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Voorwoord van de vertaler. 

De Prachten van Boston is een vertaling van een compilatie van preken van de 
bekende puriteinse auteur Thomas Boston (1667-1732), samengesteld door ds. 
Samuel Mc Millan. Het origineel werd uitgebracht in 1831 onder de titel 'The 
Beauties of Boston', met als doel het publiek, wat vaak niet de beschikking had tot al 
zijn werken, toch een waardige handleiding tot Bostons theologie te geven. Mc 
Millan hoopte dat het tot veel geestelijk goed zou dienen, mede in de strijd tegen 'het 
zuurdesem van Armianisme'. * 
Ik ben overtuigd dat de geestelijke strijd rondom de waarheid van Gods Woord, op 
vele fronten, vandaag de dag nog steeds actueel is. In een tijd die door Paulus werd 
voorspeld dat zou komen, 2 Tim.4:3 waarin velen 'de gezonde leer niet zullen 
verdragen' maar 'leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden.'.
Om die reden heb ik het ondernomen om op eigen gelegenheid deze preken van 
Boston te vertalen naar het Nederlands. Ik heb zelf veel zegen mogen ervaren in het 
lezen van de werken van Boston, zoals het bekende 'Kromme in het Levenslot' en  
'De Viervoudige Staat'. Mijn gebed is dan ook dat de Heere de werken van deze 
begenadigde oudvader, zoveel jaren na zijn overlijden, nog tot zegen zal stellen voor 
wie het onder ogen komen. En bovenal, dat de Heere Jezus Christus, van Wie Boston 
door genade een dienstknecht en getuige was geworden, verheerlijkt, gezocht en 
gevonden mag worden.  

Paul Vogelaar 
Ede, Januari 2017

* Beauties of Boston: Foreword, Ian R. Tallach



Deel 1: De Schrift

De aard van het geloof en de gehoorzaamheid die de Heilige Schriften leren. 

Ten eerste, met betrekking tot het geloof. Zaligmakend geloof is een geloof in wat 
God heeft geopenbaard, omdat God het heeft gezegd of geopenbaard. Men kan 
Bijbelse waarheden geloven, maar niet met een zaligmakend geloof, tenzij zij het 
geloven juist op gronde van de autoriteit van God die spreekt in Zijn Woord. En dit 
zaligmakende geloof is het gevolg van de Geest van God in het hart van een zondaar, 
wat de gewoonte of beginsel van het geloof er in plant, en het opwekt tot een 
hartelijke ontvangst en vast geloof van wat God openbaart in Zijn Woord. En het 
geloof dat de Schriften onderwijst is wat een man behoort te geloven wat betreft God.
Dit kunnen we terugbrengen tot vier koppen: Wat God is; de Personen in de Godheid;
de verordeningen van God met betrekking tot alles wat er geschiedt; en de uitvoering 
ervan in Zijn scheppingswerk en voorzienigheid. Nu, ondanks dat het werk van de 
schepping en voorzienigheid laten zien dat er een God is. Toch kan de fundamentele 
waarheid, over wie God is, en de leer met betrekking tot de Drie-eenheid van 
Personen in de Eenheid van het Goddelijk Wezen, Gods handelen en doelen, de 
schepping van alle dingen, de staat van de mens bij zijn schepping, zijn val, en zijn 
herstel door de bemiddeling en voldoening van Christus, enkel geleerd worden uit de 
Heilige Schriften. Daarom kunnen we hieruit afleiden,

1. Dat er geen rechte kennis van God kan worden verworven op een gewone 
manier, zonder de Schriften. Mat. 22:29 'Gij dwaalt' zegt Christus tot de 
Sadduceën 'niet wetende de schriften'. Zoals er een donkere nacht moet zijn 
waar het licht is verdwenen, zo moeten ook deze plekken op aarde donker zijn, 
en zonder de zaligmakende kennis van God, die de Schriften moeten missen. 
Daarom verteld de Apostel aan de Efeziërs, dat, voordat ze werden bezocht met
het Licht van het Evangelie, ze 'vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder 
God in de wereld.' waren, Efeze 2:12.

2. Dat waar de Schriften niet bekend zijn, er geen zaligmakend geloof kan zijn. 
Want, zegt de Apostel, Rom. 10:14,15,17 'Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, 
in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van 
Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun 
predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk 
geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, 
dergenen, die het goede verkondigen! Zo is dan het geloof uit het gehoor, en 
het gehoor door het Woord Gods.'

3. Dat er niets is waar we aan gebonden zijn om aan te nemen als een onderdeel 
van ons geloof, dan wat de Schriften leren, wie het ook mag zijn die het 
voorsteld, en wat ze zich ook mogen voorwenden als rechtvaardiging hiervan. 
'Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, 



dat zij geen dageraad zullen hebben.' Jesaja 8:20. Geen mens moet onze 
meester zijn in deze dingen: 'Noch zult gij meesters genoemd worden; want 
Een is uw Meester, namelijk Christus.' Mat. 23:10. Hij is de Heer van ons 
geloof, en wij zijn gebonden om te geloven wat Hij dan ook in Zijn Woord 
openbaart. 

Ten tweede, Met betrekking tot de gehoorzaamheid, dit is de plicht die God vereist 
van de mens. Het is die plicht en gehoorzaamheid die de mens schuldig is aan God, 
tot Zijn wil en wetten, betreffende Gods universele superioriteit en soevereine 
autoriteit over de mens; en welke hij zou moeten geven aan Hem uit liefde en 
dankbaarheid. De Schriften is de heilige openbaring vanwaar we onze plicht hebben 
te leren, Psalm 19:12 'Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand;' zegt 
David. De Bijbel is het licht dat we in acht moeten nemen, zodat we mogen weten 
hoe we onze koers besturen, en de verschillende stappen van ons leven te ordenen. 
'Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.' zegt de Psalmist, 
Psalm 119:105. Van waaruit we kunnen opmaken: 

1. Dat er niet voldoende kennis kan zijn van de plicht die we hebben tot God 
zonder de Schriften. Hoewel het licht van de natuur in enige mate onze plicht 
tot God toont, toch is het te vaag om de wil van God voldoende op ons te 
nemen en om zo verlost te worden.

2. Dat er geen rechte gehoorzaamheid tot God kan worden geleverd zonder hen. 
Mensen die in het donker wandelen moeten noodzakelijk struikelen; en de 
werken die vervaardigd worden in de duisternis zullen nooit in het licht kunnen
verblijven; want er is geen juist werken door te gissen in deze zaak. Alle 
gepaste gehoorzaamheid tot God moet worden geleerd uit de Schriften. 

3. Dat er geen deel is van de plicht waartoe we geroepen zijn, behalve wat de 
Schriften leren. Jesaja 8:20, voormalig geciteerd. Mensen moeten geen 
plichten voor zichzelf of anderen maken, behalve wat God een plicht heeft 
gemaakt. De wet van God is uitermate breed, en bereikt de gehele gesteldheid 
van de mens, uiterlijk en innerlijk. Psalm 19; en de mens is gebonden zichzelf 
aan te passen tot deze alleen, als de regel voor zijn plicht. 

Ten derde, Wat betreft de verbinding van deze twee: geloof en gehoorzaamheid 
worden samen verbonden, omdat er geen waar geloof is maar wat word gevolgd met 
gehoorzaamheid, en geen ware gehoorzaamheid maar wat voortvloeit uit geloof. 
Geloof is de magneet van gehoorzaamheid, en gehoorzaamheid de toetssteen van 
geloof, zoals te zien is in Jak. 2. Zij die geloof ontbreken kunnen niet heilig zijn; en 
bij hen die waar geloof hebben zal hun geloof werken door liefde. Daarom kunnen 
we zien, 

1. Dat het geloof het fundament is van de plicht of de gehoorzaamheid, en niet  de
gehoorzaamheid of de plicht het fundament is van het geloof, Tit. 3:8. 'Dit is 



een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat 
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; 
deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.' En dat de dingen die 
te geloven zijn geplaatst worden vóór de dingen die geoefend worden, met als 
oogmerk om te onderscheiden tussen de orde der dingen onder het verbond der
genade, en wat ze waren onder het verbond der werken. Onder de 
laatstgenoemde was het doen van, of de perfecte gehoorzaamheid aan de wet, 
het fundament voor het beloofde voorrecht van leven; maar onder de 
eerstgenoemde, moet de belofte worden geloofd, en het beloofde leven moet 
vrijelijk worden ontvangen: en daarop volgt de gehoorzaamheid van de 
gelovige aan de wet, uit dankbaarheid en liefde voor de ontvangen genade. Dit 
blijkt uit de rangorde opgelegd door God Zelf in het geven van de morele wet 
vanaf de berg Sinaï. Hij legt het fundament voor het geloof, ten eerste, in deze 
woorden, 'Ik ben de Heere uw God,' wat de som en inhoud is van het verbond 
van genade; en dan volgt de wet der tien geboden, welke als het ware zijn 
gegraveert op deze verklaring van soevereine genade en liefde, Exodus 20.2-
18. En laat het worden herdacht, dat de apostel Paulus Evangelie 
gehoorzaamheid, de gehoorzaamheid des geloofs noemt, als opspringende 
vanuit en gefundeert op geloof. En als we de volgorde onderzoeken van de 
voorgestelde leer in al zijn brieven, zullen we vinden dat hij eerst de leer van 
het geloof voorsteld, of wat een mens hoort te geloven, en op dat fundament de
plichten op het hart drukt die beoefend horen te worden. 

2. Dat alle werken zonder geloof dood zijn, en dus God niet kunnen behagen. 
Want wat niet uit het geloof is, is zonde; en zonder of afgescheiden van 
Christus kunnen we niets doen. Geloof is het principe van alle heilige en 
aanvaardbare gehoorzaamheid. 

3. Dat zij die morele plichten op het hart drukken zonder de noodzakelijkheid te 
ontdekken van de herschepping, en eenwording met Christus, als de bron van 
alle ware gehoorzaamheid, dwaze bouwers zijn; zij leggen hun fundament op 
het zand, en het gebouw wat ze opheffen zal spoedig worden omvergeworpen; 
en zij corrumperen het Evangelie van Christus. Zulken zouden er goed aan 
doen te overwegen wat de Apostel zegt, Gal. 1:9. Indien u iemand een 
Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. *

De wijze van het ontdekken van de ware betekenis van de Heilige Schrift. 

1. De betekenis van de Schrift is er maar een, en niet meerdere. Er kunnen 
verschillende onderdelen zijn van die ene betekenis die ondergeschikt zijn aan 
elkaar; zoals sommige profetieën een verwijzing hebben naar de verlossing uit 
Babylon, de geestelijke door Christus, en de eeuwige in de hemel; en sommige 
passages hebben een deel wat het type is van een andere: nochtans hebben ze 
allen een volledige betekenis, alleen kan die van twee soorten zijn; de ene is 
eenvoudig; de andere samengesteld.



• De gebruikelijke methode van Evangelie onderwijs, zoals die is overgeleverd 
in de Heilige Schriften, is ten eerste om onze harten te vertroosten, en daarmee 
ons te bevestigen in alle goed woord en werk. Fil. 4:7 'En de vrede Gods, die 
alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus 
Jezus.' En het blijkt hoe duidelijk deze methode is ingesteld en verschillende 
brieven zijn geschreven door de apostelen, waarin ze de gemeenten eerst 
kennis laten maken met de rijke genade van God voor hen in Christus Jezus, en
de geestelijke zegeningen waar ze deelgenoten van zijn geworden, voor hun 
sterke vertroosting; en dan vermanen ze hen tot een heilige wandel, passend bij
zulke voorrechten. En het is niet alleen de methode van hele brieven, maar van 
vele bijzondere vermaningen tot de plicht, waarin de aangename voordelen van
de genade van God in Christus gebruikt worden als argumenten en motieven 
om de heiligen aan te sporen tot een heilige wandel; welke aangename 
voordelen eerst geloofd moeten worden, en de troost ervan toegepast aan onze 
eigen zielen, anders zullen ze geen kracht hebben om ons te aan te trekken tot 
de oefening waar ze voor bedoeld zijn. Lees ter illustratie en als bewijs 
hiervan, Rom. 6:11, 14 en 8:9,11; 1 Kor. 6:15,19 ; 2 Kor. 5:21. (Marshall over 
sanct., direct. 9.)

Sommige schriftgedeelten hebben alleen een eenvoudige betekenis, ze bezitten 
slechts een verklaring van één enkel ding; en dat is ofwel eigenlijk, ofwel 
figuurlijk. Een eigenlijke betekenis is die welke opkomt als men de woorden 
letterlijk neemt, en de figuurlijke als men de woorden figuurlijk neemt. 
Sommigen hebben een eenvoudige eigenlijke betekenis, zoals, 'God is een 
Geest, God schiep de hemel en de aarde;' welke verstaan moeten worden 
volgens de letterlijke betekenis van de woorden. Sommigen hebben een 
eenvoudige figuurlijke  betekenis, zoals, 'Ik ben de ware wijnstok, en mijn 
Vader is de landman. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt neemt Hij weg'. 
Deze hebben maar een eenvoudige betekenis; maar dan is het figuurlijk, en niet
te begrijpen door de redelijkheid van de woorden, alsof Christus een boom zou 
zijn, Zodoende zie je wat de eenvoudige betekenis is. De samengestelde of 
gemengde betekenis is te vinden wanneer een ding wordt voorgehouden als een
type van de ander; en zo bestaat het uit twee delen, de een met betrekking tot 
het type, de ander met betrekking tot het antitype; wat niet twee betekenissen 
zijn, maar twee delen van die ene en volledige betekenis beoogd door de 
Heilige Geest : voorbeeld. 'Mozes tilt de slang op in de wildernis, opdat etc. 
Evenzo moet de Zoon des Mensen worden opgetild; zodat een ieder die in hem 
geloofd niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebbe.'  Hier is een 
letterlijke en een mystieke betekenis, wat samen de volle betekenis maakt. Die 
schriftgedeelten die deze samengestelde betekenis hebben, worden soms 
eigenlijk vervuld (of letterlijk, aangezien het in tegenstelling tot figuurlijk word
genomen) beide in het type en het antitype; zoals Hosea 6:1 'Ik heb mijn Zoon 
geroepen uit Egypte,' wat letterlijk waar was, beide van Israel en Christus. 
Soms figuurlijk in het type, en eigenlijk in het anti-type, zoals in Psalm 69:22 



'en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.' soms eigenlijk in het 
type en figuurlijk in het antitype, zoals in Psalm 2:9 'Gij zult hen verpletteren 
met een ijzeren scepter;' Vergelijk 2 Sam. 12:31 Soms figuurlijk in beiden, 
zoals Psalm 41:10 'Zelfs de man mijns vredes, op welken ik vertrouwde, die 
mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven.' in welke 
bedoeld worden Ahitophel en Judas. Nu moet de betekenis van de Schrift er 
slechts een zijn en niet meerdere, daarmee bedoel ik behoorlijk verschillend en 
in geen geval ondergeschikt aan elkaar, vanwege de eenheid van waarheid en 
vanwege de helderheid van de Schrift. 

2. Waar er een vraag is over de ware betekenis van de Schrift, moet er ontdekt 
worden wat die is, door andere plaatsen te zoeken die duidelijker spreken, de 
Schrift zelf zijnde de onfeilbare regel van interpretatie van de Schrift. Nu dat 
dit zo is, blijkt uit de volgende argumenten.

(1) De Heilige Geest geeft dit als een regel, 2 Pet. 1:20,21. Nadat de Apostel 
de Christenen had geroepen om de Schrift in acht te nemen, geeft hij hen deze 
regel voor het begrijpen ervan, 'Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift 
is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door 
de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest 
gedreven zijnde, hebben ze gesproken.' Zoals het kwam, zo moet het ook 
uitgelegd worden: maar het kwam niet door de wil van de man; daarom moeten
we niet rusten op mensen voor de betekenis ervan, maar heilige mensen 
spraken gedreven door de Heilige Geest, en dus zonder dwaling; daarom 
moeten we kijken naar de voorschriften van diezelfde Geest op andere 
plaatsen. 

(2) Er zijn verscheidene beproefde voorbeelden hiervan, het ene schriftgedeelte
met het ander vergelijken, om de betekenis te vinden van de Heilige Geest, 
zoals Handelingen 15:15. 'En hiermede stemmen overeen de woorden der 
profeten, gelijk geschreven is:' De Bereërs worden hiervoor geprezen, Hand. 
17:11. Ja Christus Zelf maakt hier gebruik van om de ware betekenis van de 
Schrift te tonen tegen de duivel, Mat. 4:6. 'Werpt uzelf omlaag' zegt de boze 
geest; 'Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal' vers 7. 
'Er is wederom geschreven,' zegt Christus, 'Gij zult den Heere, uw God, niet 
verzoeken.'. En zodoende onderscheid onze Heere de ware betekenis van die 
Schrift, dat het enkel verstaan moet worden met betrekking tot hen die zichzelf 
niet neerwerpen om God te verzoeken. * 

De rede niet de Hoogste Rechter van onenigheid in Religie. 

1. De rede in een onvernieuwde man is blind in de zaken van God, 1 Kor. 2:14 
'Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; 
want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk 
onderscheiden worden.' Ef. 4:17, 18; Ef. 5:8. Uitzondering. Dit betreft enkel de



rede die niet is verlicht door Goddelijke openbaring.  Antwoord. Door deze 
verlichting van het verstand door Goddelijke openbaring, verstaat men ofwel 
subjectieve ofwel objectieve verlichting. Als men het verstaat door subjectieve 
verlichting, ontkent men het artikel des geloofs, doordat ze geloven dat het 
verstand van de mens uit zichzelf bekwaam is, zonder de verlichting van de 
Geest, om voldoende kennis te verkrijgen van het denken van God 
geopenbaard in de Schriften. Als het uit objectieve verlichting komt, enkel 
door de openbaring van deze waarheden, dan is het onjuist wat ze betogen: 
Want de Apostel stelt hier de natuurlijke mens tegenover de geestelijke mens; 
en daarom word er met de natuurlijke mens elke onvernieuwde mens verstaan, 
zelfs diegene die deze waarheden geopenbaard heeft gekregen; want, zegt de 
apostel, 'zij zijn dwaasheid voor hem.' Nu, hoe kan hij ze dwaasheid rekenen 
als ze niet geopenbaard zijn? 

2. De rede is niet onfeilbaar, en daarom kan het niet worden toegelaten de rechter 
te zijn in zaken die onze zielen aangaan. 

• De onfeilbare regel van Schriftuitleg is de Schrift zelf, en, daarom, wanneer
er een vraag is over de ware en volle betekenis van een schriftgedeelte 
welke niet veelvoudig is maar eenvoudig, moet het uitgezocht en begrepen 
worden door andere plaatsen die duidelijker spreken. 2 Pet. 1.20,21; Hand. 
15:16 – confessions of faith ch. 1.

De rede kan bedrogen worden, Rom. 3:4. en is dit niet het schudden aan de 
fundamenten van de religie, en de paden bereiden tot skepticisme en 
atheisme? Uitzondering. Dat hoeft niet gevreesd te worden waar gezond 
verstand wordt toegelaten als rechter. Maar waarom praten zij over gezond 
verstand? De tegenstanders zelf geven toe, dat het verstand ongezond is in de 
meeste mensen. We zeggen, dat het niet volledig gezond is in de wereld; want 
zelfs de besten weten maar ten dele; duisternis blijft in enige mate over het 
verstand van alle mensen. 

3. De rede zelf moet onderworpen zijn aan de Schriften, en zichzelf onderwerpen 
om geoordeeld te worden door God Die daar spreekt, 2 Kor. 10:4,5. 'Want de 
wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 
nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en 
alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte 
gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;' Zaken van het geloof 
staan boven het gebied van de rede; en daarom, zoals het gevoel niet wordt 
toegelaten rechter te zijn over de zaken die er boven staan, zo ook niet de rede 
in die zaken die er boven zijn, 1 Tim 3:16. 'En buiten allen twijfel, de 
verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is 
gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de 
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.' 



4. Als de rede onze hoogste rechter zou zijn van tegenstrijdigheden, dan zou ons 
geloof gebouwd zijn op onszelf, en de voornaamste reden waarom we enig 
principe van de religie geloven zou zijn, omdat het ons zo en zo toeschijnt, wat
hoogst absurd is. De Schrift leert anders, 1 Thes. 2:13 'Daarom danken wij ook
God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons 
ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar 
(gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.' Heel 
duidelijk leert onze Heere dit, Joh. 5:34. 'Doch Ik neem geen getuigenis van 
een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt behouden worden.' hoofd. 
5:39 'Onderzoekt de Schriften.' De rechtzinnige verklaart de hoogste rechter 
van tegenstrijdigheden in religie de Heilige Geest, sprekend in de Schriften, te 
zijn. Dit wordt bewezen door de volgende argumenten. 

1. In het Oude en Nieuwe Testament, stuurt de Heere ons nog steeds naar deze 
rechter. Zodat we ons niet mogen keren ter rechter nog ter linkerhand, van wat 
hij daar spreekt, Deut. 5:32 en 17:11a. 'Naar het bevel der wet, die zij u zullen 
leren, en naar het oordeel, dat zij u zullen zeggen,' Jesaja 8:20 'Tot de wet en 
tot de getuigenis! Etc. Lukas 16:29b 'Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij 
die horen.' Joh. 5:39 'Onderzoekt de Schriften.' Sommigen verwijzen hier naar 
deze tekst, Mat. 14:28 'En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die 
Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal 
gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf 
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.' In deze zin moet de leer die 
ze onderwezen bedoeld worden, zoals voorgeschreven aan hen door de Heilige 
Geest.

2. Het was het gebruik van Christus en Zijn apostelen om zich te beroepen op de 
Geest die spreekt in de Schriften, Mat. 4, waar Christus de satan kalm 
antwoord met het 'Er is geschreven.' Evenzo, tijdens een verhandeling met de 
Sadduceën over de opstanding, 'Mat 22:31,32. Zo ook in Joh. Hoofdstuk 5, en 
10. en Lukas 24:44. En zo deden anderen ook, Hand. 17:11, en 26:22,23; 2 
Pet. 1:19; Handelingen 15:15,16. Ik kan een zorgvuldig onderzoek van deze 
passages zeker aanraden voor uw bevestiging in de waarheid. 

3. Aan de Geest van God sprekende in de Schriften, en aan Hem alleen, 
beantwoorden die zaken die de noodzakelijke voorwaarden zijn om iemand tot 
hoogste rechter in te stellen. (1) We mogen zeker weten dat het oordeel wat hij 
uitspreekt waarachtig is, want hij is onfeilbaar, omdat hij God is. (2) We 
kunnen geen beroep aantekenen tegen hem, want hij is iemand boven wie er 
niemand is. (3) Hij is geen aannemer des persoons, nog kan hij bevooroordeeld
zijn in voorkeur van de een boven de ander. 

De Schriften te onderzoeken en bestuderen is de plicht van alle standen van mensen. 

Als u vraagt, door wie moet dit worden gedaan? Is het door allen in wiens handen, 



door de genade van God, het komt. Sommigen hebben het nooit gehad, en dus zullen 
ze niet veroordeelt worden voor het minachten ervan, Rom. 2:12. Ambtenaren 
worden geroepen om er in te zien, en veel vertrouwd mee te zijn, Jozua 1:8 'Dat het 
boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij 
waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw 
wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.' Deut. 
17:18,19.'Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo
zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het 
aangezicht der Levietische priesteren is; En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin 
lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den Heere, zijn God, lere vrezen, om te 
bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te doen;' Predikanten 
zijn op een bijzondere wijze geroepen tot de studie ervan. 1 Tim. 4:13a 'Houd aan in 
het lezen.' 2 Tim. 3:16 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Maar 
niet alleen zij worden zo bevolen, maar alle anderen in de kerk ook, 'Joh. 5:39 
'Onderzoekt de Schriften.' Deut. 6:6,7 'En deze woorden, die ik u heden gebiede, 
zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als 
gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.' 

Verschillende zaken van groot belang verondersteld in deze woorden, Jesaja 34:16a 
'Zoekt in het boek des Heeren, en leest;' etc. 

1. Dat de mens zijn weg kwijt is, en aansturing nodig heeft om hem te vinden, Ps.
119:176a 'Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht,'. De 
ellendige mens is bedekt met mist in een ijdele wereld, wat een duistere plaats 
is, en heeft het net zoveel nodig dat de Schriften hem aansturen, zoals iemand 
licht nodig heeft in de duisternis. 2 Petrus 1:19. Wat een ellendig geval is dat 
deel van de wereld wat de Bijbel moet missen? Zij zijn ijdel in hun 
verbeeldingen, en tasten in het duister, maar kunnen niet de weg vinden tot de 
zaligheid. In geen betere toestand zijn zij tot wie het niet gekomen is in kracht. 

2. Die man loopt het gevaar om steeds verder en verder verkeerd te worden 
geleid. Dit maakte dat de echtgenote zei, 'Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel 
liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want 
waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?' 
Er is een sluwe duivel, een boze wereld, corrupte begeerten in iemands eigen 
boezem, om hem weg te leiden uit de rechte weg, dat we het nodig hebben om 
het over te geven, en deze gids te nemen. Er zijn vele valse lichten in de 
wereld, die, wanneer gevolgd, de reiziger in een moeras zal leiden, en hem 
daar laten. 

3. Dat de mens traag van hart is om de gedachten van God in zijn woord te 
begrijpen. Het zal ijverig onderzoek kosten totdat we het ons eigen kunnen 
maken, Joh. 5:39 'Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het 
eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.'. Onze ogen zijn



dof voor de dingen van God, onze bevattingsvermogens zijn afgestompt, en 
ons oordeel is slap. En daarom, omdat het ijzer bot is, moeten we meer kracht 
inzetten. We hebben de scherpte van ons zicht in geestelijke zaken verloren in 
Adam; en onze corrupte wil en vleselijke genegenheden, die niet Gods wil 
voorstaat, verblinden onze oordelen meer: en daarom is het een moeizaam 
werk voor ons om uit te vinden wat noodzakelijk is voor onze zaligheid. 

4. Dat het boek van de Heere zijn moeilijkheden heeft, die niet makkelijk zijn op 
te lossen. Daarom bidt de Psalmist, 'Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de 
wonderen van Uw wet.' Ps. 119:18. Filippus vraagt de moorman, 'Verstaat gij 
ook, hetgeen gij leest?' , en hij antwoordde: 'Hoe zou ik toch kunnen, zo mij 
niet iemand onderricht?' Er zijn diepten waarin een olifant kan zwemmen, en 
die de grootste vermogens zal beoefenen, met alle voordelen die men mag 
bezitten. God heeft het in Zijn heilige voorzienigheid zo verordineert, om de 
trots te bezoedelen van alle glorie; om het woord te meer als Hemzelf te 
maken, Die niemand uit kan zoeken tot perfectie, en om de ijver van zijn volk 
aan te scherpen in hun onderzoek ervan. 

5. Dat we het toch uitermate moeten verstaan, anders zouden we niet worden 
opgedragen er in te zoeken. 'Van de tijden en de gelegenheden,' zegt de 
Apostel, 'hebt gij niet van node, dat men u schrijve.' en daarom schreef hij hen 
er ook niet over. Er is een schat in deze aarde; we zijn geroepen om er naar te 
graven; want ook al is hij verstopt, toch moeten we hem hebben, of we zullen 
wegkwijnen in onze geestelijke armoede. 

6. Dat we winst ervan mogen ontvangen door ijverig onderzoek. Het heilige, 
nederige hart zal niet altijd ledig weggezonden worden van deze bronnen van 
zaligheid, wanneer het zich inzet om te putten. Er zijn ondiepe plaatsen in deze
wateren van het heiligdom, waar lammeren kunnen waden.   

Gewichtige redenen voor het ijverig lezen en onderzoeken van het Boek van God. 

1. Omdat de weg tot de zaligheid enkel daarin gevonden moet worden, Joh. 5:39 
'Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te 
hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.' Dit is de verrezen ster in een 
duistere wereld, om ons tot Christus te leiden. Al de onderzoeken van de wijze 
mannen van de wereld, al de uitvindingen van mensen, kan ons nooit leiden tot
Immanuel's land. Joh. 1:18 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.' Hier en 
alleen hier, word de raad van God aangaande de zaligheid van de mens 
ontdekt. En dus, zoals de zaligheid de meest nodige zaak is, is de studie van de 
Schriften de meest nodige oefening. Het te verachten is onszelf onwaardig te 
beoordelen voor het eeuwige leven.

2. Het is de enige regel van ons geloof en leven, Jes. 8:20 'Tot de wet en tot de 



getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen 
dageraad zullen hebben.'. Ef. 2:20 'Gebouwd op het fondament der apostelen 
en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;' Openb. 
22:18,19 'Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes 
boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de 
plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de 
woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des 
levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.' De 
Bijbel is het model getoond op de berg, waaraan ons geloof en levens 
geconformeerd moeten worden, als we God willen behagen. De Heere zegt 
tegen ons, als in Deut. 28:14 'En gij niet afwijken zult van al de woorden, die 
ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere 
goden nawandelt, om hen te dienen.'. Niemand kan geregeld wandelen tenzij 
ze de regel waarnemen, maar hoe kan iemand ze waarnemen tenzij hij ze kent? 
Mat. 22:29 'Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende 
de Schriften, noch de kracht Gods.'. God heeft ieder van ons zijn betrekking 
gegeven in de wereld: de Bijbel is het boek van onze instructies; en zullen wij 
het niet bestuderen? De advocaat bestudeerd zijn wetsboeken, de geneesheer 
zijn medische boeken, en zal een Christen niet het boek van de Heere 
bestuderen? 

De Heere Zelf heeft hem gedicteerd, en gaf hem ons voor dat specifieke doeleinde, 2 
Tim. 3:16, 17. 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat 
de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.' Rom.15:4a 
'Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven,'. En 
heeft de Geest van de Heere het geschreven, en zullen wij het niet lezen? Heeft Hij 
het ons gegeven om bestudeerd te worden door ons, en zullen wij het verachten? Dit 
moet vreselijke minachting zijn van God, en ondankbaarheid tot Hem, met een 
getuige. Wiens beeld en opschrift is dit op de Schriften? Is het niet die van de Heere? 
Pak hem dan op en leest. 

3. Wij moeten geoordeeld worden door de Schriften op de grote dag, Joh. 12:48 
'Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het 
woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage.'. Dat is 
een van de geopende boeken, Openb. 20:12. Dit is het boek van des Heeren 
wetten en instellingen, door welke Hij zal voortgaan om ons vrij te spreken of 
te veroordelen. Ik erken dat God op een andere manier te werk zal gaan met 
diegenen die de Bijbel nooit hadden. Rom. 2:12. Maar weet u, aangezien het 
Woord in het land is waar u leeft, al leest u er nooit een letter van, u moet er 
door geoordeelt worden. Is er dan geen goede reden voor het lezen van de 
Schriften? 

Ernstige aansporingen en krachtige motieven tot het lezen en onderzoeken van het 
Boek van God. 



1. Laat zulken die niet kunnen lezen, leren lezen. U die kinderen heeft, zoals u 
hun eeuwige zielen verzorgt, zorg ervoor dat ze leren Bijbel te lezen. Bedenk 
daarom de beloften die u op zich nam bij hun doop, en de plicht op u gelegd 
door de Heere Zelf, Ef. 6:4 'En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, 
maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.' 2 Tim. 3:15. 
Timotheus kende van kinds af aan de Heilige Schriften. U die geen onderwijs 
kreeg toen u jong was, arbeidt om het nu krijgen. Ach! Sommige ouders, of 
anderen die ze hebben gehad toen ze jong bij hen waren, zijn wreed geweest 
voor hun zielen, zoals de struisvogel voor haar jongen. Ze hebben hen geleerd 
te werken, maar hebben geen inspanning gedaan om hen te leren lezen: zo zijn 
ze de wereld in gezonden als een prooi voor des verslinders' tanden, zonder de 
gebruikelijke middelen van de kennis van God. Zodoende worden ze verwoest 
met bloedende onwetendheid. Maar wilt u medelijden hebben met uw eigen 
zielen, ofschoon anderen dat niet deden, die u opgevoed hebben?  En maakt 
uzelf niet erfgenamen van hun zonden, door net zo verwaarlozend te zijn voor 
uzelf als zij waren. Ofschoon ze u misschien niets nalieten om van te leven, 
maar voor een inkomen heeft u zelf gezorgt. En zult u niets doen voor uw 
zielen. Denk niet dat het u zal verontschuldigen aan de hand van God, dat u 
een dienstknecht bent; want uw ziel is in net zo'n groot gevaar als die van uw 
meester, en onwetendheid van religie zal het verwoesten, Jesaja 27:11. Er zijn 
maar weinigen die weten hoe ze de schaarste van dienstknechten kunnen 
verbeteren tot een verhogen van het loon; maar wilt u het verbeteren door het 
in uw omstandigheid te krijgen om te leren lezen, en zulke families op te 
zoeken waar u dat voorrecht mag hebben. Want derzulken zijn er, als 
Abraham's. Nee, liever dan het niet te doen, geef uw dienst op voor een tijd, en 
leer. Het zal u ook niet excuseren dat u nu een gezin heeft; want u heeft nog 
steeds een onsterfelijke ziel, welke grove onwetendheid van de gedachten van 
God in de Schriften zal verwoesten voor de eeuwigheid, 2 Thes. 1:8 'Met 
vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over 
degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 
zijn.'. En des te meer heeft u het nodig om de Schriften te lezen, dat u een gezin
heeft, dat u de gedachten van de Heere zelf mag kennen, en het leren aan uw 
gezin. Zulk een excuus zal u niet meer afschermen van de eeuwige 
verwoesting, dan dat het bedekken van uzelf met bladeren u zal redden van de 
vlammen van een verterend vuur. Zeg niet dat u nu te oud bent om te leren. Het
is nooit te laat om te leren goed te doen voor uw eeuwige zaligheid. Als uw 
ogen u kunnen dienen te leren, zou u het moeten doen, welke leeftijd u ook 
hebt. Maar als uw zicht zo ver vergaan is, dat u het niet kunt, zelfs al was u nog
zo welwillend, huiver dan bij de gedachte van het vreselijke oordeel van God 
wat het zicht van u heeft weggenomen, dat wanneer u het had, het niet wilde 
gebruiken voor Zijn eer, en ten goede van uw eigen ziel; en uzelf vernederen, 
en het bloed van Christus toepassen, vanwege deze uw verwaarlozing, voordat 
het verwoestend voor u zal blijken voor altijd. En zorg ervoor dat anderen u 
voorlezen, en smeek om het onderwijs van de Geest, mocht het zo zijn dat zulk



een oude zorgeloze verachter van de zaligheid barmhartigheid mag vinden. 

2. Laat zulke als kunnen lezen, Bijbels aanschaffen. Ik durf te zeggen dat iemand 
die een liefde tot de Bijbel heeft (en dat hebben allen die de Heere liefhebben), 
veel verschuiven tot ze er een willen. Maar deze moeten wettelijke 
verschuivingen zijn: want het stelen van Bijbels, of het weghouden van de 
eigenaren, is zoals een dief die een touw steelt om zichzelf in op te hangen. 
Maar bespaar het uit uw buiken of van uw ruggen, en verkrijg er liever een dan
hem te moeten missen. 

3. Laat zulken die Bijbels hebben ze regelmatig lezen, en zichzelf vertrouwd 
maken met het boek van de Heere. Lees hem in je gezinnen 's ochtends en 's 
avonds; en lees hem in het geheim alleen; het zou in het geheim een deel 
moeten zijn van je plichten. Maak de Bijbel je metgezel in het buitenland en 
thuis, in het huis en op het land. Het is beklagenswaardig om te bedenken hoe 
onvertrouwd velen zijn met de Bijbel, en hoe weinig hart ze er tot hebben. 
Gezangen en liedboeken krijgen de plek van de Bijbel bij velen; en velen 
maken er geen gebruik van dan eens per week, op de sabbatdag, alsof het meer 
een voorstelling was voor hen dan de noodzaak van hun zielen. 

4. Lees er niet alleen in, maar zoek er in, en bestudeer het, om de wil van God er 
in te kennen, en dat u die mag doen. Wees niet oppervlakkig in uw lezen van de
Schriften, maar doe het met inzet, met moeizaamheid, en ijver; alle middelen 
gebruikende om met begrip te lezen; door het oppervlak heen te breken zodat u
mag komen tot de verborgen schatten erin. Zowel lezen als bidden door 
opdreunen heeft weinig nut; want een veelheid van naakte woorden zal noch 
God behagen, noch uw eigen zielen stichten. 

Ik zal u nu wat redenen geven om deze belangrijke plicht om de schriften te 
lezen te versterken. 

Red. 1. God eist het van ons; Hij gebied ons om het te doen, Joh. 5:39. 
'Onderzoekt de Schriften.' De Joden hebben eens de Schriften toevertrouwd 
gekregen; maar had God het bedoelt dat ze ze alleen in de tempel zouden 
hebben? Nee, ook in de huizen: Enkel in de ark gelegd? Nee, Hij ontwierp een 
andere kist voor hen, hun eigen harten, Deut. 6:6,7, voormalig geciteerd. Laat 
dan de autoriteit van God je overtuigen, en als u er enig aanzien voor hebt, 
bestudeer de Schriften. 

Red. 2. Nee, de aanwezigheid zelf van de Bijbel onder ons is voldoende ons te 
bewegen tot het bestuderen ervan, aangezien dit het is waarbij we voor altijd 
moeten vallen of staan. De publieke verkondiging van de wet is voldoende om 
de onderdanen te verplichten; en ze kunnen niet pleiten op onwetendheid, ook 
al krijgt niet een ieder van hen een exemplaar ervan. Want iedereen hoort de 
regel te kennen van zijn plicht. En zondaren zullen erdoor veroordeelt worden, 



als ze zich niet aanpassen er aan, ofschoon ze het wisten of niet, Joh. 3:19 'En 
dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben 
de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.'. 

Red. 3. Het is een hele aangename oefening voor God, zodat het dient te 
gebeuren op de juiste manier, namelijk, in geloof. Want daardoor spreekt God 
tot ons, en we horen en ontvangen Zijn woorden door 'Zijn mond'; en 
gehoorzame oren zijn Zijn vermaak. 

1. De Geest van God beveelt het aan. Het was de aanbeveling van de Bereërs, 
Hand. 17:11. 'En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die 
het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de 
Schriften, of deze dingen alzo waren.' van Apollos, hoofdstuk 18:24; van 
Timotheus, 2 Tim. 3:15 'En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten 
hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in 
Christus Jezus is.'. En waarom zou de Geest van God anderen aanbevelen 
hiervoor, dan om de Schriften ook aan ons aan te bevelen? 

2. Er is een bijzondere zegen verbonden aan deze oefening, Openb. 1:3a 'Zalig
is hij, die leest,'. En de kinderen van God in alle eeuwen hebben de sap ervan 
gezogen, terwijl ze zoete gemeenschap hebben gehad met God in Zijn woord, 
en de invloeden van de Geest, tot de opwekking, verlichting, bevruchting, en 
vertroosting van hun zielen. 

Red. 4. Overweeg wat een groot voorrecht het is, dat we de Schriften hebben 
om te lezen en bestuderen in deze dagen. Als Christus niet was gestorven voor 
onze zaligheid, was de wereld nooit gezegend geweest met dit schitterende 
licht, maar was ze hier in duisternis geweest, als een teken van eeuwige 
duisternis. Laten we onze zaak vergelijken met die van anderen, en onze 
voorrechten zien. 

1. Zie achterom naar de staat van de kerk in de eerste eeuw voor de vloed, of 
de tijd van Mozes, terwijl zij niet het geschreven woord hadden. De wil van 
God was geopenbaard aan sommigen van hen door visioenen, stemmen, 
dromen, etc.; maar we mogen zeggen, zoals in 2 Petrus 1:19. 'En wij hebben 
het profetische woord, dat zeer vast is,'. Maar dat was niet het lot van allen, 
maar van een paar onder hen; de rest betaamde het te leren door de traditie. Nu 
heeft iedereen dezelfde toegang tot het woord van Goddelijke openbaring. 

2. Kijk naar de staat van de kerk onder het Oude Testament. In Davids tijd was 
er weinig meer geschreven dan de vijf boeken van Mozes; toch hoe zwelt zijn 
heilige ziel op in aanbeveling van zijn kleine Bijbel, toen weinig meer dan het 
grondwerk van dit schitterende gebouw was gelegd! Psalm 119. Neem die kerk
op haar best in dit opzicht, toen de canon van het Oude Testament voltooid 
was, zagen ze niet het licht van het Nieuwe. Nu de hele canon van de Schriften 



in onze handen is, heeft dit heerlijke beeld van God de genadeslag gehad; voor 
altijd hoort er niets meer aan toegevoegd te worden. Het Nieuwe Testament 
werpt een licht over de typen, schaduwen, en duistere profetieën van het Oude. 
En zullen wij ons niet bewust zijn van onze genade? 

3. Maar kijk naar buiten in de heidense wereld op deze dag, in vergelijking 
waarmee allen die maar enige kennis van de Schriften hebben, er maar weinig 
zijn, en de Bijbel hebben ze het niet over onder elkaar. Die waardevolle schat is
voor hen niet geopend tot op deze dag, en ze kunnen niet meer weten van God 
dan wat ze kunnen leren uit de donkere glinsteringen van het natuurlijke licht. 
O mogen we niet enigszins zeggen, zoals Ps. 147:19,20 'Hij maakt Jakob Zijn 
woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten. Alzo heeft Hij geen 
volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!'. 

4. Kijk achterom, maar een paar jaar geleden, toen er geen Bijbels waren 
behalve handgeschreven, namelijk, voordat de boekdrukkunst was 
uitgevonden, wat maar kort voor de reformatie van de roomsen was. Hoe 
zeldzaam behoorden ze dan te zijn! En hoe dierbaar, kunt u gemakkelijk 
begrijpen. Maar nu hoe gewoon en gemakkelijk zijn ze te verkrijgen? 

5. Kijk naar de staat van hen die leefden, of nog leven, onder Roomse tirannie, 
waarin het een misdaad is om een Bijbel te hebben of te lezen zonder een 
bijzondere vergunning. Wat een worsteling hadden onze hervormers in deze 
kerk, eer ze toestemming konden krijgen van de wetten van het land om de 
Bijbel in het Engels te lezen? En hoe wordt de Bijbel in Roomse landen 
weggehouden uit de handen van mensen tot op deze dag? Terwijl u nu wordt 
gedrongen te lezen en te bestuderen. Een Nieuw Testament was erg waardevol 
in de dagen van Roomse vervolging, toen men een lading hooi gaf voor één 
bladzijde van de Bijbel. Maar helaas, zoals men zegt van de Franse 
Protestanten, Toen ze ons verbrandden voor het lezen van de Schriften, 
brandden we met ijver om ze te lezen; maar nu met onze vrijheid is ook een 
verwaarlozen en minachten van Gods woord geboren. 

6. Overweeg de vele hulpmiddelen die er zijn om de Schriften te begrijpen, 
meer dan dat er voorheen waren. Velen hebben heen en weer gerend, en de 
kennis is op die manier toegenomen, beide door preken en schrijven. En die 
bruikbare oefening van lezingen geven, van welke onze kerk heeft bevolen 
voor een groot gedeelte uit de Schriften te zijn, is geen kleine ondersteuning 
hierbij. Wat zullen we onze Heere kunnen antwoorden, als we dit grote 
voorrecht verachten? 

Red. 5. Overweeg dat het de weg is geweest van het volk van God, om zeer 
verslaafd te zijn aan, en vertrouwd met de Schriften. Zo waar is het dat de 
wijsheid wordt gerechtvaardigd van haar kinderen. O luistert u, gaat voort in de
voetstappen van de kudde, en u zult ze niet vinden in de weg van verachting, 



maar van het prijzen van Gods Woord. 
Overweeg, 

1. U zult bevinden dat de heiligen het woord ten hoogste prijzen, Psalm 19 en 
119. Wat een grote aanbevelingen van het woord zijn daar! Hoe zoet was het 
voor Jeremia! Hoofst. 15:16a. 'Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze 
opgegeten, en Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns 
harten;'. Petrus, die de stem op de berg had gehoord, verkiest toch de Schriften
boven stemmen uit de hemel, 2 Pet. 1:19. Paulus spreekt er hoog van, 2 
Tim.3:16. 'Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 
wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;'.
De martelaren prezen het op z'n hoogst, en waagden hun levens ervoor. Een 
van hen, weggeworpen in zee, en zwemmend voor zijn leven op een mast, had 
vijf pond, wat al zijn bezit was, in de ene hand, en een Bijbel in de ander, en 
verplicht zijnde om een ervan te laten gaan, hield hij de Bijbel, en liet de vijf 
ponden gaan. 

2. U zult hen erg verslaafd vinden aan de studie van het woord. Het was Davids
metgezel en boezem openbaring, Psalm 119:97. Daniel in Babylon onderzoekt 
de geschriften van de profeten. Dan. 9:2. Zo deden ook de edele Bereërs, 
Apollos, en Timotheus. 

3. Ja, de Geest van God maakt het het karakter van een man Gods. Psalm 1:2. 
'Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.'. O
hoe logisch is dat! De mens die uit God geboren is heeft een natuurlijk 
verlangen naar het woord, zoals een kind naar de borst van de moeder, 1 Pet. 
2:2. De nieuwe natuur neigt naar gemeenschap met God; het is door het woord 
dat de ziel gemeenschap met Hem heeft, want daardoor spreekt God tot ons. 
En daarom is het een verdrietig teken, dat er weinige ware Christenen zijn, 
omdat er zo weinig zijn die ijverig het woord bestuderen. 

Red. 6. Overweeg de uitnemendheid van de Schriften. Er is een 
bovennatuurlijke heerlijkheid in hen, welke wie ze onderscheiden, niet kunnen 
laten om te omhelzen en omarmen. Om de Bijbel voor u aan te bevelen, zal ik 
deze acht dingen ervan zeggen. 

1. Het is het beste der boeken. Ze mogen veel weten, denkt u, die vele goede 
boeken hebben; maar als u de Bijbel heeft, heeft u het beste Boek ter wereld. 
Het is het Boek van de Heere, gedicteerd door foutloze, oneindige wijsheid. Er 
is hier geen slijk bij het goud, geen kaf bij het koren. Ieder woord van God is 
zuiver. Er is niets voor onze zaligheid te verkrijgen in andere boeken, behalve 
wat hieruit geleerd word. Zij zijn slechts de stroompjes die lopen vanuit deze 
fontein, en schijnen allen met licht daarvan geleend. En het heeft een zegen 
eraan verbonden, een glorie en een majesteit er in, een doeltreffendheid erin, 
zoals geen ander boek dat heeft. Daarom verklaarde Luther dat hij liever de 



boeken zou verbranden die hij had geschreven, dan dat ze mensen zouden 
afleiden van het lezen van de Schriften.

2. Het is het grootste en meest voortreffelijke van Gods werken die we kunnen 
zien in de wereld, Ps. 138:2 'Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer 
heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw 
waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot 
gemaakt.'. Als de wereld, verfraaid met zon, maan, en sterren, zoals een 
kostbare ring is, is de Bijbel de diamant in de ring. De fonkelende sterren, en 
die schitterende globe van licht, de zon, laten toch maar een donkere wereld, 
wanneer er geen Bijbel is. Ware de keuze gelaten aan de heiligen, ofwel de zon
te verbannen uit het firmament, ofwel de Bijbel uit de wereld; zouden ze de 
eerste kiezen, maar nooit de laatste; want die kunnen ze niet missen totdat ze 
daarheen gaan waar ze alles zullen lezen in het aangezicht van Jezus. Want dat 
moet noodzakelijk uitnemender zijn, wat het meeste van God in zich heeft. 

3. Het zijn de openbaringen van God, Rom. 3:2 Dit was het hoofd van de 
Joodse voorrechten, zonder welke, hun tempel, altaar etc. maar stomme 
tekenen zouden zijn geweest. De heidense wereld aanbad en prees de duivelse 
openbaring zeer: maar wij hebben Gods openbaringen, terwijl wij de Schriften 
hebben die ons de geheimen van de hemel openbaren. En als we juist 
onderscheiden wie in hen spreekt, moeten we zeggen, de stem van God, en niet
van een mens. Hier is wat je veilig om raad mag vragen in al je twijfels en 
duisternissen; hier is wat je zal leiden in alle waarheid. 

4. Het zijn de hemelse wetten, Ps. 19:7 'De wet des Heeren is volmaakt, 
bekerende de ziel; de getuigenis des Heeren is gewis, den slechten wijsheid 
gevende.'. De Heere en Koning van de hemel, is onze grote Wetgever, en de 
wetten zijn in dit boek geschreven. Het gaat ons aan om het te bestuderen. 
Daarom moeten we ons eigendomsrecht op de hemel zekerstellen, de 
gezegende erfenis, of we zullen hem nooit verkrijgen. Hiervandaan moet het 
oordeel van onze rechtvaardiging worden getrokken, anders zijn we nog steeds 
in een staat van toorn. Hier is de regel die we moeten volgen, zodat we God 
hier mogen behagen; en vanuit dit boek zal het oordeel van onze vrijspraak of 
verwerping worden getrokken op de grote dag. 

5. Het is Christus' testament en laatste wil, 1 Cor. 11:25. Onze Heere is 
gestorven, en Hij heeft ons deze Bijbel nagelaten als Zijn testament; en dat 
zorgt ervoor dat Zijn kinderen zulk een genegenheid ertoe hebben. Hierin heeft
Hij hen Zijn erfenis nagelaten, niet alleen beweeglijke, maar de eeuwige 
erfenis; en Zijn laatste wil is nu bevestigd, die zal voor altijd standhouden 
zonder verandering. Dus is alle hoop van de gelovigen in deze Bijbel, en dit is 
de zekerheid die hij heeft voor alle voorrechten waar hij aanspraak op mag 
maken. Dit is zijn akte voor de hemel, de gesteldheid waarmee hij aanspraak 
maakt op het koninkrijk. En daarom, als u enig belang heeft in het testament, 



moet u noodzakelijk geen verachters ervan zijn. 

6. Het is de scepter van Zijn koninkrijk, Psalm 110:2. en dit is de scepter van 
rechtvaardigheid. Het is door dit Woord dat Hij Zijn kerk regeert, en Zijn 
kinderen leid in hun weg naar het land dat ver weg is. Waar Hij ook een 
koninkrijk heeft, gebruikt Hij het; en de volken die zichzelf onderwerpen aan 
Hem, ontvangen het. En waar Hij regeert in iemands hart, heeft het ook daar 
een plaats, Kol. 3:16. Het is een gouden scepter van vrede, uitgestrekt tot 
rebellen om hen in te winnen door hen vrede aan te bieden: aan verslagen 
gelovigen om hen vrede te geven. En wie zich er niet aan wil onderwerpen, zal 
worden verbroken met Zijn ijzeren staf. 

7. Het is de tunnel van invloeden, door welke de kennisgevingen van genade 
worden gemaakt, en de wateren van het heiligdom vloeien in de ziel. Jesaja 59.
De apostel beroept zich hiervoor op de ervaring van de Galaten, hoofdstuk 
3:2b. 'hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking 
des geloofs?'. Is de uitverkoren ziel vernieuwd? Het Woord is het 
onvergankelijke zaad, waardoor het nieuwe schepsel wordt gevormd, 1 Pet. 
1:23. Is geloof verwekt in het hart? Het is door het Woord, Rom. 10:17. 'Zo is 
dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,'. Moet het 
nieuwe schepsel worden gevoed, aangesterkt, opgewekt, aangedreven, etc? 
Christus is de fontein, het geloof de mond van de ziel, het Woord de leidingen 
van overdracht, waaraan geloof moet zuigen, zoals het kind aan de tepels.  

8. Het is de prijs van bloed, ja het bloed van Christus. 1 Kor. 11:25. Ware het 
niet dat het Woord Zelf vlees was geworden, en daarin stierf om voor ons de 
verlossing te betalen, dan hadden we nooit dit geschreven Woord onder ons 
gezien.Want het is het Boek van het verbond wat is gefundeert op het bloed 
van de Middelaar. Het is de toestemming en openbaring van het recht op Gods 
gunst, en alle zaligmakende voorrechten voor gelovigen; voor welke er geen 
plaats zou zijn geweest ware Christus niet gestorven. En zij die het verachten, 
zullen bevonden worden het bloed van het verbond te vertreden.   

Red. 7. Overweeg de bruikbaarheid van het Woord. Als we de Auteur in 
overweging nemen, kunnen we zeker zijn van de bruikbaarheid van het Woord.
De Apostel verteld ons, dat dit alleen voldoende is om de man Gods volmaakt 
te maken, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust, 2 Tim. 3:16,17. 'Al de 
Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens 
Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.'. Er is geen 
toestand waarin een ziel zich kan bevinden, of het Woord is geschikt voor die 
toestand, voor hen die verlangen om er gebruik van te maken. Om het aan te 
bevelen voor zijn bruikbaarheid, zal ik deze acht dingen er over zeggen. 

1. Het is een schat voor de armen, en dezulken zijn we allemaal van nature, 



Openb. 3:17 'Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens 
dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en 
blind, en naakt.' 2 Kor. 4:7 'Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, 
opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;'. Daarom 
draagt de Heere ons op te zoeken in de Schriften, in een zinspeling op hen die 
de mijnen doorzoeken naar zilver en goud. Als de arme ziel hier zoekt, en het 
Woord door geloof ontvangt, is hij verheugd. Hij zal daar de kwijtschelding 
van zijn schuld vinden, en een nieuw recht en aanspraak op de geleende 
erfenis. Dit Woord van de Heere is een schat. 

[1.] Vanwege de waarde. Mensen maken geen schatten van enige, dan 
waardevolle dingen. Er is niets in de Schriften dan wat hoogst waardevol is. 
Daar zijn de eeuwige raadgevingen van God wat betreft onze zaligheid; leven 
en onsterfelijkheid worden aan het licht gebracht; daar zijn de zuiverste 
voorschriften, de meest vreselijke waarschuwingen, en de meest waardevolle 
beloftes, 2 Pet. 1:4, etc. 

[2.] Vanwege de verscheidenheid. In de Schriften schijnt de veelvoudige 
wijsheid van God. Zij die dit Boek van de Heere verzieken, omdat ze er geen 
nieuwe dingen in vinden na er enige tijd in te hebben doorgebracht, ontdekken 
dat hun zintuigen niet geoefend zijn om te onderscheiden. Want als we er 
regelmatig zouden komen, en frisse genegenheid met ons meebrengen, zouden 
we daar nieuw vermaak kunnen vinden; zoals bewezen door de heerlijke 
verfrissing die soms kan gevonden worden in een woord, wat we eerder al 
regelmatig tegenkwamen zonder iets opmerkelijks. En waarlijk de heiligen 
zullen het nooit uitputten zolang ze hier zijn; maar zoals nieuwe ontdekkingen 
erin worden gedaan in verschillende eeuwen, zo zal het zijn tot het einde toe. 

[3.] Voor overvloed. Die is erin te vinden, niet alleen voor het heden, maar ook 
voor de toekomende tijd. Jesaja 42:23. Er is overvloed van licht, onderwijs, 
troost, etc. en al het nodige voor de heiligen op reis hemelwaarts, Psalm 
119:162. En inderdaad is het de buit die we mogen verzamelen. Onze Heere 
het gevecht gevochten hebbende tegen de dood en duivels, ligt hier de buit om 
vergadert te worden door ons die thuis bleven toen het gevecht gaande was. 

[4.] Voor nabijheid. Dit woord bevat de wijsheid van God in een mysterie. Het 
is een verborgen Boek voor het grootste gedeelte van de wereld, en inderdaad 
een verzegeld Boek voor hen die in hun natuurlijke blindheid blijven. Noch 
kunnen we in de schat komen zonder de verlichting van dezelfde Geest Die 
hem gedicteerd heeft, 1 Kor. 2:10. Er is een pad hier welke het oog van de gier 
niet heeft gezien, welke het vleselijke oog niet kan bevatten, ver. 14. Daarom 
hebben we het nodig om ijverig te zoeken, en te bidden, zoals Ps. 119:18 
'Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.'. 

2. Het is leven voor de doden: 'De woorden, die Ik tot u spreek' zegt Christus, 



'zijn geest en zijn leven.' Joh. 6:63. We zijn van nature dood in zonden; maar 
het Woord is het middel tot geestelijk leven. Het is het gewoonlijke middel 
voor bekering, Psalm 19:7a 'De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de 
ziel;'. En van herschepping, 1 Pet. 1:23 'Gij, die wedergeboren zijt, niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig 
blijvende Woord van God.'. Hierdoor wordt de ziel overgehaald tot het 
verbond, en gebracht tot het omarmen van Jezus Christus. Want daardoor 
wordt de Geest medegedeeld aan de uitverkorenen Gods. Dus is het Woord van
nut om zondaren thuis te brengen tot God, van onder de macht van de 
duisternis tot het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon. 

3. Het is een licht voor de blinden. Psalm 19:8b 'het gebod des Heeren is 
zuiver, verlichtende de ogen.'. Het is een overtuigend licht, om iemands 
toestand aan hem te ontdekken, en zo de ziel op te wekken vanuit zijn 
natuurlijke veiligheid. Het doorboort het hart als een pijl, en maakt dat de 
zorgeloze zondaar opstaat en zijn weg overweegt: want het verteld iedereen 
vrijuit zijn fouten, Jak.1:25. En terwijl het kind van God reist door een duistere
wereld, dient het hem om zijn weg te verlichten, 2 Pet.1:19b. 'een licht, 
schijnende in een duistere plaats' en laat hem zien hoe elke stap neer te zetten. 
Daarom zegt David, 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor 
mijn pad.' Psalm 119:105. 

4. Het is ontwakend voor hen die in slaap zijn, Hoog. 7:9. Het is de stem van 
God welke vol is van majesteit, om de slapende Christen te ontwaken tot de 
beoefening van genade. Want net zoals het het middel is om genade te 
verwekken in het hart, zo is het ook het middel tot het aandrijven en opwekken 
ervan, Psalm 119:50b 'want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.'. Hier 
mag de Christen het geluid van het alarm horen om op te staan en aan de slag 
te gaan. Hier zijn de kostbare beloftes als koorden van liefde om te trekken, en 
de vreselijke dreigingen om vruchtelozen aan het werk te zetten. 

5. Het is een zwaard voor de Christen soldaat, Ef. 6:17b  'het zwaard des 
Geestes, hetwelk is Gods Woord.'. Wie zijn gedachten zet op de hemel, moet 
zijn weg er naartoe vechten; want niemand krijgt de kroon dan de 
overwinnaars, Openb. 3:21. Zij moeten door vele verzoekingen gaan, van de 
duivel, de wereld, en het vlees; en het Woord is het zwaard om die te 
wederstaan. Het is een aanvals en verdedigings wapen. We zien hoe onze 
Heere Jezus hem hanteerde, Mat. 4:4b,7b. 'Er is geschreven: De mens zal bij 
brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
– Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.'. En 
wat onze verzoekingen ook mogen zijn, als we goed vertrouwd zijn met het 
Woord, kunnen van daaruit antwoorden geven aan die allen. 

6. Het is een raadgever aan hen die in benauwdheden, twijfels en 
moeilijkheden verkeren, Psalm 119:24. 'Ook zijn Uw getuigenissen mijn 



vermakingen, en mijn raadslieden.'. Vele malen hebben de kinderen van God, 
wanneer ze heen en weer werden geslingerd door twijfels en angsten, daar een 
rustige haven gevonden; en hebben daar hun weg opgehelderd gekregen, toen 
ze niet wisten wat te doen. En zonder twijfel, als we meer geoefend waren in 
de godzaligheid, en op de Heere zouden zien in onze benauwdheden, zouden 
we meer gebruik maken van de Bijbel, als de Goddelijke openbaringen uit de 
hemel. 

7. Het is een trooster voor hen die terneergeslagen zijn, Psalm 119:49,50. 
'Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen 
hopen. Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend 
gemaakt.'. De weg naar de hemel ligt door vele moeilijkheden, en 
tegenspoeden zijn het begaande pad naar de heerlijkheid. Maar de Heere heeft 
Zijn volk de Bijbel nagelaten als een hartelijke steun om hen te ondersteunen 
onder alle verdrukkingen van binnenuit en buitenaf. En inderdaad word de sap 
van het Woord, en de zoetheid van de beloften, nooit meer levendig genoten, 
dan wanneer het volk van God geoefend wordt onder tegenspoeden. Dan vloeit
die hemelse fontein het overvloedigst, wanneer de stromen van het schepsel 
uitgedroogd zijn en de ziel voor alles tot de Heere gaat. Om het samen te vatten
in een woord, 

8. Het is een geneesmiddel voor alle ziekten van de ziel, Spr. 4:22 'Want zij zijn
het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.'. Er 
is geen kwaal waar een ziel zich onder begeeft, of er is een passend middel 
voor in het Woord, 2 Tim. 3:16,17. Regelmatig aangehaald hiervoor, door 
oneindige wijsheid geschikt gemaakt voor het geval van arme zondaren. 
Hierdoor mag de eenvoudige wijs gemaakt worden, de zwake gesterkt, de 
wankelende bevestigd, het harde hart gesmolten, het gesloten hart geopend, 
etc. Omdat het het middel is wat de Geest gebruikt voor deze en alle andere, 
dergelijke, doeleinden. 

Red. 8. Overweeg de eervolle benamingen die gegeven zijn aan de Schriften. 
Onder welke ik er slechts drie zal noemen. 

1. De Schriften der Waarheid, Dan. 10:21. Men kan de Schriften wel 
verdraaien en neerbuigend doen over hun fouten, maar het gehele Woord van 
God is de meest zuivere waarheid. Hier zijn geen fouten, geen zwakheden die 
vastkleven aan alle menselijke constructies. Hier mogen we zonder aarzeling 
alles ontvangen wat ons wordt geleerd. Degenen die luisteren naar mensen, of 
de lezers van hun werken, zijn opgedeeld in vier soorten: Sommigen zijn als 
sponzen die alles opzuigen, beide goed en kwaad: Sommigen als zandlopers, 
die, wat ze ontvangen in het ene oor, het laten uitlopen uit het andere: 
Sommigen als een vergiet, die al het goede er door laat lopen, maar de drab 
overhoud: Sommigen als een zeef die het goede graan behoud, en alles erdoor 
laat wat niet waardig is. Enkel deze laatsten zijn goed te keuren; maar in het 



lezen van het Woord moeten we zijn zoals de eerste soort. 

2. Heilige Schriften, 2 Tim. 3:15. Ze zijn het Woord van een heilige God, van 
Wie niets kan komen dan wat heilig is. Het bestaat uit heilige geboden, heilige 
beloften, heilige dreigementen, instructies, aanwijzingen, etc. En heilige harten
zullen ze liefhebben en eren om diezelfde reden. 

3. Het boek van de Heere. Wat kan er nog meer gezegd word om het ons aan te 
bevelen, als we enig ontzag hebben voor de Heere Zelf? Als ik u kon vertellen 
van een boek dat uit de hemel viel, en op de een of andere manier te krijgen 
was, wie zou er dan niet nieuwsgierig zijn om zo'n boek te hebben en 
bestuderen? Dit is het boek wat de hemelse raadgevingen bevat, en uit de 
hemel gegeven is aan de kerk, om men de weg er naar te laten zien. 
Laatste reden. Overweeg het gevaar van verachting van het Woord. Het stelt 
ons bloot aan zonde, en bijgevolg aan het grootste gevaar. Hoe kunnen zij de 
weg van de Heere bewaren, die niet studeren om zichzelf er vertrouwd mee te 
maken? Zij moeten noodzakelijk in de duisternis wandelen, die geen gebruik 
maken van het licht; en dit leid tot eeuwige duisternis, Joh. 3:19. Als we door 
dit Woord geoordeeld moeten worden, hoe kunnen zij denken staande te 
blijven, die het verwaarlozen? 

Bruikbare aanwijzingen voor het lezen en onderzoeken van de Schriften. 

1. Maak er een vaste structuur van om ze te lezen, zodat u vertrouwd mag raken 
met het geheel; en maak dit lezen een onderdeel van uw geheime plichten. Niet
dat u zichzelf moet vastbinden aan een vast structuur, alsof u nooit met vrije 
keuze kunt lezen, maar dat dit gewoonlijk het meest stichtende is. Sommige 
plaatsen zijn lastiger, sommigen kunnen erg kaal lijken voor een gewone lezer; 
maar als u het allemaal zou beschouwen als Gods Woord, niet te 
veronachtzamen, en het leest met geloof en eerbied, dan zult u er zonder twijfel
profijt van hebben.

2. Zet een bijzondere markering, op de een of andere manier, op die gedeeltes die 
u leest, die u het meest passend vindt bij uw geval, omstandigheden of 
verzoekingen; of zulke die u ondervonden heeft uw harten meer te bewegen 
dan andere gedeeltes. En het zal voordelig zijn om deze regelmatig opnieuw te 
bekijken. 

3. Vergelijk de ene Schrift met de andere, de meer onduidelijke met de meer 
eenvoudige, 2 Pet. 1:20. Dit is een uitstekend middel om de betekenis te 
vinden van de Schriften; en tot dit goede gebruik dienen de kanttekeningen in 
Bijbels. En houd Christus in het oog, want op Hem zien zowel de Schriften van
het Oude Testament (in zijn geslachtsregisters, typen en offers), als van het 
Nieuwe. 



4. Lees met een heilige aandacht, opkomend uit de overweging van Gods 
majesteit, en de eerbied die Hem toekomt. Dit moet worden gedaan met 
aandacht, ten eerste, tot de woorden, ten tweede, tot de betekenis; en, ten 
derde, tot de Goddelijke autoriteit van de Schriften, en de gebondenheid die het
legt op het geweten tot gehoorzaamheid, 1 Thes. 2:13. 'Daarom danken wij ook
God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons 
ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar 
(gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.'. 

5. Laat uw hoofdzakelijke einddoel in het lezen van de Schriften, de uitoefening 
ervan zijn, en niet naakte kennis, Jak. 1:22 'En zijt daders des Woords, en niet 
alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.'. Lees opdat u 
mag leren en doen, en dat zonder enige beperking of onderscheiding, maar wat 
u ook ziet dat God vereist, mag u leren te beoefenen. 

6. Smeek God om, en zie op Hem voor Zijn Geest. Want het is door de Geest Die 
ze heeft gedicteerd, dat ze zaligmakend moeten worden verstaan, 1 Kor. 2:11. 
'Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des 
mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest 
Gods.'. En daarom, voordat u gaat lezen, is het hoogst redelijk dat u smeekt om
een zegen over wat u zult gaan lezen. 

7. Wees op uw hoede voor een werelds, vleselijk denken: want vleselijke zonden 
verblinden het verstand van de dingen van God; en het wereldse hart kan ze 
niet waarderen. In een verduistering van de maan, komt de aarde tussen de zon 
en de maan, en houd zo het licht van de zon ervan weg. Zo ook wanneer de 
wereld in het hart komt, tussen u en het licht van het Woord, houd het het 
Goddelijke licht van u af. 

8. Arbeid om geoefend te worden tot de Godzaligheid, en om uw toestand te 
beschouwen. Want een geoefende gesteldheid helpt geweldig om de Schriften 
te begrijpen. Zulk een Christen zal zijn toestand in het Woord vinden, en het 
Woord zal licht geven over zijn toestand, en zijn toestand licht over het Woord.

9. Wat je ook leert uit het Woord, arbeid om het in de praktijk te brengen. Want 
tot hem die heeft zal meer toegedaan worden. Geen wonder dat ze weinig 
inzicht krijgen in de Bijbel, die er geen gewetenszaak van maken om te 
beoefenen wat ze weten. Maar wanneer de beek stroomt in een heilig leven, zal
de fontein des te vrijer zijn. 


