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  Ebenezer Erskine 
 
 
 

De Plant van Naam 

 
Ezechiël 34 vs 29 - En Ik zal hun een Plant van Naam verwekken. 

 
Indien wij op het voorafgaande gedeelte van dit hoofdstuk terugzien, vertoont zich daar een 
zeer somber toneel aan onze ogen. Wij zien daar hoe de kudde en erfenis van God verstrooid, 
beroofd en geplunderd wordt door de burgerlijke en kerkelijke overheden van die tijd. Het was 
een tijd, die veel overeenkomst had met de tijd waarin wij leven: het verderf van de gemeente 
van Christus is in alle eeuwen en tijden veroorzaakt door complotten tussen verdorven 
geestelijken en verdorven staatslieden. Zo zult u het ook vinden in het voorafgaande gedeelte 
van dit hoofdstuk: er wordt een zware beschuldiging ingebracht tegen de herders van Israël, en 
een vreselijke en ontzaglijke bedreiging wordt door de grote en opperste Herder tegen hen 
uitgesproken wegens de slechte behandeling, die de kudde van Christus van hen had 
ondervonden. Al worden de schapen van Christus nog zo geschoren, verstrooid en beroofd, de 
Heere ziet toch op hen, en hun worden in die boze dag vele dierbare beloften tot hun 
bemoediging gedaan, die u op uw gemak kunt nalezen; want ik kan daar nu niet bij stilstaan. 
Onder al de andere beloften die gedaan zijn is Christus de Overste, Die toezicht houdt op de 
Kerk, in welke verdrukking zij ook is. In Jesaja 7 had de Kerk een bevend hart, het Israël Gods 
werd bewogen, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind, omdat twee koningen 
zich tegen hen verbonden hadden. En wat zegt de Heere? Ziet een maagd zal zwanger worden, 
en zij zal een zoen baren, en Zijn Naam Immanuël heten. De Kerk mocht zeggen: wat hebben 
wij daaraan? Welke bemoediging is daarin gelegen in onze tegenwoordige benauwdheid? Wel, 
de Messias zal voortkomen uit de stam van Juda, en uit het geslacht Davids: daarom moet die 
stam en dat geslacht bewaard worden, omdat die belofte moet vervuld worden.  
Hoever de tijd af is, al liggen er nog honderden of duizenden jaren tussen de werkelijke komst 
van de Messias, toch is de belofte van Zijn komst, gelijk die de grond van uw geloof voor de 
eeuwige zaligheid is, ook een waarborg voor het tegenwoordige, dat het de vijand niet zal 
gelukken de stam van Juda en het geslacht van David uit te roeien. In al de benauwdheden van 
de Kerk wordt Christus haar altijd voorgesteld in de belofte als het Voorwerp van haar hoop en 
de Grond van haar vertroosting. Dienovereenkomstig hebben zij op Hem gezien in de beloften, 
en zijn verlicht; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Hij wordt hier beloofd 
onder het begrip van David; Hij wordt beloofd onder het begrip van Gods Knecht, en in de 
woorden van onze tekst wordt Hij beloofd als een vermaarde Plant, als de Plant van naam, Die 
in de volheid des tijd zou opschieten. En geloofd zij God, Hij is gekomen, en is reeds in de 
hemel, en steekt boven al Zijn vijanden uit, en al Zijn vijanden zullen de voetbank van Zijn 
voeten worden. 
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Hier hebt u dan een troostrijke belofte van de Messias, waarin wij kunnen aanmerken: 1e De 
Belover (Ik), Ik zal verwekken, Het is waarlijk een grote Ik het is de Heere in de Persoon van de 
Vader, Hij, Die Hem op een bijzondere wijze zond: "Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve 
maar het eeuwige leven hebbe." "In de volheid des tijd heeft God Zijn Zoon uitgezonden, 
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren, 
verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden." God beloofde Hem 
te zenden, en dienovereenkomstig heeft Hij Zijn belofte vervuld.  
2e Wij kunnen letten op de beloofde zegen, dat is, een Plant van naam. Christus krijgt in de 
Schrift vele overdrachtelijke Namen, waarbij Hij beschreven wordt. Soms wordt Hij een Roos 
genaamd, soms een Zon, soms een Deur, soms de Boom des levens: soms wordt Hij het Ene, en 
dan weer iets anders genaamd, Hij wil elke naam dragen, om Zich daardoor aan ons te doen 
kennen; hier wordt Hij een Plant, een Plant van naam genoemd. Doch hierover later meer.  
3e Wij hebben hier de voortbrenging van deze Plant: Ik zal Hem verwekken. De hel zal trachten 
Hem ten onder te houden, de duivel en zijn engelen zullen trachten Hem te vertrappen, zodra 
Hij Zijn hoofd boven de grond steekt. Zo zien wij, dat Satan Herodes zendt, en Herodes zendt 
de bloeddorstige krijgsknechten om Hem te vermoorden, toen Hij in de wereld kwam. Doch 
laat de hel haar best doen, zoals zij alle eeuwen door gedaan heeft, en heden nog doet, om deze 
Plant te verstikken, Hij zal opschieten: Ik zal Hem verwekken; en daarom zal Hij gedijen. En ten 
4e kunnen wij hier aanmerken voor wie, of waartoe, Hij nuttig of dienstig is. Ik zal hun een 
Plant van naam verwekken. Wie dat zijn kunt u zien, als u het voorafgaande gedeelte van dit 
hoofdstuk nagaat: Het zijn de schapen des Heeren, Zijn onderdrukte erfenis, op wie door boze 
overheden, burgerlijke en kerkelijke, wordt losgestormd: Ik zal hun een Plant van naam 
verwekken, en Hij zal hun Bevrijder zijn. 
 
De leer, die zich vanzelf in dit vers vertoont is in korte woorden deze: 
"Dat Christus een Plant van naam is, die God verwekt tot nut en voordeel van dit volk, of tot hun 

vertroosting en ondersteuning in al hun benauwdheden: Hij is een Plant van naam, die God verwekt.." 

 
In het verhandelen van deze leer zal ik, indien tijd en kracht het vergunnen,  
I. Enige dingen betreffende deze gezegende Plant vooropstellen. 
II. Onderzoeken waarom Hij een Plant van naam genoemd wordt. 
III. Een weinig spreken over het verwekken van deze Plant. 
IV. Aantonen voor wie Hij verwekt is. 
V. Aantonen waartoe Hij verwekt is. En dan 
VI. Tenslotte, toepassing maken. 
 
Ik zal dus eerst enige dingen betreffende deze gezegende Plant vooropstellen. 
1e U moet weten, dat, wat hier aan Christus wordt toegekend en toegeschreven, niet volstrekt 
van Hem als God moet worden verstaan, maar ambtelijk, zoals Hij een Middelaar en Verlosser 
is. Wanneer men Hem volstrekt als God aanmerkt kan niet eigenlijk van Hem gezegd worden, 
dat Hij verwekt werd, want Hij is God, evengelijk en van hetzelfde Wezen met de Vader, doch 
beschouwt men Hem als Middelaar, dan is Hij een Plant, als het ware, Die God gekweekt heeft. 
U zult uit het verband gewaarworden, dat alles wat van Christus gesproken wordt, opzicht op 
Hem heeft als Middelaar; dat Hij Gods Knecht zou zijn om Zijn werk te doen. In die betrekking 
wordt Hij hier een Plant, een Plant van naam genoemd. Daarom gebruikt Zacharias, wanneer 
hij over Hem spreekt, een spreekwijze, die hiermee veel overeenkomst heeft: "Hij heeft een 
hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis Davids zijns knechts." 
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2e U moet ook opmerken, dat deze Plant maar klein en nietig is in de ogen van een blinde 
wereld. Men lette niet veel op Hem, toen Hij in Zijn vleeswording uitsproot, en toen Hij hier in 
een staaf van vernedering was. De mensen beschouwden Hem als een wortel, die opschoot uit 
een dorre aarde, zij zagen geen gedaante noch heerlijkheid in Hem, dat zij Hem zouden begeerd 
hebben. En noch heden ten dage, hoewel Hij in een staat van verhoging aan de rechterhand 
Gods is, heeft de grote hoop van de mensen, en degenen, die het Evangelie horen, maar geringe 
gedachten van Hem: "Hij is veracht en de onwaardigste onder de mensen:" (Eng. vert. "van de 
mensen verworpen"). 
 
3e U moet ook opmerken dat deze Plant van naam, hoe verachtelijk Hij is in de ogen van een 
blinde wereld, nochtans de hoogste Plant is in Gods ganse Libanon. Men vindt daar Zijn gelijke 
niet: Hij is veel schoner dan de mensen kinderen, Hij is als de Appelboom onder de bomen des 
wouds. Als u hem ooit gezien hebt, zult u niet aarzelen van Hem te zeggen: "Wien heb ik nevens 
U in de hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde." 
 
4e Ik merk ook nog op, dat deze gezegende Plant van naam in Zijn dood werd afgesneden, en in 
Zijn opstanding weer heerlijk is opgeschoten. Het zwaard van de goddelijke rechtvaardigheid 
heeft deze Plant op de heuvel Golgotha afgehouwen, maar binnen drie dagen is Hij weer 
heerlijk ontsproten, en wel veel heerlijker en lieflijker dan tevoren, en Hij "is krachtiglijk 
bewezen te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der 
doden." 
 
5e Tenslotte moet u nog dit aanmerken, dat al de kleine planten in de hof in deze Plant van 
naam geënt zijn. "Ik ben de Wijnstok en gij de ranken: die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt 
veel vrucht: want zonder Mij kunt gij niets doen. Ik ben als een groenende Dennenboom, uw 
vrucht is uit Mij gevonden." Vrienden, indien u niet in deze Plant geënt bent zult u nimmer 
groeien; alle bomen, die Hem niet ingeplant zijn, zijn maar onkruid. Er zal een tijd komen 
wanneer al het onkruid zal worden uitgetrokken; daarom wacht u, dat u niet door het geloof 
van de werking Gods in Hem geënt bent. 
 
II. Ons tweede punt was, dat ik zal aantonen, dat Hij een Plant van naam, een vermaarde Plant 
is. Hij is vermaard in de hemel, en Hij is vermaard op de aarde, en dat zal Hij blijven, want 
"Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid" (Psalm 72:17). O Hij is vermaard!  
Waarom, zegt u, is Hij vermaard? 
Ik heb hier een uitgestrekt veld voor mij, doch ik zal u alleen vertellen, dat Hij vermaard is 
wegens Zijn Persoon. Nooit was er iemand Hem gelijk; in Hem zijn de twee naturen van God 
en mens in één Persoon verenigd. Hebt u dat ooit gezien? Indien u dat nooit hebt gezien, hebt 
u de verborgenheid der godzaligheid niet gezien. Hij is de meest vermaarde Persoon in de 
hemel; Hij is "Immanuël, God met ons; God geopenbaard in het vlees."  
• Hij is vermaard wegens Zijn afkomst: "Wie zal Zijn leeftijd uitspreken?" Als God 

aangemerkt, kan Zijn eeuwige generatie van de Vader niet worden uitgesproken. Wij 
kunnen u zeggen, dat Hij de Eniggeboren van de Vader is, maar de wijze van voortbrenging 
kunnen wij u niet meedelen. Het is een verborgenheid waarover God een sluier heeft 
getrokken, en het is gevaarlijk zich eraan te wagen, het te willen naspeuren; zij, die het 
hebben trachten te doen zijn gewoonlijk in Ariaanse, Arminiaanse en Sabelliaanse 
dwalingen verzeild geraakt.  

• Als mens aangemerkt is Hij voortgekomen uit een geslacht van oude koningen, waarvan u 
een beroemde lijst kunt lezen in Matthéüs 1. En wie kan zelfs als mens Zijn generatie 
verklaren? Want Hij werd geboren uit een maagd, en ontvangen door de overschaduwende 
kracht van de Heilige Geest. Hij is ook vermaard wegens Zijn Naam: Hij heeft een Naam 



 4 

boven allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de 
toekomende.  
- Hij is vermaard wegens Zijn wijsheid, want al de schatten van de wijsheid en van de 

kennis zijn in Hem verborgen.  
- Hij is beroemd wegens Zijn macht; want Hij is niet alleen de wijsheid Gods, maar ook 

de kracht Gods; Hij is de Man van Gods rechterhand, namelijk de Zoon des mensen, 
Die Hij Zich gesterkt heeft.  

- Hij is vermaard wegens Zijn waarheid en getrouwheid: want gerechtigheid zal de gordel 
van Zijn lendenen zijn. Hebt u een woord van Hem gekregen? Vertrouwt daarop, het is 
een gewis woord, het zal niet vallen; het woord des Heeren blijft in der eeuwigheid, 
wanneer hemel en aarde zullen voorbijgaan.  

- Hij is vermaard vanwege Zijn gerechtigheid; want Hij heeft een eeuwige gerechtigheid 
aangebracht, waardoor de wet groot gemaakt en heerlijk gemaakt is, en door welker 
toerekening de schuldige overtreders zijn vrijgesproken: "Dien, Die geen zonde gekend 
heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid 
Gods in Hem." Dat is Zijn Naam: de Heere onze gerechtigheid."  

- Hij is vermaard wegens Zijn volheid; want al de volheid der Godheid woont in Hem 
lichamelijk:  

- Hij is vol van genade en waarheid, vol van alle geschapen voortreffelijkheden. Hij is 
vermaard wegens Zijn liefde; wat anders dan liefde bracht Hem uit de schoot van de 
Vader naar deze benedenwereld? Wat anders dan liefde deed Hem Zijn leven afleggen 
voor Zijn volk?  

- Hij is vermaard wegens Zijn milddadigheid; Hij heeft een volle hand en een 
mededeelzaam hart; Hij geeft zonder geld, en Hij nodigt allen om te komen en deel te 
hebben aan Zijn volheid. Hij is vermaard wegens Zijn onveranderlijkheid; Hij is Jezus, 
gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.  

- En dan is Hij ook vermaard wegens Zijn gezag en Zijn heerschappij; die zijn groot en zij 
strekken zich ver en wijd uit, hetzij in de hemel boven, of op de aarde beneden. Hij zal 
heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivieren tot aan de einden van de aarde; alle 
koningen van de aarde zijn maar vazallen van Hem. Daarom zeg ik: Christus is in elk 
opzicht vermaard. 

 
Doch, Hij is een vermaarde Plant, en vraagt u: waarin is Hij vermaard?  
Dan antwoord ik: 
Ten eerste. Hij is vermaard wegens Zijn oudheid: "Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van 
de aanvang, van de oudheden der aarde aan." Al de planten in de hogere en lagere hoven van 
God zijn maar opschieters bij Hem vergeleken; engelen en archangelen en de grootste Serafs, 
zijn maar van gisteren in vergelijking van deze Plant. Hij is vermaard wegens Zijn oudheid; want 
Hij is de Oude van dagen, en de Vader van de eeuwigheid. 
 
Ten tweede. Hij is vermaard wegens Zijn schoonheid; Hij is de schoonste Plant in Gods ganse 
hof: "Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen; Hij is als de appelboom onder de bomen 
des wouds." Ik zeg, Hij is vermaard om Zijn schoonheid en heerlijkheid, want de heerlijkheid 
Gods is in Hem. Al de heerlijkheid, die in Zijn eeuwige Vader is, blinkt in haar luister uit in 
onze Immanuël: "Hij is het Afschijnsel van Zijns Vaders heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld 
van Zijn zelfstandigheid." Nu vrienden, indien uw ogen ooit door de Geest Gods werden 
geopend om de heerlijkheid van deze Plant te aanschouwen, dan heeft Zijn heerlijkheid uw 
ogen verblind; u, die nooit enige heerlijkheid in Hem gezien hebt, hebt Hem tot op deze dag 
toe nog nooit aanschouwd. Bidt, dat het licht van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van 
Jezus Christus nog in uw harten mag schijnen; wat zou het een vrolijk Avondmaal zijn, als deze 
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Plant in haar heerlijkheid onder ons tentoongespreid werd. Vrienden, bent u hier gekomen om 
Hem in zijn heerlijkheid te aanschouwen? O houdt aan bij God, totdat Hij Zich aan uw zielen 
ontdekt. 
 
Ten derde. Hij is vermaard wegens Zijn frisheid, Zijn altijddurende groenheid. Andere planten 
verwelken, u en ik zijn verdorrende planten: "Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als 
een bloem des velds." Hij is een Boom, die altijd groen is; Hij verdort nooit, ‘s zomers noch ‘s 
winters. Hij zal voor de heiligen tot in alle eeuwigheid, als het ware, een altijd groene Plant zijn. 
Wanneer in de hemel miljoenen, ja tienduizend maal tienduizenden eeuwen voorbij zijn, zal 
Hij voor de gelovige nog even fris en groen zijn, als toen hij Hem voor het eerst zag, of als het 
eerste ogenblik toen de heilige in de heerlijkheid inging. Daarom zijn de liederen van de 
verlosten in de heerlijkheid altijd nieuw, en zullen het de eeuwigheid door altijd nieuwe 
liederen zijn; want zij zullen altijd stof zien voor oen nieuw lied, en hoe meer zij zien, hoe meer 
zij Hem de ganse eeuwigheid door zullen bewonderen. 
 
Ten vierde. Deze Plant is vermaard niet alleen wegens Zijn groenheid, maar ook om Zijn 
geneeskracht. Wij lezen in Openb. 22, dat de bladeren van deze boom waren tot genezing der 
heidenen." Die Boom des levens is dezelfde als deze Plant van naam; de bladeren van deze Plant 
zijn tot genezing van de heidenen, en wij, leraars, zijn heden gekomen, om de bladeren van deze 
Boom des levens, van deze Plant van naam onder u uit te strooien; tracht een blad daarvan op 
uw zielen aangebracht en toegepast te krijgen, en rekent er op, dat er kracht is in elk van Zijn 
woorden. Vrienden, mengt een woord met het geloof, en u zult bevinden, dat het bij u dezelfde 
krachtige werking zal hebben als bij de arme bloedvloeiende vrouw, die al haar leeftocht aan 
dokters had uitgegeven, en genezen werd door een aanraking van de zoom van Zijn kleed. O 
ziet, of u Hem kunt vinden; ik verzeker u, dat Hij hier is, Hij staat achter de deur van een ieder 
zijn hart: (Openb. 3:20) "Ziet, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal 
horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, 
en hij met Mij." O laat Hem binnen, er is in Hem kracht om u allen te genezen; al waren er 
tienduizenden miljoenen meer van u dan er zijn, er is kracht in Hem om een ieder van u te 
genezen. 
 
Ten vijfde. Deze gezegende Plant is niet alleen beroemd om haar geneeskracht, maar Hij is ook 
beroemd om Zijn vruchtbaarheid. Hij is geen onvruchtbare plant; Hij zou niet vermaard zijn als 
Hij onvruchtbaar was; Hij brengt van maand tot maand Zijn vrucht voort; ja, ik mag er aan 
toevoegen, van ogenblik tot ogenblik. U leest in Openb. 22 van de Boom des levens, 
voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevend Zijn vrucht; dat wil zeggen, Hij 
brengt allerlei vrucht voort, die een arme ziel nodig heeft; alles wat uw ziel behoeft is in Hem te 
vinden. Ziet dan en plukt, ziet of u er iets van kunt inzamelen: Daar is de vrucht van Zijn 
vleeswording; daar is de vrucht van Zijn dood; daar is de vrucht van Zijn opstanding; daar is de 
vrucht van Zijn hemelvaart; daar is de vrucht van Zijn voorbidding en van Zijn zitten aan de 
rechterhand Gods; daar is de vrucht van Zijn profetisch, van Zijn priesterlijk en van Zijn 
koninklijk ambt; daar is de vrucht van hetgeen Hij deed buiten het voorhangsel en buiten de 
legerplaats. O wat een vrucht is hier! Hier is wijsheid voor dwazen; hier is rechtvaardigmaking 
voor de veroordeelde ziel, hier is heiligmaking voor de besmette ziel, en kleding voor de naakte; 
rijkdom voor de arme, brood voor de hongerige, drank voor de dorstige; hier is allerlei vrucht. 
En wij, vrienden, trachten de boom des levens onder ulieden te schudden en, geloofd zij God, 
zij mogen ingezameld worden. O vrienden, zij vallen onder u! O raapt, raapt, want er is 
zaligheid in ieder woord, dat van Hem af valt, want Zijn woorden Zijn de woorden van het 
eeuwige leven. 
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Ten zesde. Deze gezegende Plant is beroemd wegens Zijn geur en aangename reuk. O vrienden, 
er is zo'n gezegende geur in deze Plant van naam, Hij heeft het gehele paradijs hierboven 
welriekend gemaakt, Hij heeft de gehele strijdende Kerk, die Gods wijngaard genoemd wordt, 
met een welriekende geur doortrokken. O vrienden, wordt u iets van de geur van deze Plant 
gewaar. Ik kan u zeggen als het u ooit gegeven is Hem te kennen, dan zal het zo zijn: (Hoogl. 
1:3) "Uw oliën zijn goed tot reuk, uw Naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben u 
de maagden lief." De gelovige wordt een reuk gewaar bij Hem, hij haalt een geur uit Hem. Welk 
ander oogmerk hebben wij leraars, dan deze reuk te verspreiden; daardoor winnen wij zielen. 
Het is geen wonder, dat de preken van hen, die de Plant van naam uit hun preken weglaten, in 
slechte reuk staan, en zijzelf zullen tot in eeuwigheid stinken. Het voornaamste werk van leraars 
is, dat zij de reuk van Christus onder de mensen verspreiden. Ik zal u een woord dienaangaande 
voorlezen uit 2 Kor. 11:14, 16): "En God zij dank, Die ons alle tijd doet triomferen in 
Christus;" de apostel triomfeert in Hem, en alle andere getrouwe leraars zullen in Hem 
triomferen, en alle Christenen, die Hem kennen triomferen in Hem; en de reuk van Zijn 
kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. "Want wij zijn Gode een goede reuk van 
Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan. Dezen wel een reuk 
des doods ter dood; maar hen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen 
bekwaam?" Wie is in staat de zoete reuk, die in Hem is, recht mee te delen? 
 
Ten zevende. Deze gezegende Plant, waarvan de tekst spreekt, is ook vermaard om haar 
schaduw: (Hoogl. 2:3) "Ik heb grote lust in Zijn schaduw en zit er onder, " namelijk de schaduw 
van de Plant van naam. U zit of staat daar allen, maar zit u wel onder de Plant van naam? Jona’s 
wonderboom was hem van dienst tegen de verschroeiende hitte van de zon, die hem zijn leven 
scheen te zullen ontnemen. Doch, helaas! Die begaf hem weldra. God toch zond een worm, die 
hem stak, dat hij verdorde, en de worm van de dood zal u en mij ook spoedig steken en doen 
verdorren. O begeeft u onder de schaduw van deze Plant van naam, en u zult voor altoos 
beveiligd zijn tegen de dood en wrekende toorn; begeeft u onder Zijn schaduw, de schaduw van 
Zijn voorbidding, de schaduw van Zijn macht, de schaduw van Zijn voorzienigheid, de schaduw 
van Zijn getrouwheid. O zit neer onder Zijn schaduw en u zult schuiling vinden tegen alles wat 
dodelijk is, welke verzengende winden er ook zullen komen, u zult daar veilig zijn. Wilt u 
beschaduwd zijn voor de koning der verschrikkingen, de dood is voor velen een verschrikking; 
O, als u beschaduwd wilt zijn tegen de ontzaglijke verschrikkingen van de dood en van de wraak 
Gods; kom dan onder deze schaduw, en u bent veilig. 
 
Ten achtste. Deze Plant is beroemd wegens Zijn gedaante; het is een hoge, een grote Plant. U 
ziet de hemelen boven u, doch die zijn maar als kruipende dingen, bij Hem vergeleken; deze 
heerlijke Plant is "de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont." U kunt nooit Zijn 
hoogte zien. Uw oog zal hoog zien, en uw gedachte zal hoger reiken; maar noch uw oog, noch 
uw gedachte zal tot Hem kunnen reiken. Hij is hoger dan al de cederen van Gods Libanon; 
geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, noch is het in het hart van de mens opgekomen, 
een gedachte te vormen van de hoogte en heerlijkheid van deze Plant van naam. 
 
Ten negende. Deze Plant is vermaard wegens Zijn uitgebreidheid, het is niet alleen een hoge, 
maar ook een brede Plant. Hij werd geplant in de eerste belofte in het Paradijs, Hij breidde Zich 
uit door de Oudtestamentische Kerk, Hij vervulde het gehele land van Judea, en tenslotte heeft 
deze Plant Zich ook tot ons uitgestrekt. En o, dat ik Hem onder u kon verbreiden; O, dat ik de 
bladeren van deze Plant kon openen, om u in te winnen, Hij is een brede Plant, Hij zal u allen 
dienstig zijn. Wij lezen van de boom des levens op de ene en de andere zijde van de rivier. Er is 
een grote rivier tussen ons en de hemel, dat is de dood, en wij lopen aan deze doodsrivier. 
Gelijk iemand terecht opmerkt over deze plaats, deze rivier loopt in het midden van deze boom, 
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hij is aan deze zijde van de tijd, en hij is aan gene zijde van de tijd. Nu deze Plant is aan beide 
zijden van de rivier. Al gaat u naar de woestenijen van Amerika, u zult Hem daar zowel vinden 
als hier, als u de kunst maar verstaat om gebruik van Hem te maken. Deze Plant zal Zich door 
alle koninkrijken verspreiden: (Hab. 2:14) "Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de 
heerlijkheid des Heeren bekenne, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken." Hij zal niet 
alleen de aarde vervullen, maar ook de hemelen, de ganse eeuwigheid door. O Hij is een wijd 
uitgestrekte Plant, Die zich beide tot de hemel en de aarde zal uitstrekken. Doch genoeg over 
het tweede punt, om u aan te tonen, dat deze Plant waarlijk een vermaarde Plant is. 
 
III. Ons derde punt was, dat wij een weinig zullen spreken over het verwekken van deze Plant. 

U ziet, dat het niemand anders is dan de grote God, Die deze Plant heeft verwekt. Ik zie dat de 
grote Heere roemt in Zijn vernuft en Zijn wijsheid, dat Hij deze Plant tot nut van de Kerk heeft 
verwekt. De Heere zegt: (Psalm 89:20, 21) "Ik heb hulp besteld bij een held; Ik heb een 
Verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David Mijn Knecht gevonden, met Mijn heilige olie 
heb ik Hem gezalfd." Hij roemt er in, dat Hij deze heerlijke Plant van naam verwekt heeft. 
Ik zal u enkele dingen noemen met betrekking tot het verwekken van deze gezegende Plant. 
1e Hij werd van eeuwigheid verwekt in de Raad des vredes. De Drie-eenheid beraadslaagde over 
het verwekken van Hem: (Zach. 6:13) "De raad des vredes zal tussen Die Beiden wezen." De 
Vader en de Zoon kwamen overeen, dat de Zoon, in de volheid des tijds, in de wereld zou 
komen. 
 
2e Hij werd verwekt in de eerste belofte aan Adam en Eva. Totdat deze Plant werd verwekt 
scheen het, dat zij als verdwaasd zouden moeten rondlopen. En waarlijk, vrienden, als 
zondaren, die buiten Christus zijn, zagen hoe het met hen gesteld is, dat de toorn Gods boven 
hun hoofd hangt, zij zouden als krankzinnig rondlopen, zolang Christus niet aan hen 
geopenbaard was. al de beloften, al de profetieën, al de afschaduwingen, en al de leringen van 
het Oude Testament, waren de trapsgewijze verwekkingen van deze Plant. Doch zij bleef nog 
onder de grond, tot 
 
3e Zijn werkelijke openbaring in het vlees, toen Hij in de volheid des tijd verscheen: "Wanneer 
de volheid des tijd gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, 
geworden onder de wet; opdat Hij degenen, die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij 
de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden." 
 
4e Deze Plant werd verwekt zelfs in Zijn dood. Hij werd afgesneden uit het land der levenden, 
en toch werd Hij ook toen, namelijk in Zijn dood, verwekt. Toen deze Plant op Golgotha werd 
afgesneden, verspreidde zich Zijn reuk en geur tot de uiterste einden van de aarde. Wat is het 
anders dan de leer van het kruis van Christus, waardoor tot op deze dag toe zondaren gegrepen 
worden. Die leraars moeten dienaars van de duivel, en geen dienaars van Christus zijn, die in 
plaats van een Gekruisigde te prediken, hun hoorders onthalen op redevoeringen van heidense 
zedenleer vertoningen van welsprekendheid, leerstellingen van eigenliefde als de 
grondbeginselen van godsdienstige daden, en dergelijke dwaasheden. Zullen die ooit de ziel 
voeden, of zal daardoor een ziel tot Christus bekeerd worden? Die wijze van prediken mag het 
oor kittelen en de verbeeldingskracht behagen, maar kan nooit de kracht Gods tot zaligheid 
zijn. Het was de leer van het kruis van Christus, die de volken onderworpen heeft, en tot aan 
het einde van de wereld zal dat de wijze zijn waarop zondaren voor Christus worden gewonnen. 
"Het zij ver van mij, " zegt Paulus, dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heeren 
Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld." En aan de Korinthiërs 
schrijvende zegt hij: "Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die 
gekruisigd, " en zo zal elke getrouwe dienaar van Christus handelen. 
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5e Deze Plant werd verwekt in Zijn opstanding uit de doden. Want in Zijn opstanding uit de 
doden "is Hij krachtiglijk bewezen te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking." 
Door de verwekking van deze Plant, nadat Hij was afgesneden, begon onze hoop weer op te 
komen. Vrienden, als deze Plant niet weer verwekt was, zou onze hoop voor eeuwig vergaan 
zijn. Doch geloofd zij de God en Vader van onze Heeren Jezus Christus, Die naar Zijn grote 
barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus 
Christus uit de doden;" of, door het verwekken van deze Plant van naam, nadat Hij was 
afgesneden. Een levende Christus, vrienden, een levende Verlosser is geen kleine zaak; ons 
leven is in deze Plant van naam ingebonden: "Ik leef, en gij zult leven." 
 
6e Deze Plant van naam werd hoger verwekt in Zijn hemelvaart, toen Hij gezet is "aan de 
rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen, " nadat Hij de reinigmaking van onze 
zonden door Zichzelf had teweeggebracht. Hoewel deze Plant van naam "onder ons heidenen in 
de strijdende Kerk gepredikt wordt, " toch is Hij nu in Persoon "opgenomen in heerlijkheid" (1 
Tim. 3:16); Hij is nu boven in de triomferende Kerk, Hij is opgevaren met gejuich. O laat ons 
de lof zingen van deze Plant van naam, want Hij is opgevaren in de hoogte als ons Hoofd, als 
onze God, als onze Hogepriester, in het Hogerhuis. 
 
7e Hij is eveneens verwekt in de openbaring van het eeuwig Evangelie. Ook wij trachten Hem 
heden te verwekken in Woord en sacrament. Evenals Mozes de slang in de woestijn verhoogd 
heeft, zo trachten wij de Plant van naam te verhogen, "opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." O vrienden! Ik stel u deze Plant van naam voor, 
ik bied Hem aan een ieder van u aan, en zeg: Wilt u Hem hebben? O wilt u deze Plant 
aannemen, opdat Hij Zijn reuk onder u verspreidt? Hij is de Uitverkorene des Vaders en Zijn 
verlustiging, en zal niet deze gehele vergadering zeggen: In Hem heeft mijn ziel een welbehagen? 
O, dat een ieder van u, dat deze ganse vergadering dit zeide uit een levendig gevoel daarvan in 
uw harten! O neemt Hem met u mee, draagt Hem in uw harten en op uw voorhoofden, en laat 
de ganse wereld weten, dat Hij de uwe is: "Mijn Liefste is mijne, en ik ben Zijne." 
 
8e Deze Plant van naam wordt verwekt op de dag van de reformatie van de Kerk. Wanneer de 
vervallen hut van Davids weer wordt opgericht, dan verschijnt deze Plant in Zijn heerlijkheid en 
schoonheid. Het is tot eer van Christus, dat de Kerk gereformeerd wordt. Helaas! Wij hebben 
onlangs een gerucht gehoord van grote reformatie; doch waar is zij? Of hoever gaat zij? Wat is er 
voor Christus gedaan? Is er enige plant uitgeroeid, die Hij niet geplant heeft? Zijn er ook 
indringers in de Christelijke gemeenten, door voordracht of voorgewende beroepen, 
uitgeworpen? Wat is er geschied met verkeerde hoogleraars in de godgeleerdheid, terwijl de 
dwaling het land doortrekt? O! Wat zijn er weinigen in deze tijd, die voor de waarheid 
opkomen, wanneer men zulke personen zonder berisping laat begaan, zonder dat zelfs 
geprotesteerd wordt door hen, van wie ik zeker ben, dat zij liefhebbers van Christus zijn. Helaas! 
Het blijkt, dat er weinig moed is om het op te nemen voor Christus, aan Wie wij ons alles 
verschuldigd zijn. Ik zeg, deze Plant van naam is in de reformatie van de Kerk verwekt; en mag 
ook niet worden gezegd: "Het is Sion, niemand vraagt er naar?" Het burgerlijk en kerkelijk gezag 
doen hun best om Christus neer te halen, maar deze Plant zal Zich over hen verheffen, hoe zij 
Hem ook in Zijn leden vertrappen. Zijne allerhoogste Godheid en soevereiniteit in Zijn Kerk zal 
nochtans blijken, want Zijn Vader heeft gezegd: "Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 
vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten." 
 
9e Deze Plant van naam zal ook verwekt worden bij Zijn tweede komst; en dan zal Hij 
verschijnen in verschillende gezichtspunten en in verschillend licht! Aan de heiligen zal Hij 
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verschijnen in heerlijkheid, zij zullen hun hoofden opheffen en zingen; doch wat de goddeloze 
wereld betreft, die zullen Hem zien in rode vlammen, gereed om hen te verderven en te 
verslinden. Ziet, Hij zal komen in de wolken, en alle oog zal Hem zien; zij, die Hem door 
dwalingen doorstoken hebben; zij, die Hem doorstoken hebben door Zijn volk te plunderen, en 
te beroven van de voorrechten, waarmee Hij hen heeft vrijgemaakt; zij die hen beroven de 
kostbare voorrechten, die Hij met Zijn bloed voor hen gekocht heeft, zullen in die dag huilen 
en krijten; "zij, die Hem doorstoken hebben, en alle geslachten de aarde, zullen over Hem rouw 
bedrijven." 
 
10e En dan zal deze Plant van naam nog verwekt worden in de gezangen van de verlosten, de 
eindeloze eeuwigheid door. Het werk van al de vrijgekochten in de heerlijkheid zal zijn, de 
heerlijkheid van deze Plant van naam te verheffen in de hoogste halleluja's "Het Lam, Dat 
geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en 
heerlijkheid, en dankzegging in alle eeuwigheid." Iedere vogel en elke struik zal daar van de 
heerlijkheid en schoonheid van deze Plant van naam zingen, en Hij zal al de miljoenen en 
tienduizend maal tienduizenden inwoners van het Hogerhuis achter Hem aan doen komen; zij 
zullen voortdurend Hem op het hoogste loven. Zo ziet u, dat Christus een Plant van naam is, en 
hoe Hij verwekt wordt. 
 
IV. Ons vierde punt, is, dat ik zal aantonen voor wie Hij verwekt is. 
O zal misschien de een of andere arme worm zeggen, werd Hij ooit voor mij verwekt? Laat mij u 
zeggen, vrienden, dat Hij nooit voor de gevallen engelen verwekt is: "Want waarlijk Hij neemt 
de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan." Onze natuur was in het eerst 
hoog vereerd, maar zij zonk spoedig weg beneden de beesten, die vergaan. Doch de tweede 
Adam nam onze natuur aan, en Hij voerde die op tot een hogere waardigheid dan die van de 
engelen; want wie van de engelen is deze eer te beurt gevallen met de Zoon van God verenigd te 
worden? Zodat ik zeg, dat deze Plant van naam verwekt is voor zondaren van het menselijk 
geslacht; niet voor zondaren van het geslacht van de engelen; en iedere zondaar uit de mensen, 
die over Hem hoort spreken, moest aanspraak op Hem maken: "Want een kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder." Ik raad een ieder van u, 
zondaren van het menselijk geslacht, van die woorden gebruik te maken: En men noemt Zijn 
Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst." Hij is ons gegeven, 
Hij is ons geboren. Mij komt in de gedachten, dat de engel bij de geboorte van Christus tot de 
herders sprak: "Ziet ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk, dat u 
(hij zegt niet: dat ons) heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Heere, in de stad 
Davids." O vrienden! Laat deze ganse vergadering dit ontvangen als een verkondiging van grote 
blijdschap: want ik zeg u, dat deze Plant van naam voor u verwekt is, als u maar een hart hebt 
om van Hem gebruik te maken. Gelijk het uitspansel voor u is, als u uw ogen maar wilt open 
doen, zo is de Zon der gerechtigheid voor u, als u uw harten maar voor Hem wilt ontsluiten. 
Om ‘s Heeren wil, wijst Hem niet af, anders zal het u geen nut doen, dat wij u dit verkondigen, 
maar u zult het zich eeuwig beklagen. Misschien zullen sommigen van u zeggen: Vertelt u ons, 
dat Christus voor het ganse mensdom verwekt is?" Dat zeg ik niet, maar ik zeg, dat Christus aan 
het ganse mensdom geopenbaard werd. Ik spreek nu niet over de verborgen dingen. Onze 
plicht is "heen te gaan en het Evangelie te prediken aan alle creaturen"; daarom brengen wij, 
overeenkomstig onze lastgeving, deze Plant van naam tot ieder mens, hij zij jong of oud, tot 
ieder redelijk schepsel. Wij bevelen u, en bedenkt, u zult u hebben te verantwoorden voor de 
rechterstoel Gods in de dag van het gericht, dat u deze Plant van naam aanneemt. Om ‘s 
Heeren wil, wijst Hem niet af; want dit is het oordeel, dat deze Plant in de wereld gekomen is, 
en dat de wereld Hem niet wil aannemen. Laten niet de duivel en een ongelovig hart u 
afhouden van Hem te omhelzen en aan te nemen, zoals Hij in dit Evangelie wordt aangeboden, 
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dat wij prediken. De duivel en een ongelovig hart zullen u zeggen, dat u zoveel zonden hebt, en 
dat u zover in de zonde bent doorgegaan, dat Hij niet voor u kan zijn; doch, dat u grote 
zondaars bent, dat maakt juist, dat u Christus nodig hebt. Ik nodig een ieder van u, die deze 
Plant van naam nodig hebt, Hem niet alleen mee naar huis te nemen in uw handen en in uw 
bijbels; doch geeft hem om ‘s Heeren wil onderdak in uw harten en laat Hem daar tussen uw 
borsten vernachten, zeggende: "Deze God is onze God eeuwiglijk en altoos; Hij zal ons geleiden 
tot de dood toe." Indien u deze Plant van naam hebt gekregen, zult u bij de dood rechtstreeks 
tot God gaan met gejuich, met een lied, zeggende: O dood, ik daag u uit! Dood, waar is uw 
prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Welk kwaad kunt u mij doen? "Want het leven is mij 
Christus, en het sterven is mij gewin, " een eindeloos eeuwig gewin, omdat ik de onmiddellijke 
genieting van God zal gewinnen, en voor altoos onder de verkwikkende schaduw van deze Plant 
van naam zal blijven. 
 
V. Ons vijfde punt is, dat ik zal aantonen waartoe deze Plant van naam door de Heere verwekt is. 

1. Hij is verwekt als een Verlosser om de gevangenen van de machtige vrij te maken. Het was 
een moeilijke vraag, die alle mensen zou hebben doen stilzwijgen: (Jes. 49:24) "Zou ook een 
machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevangenen van een rechtvaardige 
ontkomen?’ Wel, dat Christus juist daartoe verwekt is, lost de moeilijke vraag op in de 
woorden, die er onmiddellijk op volgen: "Alzo zegt de Heere: Ja de gevangenen des machtigen 
zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen." En vraagt u: Hoe doet Hij 
dat? Dan vindt u een antwoord in Hebr. 2:14: "Omdat dan de kinderen des vleses en des bloed 
deelachtig zien, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden; opdat Hij door de dood te 
niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel." 
 
2. Hij is verwekt als een Middelaar van het Nieuwe verbond, om vrede te maken tussen een 
beledigde God en beledigende opstandelingen, door "de ongerechtigheid te verzoenen." "God 
was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Toen wij vijanden waren werden wij met 
God verzoend door de dood Zijns Zoons." O wat is dat een grote zaak, hersteld te worden in de 
gunst en vriendschap van die heerlijke Majesteit, aan Wiens toorn wij blootgesteld liggen. 
 
3. Hij is verwekt als een Borg om de schuld te betalen van een menigte misdadige bankroetiers, 
en om Zich bij contract te verbinden de rechtvaardigheid te voldoen voor hun misdaden, en 
hen terug te brengen tot de gehoorzaamheid van hun beledigde Heere. Daarom wordt Hij de 
Borg van een zoveel beter verbond genoemd, en als onze Borg vervult Hij de wet, die wij als een 
verbond hebben verbroken, beide in Zijn doen en in Zijn sterven voor ons en in onze plaats; en 
dan verbindt Hij Zich, dat Hij door Zijn Geest de wet, als een regel, in hun harten zal schrijven, 
en dat Hij, door Zijn Geest in hun binnenste te geven, zal maken, dat zij in Zijn inzettingen 
zullen wandelen, en Zijn rechten zullen bewaren en doen. 
 
4. Hij is verwekt als een vermaarde Heelmeester, een onvergelijkelijke Heelmeester: "Ik ben de 
Heere uw Heelmeester" (Exod. 15:26). De mens is door de zonde melaats geworden van de 
voetzolen af tot het hoofd toe, vol wonden, en striemen, en etterbuilen, hetgeen hem 
ongeschikt maakt om iets goeds te doen, onbekwaam om te beantwoorden aan de einden 
waartoe hij geschapen is, namelijk, om God te verheerlijken en Hem eeuwig te genieten. Nu, 
Christus is verwekt om kranke zielen te herstellen en weer gezond te maken; Hij heeft een 
geneeskrachtige Bron geopend; een Fontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid. 
Welke ook uw krankheid is, wij nodigen u tot deze Fontein te komen, en u te wassen, en u zult 
rein worden, gelijk Naäman in de wateren van de Jordaan. O Hij is geheel en al geneeskracht! 
"Zijn bladeren zijn tot genezing der heidenen." Het is Hem op een bijzondere wijze opgedragen, 
"te genezen de gebrokenen van hart, en hen te verbinden in hun smarten." 
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5. Hij is verwekt als een Getuige, om de waarheid te zeggen, of als een Profeet, om die te 
openbaren. Wij hebben door de val de kennis van God en van Zijn waarheid verloren, en die 
geringe kennis van de waarheid die ons van nature is bijgebleven, wordt in ongerechtigheid ten 
onder gehouden. Doch Christus is gekomen, om ons God en de dingen Gods te openbaren. 
Daartoe is Christus verwekt: (Deut. 13:18) "Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden 
van hun broederen als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven en Hij zal tot hen spreken 
alles, wat Ik Hem gebieden zal." Doch ziet de ontzaglijke verklaring, die volgt: "En het zal 
geschieden, de man die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, 
van die zal Ik het zoeken." 
 
6. Hij is verwekt om het volk tot een Vorst, een Leider te zijn. Wij zijn van de weg naar de 
hemel afgedwaald, en Satan leidde het ganse menselijk geslacht geblinddoekt naar de hel toe. 
Doch Christus is gekomen, om ons het pad des levens bekend te maken, en ons daarin te 
leiden: en die onder Zijn leiding deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen: "Ik zal de 
blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden, 
die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het 
kromme tot recht: deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal ze niet verlaten." 
 
7. Hij is verwekt tot een Gebieder van de volken, om de Overste leidsman van de zaligheid te 
zijn, om onze strijden te strijden, en vooraan de heirlegers van het Israël Gods op hun weg naar 
de heerlijkheid te gaan. Door Zijn ervarenheid en leiding maakt Hij hen allen, eer de dag 
voorbij is, overwinnaars, ja meer dan overwinnaars. 
Ik zou hier nog aan kunnen toevoegen, dat Hij verwekt is als de Hogepriester van onze 
belijdenis, opdat Hij door één offerande zou volmaken degenen, die geheiligd zijn: als onze 
Voorspraak bij de Vader om onze zaak te bepleiten, en te doen wat voor ons in de hemel te 
doen is; als een Herder, om Zijn Kerk, Zijn volk, in deze woestijn te weiden: "Hij zal Zijn kudde 
weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen en in Zijn schoot 
dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden;" als een Vorst, om hen door Zijn Woord en Geest 
te regeren; Hij is de "Vredevorst, en van de grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen 
einde zijn:" als een eeuwige Vader, in Wie het vaderloze geslacht van Adam ontferming vindt: 
als een wonderlijke Raadgever, of om raad te geven in alle donkere en moeilijke gevallen; als 
een Man en Bruidegom om Zijn gemeente, Zijn volk, te liefkozen en te troosten, en daarom 
ondertrouwt Hij hen in eeuwigheid. Doch ik kan over dat alles niet uitweiden en haast mij tot 
 
VI. Ons zesde punt, dat is de toepassing van de leer. 
Is het zo, dat Christus een Plant van naam is die de Heere verwekt heeft? Ziet dan hier 
1e De ongerechtigheid en goddeloosheid van die mensen, die er hun werk van maken de 
heerlijkheid van deze vermaarde Plant te verkleinen. De Arianen trachten de vermaardheid van 
deze gezegende Plant te verkleinen door Zijn hoogste Godheid te loochenen, en Hem tot een 
ondergeschikt, afhankelijk wezen te maken; de Socinianen door te loochenen, dat Hij enig 
aanzijn had voor zijn werkelijke vleeswording; de Arminianen door Zijn gerechtigheid te 
loochenen, en door de krachtige werking van Zijn genade afhankelijk te maken van de wil van 
de mens, en het vermogen van de verdorven natuur. O vrienden, Christus is in deze tijd, in ons 
land, zowel onder leraars, als onder belijders, niet zo vermaard als Hij wel eens geweest is. "De 
Steen, Die tot een hoofd des hoeks geworden is, is verworpen;" de Plant van naam is door vele 
leraars in ons land aan kant gedaan; en Hij wordt verworpen door allen, die niet waarlijk in 
Hem geloven. 
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2e Ziet hieruit waaraan men een ware en getrouwe dienaar van Christus kan kennen. Nu er 
zulke verdeeldheden, en zo'n vloed van verkeerde leraars in de kerk komen, vragen velen zich in 
deze tijd af wie zij zullen horen. Wel, vrienden, u kunt een ware dienaar van Christus kennen 
aan de reuk van de Plant van naam, die hij met zich omdraagt. Of hij in de kansel is, of er 
buiten; of hij in een kerkelijke vergadering zitting heeft, of waar hij ook is, zijn voornaamste 
werk zal zijn de eer van de Plant van naam te bevorderen, de reuk en de geur van zijn Meester 
zal bij hem zijn, en dat zullen de ware discipelen van Christus onderscheiden. 
 
3e Ziet hieruit hoe het komt, dat de gelovigen samenstromen onder de instellingen van het 
Evangelie, waar zij die aan hen uitgedeeld kunnen krijgen door degenen, die van Christus last 
ontvangen hebben om ze uit te delen. Wel, het is de geur van de Plant van naam, die hen 
daarheen trekt. Daarom zijn Zijn woningen lieflijk, en "is één dag in Zijn voorhoven beter dan 
duizend elders;" omdat Zijn geur deze paleizen van Sion welriekende maakt als met mirre, aloë, 
en kassie. 
 
4e Ziet hieruit waarom God de Vader een Landman wordt genaamd. Hij wordt zo genoemd met 
betrekking tot Zijn verwekken van deze Plant van naam: (Joh. 15:1) "Ik ben de ware Wijnstok, 
en Mijn Vader is de Landman." 
Hij verwekte Hem als de wortel en ondersteunde Hem, en neemt takken van de wilde 
olijfboom, en ent die op Hem, en maakt ze vruchtbaar. 
 
5e Ziet hieruit de achting, die God voor Zijn Kerk op aarde heeft als Zijn hof. Hij heeft er deze 
Boom des levens in geplant, waardoor zij een nieuw paradijs is geworden. De boom des levens, 
die in het aardse paradijs groeide, die het zegel en sacrament van het werkverbond was, is reeds 
lang verdord en weg; maar de Boom des levens in de nieuwe hof, Die God geplant heeft, 
waarvan een zondaar mag eten en eeuwig leven, zal nooit verdorren. O laat ons de weg van de 
genade van God bewonderen, want die is vol van wonderen, in deze vermaarde Plant, deze 
nieuwe Boom des levens voor ons te verschaffen. Het is er zo ver van af, dat deze Boom 
verboden zou zijn, dat het Gods grote gebod aan alle zondaren is, dat zij "komen, en eten, en 
leven." 
 
6e Ziet hieruit de uitnemendheid van Christus, in Zijn Persoon, natuur, ambten en 
verschijningen. Hij toch is de Plant van naam. O vrienden, Christus is zo'n uitnemend Persoon, 
dat Hij de Roem is van het geslacht van de hemel en van de aarde; Hij is de Roem van Zijn 
Vader, want Hij is "het afschijnsel Zijner heerlijkheid." Hij is de Roem van de aarde, want door 
Hem is de menselijke natuur tot een hogere heerlijkheid opgevoerd, dan die van de engelen; 
Hij toch is, namelijk als Middelaar, "zoveel voortreffelijker geworden dan de engelen, als Hij 
uitnemender Naam boven hen geërfd heeft." O moest niet iedere zondaar van het menselijk 
geslacht gereed zijn uit te roepen: "Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is 
zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in Hem gezegend worden. 
Geloofd zij de Naam van Zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid, en de ganse aarde worde met Zijn 
heerlijkheid vervuld Amen, ja Amen." 
 
7e Ziet wat een land of een Kerk lieflijk maakt, een "Hefzibah, Mijn lust is aan haar, " of een 
"Beulah, het Getrouwde." Het is de Plant van naam, Die een Kerk of een land verrukkelijk 
maakt. Indien de Plant van naam en Zijn belang in een land of Kerk bloeien, maakt het haar 
"schoon van gelegenheid, een vreugde van de ganse aarde." 
 
8e Ziet wanneer een Kerk haar schoonheid en heerlijkheid verliest, en afvallig wordt. Dit 
geschiedt, wanneer Christus Zijn geur onder haar leraars en belijders verliest. Wanneer deze 
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Plant van naam wordt verworpen, verwerpt God die Kerk, en geeft haar over tot een plundering 
en ten roof. Vrienden, Christus is lang tijd in ons land gepredikt geworden, doch de mensen 
hebben Hem niet door het geloof gunstig ontvangen, en daarom dreigt de Heere, heden ten 
dage, Zijn Christus geheel van ons weg te nemen. 
 
9e Ziet hieruit hoe iemand kan weten, of het goed of verkeerd met hem staat, of hij in genade 
bloeit en vooruitgaat, of, dat hij kwijnt en achteruitgaat. Het staat altijd goed met die ziel, in wie 
en bij wie Christus het overwicht heeft. Gaat de Plant van naam bij u in de hoogte, of gaat Hij 
achteruit? Indien Hij toeneemt, dan zal Hij  
(1) in uw achting rijzen, evenals bij David: (Psalm 73:25) "Wien heb Ik nevens u in de hemel? 

Nevens U lust mij ook niets op de aarde:" en als bij Paulus, die "alle dingen schade en drek 
achtte om de uitnemendheid van Christus Jezus zijn Heere."  

(2) In uw genegenheden en liefde: Dewelke gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in 
Dewelke gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een 
onuitsprekelijke en heerlijke vreugde." "Heere", zegt Petrus, "Gij weet alle dingen, Gij weet, 
dat ik U liefheb."  

(3) Hij zal verwekt worden in onze overpeinzing; elke gedachte zal gevangen geleid worden tot 
Zijn gehoorzaamheid, en onze overdenking van Hem zal zoet zijn, onze zielen zullen als met 
smeer en vettigheid verzadigd worden, als wij Zijner gedenken op onze legersteden, en aan 
Hem peinzen in de nachtwaken.  

(4) Hij zal verwekt worden in uw gesprekken en in uw wandel, die zullen naar de Plant van 
naam rieken, en het geklets en de praatjes van de wereld zullen u smakeloos zijn als het wit 
van een ei; doch het spreken over Christus, en Zijn waarheden, en de dingen, die Zijn eer 
betreffen, zullen er bij u in gaan.  

(5) Hij zal verwekt worden in uw godsdienst, zowel de openbaren als de huiselijke; wanneer u 
zich tot het gebed begeeft, of tot het gehoor van het Woord, of tot de bediening van het 
avondmaal, niets zal u behagen dan Christus Zelf. "Och, dat ik wist waar ik hem vinden zou. 
Één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken; dat ik al de dagen mijns levens 
mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te 
onderzoeken in Zijn tempel."  

(6) Hij zal verwekt worden in uw wensen en pogingen tot bevordering van Zijn koninkrijk en 
eer, in zoverre u daartoe in staat bent. En wanneer Zijn zaak in het gedrang komt, of het 
geroep wordt gehoord: "Wie is aan de zijde des Heeren?" zult u zich altijd benaarstigen in 
uw kring die zijde te kiezen, waar u meent, dat Christus staat, en naar uw vermogen strijden 
en getuigen voor Hem, Zijn waarheid, Zijn wegen en Zijn dienst. 

 
10e Hier is ook een gebruik van beklag. 
Indien Christus de Plant van naam is, Die door Zijn eeuwige Vader verwekt is, moet het dan 
geen stof van klagen zijn, dat er in onze dagen zo weinig naar de Plant van naam wordt 
gevraagd, en dat de heerlijkheid van deze gezegende Plant zo wordt afgeplukt. Sommigen 
rukken, zoals u gehoord hebt, de heerlijkheid weg van Zijn hoogste Godheid, en trachten Hem 
een plaats te geven onder de geschapen en afhankelijke wezens. Sommigen rukken aan Zijn 
soevereiniteit en oppermacht, als het enig Hoofd en de enige Koning van Zijn Kerk, door 
wetten te maken, die onbestaanbaar en rechtstreeks in strijd zijn met de wetten, die Hij in Zijn 
Woord heeft gegeven. Sommigen rukken aan de "vrijheid waarmee Hij Zijn volk heeft 
vrijgemaakt", door aan de gemeenten met geweld leraars op te dringen, in strijd met het 
voorschrift van de Schrift en de met een verbond bezworen beginselen van de Kerk van 
Schotland, die in haar boeken zijn opgenomen 
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O Vrienden! Als de Plant van naam in het land goed gedijde, zou men niet toelaten, dat er 
zoveel stinkende planten in Zijn wijngaard groeien of opschieten, als er in deze tijd gezien 
worden.  
- De plant van Paapse afgoderij wordt toegelaten en neemt hand over hand toe zowel in 

Schotland, als in Engeland en Ierland.  
- De planten van bisschoppelijke regering, dwaling en bijgeloof worden verdragen, in strijd 

met de verbintenissen, waartoe het land zich met een plechtig verbond heeft verbonden.  
- De plant van onrechtzinnige hoogleraars in de godgeleerdheid, waardoor de bronnen van 

de wetenschap en de kweekscholen voor de heilige bediening worden vergiftigd; de plant 
van lakse, onrechtzinnige dienaars en predikanten neemt hand over hand toe, en vervult 
het land dagelijks meer.  

- De plant van de oude kwaadwilligheid tegen de kracht van de godsdienst en een 
verbondsreformatie schiet welig op, voornamelijk onder een kring van vals zich noemende 
Presbyterianen.  

- De plant van onheiligheid groeit overal welig; de mensen geven zich over aan 
goddeloosheid, en laten de vrije loop aan drinken, vloeken, zuipen, hoererij, 
sabbatschenden, dronkenschap en allerlei gruwelen, spotten met de Schrift, belachen van 
de dienst van God, en onheilig schertsen met de dingen Gods.  

- De plant van kerkelijke tirannie, die de twee laatste jaren een weinig de kop scheen 
ingedrukt te zijn, spruit weer even snel uit als ooit te voren, niettegenstaande het groot 
geroep over een zogenaamde reformatie, waarvan wij onder vele leraars en belijders in de 
Staatskerk horen; getuige de handelingen van de laatste Synode in de zaak van Dennie en 
Traquair en het onthaal, dat het verzoekschrift van de parochie van Stow te beurt viel.  

- Al deze en nog vele andere dingen, die ik kon aanhalen bewijzen duidelijk, dat de Plant van 
naam niet onder ons verwekt wordt, maar eerder, dat Zijn reuk en geur in een hoge mate 
van overheden en leraars, gerechtshoven en vergaderingen voor de dienst van God, en de 
grote hoop van de belijders en inwoners van het land, is geweken, Ja velen gaan zo ver, dat 
zij, evenals de Gadarenen, blij zouden zijn, als Christus geheel uit onze landpalen vertrok, 
opdat zij met meer vrijheid hun zwijnachtige lusten konden botvieren; en waarlijk, Hij 
schijnt ons te zullen verlaten. Doch o, wat zal op Zijn vertrek volgen? "Wee, hen, als Ik van 
hen zal geweken zijn", Ziet in Jes. 5, wat er van de wijngaard wordt, wanneer Hij Zijn 
omtuining wegneemt. 

11e Nog een woord van vermaning.  
Is het zo dat Christus een Plant van naam is, Die de Heere verwekt heeft? Benaarstigt u dan, u 
allen, die de Naam van de Heere draagt, voornamelijk u, die aan Zijn tafel onthaalt bent, en 
Zijn bijzondere liefde en goedheid hebt gesmaakt, Gods doel te beantwoorden in deze Plant van 
naam voor ons te verwekken. 
Let daartoe op de volgende bijzonderheden, waarmee ik zal sluiten. 
(1) Zit neer, en laat uw vermoeide zielen rusten onder de schaduw van deze vermaarde Plant, 

naar het voorbeeld van de Bruid: (Hoogl. 2:3) "Ik heb grote lust in Zijn schaduw, en zit er 
onder." Wanneer u geen rust in de wereld vindt wegens verzoekingen, verdrukkingen, en de 
werkingen van de inwonende verdorvenheid; wanneer u uitroept: "Zeg mij aan, waar Gij de 
kudde legert, " neem dan uw toevlucht altijd tot de Plant van naam; want "naar Hem zullen 
de heidenen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn."  

(2) Ik nodig u de heerlijkheid en schoonheid van deze Plant van naam te komen zien. "O 
wendt u naar Hem toe, wordt behouden, al gij einden der aarde." God de Vader heeft zulke 
gunstige gedachten over deze Plant, die Hijzelf verwekt heeft, dat Hij de gehele wereld 
nodigt, Hem te zien in Wie Zijn ziel een welbehagen heeft (Jes. 42:1). Door het 
aanschouwen van Zijn heerlijkheid wordt het werk van de heiligmaking en van de 
gelijkvormigheid aan het beeld Gods, en het leven van de godsdienst onderhouden en in 
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stand gehouden: (2 Kor. 6:18) "Wij allen met ongedekten aangezicht de heerlijkheid des 
Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante 
veranderd."  

(3) Komt en voedt u met de vrucht van deze Plant van naam. "Want Zijn vlees is waarlijk spijs, 
en Zijn bloes is waarlijk drank." U bent aan Zijn tafel geweest, en misschien hebt u daar een 
maaltijd gekregen; maar, vrienden, u moet u gedurig met Hem voeden. U aan het slot van 
ons tekstvers, dat deze Plant verwekt is, om de hongerigen tot voedsel te zijn: "Ik zal Hem 
hun verwekken, en zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land"; voedt 
u daarom steeds met Zijn vruchten, want "zij zijn het gehemelte zoet, als goede wijn, die 
recht tot mijn beminde gaat, doende de lippen van de slapenden spreken." Wanneer u 
verwond bent door verwondingen of verdorvenheid, of de wereld, komt dan tot deze Plant 
om genezing, want "zijn bladeren zijn tot genezing der heidenen." U hebt hiertoe een zoete 
belofte in Mal. 4:2: "Gijlieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan, en daar zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en 
toenemen als mestkalveren."  

(4) Laat mij u vermanen, elk in uw kring, leraars en gewone Christenen, en ik zal graag de 
vermaning ook tot mijzelf spreken: O, laat ons allen met de Vader van Christus 
samenwerken en trachten deze Plant van naam te verwekken, en Hem meer en meer 
vermaard te maken; dit zal het streven, het besluit en het pogen zijn van allen, die Hem 
kennen. De Kerk zegt in Psalm 45:18: "Ik zal Uw Naam doen gedenken van elk geslacht tot 
geslacht: daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos." Laat ons, die leraars zijn, 
Zijn gerechtigheid en Zijn Naam, en de heerlijkheid van Zijn Persoon boodschappen en 
prediken in de grote gemeente. En u, volk, benaarstig u Hem door uw wandel en uw 
spreken, en door de heiligheid van uw verkeer, bij alle gelegenheden aan te prijzen, en laat 
ons, nu Zijn zaak en Zijn belang in ons land zo diep wegzinken, die allerwegen verheffen. 
Laten wij ons aan een troon van genade neerleggen, pleitende, dat Hij toch het land niet 
verlaat, maar dat Hij mag terugkeren, en tot heerlijkheid wezen in het midden van ons. 
Amen. 

 


