plaats is! zijn waardij 
was altijd boven der menschen achting van Hem. 
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En wat mij zelf belangt; 't is mij een pijn aan mijn 
hart, dat ik mij niet geschikt kan vinden, om m'ij-
zelven te verlaten, en geheel tot Christus in te gaan; 
helaas, dat er het minste deel van mij buiten Hem 
zou zijn; en dat wij te veel vrijheid en ruimte voor 
ons zelven en voor ons gemak, goeden naam en 
pleizieren laten, en zoo weinig plaats voor den allen 
liefdewaardigen Christus ! O wat kost het aan Chris
tus moeite en kosten, eer Hij ons krijgt; en wan
neer alles gedaan is, zijn wij 'niet waardig dat men 
ons heeft. Het is een wonder, dat Hij zulken als wij 
zijn, zou zoeken: maar de liefde ziet de zwarigheid 
en geringheid over: want indien dat zoo niet ge
weest was, Christus zou nooit zulk een schoon en 
gezegend accoord met ons gemaakt hebben, als het 
verbond _ der genade is. Ik bevind, dat Christus in 
al ons lijden maar scheidt en deelt, opdat een ieder 
van ons mag zeggen, 't mijne, en 't uwe, en opdat 
de menschen door hun kruisen mochten weten, welk 
een zwakke grond de natuur is, om op te staan 
onder een beproeving; datgene dan, 'twelk onze 
Heere beoogt in al ons lijden, is, dat Hij de genade 
m achting en wensch onder ons brengt. Ik zou 
onder liggen en te kort komen, van den hemel te 
krygen, mdien ik niet meer dan mijn eigen kracht 
had, om mij te ondersteunen; en indien Christus 
tegen mij kwam zeggen, doe dat, of sterf, zoo 
ware het licht te besluiten, wat van mij worden 
zou ; 't zou licht te kiezen zijn : want ik zou moe
ten sterven, indien Christus kwam voorbij te gaan 
met enge ingewanden; wie zou ons dan opnemen 
in onze zwarigheden? Ik weet, wij mogen zeggen 
dat Christus vriendelijk is in zijn liefde, als wij 
op ons zwakst zijn ; en dat, indien Christus niet bij 
de hand was geweest in onze droeve dagen, de wa
teren waren over onze ziel gegaan; zijn barmhar
tigheid heeft een gezette bepaling, en verordineerde 
plaats, hoever, en niet verder de zee van verdruk
king zal vloeien; en waar de golven derzelve zullen 
stilstaan; Hij schrijft voor, hoeveel pijn en droef-
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heid, in gewicht en maat, wij hebben moeten. Gij 
hebt dan goede reden, om uw liefde van alle lief
hebbers terug te roepen, en die aan Christus te ge
ven; Hij die in al onze verdrukkingen verdrukt is, 
ziet in uw droeve uren niet op u met een ongevoe
lig hart of droge oogen. Al des Heeren heiligen 
mogen zien, dat het liefde verloren is, die besteed 
wordt aan de vergaande wereld; de dood en 't oor
deel zullen de menschen doen beklagen, dat ooit 
hun verleidende harten hen vervoerden, om hun liefde 
te leggen en te verkwisten aan valsche verschijnin
gen en nachtdroomen, Helaas, dat Christus te slim
mer zou varen, wegens zijn eigene goedheid, in de 
vrede en het Evangelie samen te doen gaan, en dat 
wij nog nooit de waardigheid van Christus in zijn 
instellingen gewogen hebben; en dat wij oogenschijn
lijk staan beroofd te worden van de fontein,_ eer wij 
de zoetheid van 't water gesmaakt hebben ; misschien 
zullen wij Christus nog zoeken met een waterig oog; 
en een nat aangezicht, en vermoeiden voet, en wij 
zullen Hem niet vinden. Och, dat dit land in tijds 
vernederd was, en door bidden, roepen en veroot
moedigen, Christus wederom wilde inbrengen door 
de kerkdeur; en dat nu, wanneer zijn rug toegekeerd 
is, en Hij gegaan is naar den dorpel, en zijn eene 
voet, als'het ware uit de deur is. Ik ben verzekerd 
wij hebben verdiend, dat Hij zou weggaan ; wij heb
ben ons dat gekocht met'onze ongerechtigheden; 
want zelfs Gods kinderen zijn in slaap gevallen; en 
helaas, de belijders hebben bijna niet anders dan 
vertooningen en gedaanten, en zij doen geen arbeid 
om zichzelven weder te herstellen; een iegelijk heeft 
zijn gezette mate van geloof en heiligheid, en ver
genoegt zich met een bepaalde maat van godzalig
heid, alsof dat genoeg was om hen ten hemel te 
brengen. Wij vergeten, dat gelijk onze gaven en 
licht groeien, zoo mede Gods winst en interest van 
zijn talenten behoorde te groeien, en dat wij Hem 
niet kunnen betalen met het oude en gewoonlijke, 
'twelk wij Hem gaven zeven jaren geleden, want dit 
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ware met den Heere spotten, en koop niet Hem 
maken, zooals het ons lust. 0 wat zwarigheid is er 
in onze Christelijke reis? En hoe menigmaal komen 
wij duizend dingen te kort, die Christus toekomen; 
en wij merken niet, hoe ver onze lieve Heer ten 
achter is! Juffrouw, ik kan u niet danken, gelijk ik 
wilde voor uwe vriendelijkheid aan mijn broeder, 
een verdrukt vreemdeling; maar ik gedenk uwer bij 
den Heere, naardat ik vermag; ik bid u, denk aan 
mij, zijn gevangene, en bid, dat het den Heere mocht 
gelieven, mij plaats te geven, om tot zijn volk in 
zijn Naam te spreken. Genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere en Meester, 
Aberdeen, 1637. SAMUEL EHETOKFOET. 

Aan Fulwood, den jonge. 

DE 195ste BBIEF. 

Zeer geëerde Heer! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Op het 
rapport van den waarden brenger dezes u aangaande, 
dacht ik het goed, een woord tot u te spreken; het 
is kennis genoeg, dat wij één zijn in Christus. Mijn 
ernstige begeerte van u is, dat gij in den vrede Gods 
wilt vergelijken uw vingerbreed of handbreed tijds 
met de wijde eeuwigheid, en uw gedachten over deze 
nu schoone, bloemgevende en groene wereld, met de 
gedachten die gij er van hebben zult, als het ver
derf en de wormen hunne huizen zullen maken in 
de holten van uw oogen, en uw vleesch zullen op
eten, en het lichaam maken tot dorre beenderen: 
indien gij zoo doet, dan weet ik, dat uw licht om
trent de ijdelheid van deze wereld, klaarder zal zijn, 
dan het nu is ; en ik ben verzekerd, dat gij dan zult 
oordeelen, dat al de arbeid der menschen, om dezen 
leemen afgod, belachelijk is. Daarom kom nader, en 
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neem een gezicht van die blinkende schoonheid die 
in Christus is, welke de liefde van tienduizend mil-
lioenen werelden en engelen zou bezig en geheel m 
't werk houden. Waarlijk ik ben bedroeld, dat de 
menschen hun heele liefde niet willen aanleggen 
aan dien koninklijken en prinselijken Beminde dien 
Hooge en Verhevene: want 't is vervloekte helde, 
die ergens anders dan naar Hem loopt. Mij aan
gaande, indien ik tien liefden, en tien zielen had, 
S hoe blijde zou ik zijn, indien Hi) op mij wilde 
inbreken, en nemen bezitting van die allen; o t is 
mij een wee en smart, dat Hij en ik zoo ver van 
één zijn! ik hoop, wij zullen in één land en een 
huis samenzijn; waarlijk de pijn van lieidekrankheid 
naar Jezus, maak dat ik het lang, zeer lang acht, 
totdat die dag aankomt. Och, dat Hij de jaren, 
maanden en uren wilde verkorten, en den tijd over-
loopen, dat wij elkander mochten ontmoeten, i n 
belangende deze waarheid, mijnheer, die gij belijdt, 
ik beken voor de wereld van menschen en engelen, 
dat het de weg, en eenige weg is, de andere zijn 
bijwegen, en 'tgeen waarvoor ik lijd, is de appel 
van Christus' oog, namelijk zijn eer, als Wetgever 
en Koning van zijn Kerk ; ik acht de dood te ge
ring, eerdat ik dat zou verlaten. Mijnheer, ik bid 
u in den Heere, onttrek u niet van Hem en van 
zijn voorstanders, daar zijn er alreeds te weinig: 
want ik durf mijnen hemel daarop te pand zetten; 
Hij zal het pleidooi winnen, en de dwazen, die tegen 
Hem aanpleiten, zullen den prijs verliezen, dewelke 
hun deel is aan de zaligheid, tenzij zij beter acht 
nemen op hun wegen. Mijnheer, de vrije genade, 
waarvoor wij geen geld geven, is een juweel, twelk 
onze Heer aan weinigen geeft; sta vast in de hoop, 
waartoe gij geroepen zijt; onze Meester zal de wol
ken scheuren, en baastelijk ons bijkomen, en klare 
onze zaak op, en brengen ons allen uit m ons zwart 
en wit; reine, reine kleederen in de oogen van den 
Bruidegom zijn van groote waarde; stap over de 
handbreedte van der wereld heerlijkheid, tot m on-
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des Heeren nieuwe wereld van genade, en gij zult 
lachen over de pluimen, die de kinderen in de lucht 
najagen. Waarlijk ik oordeel, dat deze herberg, 
waarin de menschen hun nest bouwen, niet een 
dronk koud water waardig is; 't is een regenachtig 
en rookachtig huis; 't is best, dat wij er uitkomen, 
opdat wij aan deszelfs rook niet stikken. Och, dat 
mijn tegenstanders wisten, hoe zoet mijn zuchtingen 
aan Christus zijn, en wat het zij • voor' een zondaar, 
zijn hoofd te leggen tusschen Christus' borsten, en 
over hoofd en ooren in Christus' liefde te zijn! he
laas ik kan 't papier niet doen spreken van hare 
hoogte, breedte en diepte! ik heb geen weegschaal, 
om de waardigheid van mijn Heere Jezus te wegen; 
de hemel, tien hemelen zouden niet zijn de boom 
van een weegschaal, om Hem daarin te wegen. Ik 
moet opgeven, Hem te prijzen; de engelen zien maar 
weinig van Hem. O dat die Schoone het masker 
van zijn schoon aangezicht wilde nemen, dat ik Hem 
mocht zien! een kus van Hem door zijn masker 
heen, is een halve hemel. O dag, kom aan! O tijd, 
loop snel! O Bruidegom, kom te post, opdat wij 
elkander mogen ontmoeten ! O hemelen, scheid van
een, opdat dit blinkend aangezicht en hoofd zich 
door de wolken vertoone? O, dat het koren rijp 
was, en de wereld bereid was voor zijn zeisen ! Mijn
heer, gelief de banden van een gevangene te geden
ken, De genade zij met u. 

Aberdeen, 30 Juli 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL BHETOKFOET. 
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Aan Mr. Hugo Mackaill. 

DE 196STE B B I E P . 

Mijn zeer lieve broeder! 

Gij weet, dat de menschen zoetelijk hun bekomst 
kunnen krijgen van de zure wet, in den grond van 
de genade, en tusschen de borsten van den Midde
laar; en dit is des zondaars veiligste weg; want 
daar is een bed voor vermoeide zondaars, om daarin 
te rusten, in het Nieuwe Verbond, hoewel het geen 
bed is, 'twelk Christus gemaakt heeft, om er in te 
slapen: de wet zal nooit mijn richter wezen door 
Christus' genade; indien ik er geen meer goed van 
krijg, ik zal in 't Evangelie scherp oordeel genoeg 
krijgen, om mij te vernederen, en laag te brengen. 
Ik sta toe, de' wet is een goede ruwe vriend, om 
een verrader tot de vierschaar toe op de hielen te 
volgen, totdat Hij tot Christus kome. Wij mogen 
ons zelven de schuld geven, dewelke de wet doet 
eischen een welbetaalde schuld, om ons af te drij
ven van Jezus, en te redetwisten over een gerech
tigheid van ons zelven, een wereld in de maan, een 
hersenschim en een nachtdroom, waarvan de hoog
moed vader en moeder is. Daar kan geen nederiger 
ziel zijn, dan een geloovige; 't is geen hoogmoed 
voor een verdrinkend mensch, een rots aan te grij
pen. Ik verblijd mij, dat de raderen van deze ver
warde wereld, gerold, gewenteld en gedreven wor
den, naardat onze Heere wil; uit welk oord ook de 
wind waait, zij zal ons naar onzen Heere waaien ; 
geen wind kan onze zeilen over boord waaien, om
dat Christus' kunst en de eere van zijn wijsheid te 
pand staan, en daarbij opgezet zijn voor de zeerei-
zigers, dat Hij hun veilig van zijn hand zal zetten 
aan den oever, in zijns vaders bekende palen, ons 
geboorteland. Mijn waarde broeder, schrik niet van 
Christus' kruis; "'t is nog niet gezien, wat Christus 
voor u doen zal, als het op het slimste komt: Hij 
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zal genade inhouden, totdat gij in uw benauwdheid 
zijt, en dan zal het besluit baren tot uwer zaligheid ; 
gij zijt een pijl van zijn maaksel; laat Hem u schie
ten tegen een koperen muur, en uw punt zal heel 
blijven. Ik kan vanwege de menigte der brieven en 
aftrekkingen van vrienden niet bereiden, 'tgeen ik 
wilde voor de tijden. Ik heb niet een uur tijds over, 
al was de dag veertig uren lang. Gedenk mijner in 
't gebed. De genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETORFOET. 

Aberdeen, 5 September 1637. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder 
Mr. David Dickson. 

DE 197STE BEIEF. 

Mijn eerwaarde en lieve broeder! 

Ik vrees, dat gij mij nooit wel gekend heb; in
dien gij mijn binnenste zijde zaagt, misschien zoudt 
gij medelijden met mij hebben; maar gij zoudt mij 
bezwaarlijk liefde of achting geven; de menseben 
misvatten mij de heele lengte van de hemelen: mijn 
zonden hebben de overhand over mij, en de ver
schrikkingen van derzelver schuld; menigmaal kom 
ik te vragen, of Christus en ik ooit in ernst samen 
gehandeld hebben; ik wil niet zeggen, dat mijn 
feestdagen geheel voorbij zijn: maar ik besta uit 
uiterste verlegenheden: ik bid God, dat gij nooit de 
droeve en droge ervaring moogt hebben van een 
gesloten mond: want dan zult gij de muschjes, die 
op de kerk van Irwin zingen, gezegende vogeltjes 
oordeelen. Maar mijn ziel is verkwikt en bevochtigd 
geweest, als ik hoorde van uw kloekmoedigheid en 
ijver voor uwen nooit genoeg geprezen, geprezen 
Meester, dewijl gij de mannen Gods, die uit Ierland 



MR. SAMUEL RHETORFORT. 

verdreven zijn, te werk stelt. Och, of ik u kon be
vestigen ! Ik durf zeggen, in Gods tegenwoordigheid, 
dat dit nooit uw lijden zal verhaasten, maar dat 
het David Dickson's'feest en sprekende vreugde zal 
zijn, dat, terwijl hij tijd en gelegenheid had, hij er 
velen te werk stelde, om Jezus, zijn zoeten Meester, 
hoog hoven de wolken op te heffen. O man Gods, 
ga voort, ga voort, zijt kloek voor die plant van 
Naam, voor dien Voornaamste onder tienduizenden, 
voor dien Vorst der koningen der aarde ; het is maar 
weinig, dat ik van God ken, doch dit durf ik schrij
ven: Christus zal verheerlijkt worden in David Dick
son, al werd Schotland niet verzameld; ik heb pijn, 
bittere pijn, dat ik mijn zoeten Bruidegom met meer 
te geven'heb; zijn vertroostingen worden mij niet 
gedeeld door een vrekkige hand; maar ik wilde 
gaarne leeren, geen afgod te maken van troost, ge
voelen, vreugde en zoete gevoelige tegenwoordig
heid: deze allen zijn maar schepselen, en met an
ders dan het koninklijke kleed, de gouden ring, en 
de armringen van den Bruidegom; de Bruidegom 
zelfs is veel beter, dan alle versiersels, die omtrent 
Hem zijn. Nu, ik wilde deze zoozeer niet hebben, 
als wel God zelfs, en van liefde tot Christus ver
zwolgen te worden. Ik zie dat wij m ons te ver
lustigen in een gemeenschap met Christus meer go
den dan één kunnen maken: maar immers 't was 
alles maar kinderspel tusschen Christus en mij tot 
nu toe. Indien het mij niemand gezworen had, ik 
zou het niet geloofd hebben, wat in Christus al kan 
gevonden worden. Ik hoop, gij ontfermt u over mim 
pijn in mijn gevangenis zoover, dat gij mi] zelfs 
helpt, en maakt, dat anderen mij een bankroetier, 
een zondigen, ellendigen bankroetier, helpen iets van 
mijn schuld van lof betalen aan mijn grootsten Ko
ning: laat mijn God Richter en Getuige zijn, of 
mijn ziel niet een zoete verkwikking en troost zou 
hebben, mocht ik velen hebben helpen bevestigen 
in Christus, en verwijd worden door zijn liefde, en 
velen te werk stellen, 'om mijn Koninklijken en Prm-
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selijken Beminde hoog te zetten. O, dat mijn lijden 
tol kon betalen aan zulk een Koning! Ik heb opge
geven, verwonderd te zijn over zijn liefde: want 
Christus heeft een deel kunst aan mij ten koste ge
legd, en geopenbaard, die ik nooit aan eenig levend 
mensch openbaarde. Hij heeft een schoon en rijk 
ambt, en fraaie markt voor zijn eerwaardig beroep 
van barmhartigheid te bewijzen gekregen aan mij, 
de voornaamste der zondaren. Een ieder weet zoo 
wèl niet als ik, mijn beklagehjke, menigmaal ver-
brokene verbonden: mijne zonden tegen 't licht wer
kende zelfs in de daad van zondigen, zijn te gemoet 
gekomen van wonderbare barmhartigheid; maar 
helaas, Hij zal nooit iets terug krijgen dan snoode 
ondankbaarheid. Ik ben verzekerd, indien Christus 
over iets in mij medelijden heeft, naast mijne zonde, 
het is de smart van liefde, om te hebben een arm 
vol, en ziel vol van Zichzelf, in geloof, liefde, en 
begonnen genieting; 't is mijn droefheid, dat ik 
Christus niet uit het stof opgelicht kan krijgen in 
Schotland, en boven al de wolken en hemelen der 
hemelen gesteld. 

Aberdeen, 1 Mei 1637. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL EHETOEFOBT. 

Aan zijn eerwaarden en lieven broeder, 
Mr. Johannes Levingstone. 

DE 198STE BBIEE. 

Mijn eerwaarde en lieve broeder! 

Genade, barmhartigheid, en vrede zij u. Ik ver
lang van u te hooren, en verkwikt te worden met 
de vertroostingen van de bruid van onzen Heere 
Jezus in Ierland; ik lijd met u in droefheid, wegens 
de scherpe hindernis, welke uwe begeerten om in 
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Nieuw-Engeland te zijn, onlangs ontvangen hebben; 
maar indien onze Heer, die de kunst heeft, om 
zijne kinderen op te brengen, het met best voorn 
gedacht had, het zou u niet overkomen zijn; zwijg 
stil, en vertrouw u op den Heilige Israels; luister 
naar 'tgeen Hij zegt in uw begeerten tegen te wer
ken; Hij zal van vrede tot zijn volk spreken; ik ben 
hier van mijn gemeente gezonden, en tot stilzwij
gen gebracht, en bepaald in Aberdeen, voor het 
getuigenis van Jezus; en ik ben ook m den geest 
bepaald geweest met verlatingen en beschuldigingen, 
ik gaf een geschrift uit van twistingen en klachten 
van onvriendelijkheid tegen Christus, dewelke mij 
over de schutting van den wijngaard scheen te wer
pen, als een dorren boom, en die mij afscheidde van 
des Heeren erfenis: maar hooge, hooge en luide loi-
zeggingen moeten gegeven worden aan onzen ko
ninklijken gekroonden Koning in Zion, die de dorre 
rank niet verbrand heeft, en zal nog leven en zien 
zijn heerlijkheid; uwe moederkerk staat oogenschrjn-
lijk verworpen te worden wegens haar hoererij; den 
kinderen mag wel het hart breken van droefheid, 
dat ze zulk een kijven zien tusschen den man en de 
vrouw; onze kerkdijken zijn uit op een verzoening 
met de Lutherschen ; en de professoren schrijven 
boeken, en stellen op, een gemeene belijdenis op t 
bevel van den raad; ons dienstboek. of formulier-
boek, is uitgeroepen met het geluid der trompetten: 
de nacht is weder gekomen op de profeten; de dag 
van Schotlands bezoeking is gekomen; het is tijd 
voor de bruid, te weenen, terwijl Christus is zeg
gende, dat Hij eene andere vrouw zal kiezen; maar 
onze lucht zal weder opklaren; de dorre tak van 
den neergehouwen Libanon zal weder uitbotten, en 
heerlijk zijn, en zij zullen nooit wijngaarden planten 
op onze bergen. 'Nu, mijn lieve broeder, ik schrijf 
u te dien einde, opdat gij mij moogt helpen prijzen, 
en hulp zoeken van anderen met u, opdat God mocht 
verheerlijkt worden in mijne banden. Mijn Heere 
Jezus heeft den verwelkten dorren vreemdeling en 

ii . 18 
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zijn hartverbroken gevangene ingenomen in zijn 
wijnhuis. O, o! dat gij en geheel Schotland, en al 
onze broederen met u wisten, hoe ik aan een feest 
onthaald word! Christus' honigraten druipen van 
troost; Hij houdt middagmaal met zijn gevangene, 
en des Konings nardus geeft een reuk. De duivel 
kan het niet geloochend krijgen, dat wij lijden voor 
den appel van Christus oog, zijn koninklijke voor
rechten als Koning en Wetgever: laat ons vreezen, 
noch bezwijken; Hij zal zijn Evangelie nog eens 
uitgeroepen krijgen in Schotland, en Hij zal het tot 
stemmen laten komen, om te zien, wie zal zeggen, 
laat Christus gekroond Koning zijn in Schotland. 
Het is waar, de antichrist roert zijn staart; maar 
ik houd meer van een geraasmakenden en woeden
den duivel in de kerk (aangezien de strijdende kerk 
geen duivel kan of mag missen, om haar te beroe
ren) dan van een sluw of slapenden duivel. Nooit 
kreeg Christus een bruid zonder slag van 't zwaard, 
't is nu nabij des Bruidegoms komen in zijn kamer, 
laat ons ontwaken, en met Hem ingaan: ik draag 
uw naam tot Christus' deur. Ik bid u, lieve broeder, 
vergeet mij niet: laat mij van u hooren door een 
brief; en ik belast u, versmaad Christus' goeddadig-
heid niet omtrent mij; ik schrijf'tgeen ik van Hem 
gevonden heb in het huis mijner vreemdelingschap ; 
doe mijn liefdegroete aan al onze broeders en zus
ters daar. De Hoeder van den wijngaard wake over 
zijn belegerde stad, en over u. 

Uw broeder en medelijder, 
SAMUEL KHETOBFORT. 

Aberdeen, 7 Februari 1637. 
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Aan Mr. Ephraim Meivin. 

DE 199STE B R I E F . 

Eerwaarde en lieve broeder! 

Ik heb uw brief ontvangen, en ben van ganscher 
harte tevreden, dat onze vriendschap in onzen Heere 
blijft duren; ik worstel naardat ik kan, ten berg 
op met Christus' kruis; mijn htüpe is vriendelijk en 
machtig te helpen. Aangaande uwe vragen, wegens 
mijn menigvuldige aftrekkingen en brieven aan me
nigten, heb ik geen tijd, om die te beantwoorden; 
'tgeen in 't gemeen daaromtrent zal gezegd worden, 
zal aan u medegedeeld worden ; want ik ben met 
die vragen bezig ; daarom verschoon mij een weinig : 
want het dienstboek zou een groote tijd wegnemen, 
maar ik denk: Sicut deosculatio religiosa imaginis, 
aut etiam elementorum est in se idololatria externa, 
etsi intentio deosculandi, tota quanta in actu est, 
feratur in Deum propotypon, ita geniculatio coram 
pane, quando nempe ex instituto totus homo exter-
nus et internus versari debent circa elementaria signa, 
est adoratio relativa, et adoratio ipsius panis: Ra
tio, intentio adorandi objectum materiale, non est de 
essentia externae adorationis, ut patet in deoscula-
tione religiosa; sic geniculatio coram imagine Ba-
bylonicâ, est externa adoratio imaginis, etsi tres 
pueri mente intendissent adorare Jehovam. Sic qui 
ex metu solo, aut spe pretii, aut inanis glorias, ge
niculate coram aureo vitulo Jeroboami (quod ab 
ipso Rege, qui nulla religione inductus, sed libidine 
dominandi tantum, vitulum erexit, factitatum esse, 
textus satis luculenter clamât) adorât vitulum externa 
adoratione ; esto quod putaret, vitulum esse meram 
creaturam, et honore nullo dignum: quia genicula
tio, sive nos nolumus sive volumus, ex instituto Dei 
et natura?; in actu religioso, est symbolum religio-
S33 adorationis ; ergo sicut panis signât corpus Christi, 
etsi absit omnis actus nostra? intentionis, sic religi-
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osa geniculatio, sublatâ omni intentione hunianâ, est 
externa adoratio panis, coram quo adoramus, ut co
ram signo vicario et reprassentativo Dei. Dus u aan 
Gods teedere barmhartigheid bevelende, verzoek ik, 
dat gij mij bij God wilt gedenken; de heiligmaking 
zal u meest vestigen in de waarheid. Genade zij 
met u. 

Aberdeen, 1637. 

Uw broeder in Christus Jezus, 
SAMUEL BHETOEFOBT. 

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

DE 200™= BRIEF. 

Juffrouiv ! 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. Ik kan 
niet nalaten, vroolijk, en te gelijk bedroefd te zijn 
over uw_ geval: het heeft den Heere behaagd, uw 
man (mijn vriend, en een getrouw belijder van deze 
kerk) ras naar zijn rust weg te nemen : maar zullen 
wij bedroefd zijn, dat ons verlies zijn winst is, aan
gezien zijn Heere zijn gezelschap niet langer wilde 
missen; acht dat niet veel, dat hij zoo kostelijk aan
geschreven was, en stierf: want vermits hij met zijn 
Heere in zijn leven wandelde, en begeerde, dat Chris
tus in hem zou grootgemaakt worden in zijn dood, 
zoo behoort gij te zwijgen en vergenoegd te zijn. 
Als Christus komt om het zijne, zoo loopt Hij snel; 
barmhartigheid, barmhartigheid over de heiligen gaat 
niet langzaam, liefde, liefde in onzen Verlosser is niet 
traag, en Hij is tegelijk gemeenzaam met u, dewijl 
Hij zoo vrijelijk tot uw huis komt, en als een vriend 
de hand slaat aan 'tgeen uwe is; ik acht, dat Hij 
gaarne niet u wil borgen, en leenen. Nu zal uw man 
daar ontmoeten het vroolijke gezelschap, de schoone 
troepen, en gezegende samenkomst der eerstgebore-
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nen, maaltijd houdende aan het Avondmaal van de 
bruiloft des'Lams; het is weldadigheid, dat het arme 
dwalende schaap een schuilplaats krijgt in dezen 
stormigen dag, en dat een lekkend schip een veilige 
haven krijgt, en een zeeziek reiziger een goed zacht 
bed aan strand. Toorn, toorn, toorn, komt er van 
den Heere over dit land, 'twelk Hij achter zich ge
laten heeft; weet dan dat de wonden van uwen 
Heere Jezus, de wonden zijn van een liefhebberden 
dat Hij medelijden zal hebben over een droef hartige 
dienstmaagd; 'en dat Christus gezegd heeft, dat Hij 
de plaats van den man in uw hart zal hebben; Hij 
beminde u in uw eersten mans tijd, en Hij zoekt u 
nog aan ; geef Hem 't hart en stoel, huis en alles ; 
Hij wil geen medevrijer zijn met iemand anders; de 
liefde is vol jaloerschkei'd; Hij wil al_ uw liefde 
hebben, en wie zou die krijgen dan Hij? ik weet, 
gij vergunt ze Hem; daar zijn voor u opgelegd zoete 
en verzadigende vertroostingen; wacht, borg Chris
tus; Hij is een eerlijk schuldenaar. Nu, wat mijn 
eigen geval aangaat, mij dunkt, sommige arme vro
men zouden blijde zijn, met het overschot van een 
getroeteld gevangene; ik heb de liefde van Christus 
niet spaarzaam; Hij heeft meer troost aan zijn armen 
gebannenen knecht verkwist, dan vele zielen zou 
verkwikt hebben; mijn last was eens zoo zwaar, 
dat ons gewicht de schaal overgeslagen, en mijn 
rug gebroken zou hebben: maar Christus zeide tegen 
mijn droefheid, houd, houd; en Hij heeft een be
vlekt aangezicht afgewischt, 'twelk vuil was van 
weenen; ik mag met blijdschap gaan aan mijns 
Heeren werk, met loon in mijn hand; uitgestelde 
hoop behoeft mij niet ter dood'te vermoeien. (gelijk 
wij plegen te zeggen) mijn kruis is tegelijk mijn 
kruis en mijn vergelding. Och, dat de menschen 
zijn hooge lof wilden uitroepen! Ik houd meer van 
Christus' slimsten smaad, van zijn donker gezicht, 
van zijn kruis, dan van al de gepleisterde heerlijkheid 
der wereld; mijn hart verlangt niet weder terug te 
gaan van Christus' land ; 't is een zoete grond, waar-
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toe ik gekomen ben ; ik, indien iemand in de wereld, 
heb goede reden, om veel goed van Hem te spre
ken. O, de hel ware een prijs van goede koop, om 
Hem daarmede te koopen! Och, of al de drie ko
ninkrijken, getuigen waren van mijn gepijnigde, ge
pijnigde ziel, overwonnen en gewond door Christus' 
liefde. Ik dank u zeer vriendelijk, mijn lieve zuster, 
voor uw liefde en teedere zorg voor mijnen broeder; 
ik zal mij aan u verbonden houden, indien gij zijn 
vriend blijft; hij is mij nu meer dan een broeder, 
zijnde verbonden, om voor zoo een eerwaardig Mees
ter en zaak te lijden. Bid voor Christus' gevangene; 
en genade, genade zij met u. 

De uwe in zijn zoeten Heere Jezus, 
SAMUEL RHETORFORT. 

AberdeeD, 7 Maart 1637. 
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