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  Hugh Binning 
 

 

Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg,  

laat af van kwaad te doen, Jes. 1:16-17.  (eerste predicatie) 
 

Indien u een kort begrip van de zuivere en onbevlekte godsdienst hebben wilt, hier wordt het 

voorgesteld, in tegenstelling met de schaduw van godsdienst van dit volk, welke bestond in uitwendige 

ordinanties en ceremoniën. Wij denken, dat God zowel behagen moest hebben met onze godsdiensten, 

als wij zelf daarin hebben; en daarom kiezen wij onszelf zulke geboden van Hem uit, daar onze natuur 

geen tegenzin in heeft; en de anderen laten wij daar liggen. Doch de Heere wil zo niet gediend wezen. 

Hij wil niet met de wereld delen, en de ziel en dienst van de mens met de schepselen verdelen, zodat 

de mammon daar een deel, en Hij een deel van heeft; neen, indien wij de ene kiezen dan moeten wij de 

andere verwerpen. Zo wil Hij ook niet, dat Zijn Woord en geboden verdeeld zullen worden, daar moet 

enige algemeenheid zijn ten aanzien van het Evangelie en de wet; alsook een samenvoeging van die 

beiden, of wij kunnen Hem niet behagen. 

 

Indien de godsdienst het Evangelie niet insluit, dan zijn wij nog in het verbond der werken, door welk 

niemand kan gerechtvaardigd worden. Indien die de wet, zo als die in de hand van de Middelaar is, 

niet insluit, dan veranderen wij de genade Gods in ontuchtigheid. Indien die de Heere Jezus uitsluit, en 

wij geen gebruik van Hem hebben, hoe kunnen wij, of onze verrichtingen dan bestaan of aangenaam 

zijn in Gods heilige ogen? Zo zij de wet uitsluit, die Christus heeft komen bevestigen, hoe kan Hij dan 

behagen hebben in onze godsdienst? Beide deze dingen brengen een onwaardigheid op de Zoon van 

God. De som dan van de christelijke religie is het geloof, en de heiligmaking des geestes in 

gehoorzaamheid; deze zijn de wortel en de fontein, de vrucht en de stroom, de rechtvaardigmaking van 

onze personen, en de heiligmaking van onze harten en wandel. Dit is de zuivere en onbevlekte 

godsdienst. 

 

Hierom zegt Jesaja, wast u, reinigt u; wast u in de enige ware fontein van Christus’ bloed. Het zijn niet 

uw wassingen naar de wet, uw veelvuldige reinigingen met water en hysop; het is niet het bloed van de 

stieren en van de bokken, dat uw gewetens kan reinigen van de dode werken, Hebr. 9:13, 14. Dat 

heiligt tot de reinheid van het vlees, maar het kan uw zielen niet reinigen, die zijn te veel besmet. Dit 

bloed van Christus Jezus is dat reine water, dat Hij op u moet sprengen, indien u rein zult zijn. Indien u 

enig ander water neemt, enige andere gerechtigheid dan de Zijne, en u zichzelf daarmee wast, al was 

het ook schoon met sneeuwwater dat het schoonste wast, ik meen uw allernauwkeurigste wandel, dan 

zal Hij u nog de gracht induiken, en uw klederen zullen van u gruwen, Job 9:30, 31.  

 

• Wanneer u nu uw personen gewassen hebt, dan behoeft u niet na te laten om uw voeten te wassen, 

zegt Christus, uw dagelijkse wandel, laat die gedurig gebeterd worden door de kracht van Christus’ 

bloed. En daarom, doet de boosheid van uw handelingen van voor Mijn ogen weg, enz.  

• God heeft de schuld van uw handelingen weggedaan door de rechtvaardigmaking; doet u nu de 

boosheid van uw handelingen weg door de heiligmaking, enz. En wilt u weten, wat de 

heiligmaking is? Laat af van kwaad doen, enz. Keert niet terug tot de oude slijk om daarin te 

wentelen. U die door Zijn bloed gereinigd bent, o! gedenkt hoe onbetamelijk het voor u is, om 

uzelf weer te besmetten met die dingen van welke u gereinigd bent: maar leert goed doen. U bent 

aan Christus overgegeven, u moet nu Zijn discipelen zijn, en Hij wil u ook leren; leert van Mij, 

zegt Hij. U hebt bijna geen andere wet nodig, dan Zijn voorbeeld; Hij is een zichtbare en 

sprekende wet, zoekt nochtans de gerechtigheid: gelijk u op Mijn voorbeeld moest zien, zo 
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overweegt ook inzonderheid dat woord en die regel van praktijk, welke ik nagelaten en verkondigd 

heb als de Wetgever van de verlosten. Heb Ik u verlost? Moet Ik dan geen Koning zijn over de 

verlosten? Is er wel een sociëteit in de wereld, die geen wet, orde, en regering heeft? Ook moeten 

ulieden, die uit de slavernij verlost en waarlijk vrijgemaakt zijn, die niet ontbreken: nu moest u 

inzonderheid boven alle mensen naar een wet leven. Wanneer u nu die regel weet, zo moet u die 

op uw bijzondere roepingen en standplaatsen toepassen; laten de magistraten daarnaar handelen, en 

ook een ieder mens in ‘t bijzonder. De religie bestaat niet in een algemene kennis, maar die gaat tot 

onze bijzondere praktijk, om het te verbeteren. Dus ziet u, wat wij op uw geweten willen dekken; 

het is de ware religie daar wij u van overreden willen. 

 

Alle mensen hebben enige soort van godsdienst, zelfs de heidenen die de afgoden dienen; maar de 

ware godsdienst ziet op de ware en levende God. Hoe is nu de ware en levende God te aanbidden? 

Wat is de dienst aan Hem, die wij waarlijk godsdienst noemen mogen? Moeten wij daar wel de 

voorschrijvers van zijn? O neen! Hij moet ons die alleen voorschrijven, of wij kunnen Hem daarmee 

niet behagen; en daarom is het tot de wet, en tot het getuigenis; zo gij niet naar deze spreekt, en God 

niet dient naar dat Woord, het zal zijn dat u geen dageraad zult hebben, Jes. 8:20. U mag voor de 

mensen een godsdienst hebben, die zuiver en onbevlekt is; doch indien die zo niet is voor God en de 

Vader, dan vraag ik u waartoe dat die dient? Ik houd mij verzekerd, dat het alles vergeefse arbeid is; ja 

een arbeid daar verlies van komt, in de plaats van winst of voordeel. O! Dat u eens overreedt werd om 

de Schriften te onderzoeken: meent u in en door dezelve het eeuwige leven te hebben, wanneer u 

nochtans niet arbeidt, om de weg daartoe uit dezelve te weten en te verstaan? Een ieder van u heeft een 

onderscheiden wijze van godsdienst naar uw bijzondere inbeeldingen en opvoedingen, of naardat uw 

begeerlijkheden u toelaten: de regel daar de meesten naar wandelen, is de koers en het voorbeeld van 

deze eeuw. Is dit nu geen duisternis en dikke donkerheid? Anderen fatsoeneren haar plichten wederom 

naar hun vermogen; zij willen alles doen wet zij kunnen met gemak, zonder zichzelf veel te 

vermoeien, en dan denken zij dat de Heere daar wel mee vergenoegd mag zijn. Ik bid u, hoort toch het 

Woord des Heeren, en neemt ter oren de wet uws Gods; heeft Hij hier de regel en het volmaakte 

patroon van de ware godsdienst terneer gesteld, en wilt u daar niet eens zoveel acht op geven, dat u uw 

regel en het voorbeeld, daar u naar te werk gaat, beproeven wilt? De Schriftuur is de ware toetssteen; 

indien u geen valse godsdienst hebben wilt, die u op het laatst bedriegen zal wanneer u daar op 

vertrouwt, zo bid ik u, beproef dezelve toch bij het Woord van God. 

 

Och! Dat dit grondbeginsel eens diep in uw harten ingezonken was; namelijk, ik mag niet roekeloos en 

onbedachtzaam wandelen; indien ik mij zelf behaag en mijn eigen wil voldoe, indien dat nochtans ook 

niet de wil Gods is, zo zal ik noch troost noch voordeel daarvan hebben; Zijn wil is mij in Zijn Woord 

geopenbaard, en daarom zal ik dat zelf onderzoeken om te vernemen, wat de Heere van mij eist en 

vordert; want indien ik niet van Zijn wil verzekert ben; zo zou ik al mijn dagen mogen arbeiden en 

mijn krachten verspillen, en dat nochtans al mijn arbeid en moeite tevergeefs was. Dit Woord, zeg ik, 

daar Jesaja het volk vers 10, toe roept om het zelf te horen, zal u eindelijk eens oordelen. Uw religie 

zal op de dag van rekenschap daarna beproefd worden, en niet naar uw maatregelen en wegen die u 

zichzelf voorgeschreven hebt. Indien u nu ondertussen uzelf naar een andere regel oordeelt, en uzelf 

vrijspreekt, en God u eindelijk naar dit Woord zal richten en veroordelen, zult u dan geen dwazen zijn 

dat u dit woord veracht en verzuimd hebt? 

 

De gehele wil Gods omtrent uw plicht kan tot deze dingen betrokken worden. 

- Het ene heeft Johannes, 1 Joh. 3:23. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam Zijns Zoons 

Jezus Christus; en elkaar liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.  

- En het andere heeft Paulus, 1 Thess. 4:3. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. 

 

Deze twee dingen zijn de inhoud van onze tekst, en verenigen dus de wet en het Evangelie te samen. 

Het gebod van de wet komt te voorschijn, en het wordt bevonden dat wij het gebroken hebben en 

schuldig zijn, zodat wij op duizend niet één kunnen antwoorden: door het inkomen van de wet wordt 

de misdaad te meerder; onze onmacht, ja de onmogelijkheid van te kunnen gehoorzamen wordt meer 
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ontdekt. Maar dan komt het Evangelie de Heere Jezus verkondigen als een Zaligmaker van de 

zondaren, en gebiedt ons op straf van verdoemenis om in Hem te geloven, om onze zielen te werpen 

op Hem, als op Een Die volkomen kan zaligmaken, en als op Een Die de wet voor ons gehoorzaamd 

heeft; zodat dit gebod van in Christus te geloven aan al de overtredingen van de wet beantwoord, en 

strekkende is om ze in Christus weer vergoed te krijgen.  

 

Toen Hij de wet op Sinaï met schrik verkondigde, hetgeen u daar wordt uitgedrukt, is niet Zijn eerste 

gebod, hetwelk u terstond te gehoorzamen hebt, want wij hebben die alle overtreden en gebroken; 

maar het heeft ook een evangelisch gebod in zich, ons leidende tot Christus Jezus; en indien u Gods 

zin en oogmerk daarin lezen kunt, zo zou u al die geboden welke u vervloeken, besluiten in een gebod 

van in Zijn Zoon te geloven, opdat u van die veroordeling bevrijd en verlost mocht worden: en indien 

u dit gebod, dat Zijn laatste gebod, en wel het allervolstrektste van allen is, gehoorzaamt, dan worden 

de overtredingen van al de anderen vergoed, en het oogmerk ervan wordt vervuld, schoon niet door uw 

gehoorzaamheid, nochtans door de gehoorzaamheid van Christus, die beter is dan de uwe. Het geloof 

in Christus vereert God met een volmaakte gerechtigheid, en met een gehoorzaamheid tot de dood, ja 

tot de dood des kruises. 

 

Wanneer een zondaar de heilige en geestelijke mening van de wet hoort, en die ziet in het licht van 

Gods heiligheid, o! hoe gering en walgelijk moet hij dan zichzelf niet zien? En hoe moet hij dan 

zichzelf niet verfoeien? Wat een oorspronkelijke vuiligheid, wat een dadelijke besmettingen, wat een 

fontein van binnen, en wat een onreine stromen van buiten zullen zich hier dan niet ontdekken? 

Wanneer nu de mensen hier enig gezicht van krijgen, aanstond vallen zij aan ‘t wassen en reinigen van 

zichzelf: en welk water gebruiken zij daartoe? Hun eigen tranen en droefheid, hun eigen voornemens 

en verbeteringen. Maar helaas! Wij duiken daardoor maar temeer en dieper in onze eigen onreinheid, 

die steeds voor Zijn aangezicht getekend is, omdat dat alles zo onrein is als hetgeen dat wij 

afgewassen wilden hebben. Welk kleed gebruiken de mensen doorgaans om zichzelf te bedekken? Is 

het niet hun eigen gerechtigheid? Is het niet een hemd van enige plichten dat over hun 

ongerechtigheden heen getrokken wordt? Denken zij niet, dat hun zonden bedekt zijn, wanneer zij 

voor een lijdt daarover treuren en bidden kunnen? Hun gewetens worden uit aanmerking van deze 

dingen gerust gesteld. Maar helaas! Uw ongerechtigheid blijft steeds voor Gods aangezicht getekend. 

Zal ook de onreinheid de onreinheid kunnen verbergen? Al onze gerechtigheden zijn als een 

wegwerpelijk en maanstondig kleed (Jes. 30:22, en hoofdstuk 64:6, ) zowel als onze ongerechtigheden. 

Hoe zullen die dan onze naaktheid kunnen bedekken? Omdat dit dan zo is, wat is nu des Heeren wil 

omtrent onze reiniging? Omdat de uitbreiding van onze handen, en het vermenigvuldigen van het 

gebed dat niet kunnen doen, wat zullen wij dan doen? De Heere heeft u bekend gemaakt, wat gij doen 

zult; en dat is, dat u niets moet doen met betrekking tot dit doeleinde, om de minste vlek te willen 

afwassen door al uw berouw en bekering; en nochtans moet u zich wassen en reinigen, en het water 

wordt u weer opnieuw toegebracht, namelijk, het bloed van Jezus Christus, dat van alle zonden 

reinigt, 1 Joh. 1:7. Wast u in dit bloed, en u zult rein zijn. Wat is nu het wassen in dit bloedt? Het is te 

geloven in Christus Jezus, de algenoegzame kracht daarvan aan te grijpen, onze zielen daar op te 

vertrouwen en te verlaten, het dekkleed van Christus’ gerechtigheid te spreiden over onze 

gerechtigheden en ongerechtigheden, als hebbende die beide evenveel nodig om voor Zijn heilige 

ogen verborgen en bedekt te worden. Christus Jezus is gekomen door water en bloed, 1 Joh. 5:5. Door 

water om ons te heiligen, en door bloed om ons te rechtvaardigen: door de kracht en de reinigmakende 

kracht van de Heilige Geest, om de zonde weg te nemen in zijn wezen en smet; en door de kracht van 

Zijn bloed, om de zonde weg te nemen in zijn schuld en verdoemelijkheid. 

 

Nu denk ik, dat dit volk tot een tweeërlei werk in dit wassen aangezet wordt, welke beide betrekking 

hebben op het bloed van Christus, namelijk de bekering en het geloof.  

Indien deze niet een en dezelfde zijn, zo gaan ze nochtans in deze zaak onafscheidelijk te samen. De 

bekering bevochtigt en besproeit de wortelen van het geloof, welke anderszins zouden verdrogen en 

verdorren. En daarom dringt de Heere dit volk, in plaats van uitwendige vormen en ceremoniën van de 

godsdienst, tot een inwendige droefheid en verbreking van het hert over de zonde, opdat zij Hem een 
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welbehaaglijke offerande, namelijk een gebroken hart, offeren mochten. Dit is Hem aangenamer, dan 

vele schoonschijnende plichten zonder dat, Ps. 51:19. Maar wanneer ik u nu tot de bekering aanzet, 

dan moet u niet denken, dat wij dat als een voorbereiding tot het geloof van u vorderen; alsof u moest 

gaan neerzitten en voor een tijd over uw zonde treuren, totdat uw harten zo vernederd waren, en dat u 

dan als bereid en geschikt tot Christus Jezus moest komen. Dit is de misvatting van vele christenen, 

die ze van een bestendige gevestigdheid afhoudt. Men bevindt het doorgaans, dat de zielen bezwaren 

en tegenwerpingen maken tegen het komen tot Christus Jezus, uit hoofde van het gemis van zulke 

voorbereidingen en maten van verootmoediging en verbrijzelingen, welke zij zichzelf voorschrijven, 

of die zij in anderen bespeuren: en dus begeven zij zich dan tot zo'n werk. Zij brengen hun geweten tot 

de wet en tot de vloek; en zij bevinden dan, in plaats van verzachting, een verharding; en in plaats van 

verbrijzeling van de geest, meer traagheid en zorgeloosheid. Tenminste zij kunnen zichzelf niet 

vergenoegen in hetgeen dat zij zoeken; en dus laten zij het hoofd hangen over hun onboetvaardige 

harten, en klagen niet zozeer omdat er de bekering niet is, als wel omdat zij die niet in zichzelf vinden 

kunnen. 

 

Helaas! Er zijn in deze ene ongesteldheid vele kwalen; indien ze eens voor u geopend werd, u zoudt 

niet geloven dat die zo strijdig was tegen het Evangelie: want vooreerst, u die zo gesteld bent, hebt dit 

beginsel in uw harten, dat het fondament daarvan is; ik kan zo onrein tot Christus niet komen; ik moet 

eerst een weinig gewassen worden eer ik tot Hem kom; de grootste onreinheid en hardigheid van mijn 

hart moet eerst weggenomen zijn, en dan zal ik aangenaam wezen. Helaas! Wat een oneer is dit niet 

voor de gezegende Zaligmaker? Wat een ongerijmdheid is het niet te zeggen, ik ben te onrein om tot 

de fontein te komen, ik moet een beetje gereinigd zijn eer ik tot deze fontein, die van alle zonden 

reinigt, komen mag? Ik bid u, waartoe is deze fontein geopend? Was het niet tegen de zonden en tegen 

de onreinheid? Zach. 13:1.  

 

Nu zegt u zakelijk, indien ik zo en zo vernederd was, dan zou ik mogen komen, en ook waardig zijn te 

komen.  

Omdat het gemis van zo'n mate van vernedering u afhoudt als onwaardig, is dan het hebben ervan in 

uw achting niet hetgeen dat u waardig maakt? En dus komt u met een geschenk tot Christus Jezus, en 

met een prijs in uw hand tot Hem, Die alles om niet wil geven.  

Noch eens, u ontkent dat Christus de enige Fontein is van alle genade, en dus moet dat zeer tot onere 

zijn voor Hem. Indien u de bekering wilt hebben eer u tot Hem komt, waar zult u die verkrijgen? Zult 

u die vinden in uw eigen hart, dat arglistig en dodelijk is? Zult u die zoeken bij God, en die niet zoeken 

in de Middelaar Christus Jezus? God zal u buiten een Middelaar niet horen. Kortom, daar is in deze 

weg de grootste zonde en de grootste dwaasheid. 

 

Er is grote zonde in, omdat die het recht het Evangelie tegenspreekt, en de Heere Jezus, de verhoogde 

Vorst en Zaligmaker onteert, alsof Hij niet de Fontein van alle genade was, Het strijdt, zo wel tegen de 

vrijheid van Zijn genade, als tegen de volheid ervan. Daar is ook grote dwaasheid in, want u verlaat de 

springader des levens, om water te zoeken in de woestijn; u verlaat de hof daar alle kruiden wassen, 

om te dwalen op de hoge bergen; en wanneer u dan hetgeen u zoekt, niet vinden kunt, dan gaat u daar 

bij neer zitten wenen. De bekering is in Christus, en daar is geen bekering die God zo aangenaam is, 

dan de vermurwingen en het wenen van een vergeven zondaar. Maar u zoekt die ver van Hem, ja u 

verwerpt Hem om het gemis van datgene, dat u, door Hem te verkiezen, zoudt kunnen hebben. En 

daarom verklaren wij u, wie u bent, en wat u mist, indien u Christus Jezus nodig hebt, omhelst Hem 

dan, indien u uitnemende walgelijk bent in uw ogen. En de bekering niet verkrijgen kunt om u te 

reinigen zo als u graag wilde, hier is de Fontein geopend en gereed om u in te wassen.  

Nochtans moeten wij u ook zeggen, dat geen zondaar geloven kan, dan zulken die zich bekeren; niet 

dat de bekering als een voorbereiding vereist wordt om iemand recht te geven om te mogen geloven; 

ik ken geen grond van het geloof dan onze noodzakelijkheid, en de Heere Zijn belofte en gebod aan 

ons: maar omdat geen ziel waarlijk tot Christus Jezus de toevlucht nemen kan, om de schuld van de 

zonde te ontvlieden, dan die begerig is om van de zonde zelf verlost te zijn: en daarom verbeelden de 

meesten van u zichzelf een geloof dat u niet hebt; omdat het niet mogelijk is, dat de mensen uit 
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zichzelf zullen gaan, totdat zij door de ontdekking van zonde en ellenden van binnen, uit zichzelf 

gedreven worden; uw wensingen en begeerten naar Christus en de zaligheid die bij velen van u 

gevonden worden, zijn niet de ware oefeningen van uw ziels vluchten tot Hem om de zaligheid. Indien 

u zich waarlijk tot Christus bekeerde, dan zou u zich met uw harten afkeren van de zonde, en wel van 

die zonden daar u vergeving over zoekt. Al de begeerten nu, die velen naar Christus hebben, zijn deze; 

zij wilden Christus en de zaligheid graag hebben, indien zij hun zonden behouden mochten; zij wilden 

gaarne van de schuld van de zonden verlost zijn, indien u hen de zonden zelf aan de hand liet houden. 

Maar meent u dat Christus zo'n verdrag met u zal aangaan? 

 

Indien dit bloed dan alleen van zonden wassen kan, ach! hoe velen liggen er dan niet in hun zonden, en 

die zich wentelen in hun onreinheid? Daar is een geslacht dat rein in zijn ogen is, en van zijn drek niet 

gewassen is, Spr. 30:12. Ach! Dat u dit geloofde. Indien u nu niet gewassen wordt, zo zal de 

eeuwigheid u onrein bevinden; en wee die ziel die de eeuwigheid ingaat met de onreinheid van al hun 

zonden. Kan zo'n ziel in de hoge en verheven plaats ingaan? O nee! Zij moet buiten staan met de 

honden en de zwijnen, en in duisternis bewaard worden voor eeuwig. Het is dan van grote 

aangelegenheid, dat u gewassen wordt van uw zonden. Nu vraag ik u, is het zo, of niet? Bent u 

gewassen en gereinigd van de schuld van uw zonden. Een ieder zal bijna zo denken en zeggen; en 

nochtans zegt de schrift, daar is een geslacht dat rein in zijn ogen is, en van zijn drek niet gewassen is. 

Is er een geslacht dat zodanig is? O! Denkt dan, dat het mogelijk is, dat u in de gedachten van uw 

reinheid bedrogen kunt zijn. Zijn er die zichzelf denken gerechtvaardigd te zijn, en vergeving van de 

zonden te hebben, en het echter zo niet is; denkt dan dat het mogelijk is, dat u bedrogen kunt zijn; 

inzonderheid omdat u dat nooit beproefd hebt. Maar daar zijn er velen die zodanig zijn, ja een geheel 

geslacht, het grootste gedeelte van de mensen. Om de liefde van uw ziele, bid ik u, beproeft u dan; 

want het is zeker, dat de meesten zichzelf bedriegen. Is er een geslacht in de zichtbare kerk dat niet 

gewassen is, en denkt nochtans een ieder dat hij rein is; dan zijn de meesten zeker bedrogen; wilt dan 

uzelf toch eens ernstig beproeven, of u zichzelf met hen bedriegt, of niet. Het zal uw vrede zijn om dat 

te weten, terwijl het nog hersteld kan worden. Maar hoe komt het, dat zovelen die het Evangelie horen, 

en die zo nabij deze fontein liggen, niet gereinigd worden? Ik denk waarlijk, omdat zij geen gehele 

reiniging hebben willen, dat zij niets ontvangen. Alle mensen zouden het bloed van Christus wel 

beminnen om de zonden te vergeven; maar wie is er die het water hebben wil om hen te reinigen van 

de zonden? Maar Christus is met beide gekomen. Zal dit bloed dan op velen van u gestort zijn, die 

geen hoogachting ervoor hebt, maar die steeds begeert om te wentelen in uw onreinheid; wilde u dat 

God u die zonden vergeven zou, waarvan u nooit hebt willen scheiden? 

 

Maar hoe komt het, dat velen zo rein in hun ogen zijn, en dat zij nochtans niet gewassen zijn?  

Ik denk waarlijk, dat dit de reden daarvan is; zij hebben een soort van eigen wassing, welke zij 

voldoende oordelen, zonder dat zij de ware Fontein kennen. Wij vinden, dat de mensen voor zich veel 

zeep en salpeter nemen, wanneer zij overtuigd worden van zonden; en daarop spreken zij zichzelf vrij. 

Indien u naar hun gronden vraagt, dan zeggen zij, dat zij berouw en droefheid daarover hebben, dat zij 

voornemen zich te verbeteren, denkende dat de verbetering een goede vergelding is voor het verleden 

kwaad: zij zullen mogelijk geloften doen om een jaar lang niet meer te drinken, nadat zij dronken zijn 

geweest: zij zullen hun zonden in ‘t openbaar belijden; en dit alles doen zij zonder een gedachte van 

Christus te hebben, of van het doeleinde waartoe Hij gekomen is. Op deze gronden kunnen zij zichzelf 

vrijspreken, ofschoon Christus ondertussen niet eens in hun gedachten komt. En daarom zijn ze 

waarlijk niet gewassen. Al uw gerechtigheid is onrein voor God, en uw bekeringen maken u bevlekt. 

En nochtans zo bedriegt u zichzelf door enige van uw plichten, denkende dat u rein bent. Die plichten 

hebben enige schoonheid in uw ogen; waarom u ze dan tussen uw onreinheid en tussen uw ogen stelt; 

en dus begrijpt u zichzelf rein te zijn. Een andere reden waarom velen rein zijn in hun ogen, en menen 

dat God hun de zonden vergeven heeft, is omdat ze de zonden vergeten hebben; zij zijn niet vers in 

hun geheugen, en maken geen tegenwoordige wond in hun gewetens: en daarom menen zij, dat God 

ten enenmale is gelijk als zij, en dat Hij die ook vergeten heeft. Maar o! Hoe vreselijk zal het niet zijn, 

wanneer God die in gedachtenis brengt, en ons ze ordentelijk voor ogen stellen zal? U denkt dat God 

op uw zonden geen acht neemt, maar dat hij ze vergeeft Omdat hij voor een tijd zwijgt. Doch de Heere 
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zal ze eens ordentelijk voor uw ogen stellen, en u zult weten dat ze steeds voor Zijn aangezicht 

getekend stonden.  

 

U die zich gewassen hebt in Zijn bloed. U mag zich verblijden; want het zal u geheel rein maken. Uw 

ongerechtigheden die u zo besmet hebben, zullen niet gevonden worden. O! Wat heeft dat bloed niet 

een dierbare kracht, omdat het de vuile vlekken van de ziel reinigen en wegnemen kan? Al de kunst 

van engelen of mensen kon dit niet hebben uitgevonden. Deze verlossing en reiniging was kostelijk, en 

zou in eeuwigheid opgehouden hebben. Doch dit bloed is het rantsoen; dit bloed reinigt zo volkomen, 

dat de zonden niet gezien zullen worden. Niet alleen niet voor de mensen, maar ook niet voor Gods 

doordringende ogen. O zondaren! Verlaat toch uw eigen gerechtigheden, want waarom zou u zichzelf 

nog meer besmetten? Wanneer uw ogen geopend worden, dan zult u het zo bevinden: hier kunt u 

gewassen worden; begeeft u tot deze Fontein; en indien u dat waarlijk doet, indien u door Christus 

Jezus verwacht gereinigd te worden, dan bid ik u, keert niet terug tot het slijk van de zonden. U wordt 

niet gewassen van de zonden, opdat u zichzelf meer bezoedelen zoudt. Indien u denkt om vrijheid 

daartoe te hebben, zo hebt u geen part noch deel in dit bloed. 

 


