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Ps 84:1 Lezen Matth. 13:44-58
73:12 en 13
Wet d. Heeren
Gel. gemeente, XII Art d. geloofs
89:3
103:2
Wanneer onze geëerbiedigde koningin een stad met
een bezoek vereert, dan toch snelt uit liefde tot haar
persoon iedereen toe om haar te begroeten; oud en
jong; man en vrouw, rijke en arme iedereen wil haar
zien, ja de toejuichingen houden niet op, ten blijke,
hoe ons volk de band van gemeenschap, die God
Nederland en Oranje tesamen voegt erkent,
eerbiedigt, ja met blijden jubel begroet. Trouwens is
het wonder dat hare majesteit het hart van haar volk
steelt, waar zij gezeten in haar vorstelijke koets
onophoudelijk knikt en buigt jegens hare
onderdanen, die haar als op de handen dragen.
Iedereen krijgt een overweldigende indruk van haar
vriendelijkheid jegens haar volk /

Weet dan een vorstin door vriendelijkheid de liefde
van haar volk op te wekken, hoe gansch anders is
dat het geval met den Koning van het koningrijk der
hemelen. Hij toch is in zijne alles overklimmende
schoonheid voor een heil zoekend zondaar door het
lichamelijk oog niet te zien. Wil men hem zien, dan
moet hij zichzelf ontdekken voor het oog des
geloofs van zijn volk. Hij doet dat op tweerlei wijze
of door zichzelf persoonlijk te ontdekken aan zijne
volgelingen, gelijk bij zijne omwandeling op aarde,
of na voorafgaand zoeken. Een Mattheús werd uit
het tolhuis door den Heiland geroepen, een Jacobus,
Johannes en Petrus van achter het vischnet en ten
laatste werd Hij van een Paulus als van een ontijdig
gebare gezien op den weg naar Damaskus. Dit
gezicht was voor den Apostel zoo overweldigend
dat in een oogwenk al zijn haat en vijandschap
tegen den Heere Jezus /

verbroken werd en hij als een verslagene van geest
op zijn aangezicht ter aarde lag, roepende: Heere,
wat wilt Gij, dat ik doen zal. Zie hier de macht en
Majesteit des Heeren, oneindig ver verheven boven
de macht van aardsche vorsten, waar Hij in een
oogwenk een weerbarstig en vijandige Saulus weet
te bekeeren tot een gewillige Paulus, een
uitverkoren vat om den Naam des Heeren te
verkondigen zelfs onder de verst afgelegen
heidenen. Doch gewoonlijk wordt de Heere door
het oog des geloofs zijner kinderen gezien, na
voorafgaand zoeken in den weg der genade
middelen, wanneer Gods Woord wordt onderzocht
of gepredikt. Ziet dat, om u slechts één voorbeeld te
noemen in eene Lydia, de purperverkoopster van
Thaylire, wier hart de Heere geopend had, zoodat
zij acht gaf op het geen van Paulus gesproken werd.
Ziet dus, hoe deze vrouw onder /

de prediking des Woords, den Heiland zocht, die
haar gekocht had met zijn dierbaar bloed. Ja, in de
woorden; Zoekt en gij zult vinden, geeft de Heiland
ook zulk eene opwekkende belofte aan alle
heilbegeerige zondaren, die hem met een verbroken
hart wegens het gezicht kunnen zouden zoeken, dat
zij hem niet te vergeefs zullen zoeken, maar hem
zeker zullen vinden. Blijkt dat ook niet uit die
gelijkenis waarin de Heere Jezus het koninkrijk der
hemelen vergelijkt bij een koopman die de schoone
paarlen zoekt. Nee deze geestelijk koopman zocht
niet tevergeefsch, maar gevonden hebbende eene
paarl van groote waarde, dat is de Heere Jezus, zoo
ging hij heen en verkocht alles wat hij had en kocht
dezelve. Komt laat ons deze gelijkenis, die de
gemeente vindt opgeteekend in Matth 13:45 en 46
eenige oogenblikken met onze gewijdde aandacht
overwegen. Ik herzeg Matth. 13:45 en 46, alwaar /

mijne tekstwoorden staan opgeteekend en wij lezen;
Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan
een koopman, die schoone paarlen zoekt. Dewelke
hebbende eene paarl van groote waarde gevonden,
ding heen en verkocht al wat hij had en kocht
dezelve. Voort zij het mij vergund aan gaande deze
gelijkenis van het koninkrijk der hemelen, de
gemeente achtereen volgens te wijzen op:
1ste Een zoekend,
2de Een vindend,
3de Een koopend koopman.
Aleer wij echter bestraald door den geest die
wijsheid en des verstands van onzen Heere Jezus
Christus overgaan U nader deze punten te
ontvouwen, zoo laat ons vooraf met elkander zingen
uit Ps 73: 12 en 13
Collecte.
Verklaring.
Meermalen wordt in ons hoofdstuk melding
gemaakt van het koninkrijk der hemelen. Wat
bedoelt de Heiland nu met dat koninkrijk der
hemelen? Niets anders dan de strijdende kerk op
aarde /

waarvan de Heere Jezus Koning is en die hij
bestuurt door middel van het Evangelie. Want door
het Woord Gods spreekt de koning tot zijn volk; ja
als het gepredikt wordt vergadert hij zijn volk als
zijne onderdanen tot eene gemeente, gekocht door
zijn bloed. Die kerk, dat is: het geheel der
geloovigen is dus zijn eigendom, waarop hij recht
heeft, wijl hij haar gekocht heeft met zijn eigen
bloed niet alleen, maar haar ook regeert door
wetten, die zelf van dezen Koning in Zijn Woord
aan zijn volk gegeven zijn. Worden deze wetten
geëerbiedigd; zoodat deze alleen absoluute
zeggenschap hebben in het midden der geloovigen,
dan wordt Christus Jezus als Koning zijner kerk
erkent, doch zoodra wordt in een kerk niet het
Woord Gods opzij gedrongen door synodale
reglementen gelijk in de hervormde kerk geschiedt,
die stipte gehoorzaamheid vorderen /

terwijl aldaar leervrijheid wordt gehuldigd, waarin
Christus Jezus al of niet, naarmate men verkiest, als
koning zijner kerk kan worden erkend en beleden,
of zulk eene kerk, die als geheel Christus als
Koning onttroont, openbaart zich niet als de kerk
van Christus, maar is slechts eene
genootschapskerk, zich buigende onder synodale
hierarchie. Nee, waar in dit koninkrijk der hemelen
of de kerk van Jezus Christus, die door hemelsche
wetten, geregeerd wordt, de menschelijke macht op
den troon komt, terwijl de hemelsche wetten op zij
gedrongen worden, daar verliest de kerk hare eere
van een koninkrijk der hemelen genaamd te
worden. Want het koninkrijk der hemelen wat wil
het toch anders zeggen, dan dat het een koninkrijk
is dat zijn ontstaan uit den hemel heeft, welks
Koning is de Heere uit den hemel, die ook zijn
troon heeft in den hemel en zijn volk begiftigd met
hemelsche wetten en voorrechten; ja de Koning /

heeft onderdanen, wier wandel niet is op aarde,
maar in den hemel. Zie dus eens, van welk een
hooge afkomst de kerk of het koningrijk van
Christus is. Zeg ik soms te veel? Maar zegt de
koning Jezus Christus dan zelf niet tot Pilatus: Mijn
koninkrijk is niet van deze aarde, want indien mijn
koninkrijk van deze aarde ware, zoo zouden mijn
dienaren voor Mij gestreden hebben maar nu is
mijn koninkrijk niet van hier? In onze tekstwoorden
nu wordt dit koninkrijk der hemelen vergeleken bij
een koopman, die schoone paarlen zoekt, waarmede
dan te kennen gegeven wordt, dat in het koninkrijk
der hemelen hij een recht onderdaan is, die in
waarheid zoekt, deel te hebben aan de voorrechten
en heilsgoederen, waarop de onderdanen van dat
koninkrijk recht hebben, zoo hij precies doet gelijk
een koopman die schoone paarlen zoek. Welk een
ijver toch legt zulk een koopman aan den dag, hoe
nauwkeurig /

onderzoekt hij met een kennersoog de
onderscheiden paarlen, die in den juwelierswinkel
zijn uitgestald. Welnu zulk een geestelijk koopman
in het koninkrijk der hemelen is ook ieder
heilbegeerig zondaar die met heel zijn hart in Gods
Woord als de juwelierswinkel zoekt naar schoone
paarlen, dat zijn de heilsgoederen en beloften Gods
ons in het Woord geopenbaard. Hij heeft er reeds
vele gevonden, maar toch is zijn oog reeds in
zoover verlicht, dat hij weet nog eene groote
heilspaarl te missen, die volkomen in staat is, zijn
naar ware gelukzaligheid dorstende ziel te
bevredigen. Hij zoekt maar steeds door, het zij door
anderen te vragen naar die groote heilspaarl, het zij
door de schriften te onderzoeken, want die zijn het,
die van haar getuigen, hetzij ook door onder de
prediking des Woords zoolang te zoeken, tot hij de
begeerde paarl van groote waarde in het oog
gekregen heeft en ja waarlijk hij zoekt zoolang,
totdat hij eene paarl van groote waarde gevonden
heeft. /

Zijn paarlen de kostbaarste kleinoodiën onder de
juweelen, de een verschilt ook veel van de anderen
in schoonheid en kostbaarheid. Nu zijn die paarlen
die het grootst zijn, wier volmaakte rondheid het
meest in het oog valt en wier water het zuiverst is,
de uitnemendste onder deze kostbaarheden. Onze
tekst maakt melding van zulk eene paarl van groote
waarde, die dus behoort tot de uitnemendste der
paarlen en gevonden werd door den koopman. Wie
hier met deze paarl van groote waarde vergeleken
wordt vraagt ge? Het is de Heere Jezus. En wat
dunkt u, zou Hij de toets der vergelijking met eene
paarl van groote waarde kunnen doorstaan? O,
welke uitnemende eigenschappen eene paarl van
groote waarde ook moge bezitten, de Heere Jezus
overtreft in schoonheid, glans en heerlijkheid, zeer
verre de uitnemendste der paarlen. Bekoort u in een
paarl de witheid van kleur en zuiverheid van glans,
de Heer Jezus in het kleed zijner heiligheid geeft
zulk eene heerlijkheid van zich af, dat wegens zijn
heiligheid /

de engelen niet rein zijn in zijne oogen, maar hunne
aangezichten bedekken en dit kleed der heiligheid
heeft de Heere Jezus door zijne kruisverdiensten
verworven, om daarmede zijn in zichzelf onrein
volk te bedekken. Verblijdt ge u al verder in het
glansende licht, dat uit eene paarl u tegenstraalt. O,
een veel schitterender licht blinkt u tegen uit Jezus
Christus die blinkende Morgenster, wanneer hij een
zondaar die daar ternederligt in zijne geestelijke
duisternis voor het eerst bestraalt met het licht
zijner goddelijke genade; ja in waarheid, Hij is de
Zon der gerechtigheid voor heel zijn volk, dat
steeds in geestelijke duisternis zijn levenspad zou
bewandelen zoo het niet bij voortduring bestraald
werd met het licht der genade, dat af straalt van het
aangezicht van Hem, die met recht het licht der
wereld genaamd wordt. Is onder aardsche
heerlijkheden de paarl een beeld van schoonheid, o
wie vermag beschrijven /

de schoonheid, die aan onzer Heere Jezus is, daar
Hij veel schooner is dan menschen kinderen, ja de
bruid in het Hooglied jubelt van Hem: Zie gij zijt
schoon mijn Liefste, ja liefelijk. Gebruiken de rijken
dezer aarde paarlen tot versiering hunner lichamen,
zoo is de Heere Jezus het eenig sieraard der
geloovigen; in zichzelf zijn zij zwart doch liefelijk
in Hem. Hebben zij eenige gerechtigheid, zij
hebben ze van den Heere Jezus die de Heere kunne
gerechtigehid is, daar Hij hun van God den Vader
gegeven is tot rechtvaardigmaking, tot heligmaking,
tot wijsheid ja tot volkoming verlossing en met al
deze heilsgoederen versieren zij zich, gelijk een
bruidegom zich met priesterlijk sieraard versiert en
als een bruid zich versiert met haar gereedschap.
Worden paarlen ook gebruikt tot medicijnen voor
de zieken de Heere Jezus is in waarheid een
medicijnmeester voor alle doodelijk kranke zielen
zijner kinderen, daar Hij genezing heeft onder zijne
vleugelen; zoodat Hij onze krankheden geneest en
het hart /

versterkt met genade, gedurig naar zijn belofte
genade voor genade schenkende, dat wil zeggen dat
hij de eene genade daad volgende op de andere
uitstortende in de zielen zijner kinderen. Ziet ge
wel, hoe de Heere Jezus met glans de toets der
vergelijking met eene paarl van groote waarde kan
doorstaan. Trouwens hoe kan het ook anders, daar
deze paarl van groote waarde Jezus Christus
niemand anders is dan God geopenbaard in het
vleesch. Naar Zijne goddelijke natuur is hij de
eeuwige Zoon van God en daarom genaamd het
afschijnsel der heerlijkheid zijns Vaders en het
uitgedrukte beeld zijner Zelfstandigheid; en als
onze Heilsmiddelaar is Hij voor den zondaar het
eenig middel van leven en gerechtigheid, in wien
alle volheid der godheid lichamelijk woont,
weshalve er in Hem voor den zondaar eene
onuitputtelijke bron van genadeschatten zich
bevindt; zoodat met recht de Psalmist mag vragen:
Want wie mag /

in den hemel tegen den Heere geschat worden; wie
is den Heere gelijk onder de kinderen der
menschen? Is het wonder, dat de zijnen die door het
oog des geloofs hem zien als zulk een onschatbare
paarl, hem ook liefhebben boven al hetgeen hun
dierbaar is op deze aarde; zoodat zij juichen met een
Asaf: Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens
U lust mij ook niets op aarde. Bezwijkt mijn vleesch
en mijn hart, zoo is God den Rotsteen mijns hart, en
mijn Deel in eeuwigheid! 1 Sla de rollen der
martelaarsboeken open en bij duizenden van
kinderen Gods, aan wie de keuze gelaten wierd
tusschen deze paarl van groote waarde Jezus
Christus, of hun leven, ziet gij, dat zij liever hunne
lichamen lieten verbranden, dan voor eeuwig
afstand te doen van deze onschatbare paarl. Gij ziet
hoe onze koopman slechts eene paarl van groote
waarde gevonden had, waarmede dan te kennen
gegeven wordt, dat zulk eene kostbaaarheid behoort
tot de zeld /

zaamheden; hij vindt er slechts één zoo ook heeft
Gods kerk slechts een Middelaar Gods en der
menschen, de mensch Jezus Christus. Ja er is geen
andere Naam onder den hemel gegeven, door
welken wij moeten zalig worden dan door den
Naam van Jezus Christus alleen. Is het wonder dat
waar onze geestelijke koopman zulk eene paarl van
groote waarde gevonden had, in zoover zij hem
onder de prediking van het Evangelie werd
aangeboden, dat deze paarl heel zijne bewondering
opwekte ja zijne genegenheden zoo in liefde werden
ontstoken tot deze paarl, dat hij begeerde steeds
meer en meer haar te leeren kennen en zich te
verlustigen in hare schoonheid; zoodat het kostte,
wat het wilde hij deze paarl hebben moest. Nee hij
bleef niet onaandoenlijk bij de pakken der zonde
zitten, denkende: Nu als deze paarl van groote
waarde mij gegeven moet worden, zal ik ze toch
wel krijgen. O, dezulke die zoo op zijn
Antinomiaansch2 in hun tijdelijkheid gerust de
zonde blijven dienen, zonder ook maar iets te doen
om deze paarl te zoeken toonen klaarblijkelijk nog
nimmer door /

het licht der genade te zijn bestraald waar door hun
oog eenige schoonheid aan Jezus Christus gezien
heeft. Neen, waar zij in het Evangelie deze paarl
vinden, daar doen alle kinderen Gods, gelijk deze
koopman deed, die heenging en verkocht al wat hij
had en kocht dezelve. Hij ging heen, niet
lichamelijk, maar geestelijk opgevat, waar mede
dan te kennen gegeven wordt, dat hij verliet de
wegen der zonde, die hij nog bewandelde, éér hij
die paarl van groote waarde gevonden had; ja ook in
zijn gedachte verliet hij elke andere weg, het zij de
weg der wetheiligheid of welke andere weg ook om
de zaligheid deelachtig te worden; maar begaf zich
alleen op dien weg van louter genade, wetende, hoe
deze heilspaarl Jezus Christus alleen is de weg ten
eeuwigen leven; opdat hij de Heere Jezus de zijne
kon noemen en met een Thomas betuigen: Mijn
Heer, en mijn God. Zoo ging kijken en verkocht al
wat hij had. Hij verkocht al wat hij had. Hier moet
verkoopen niet in letterlijken, maar in geestelijken
zin worden opgevat, nl dat wij den weg der zelf /

verloochening hebben te bewandelen, zullen wij
den Heer Jezus de onze kunnen noemen. Vandaar
ook zegt de Heiland, die zich zelve niet verloochent
en mij navolgt, kan mijn discipel niet zijn. Wat
verkocht dan onze koopman. Hij verkocht alle
vriendschap der wereld, wetende, dat hij, die een
vriend der wereld wil zijn, tot een vijand Gods
gesteld wordt; ja ook, waar hij eene keus te doen
had tusschen de liefde der menschen en
bloedverwanten en den Heere Jezus, daar moest hij
deze paarl van groote waarde meer liefhebben, dan
alle aardsche betrekkingen, daar de Heiland zelf
zegt, dat hij die vader of moeder liefheeft boven
Mij, mijns niet waardig is. In zonderheid verkocht
hij alle zondige lusten en begeerten en bovenal zijne
boesemzonden, als eigewijsheid, weerbarstigheid en
eigen gerechtigheid, ja tot al wat hij het zijne kon
noemen en door de zonde verontreinigd was, sprak
hij: Gaat henen uit, opdat hij maar die paarl van
groote waarde gewinnen mocht. Dat wil natuurlijk
niet zeggen, dat hij in eens van alle zonde verlost
werd, /

nee, dat zij verre. Immers in een weg van
dagelijksche bekeering leeren wij de zonde
afsterven, die zonde die ons zelf tot onze laatste
doodsnik toe blijft aankleven. Maar wel ligt in het
verkoopen van al deze bovengenoemde zaken
opgesloten dat nu niet meer gelijk voorheen, zijn
hart in liefde zich uitstrekte tot zijne vorige zonden,
maar omgekeerd, dat nu voortaan die paarl van
groote waarde heel de liefde zijns harten bezat;
zoodat hij ook alle andere dingen slechts schade en
drek achtte in vergelijking van de uitnemendheid
der kennis van onze Heere Jezus Christus, weshalve
hij ook gewillig was ter wille van deze heilspaarl
afstand te doen van zijne boezemzonden niet alleen,
maar zelfs zoo het vereischt werd, had hij er zijn
leven voor over. Ja metterdaad moest hij ook al
zijne zonden laten varen, en doen gelijk een Mozes
deed, die door het geloof geweigerd heeft een zoon
van Farao's dochter genaamd te worden, achtende
de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te
zijn door de schatten v. Egypte. /

want hij zag op de vergelding des loons: Zoo nu
verkocht ook onze koopman alles wat hij had en
kocht deze paarl van groote waarde. Hij kocht deze
paarl niet van datgene wat hij verkocht, neen deze
paarl Jezus Christus is zelfs voor al het goud der
wereld niet te koop; het is hier eene markt van
louter vrije genade; deze paarl wordt te koop
aangeboden om niet; gelijk ook een Jesaja dat zoo
schoon uitdrukt, als hij zegt: O, alle gij dorstigen,
komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt,
koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder
prijs, wijn en melk.3 Zonder geld en zonder prijs is
dus deze paarl van groote waarde te koop; zoodat
zij onder het bereik valt zelfs van de armste naar de
wereld. Maar vraagt ge, hoe heb ik dan het koopen
van deze koopman te verstaan? Wel, gelijk het in
het burgerlijke bij het koopen en verkoopen toegaat,
waarbij men zich van iets ontdoet, om er iets anders
voor in de plaats te krijgen. Zoo ook moest onze
koopman zich van al het zijne ontdoen, om er die
paarl van groote waarde /

voor in de plaats te krijgen. Hoe gaat het dan bij
zulk een geestelijke koop toe? Jesaja noodigt de
ware koopers als hij zegt: Alle gij dorstigen, dat zijn
zij, die met eene sterke begeerte bezield zijn om
deze paarl te verkrijgen; zij nemen haar ter hand
verwonderen zich steeds meer over hare schoonheid
en bevinden, dat al wat aan haar is gansch
begeerlijk is. Zij gunnen zich geen rust, voor zij
haar bezitten; overtuigd als zij zijn van de
noodzakelijkheid om haar te bezitten daar zij haar
niet kunnen missen, of zij moeten voor eeuwig
verloren gaan.
En zoo gaan zij aan het vragen, ja worstelen in den
gebede van den wonder genade, om die paarl
deelachtig te worden. Bestaat deze voorwaarde om
deze paarl te verkrijgen in een afsterving van den
ouden mensch en een opstanding van de nieuwen
mensch. O, in onderhandeling getreden met deze
paarl Jezus Christus, zoo stemmen zij toe in deze
voorwaarde, wetende dat door het geloof alle
genade van den Heere Jezus hun toevloeit waardoor
zij in staat zijn deze voorwaarde na te komen,
weshalve de koop gesloten wordt en zoo roepen zij /

met de bruid uit: Mijn liefste is mijn, en ik ben Zijn4.
Laat ons voordat wij ons zelve afvragen, of wij
reeds zulke geestelijke kooplieden naar die paarl
van groote waarde geworden zijn, vooraf met
elkander zingen uit Ps 89:3 en 4
Toepassing
Gelukkige koopman, die deze paarl van groote
waarde gekocht had. Och, dat er nu vele zulke
geestelijke kooplieden in ons midden waren, die
heden op deze geestelijke markt koopers werden,
waar in Gods huis onder de verkondiging van het
Evangelie deze paarl van groote waarde te koop
wordt aangeboden. Onder alle volkeren is ons volk
bij uitstek een handeldrijvend volk; die lust om te
handelen, zit er diep ingeworteld, dat kunt ge zien
op sommige drukke marktdagen. Wat al eene drukte
dier vele kooplustigen, ja wat al een menschen, die
gieren5 naar de schijnpaarlen dezer wereld en hare
genietingen. In waarheid zouden de geloovigen niet
van vreugde opspringen, zoo zij maar de helft van
het aantal der marktgangers in /

de week, des zondags zagen op deze geestelijke
markt in het bedehuis, waar toch oneindig
kostbaarder schat te koop wordt aangeboden dan op
een weekmarkt. Ja de dingen die daar te koop zijn,
zijn maar prullen in vergelijking met de kostbare
paarl van groote waarde Jezus Christus. En toch
giert het meerendeel der menschen meer naar de
schijnpaarlen dezer wereld en achter die veel
hooger dan deze groote heilspaarl, die hier onder de
prediking te koop wordt aangeboden. Komen er al
marktgangers des zondags op deze geestelijke
markt, er zijn helaas meer kijkers als koopers onder,
meer die uit gewoonte of nieuwsgiergheid deze
paarl komen zien, dan wel uit overtuiging dat zij
deze paarl niet kunnen missen en haar daarom
koopen willen, het koste, wat het wil. Zeg ik soms
te veel? Maar waren hier de meesten kooplustigen,
dan zou men des zondags middags of avonds
evenveel geestelijke kooplieden zien op deze markt,
als des morgens. Wat is de oorzaak waarom dat niet
/

zoo is? Is het niet, omdat velen van de dierbaarheid
en noodzakelijkheid om in het bezit dezer paarl te
zijn, niet zijn overtuigd? Rijk en verrijkt als zij zijn
en geensdings gebrek hebbende, gevoelen zij niet
het gemis dezer paarl van groote waarde want zoo
zij haar misten, zij zouden haar zoeken, daar toch
aan alle zoeken een gemis ten grondslag legt.
Daarom waar gij nog in het heden der genade zijt,
waarin deze paarl u te koop wordt aangeboden
zonder geld of zonder prijs, die gij kunt verkrijgen
op een geloofsdaad, als zij maar in waarheid en
oprechtheid geschiedt, terwijl gij maar uwe eigen
prullen als zondige lusten en wereldschen
ijdelheden hebt los te laten en vaarwel te zeggen.
Wat we u bidden mogen, wil toch niet op losse en
valsche gronden u die paarl van groote waarde
toeeigenen. Want het zal wat te zeggen zijn,
meenende rijk te zijn en inderdaad doodarm te
wezen meenende eenmaal ten hemel in te gaan en
daarna met eene ingebeelde hemel /

voor eeuwig ter helle neer te dalen. Loop er dus niet
ligt overheen, waar het hier toch zulk eene
allergewichtigste zaak geldt; want in waarheid gij
kunt deze paarl niet missen, of gij moet voor
eeuwig verloren gaan. Of meent gij dan inderdaad
deze paarl van groote waarde Jezus Christus
deelachtig te zijn? O, waar zij u heden te koop
wordt aangeboden, laat mij daar eens de proef op de
som nemen om u vragen, wat hebt gij er voor over?
Wilt gij ter wille van deze paarl loslaten en vaarwel
zeggen uwe eigen zinnelijkheid, zondige
genoegens, uwe wellusten en begeerlijkheden, u
zelf, uw goed, heel de wereld, ja zelfs zoo het
vereischt werd, zoudt gij er uw leven voor over
hebben? En toch voor niets minder kunt gij haar
krijgen. Kom overweeg nu eens bedaard deze
voorwaarde, die hier wordt gedaan om deze paarl te
verkrijgen en doe toch, wat ik u bidden mag niet als
de Gadarenen, die hunnen zwijnen liever hadden als
de Heere Jezus of ga met den rijken jongeling niet
bedroefd weg /

want dan zoudt gij de schijnpaarlen dezer wereld
liever hebben dan den Heere Jezus. Doch om u op
te wekken de goede keuze te doen en deze paarl te
verkiezen tot uw algenoegzaam deel, zoo laat mij
nog eens u die paarl van groote waarde aanprijzen.
Gij dan, die nog nimmer het gemis dezer heilspaarl
hebt leeren betreuren, weshalve gij rijk en verrijkt
zijt geworden en geensding gebrek hebt, hoort, wat
de mond der waarheid aangaande u betuigt: Gij
weet niet dat gij zijt blind, naakt en arm. Zijt gij dus
van nature een vreemdeling in uw eigen hart, o deze
paarl van groote waarde, heeft als de Zon der
gerechtigheid slechts met een lichtstraal zijner
goddelijke genade uwe duistere harten te bestralen,
of de schellen vallen u van de oogen, dat heeft een
van dreiging en moord blazende Saulus
ondervonden, toen hij op den weg naar Damaskus
door den Heere Jezus in een Paulus werd bekeerd.
Diezelfde paarl van groote waarde leeft nog. Hij
heeft slecht te spreken: Er zij licht, en het licht
dezer blinkende Morgenster gaat op in uwe zielen.
Door dat licht be- /

straald, ziet gij eerst hoe onrein gij zijt van den
hoofdschedel af tot den voetzool toe. En al ligt ge in
uwe onreinheid daar ter neder, nogthans laat
moedeloosheid u niet overheerschen, daar deze
paarl van groote waarde u van God den Vader
gegeven is tot uwe heiligmaking en die ook zelf u
betuigt: Al waren uwe zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol, want het
bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle
zonden, ziet gij door het genade licht van Jezus
Christus hoe naakt gij in u zelven zijt geworden
door de zonde; zoodat gij geen kleed hebt om voor
God te verschijnen, o deze paarl van groote waarde
is de Heere uwe gerechtigheid, die uit genade u wil
bekleeden met de kleeding des heils. Wees
verzekerd als een verloren zoon met deze kleederen
getooid, ziet God geen zonde in Israel en geene
ongerechtigheid in Jacob.Welnu zoudt gij deze
paarl van groote waarde als het licht der wereld, als
de Heere uwe gerechtigheid, als uwe heiligmaking,
ja als uw eenig sieraad en eeuwige stof van /

roem en blijdschap niet zoeken, te meer daar zij u
belooft, dat zoo gij haar zoekt, gij haar zekerlijk
vinden zult.En is het dat heel uwe vleeschelijke
natuur zich verzet tegen die goede keuze om de
paarl van groote waarde te koopen, weshalve er in
uw binnenste een storm van verzoeking en
aanvechting des boozen of verleiding der wereld
ontstaat o wij bidden u, zoek in de gebede uwe hulp
bij deze paarl Jezus Christus. Hij als de Almachtige
God heeft slecht één woord te spreken: Zwijg, wees
stil of deze storm van verzoekingen bedaart in uw
binnenste, daar gij in dien paarl van groote waarde
te doen hebt met een God, die spreekt en het is er,
Hij gebiedt en het staat er. O, welk eene blijdschap
zou dat zijn in den hemel zoo gij deze paarl van
groote waarde wilt koopen gereed als gij zijt er alles
voor te willen verkoopen, daar toch de engelen in
den hemel zich meer verblijden over één zondaar
die zich bekeert dan over negenennegentig
rechtvaardigen, die de bekeering niet van noode
hebben. En gij, die door Gods genade /

koopers geworden zijt van deze paarl van groote
waarde Jezus Christus. O, dank er den Heere voor,
dat Hij u een hart gegeven heeft waardoor gij haar
lief hebt, boven alle dingen dezer aarde. En daar
men gewoon is kostbare dingen te bewaren bewaar
ook deze uwe paarl met de grootste zorg; ja bezie
haar door het oog des geloofs geduriglijk, opdat gij
steeds meerdere schoonheid in haar ontdekken
moogt; ja zij u steeds dierbaarder worde, weshalve
gij steeds meer de dingen dezer wereld kunt missen,
omdat gij deze paarl bezit. Wees verzekerd, waar gij
nu nog met een oog door de zonde beneveld haar
beschouwt, daar zult gij eenmaal, wanneer na den
dood, gij voor eeuwig van alle geestelijke duisternis
zult zijn verlost u in de volle heerlijkheid en
schoonheid dezer paarl van groote waarde
verlustigen.
Amen Ps 103:2

Noten:
1

Psalm 73 vs 25 en 26

2

Het begrip Antinomiaans gaat terug tot een 17e
eeuwsche theologische strijd tussen antinomianen
en neonomianen, over de betekenis van de wet voor
christenen. De antinomianen zijn tegen elke wet,
zoals de naam al aanduidt, omdat een vroom levend
christen daar geen enkele boodschap meer aan zou
hebben. De neonomianen maken van het geloof een
zaak van gehoorzaamheid aan een nieuwe wet, die
van het evangelie.
3

Jesaja 55:1

4

Hooglied 2:16

5

begeren

