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Approbatie van de theologische faculteit tot Leyden

Wij ondergetekende professoren der H. Theologie, in de academie 
binnen Leyden, gezien hebbende de predicatie van de eerw. en 

Welgeleerde D. Johannes Schulerus, dienaar des heiligen Evangelies 
te Breda, vinden deze bondig, geleerd en stichtelijk; Deshalve , wij 
vertrouwen dat deze met goede vrucht zullen mogen uitgeven, lezen 
en gebruijkt worden. Waer toe wij dan ook wensen en bidden den 

goeden zegen Gods van boven.
Getekend binnen Leyden, deze 12 november 1661

ABRAHAM HEYDANUS.
JOHANNES COCEJUS.

JOHANNES HOORNBEEK.

De biddende Christus
Of de

Verklaring over
Het Hogepriesterlijk gebed Jesu

Christi, beschreven in ‘t 17 cappittel, van het Evangelie van 
Johannis

Voorgesteld in verscheidene predicatiën.
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1. predicatie

tekst
Over Johan. XVII. Vers 1

Dit heeft Jezus gesproken, en hij hief zijn ogen op naar de hemel, en 
zei: Vader…..

Inhoudt van de I. predicatie

Gebedsheerlijkheid, aangenaamheid, noodzakelijkheid en 
profeitelijkheid in ’t gemeen en in het bijzonder de uitnemendheid 
van het gebod van Christus. Christus biddende in deze tijd van zijn 
lijden voor ons, toont daarmee

1. Dat Hij onze Hogepriester is
2. Dat hij ons liefheeft.
3. Dat wij in lijdenstijd moeten bidden
4. dat ook alle leraars haar preken met de gebeden moeten 

sluiten. Hoe dit gebed van Christus geweest zij. Redenen 
waarom Hij gebeden heeft. Bestraffing van degene die of 
niet of maar soms willen bidden. Vermaning tot het gebed. 
Motieven hiervoor. Opheffing der ogen bij het gebed 
gebruikelijk en de reden hiervan. Christus heeft ook gebeden 
met een klare stem, redenen waarom. Uiterlijke gesten zijn 
ook nodig tot de solemnele gebeden. Tegenwerping opgelost. 
Vermaning tot uiterlijke tekenen van nederigheid en devotie 
in de gebeden.

Onder verscheidene heerlijke en uitstekende sieraden der ziele die 
God aangenaam zijn, de mensen beide nodig en profijtelijk is wel 
een van de voornaamste de Geest van het gebed. Waardoor de mens 
heeft gelijk een geestelijke samen spreken met God en God 
wederom een geestelijke invloeien in de ziel. Want als de mens 
nadert tot God met den geest van gebed, dan nadert ook God tot den 
mens door den geest van zijn genade. (naakt tot God 
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en Hij zal tot u naken) zegt Jakobus hoofdstuk 4:8 Daarenboven het 
gebed is als een hemelse keten of schakel waar allerlei deugden in 
elkaar vast geschakeld zijn en bij elkaar gevoegd. Want daar hebt gij 
het geloof dat gelijk is de ziel van het gebed Rom. 10:14.  De Hoop 
want wie zou bidden die geen hoop heeft om te verkrijgen? De 
liefde aangezien het gebed niet alleen spreekt voor zichzelf maar 
ook voor de naaste. Noch meer in een recht biddende ziel blinken de 
deugden van nederigheid gehoorzaamheid, lijdzaamheid, ijver, 
volstandigheid en dergelijke. Zodat een heilig gebed met recht een 
compendium, of kort begrip van alle christelijke deugden mag 
genoemd worden. Om deze heerlijkheid van het gebed uit te drukken 
zo hebben velen het gebed verschillende gelijkenissen toegepast, 
noemende het een zon., want wat de zon is aan de hemel dat is het 
gebed in de ziel van een mens.. Zo wordt ook het gebed vergeleken 
met de duif van Noach, wederbrengende de olijftak van vrede. Gen 
8:12. Bij de ladder Jacobs, op welke de engelen Gods op en neer 
klommen uit de hemel Gen 28:12 Bij de hemelse wind, waardoor de 
sprinkhanen verdreven worden Exodus 10 verst 19.  Bij de 
wolkkolom, die zich stelt tussen de kerk Gods en haar vijanden 
Exodus 14:22. Bij de staf van Mozes, die staat op de rotssteen van 
het Heil en daaruit doet vloeien wateren van vertroosting. Exodus 
17;6 Op de harp van David waardoor de boze geesten verjaagd 
werden 1 Sam. 16:23 op den hemelse Sleutel, waardoor de hemel 
ontsloten en gesloten wordt Jac. 5 vers17 en 18 Uit welke 
genoegzaam blijkt hoe aangenaam het gebed tot God is, gelijk ook 
blijkt uit de woorden van de Engel tot Cornelius Hand 10 vers 4. Uw 
gebeden en aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God.
Waarom ook het gebed met een lieflijk reukwerk werd vergeleken 
Openb.5:8 en 8:3. Ps. 141:2. De noodzakelijkheid van het gebed is 
openbaar niet aalleen uit onze gebrekkigheid maar ook uit de 
goddelijke autoriteit en de veelvoudige vermaningen hiertoe. Als 
psalm 50:15 Roept Mij aan in de dag der benauwdheid Matth. 7:7 
Bid en u zal gegeven worden. Joh. 16:24 Bid en gij zult ontvangen 
Fillepenzen 4:6. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken 
met dankzegging bekend worden bij God, 1 Tess. 5:17. Bid zonder 
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ophouden. En wat aangaat het profijt van het gebed. Deze is ook 
openbaar uit de vele vruchten die daar groeien op de boom van het 
gebed die doorgaans in Gods woord verhaalt worden. En met een 
woord uit Joh. 16:23. Voorwaar, voorwaar ik zeg u, al wat gij de 
Vader zult bidden in mijn naam, dat zal Hij u geven. Zo dat door het 
gebed niet alleen het verstand wordt verlicht, het geloof versterkt, de 
hoop gevoed, de liefde ontstoken en allerlei christelijke deugden 
vermeerdert; maar ook de Duivel met alle geestelijke vijanden 
worden daardoor overwonnen, de hel toegesloten, de hemel geopend 
voor de arme zondaar. God wordt met een Vaderlijk affectie tegen 
hem ontstoken.

Waaruit dan ook licht kan verstaan worden de uitnemendheid 
en kracht van het gebed van Christus die de Zoon is van de levende 
God. Joh. 6 vers 69 en de zon der gerechtigheid Matth. 4 vers 2 En 
daarom gelijk de zon onder de sterren in glans kracht en heerlijkheid 
uitblinkende is zo de Heere Christus onder al de heiligen en daarom 
is ook zijn gebed zoveel krachtiger en uitnemender als al de gebeden 
der heiligen en ook uitmuntender. In het bijzonder is dat aan te 
merken in het hogepriesterlijk gebed van Christus dat Hij gedaan 
heeft met een bijzondere ijver als hij op het laatst van zijn leven 
gekomen was. En waar Hij hem begon rijp te maken voor het lijden. 
Waartoe Hij ook in de wereld gekomen was. Dit wordt ons 
beschreven in het 17e hoofdstuk van  Johannes Wij hebben ons 
voorgenomen de volgende preken dit met Gods genade te verklaren 
en wat nader te overdenken. We zullen daar eert is aanmerken de 
voorreden van drie evangelisten en daarna het gebed zelf.

De voorreden van de evangelist wordt beschreven met de
volgende woorden Vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en Hij hief zijn 
ogen op naar de Hemel en zij; In welke woorden we weer drie zaken 
onderscheiden.

1. De tijd van het gebed
2. De Auteur
3. De manier hoe Christus gebeden heeft
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1. de tijd: dit heeft Jezus gesproken, dat is of wanneer hij 
nadat gesproken had. Zo ging Hij zich begeven tot het gebed En zo 
wij gewoon zijn onze preken te besluiten met gebed Zo ook de 
Heere Jezus Christus tevoren een en voortreffelijke afscheidspreek 
gehouden heeft tot zijn discipelen gaat nu deze besluiten met dit 
gebed.
Nu wat de Heere Christus tevoren gesproken heeft kunt u lezen in de 
vier voorgaande  verzen. Waar Hij zijn discipelen heeft onderwezen 
in de verschillende punten van de zaligheid, ten dele vermaand over 
verschillende plichten van de godzaligheid en ten dele vertroost over 
de aanstaande zwarigheden en vervolgingen waarvan het doel was 
opdat ze vrede in Hem mochten hebben. Joh 16:33 Deze dingen heb 
ik tot u gesproken opdat gij in mij vrede hebt. Nu besluit hij deze 
predicatie met het gebed, lerende daarmee..

1. Dat Hij was de ware Hogepriester waarvan David spreekt 
Psalm 110:4 Gij zijt Priester in der eeuwigheid. Want gelijk het 
ambt van priesters was niet alleen het volk te leren Mal.2:7 maar ook 
voor haar te bidden.Levit.5:6 En daarna ook voor haar te offeren 
Hebr. 5 :1 Alzo ook de Heere Christus nu ook zijn predikambt had 
beëindigd begeeft zich tot het gebed en zal hierna terstond overgaan 
zich over te geven tot een offerande voor zijn hemelse Vader aan het 
Kruis. Efeze 5:2

2. Dat Hij met een waarachtig vaderlijke liefde voor zijn kerk 
en gemeente was ingenomen, even gelijk een vader op zijn uiterste 
zijnde niet alleen zijn kinderen onderwijst en vermaant voor haar 
schuldigen plicht. Maar bid ook God den Heere voor hen, zo men 
ook leest van de oude patriarch Jacob dat hij stervende de zonen  van 
Jozef gezegend heeft Hebr. 11: 21.

3. Dat ook wij als lijden en sterven nabij is de moed niet 
laten zakken, maar onze toevlucht nemen in het gebed Psalm 50:15 
Roept mij aan  in den dag der benauwdheid; en het voorbeeld van 
David Psalm 130:1 Uit de diepte roep ik tot U, o Heere En de 
godzalige Jes. 26 vers16 Heere, in benauwdheid hebben ze U 
bezocht; zij hebben haar stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over 
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hen was. Ja als ons lijden groter is, hoe onze gebeden vuriger 
moeten zijn zo het voorbeeld van Christus zelf is. Luk. 22:44 En in 
zware strijd zijnde bad hij te ernstiger Want zo door het zoete samen
spreken met een vriend in tijden van droefheid het hart wordt 
verlicht; zo wordt het hart van een kind Gods ook uitnemend 
vertroost en versterkt wanneer hij zijn benauwdheid door het gebed 
mag ontlasten in de schoot der barmhartigheid van zijn hemelse 
Vader; en daarom als wij van God geleid worden aan Mirteberg van 
het lijden, laat ons dan terstond gaan tot de Wierookheuvel van het 
gebed (cant. 4: 6??) opdat wij daar troost en sterkte mogen 
ontvangen naar de Goddelijke belofte Psalm 50:14 Ik zal u uithelpen  
En Jac. 4:8 Naakt tot God en Hij zal tot u naken..

4. Deze omstandigheid van de tijd geeft ook een voorbeeld 
aan alle leraars van het Evangelie van navolging Dat zij ook hun 
predicatie met het gebed moeten beëindigen. Waardoor ook het gene 
dat God door haar tot zijn Kerk gesproken heeft in haar harten 
bevestigd en verzegeld wordt. En gelijk het is aan de ene zijde een 
loffelijk gebruik van onze kerk dat wij onze preken met ijverige 
gebeden tot God en met plechtige psalmen en lofzangen besluiten en 
daarna met de solemnele Zegen Gods Num. 6: 24,25,26 eindigen; zo 
is er ook aan de andere zijde een teken van een persoon en werelds 
hart die na de preek terstond uit de kerk lopen, of de gebeden en de 
Psalmen niet tevens een gedeelte van de godsdienst zijn. Wat 
wonder is het dat dikwijls de Duivel het zaad van het Evangelie
wegneemt uit de harten van zodanige eer zij uit de kerk zijn omdat 
ze het gebed verachten waardoor  dat haar tot geestelijk voedsel 
wordt geheiligd en verzegeld?

2. De Auteur van het gebed is de Heere Jezus Christus onze 
getrouwe Heiland en zaligmaker met den naam Jezus genoemd door
de openbaring van de  H Engel Luk 2:21 Waar dan ook de reden 
wordt gegeven  Math1: 21  Want Hij zal zijn volk zalig maken van 
haar zonden, Gelijk waarom Hij ook genoemd wordt Jehova, of De 
Heere onze Gerechtigheid Jer. 23: 6 Die niet alleen is geweest gelijk 
Hij ook nog is een waarachtig mens maar ook een waarachtig God. 
God en mens in een persoon die gelijk aan zijn goddelijke natuur 
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van eeuwigheid tot eeuwigheid moet aanbeden worden Alzo ook 
zijn  menselijke natuur n als een mens zijn hemelse Vader heeft 
aangeroepen. Hier moet aangemerkt worden dat het tegenwoordige 
gebed is geweest een Hoge-Priesterlijke actie van de Zoon van God 
en een werk van de Middelaar door zijn naturen gecontribueerd. 
Want als Christus gelijk een mens dit gebed met de ijver van de 
Geest en vurigheid van het hart heeft uitgesproken, zo heeft hij ook 
als God de kracht en waardigheid daarbij gevoegd waaruit dan ook 
blijkt dat aan de verhoring van dit gebed niet kan getwijfeld worden 
gelijk Christus ook zei Joh 11:42 Ik weet dat Gij mij altijd hoort.

Maar hier zal misschien  iemand denken/ wel waarom heeft 
de Heere Christus willen bidden omdat Hij God en Mens is zo is Hij 
immers almachtig; zo kon Hij zelfs door eigen macht alles doen wat 
Hij begeerde; waarom behoeft Hij dan te bidden?
Antwoord: Dat de Heere Christus heeft willen bidden tot zijn 
Hemelse Vader is niet omdat Hij onmachtig was want het tegendeel 
heeft Hij dikwijls getoond door wonderen.

Maar 1. om ons te leren dat Hij was onze ware Middelaar en
Hogepriester van God gezonden niet allen om hemzelf voor ons 
Gode tot een offerande en slachtoffer  over te geven, maar ook om 
voor ons te bidden opdat wij zo door Hem allerlei weldaden naar 
ziel en lichaam krijgen zouden. 

2. om ons ook te leren de noodzakelijkheid van het gebed zo 
ook hierboven is aangegeven.. Want zo de Zone Gods geleden heeft 
hoe veel meer reden hebben wij om te bidden. Koning David heeft 
ook het gebed  noodzakelijk geoordeeld zodat hij het van ‘s morgens 
vroeg zijn eerste werk gemaakt heeft Psalm 5:4 En ook ’s avonds en 
’s middags Psalm 55: 18 Ja ook des nachts Psalm 6:7 en 16:7 en119: 
55 Daniel wilde liever zijn leven als zijn gebed verlaten Daniel 6: 
14. Daarom zijn groter te bestraffen

1. zodanige mensen die niet eens denken aan deze 
noodzakelijke plicht tot gebed. Ze staan des morgens vroeg op lopen 
in de brandewijnhuizen, gaan ’s avonds dikwijls dronken te bed 
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zonder zich om het gebed te bekommeren Gij goddelozen mensen 
erger dan de beesten die geen ziel noch tongen hebben om te bidden. 
Daarom zijn deze veel erger omdat zij hun zielen stellen tot een 
woonplaats van de Duivel en hun tongen maken tot instrumenten 
van  Goddeloosheid. Ik vrees dat deze tongen eens zullen voelen de 
vlammen van het eeuwige vuur zo men leest van de rijke Vrek 
Lukas 16: 24

2. Zodanige mensen die soms wel bidden willen als ze in 
nood zijn als ze ziek zijn en van den dood geplaagd worden. Dan 
loopt men om een predikant om voor hen te bidden. Maar verder de 
ganse tijd van hun leven als het hen welgaat als men gezond is en 
alles voorspoedig gaat, dan weten ze niet van bidden, en zijn zo druk 
met wereldse zaken en ijdelheden dat ze hiervoor geen tijd kunnen 
vinden. O trage mensen en goddeloze harten/ de Heere Christus 
heeft niet alleen nu gebeden maar ook op andere tijden en vermaant 
ook daarom tot gedurig gebed Luk 18:1 Gelijk ook den Apostel 
Paulus 1 Thessalonisenzen : 5, 17 Wij hebben ook alle dagen de 
zegen Gods van doen en zijn ook gedurig de aanvechtingen van de 
Duivel onderworpen 1 Petrus 5:8 Daarom die zo zorgeloos zijn en 
nalatig in het gebed, ’t is te vrezen dat ze in haar zorgeloosheid 
zullen vertrapt worden en eenmaal van de helse brand overvallen en 
weggesleept naar den afgrond der hel zo we daarvan een voorbeeld 
hebben in de Rijke Vrek Lukas 16: 23. Laat ons dan dit voorbeeld 
van Christus ter harte nemen gedenkende, Indien de Heere Christus 
de Zoon van de levende God met zulk een ijver gebeden heeft voor 
ons, hoeveel te meer moeten wij dan bidden voor onszelf die maar 
arme mensen zijn? En om nog meer alle ziel voor deze plicht gaande 
te maken; gedenkt wat een heerlijk en hoffelijk sieraad het gebed 
voor God is waardoor de ziel als geschakeld is met een hemelse 
keten van allerlei deugden. Gedenkt daarnaast hoe aangenaam het 
gebed voor God is en wat een lieflijk reukwerk voor zijn aangezicht; 
hoe noodzakelijk hoe profijtelijk en hoe krachtig waardoor gij alles 
kunt verkrijgen, ja God zelf gelijk als dwingen om den hemel voor u 
te openen en allerlei zegeningen over u en de uwen uit te storten. 
Want een krachtig gebed van de rechtvaardigen vermag veel. 
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Jac.5:16 En daar is ook de belofte Joh 16:23 Al wat gij de Vader 
zult bidden in mijn Naam dat zal Hij u geven… Hoe onze 
zaligmaker op den berg bad zo werd Hij veranderd in gedaante en 
zijn aangezicht werd blinkend gelijk de zon. Matth. 17:2 Hoe Petrus 
op het huis van Simon de lederberijder bad zo viel hij in een 
vertrekking van zinnen Hand 10,9,10 Hoe Daniel bad zo verscheen 
hem een engel ui de hemel Dan 10:5 Hoe de discipelen baden zo 
daalde de H Geest op haar Hand 2:4 Waaruit dan te zien is de kracht 
van het gebed waardoor niet alleen de hemel wordt geopend voor de 
mensen en de zegeningen neder getrokken. De mensen worden 
daardoor als opgevoerd naar den hemel en beginnen zo de eerste trap 
van haar gelukzaligheid en hemelvaart met Christus in het werk te 
stellen. Waaruit dan ook de gelovige haar toekomstige en glorieuze 
hemelvaart zeker kan besluiten.  Want nog in het lichaam zijnde 
krijgen zij zo dikwijls toegang tot de troon van zijn genade en de 
hemel geopend vinden, hoeveel te meer zullen zij haar vinden van 
het lichaam afgezonderd te zijn. Hoe komt het dan dat wij nog zo 
traag zijn om onze heupen te buigen voor God? En waarom zeggen 
wij niet met de discipelen Luc. 11:1 Heere leer ons bidden?

3.Laat ons nu eerst eens nader overwegen de manier of wijze 
op welke manier de Heere christus geleden heeft. Dit wordt ons 
aangewezen in deze woorden; Hij hief zijn ogen op naar de hemel en 
zeide. Waar wederom twee dingen worden gezegd namelijk dat de 
Heere Christus geleden heeft.

1. Met opheffing van de ogen
2. Met een luide stem.

1. de opheffing van de ogen naar den hemel is vaak door de 
godzaligen in haar gebeden gedaan 2 Kronieken 20:12 O onze 
God onze ogen zijn op U Psalm 123 :2 Ik hef mijn ogen op tot U 
die in de hemel woont Ziet gelijk de ogen der knechten zijn op 
de hand van haar Heeren; gelijk de ogen der dienstmaagd, zien 
op de hand van haar vrouwe; alzo zien onze ogen op den Heere, 
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dat Hij ons genadig zij. Desgelijks leest men ook dikwijls van 
Jezus Christus dat Hij biddende zijn ogen naar de hemel gekeerd 
heeft Matth. 14: 19 Joh.11:41 En alzo ook hier tegenwoordig. 
Daarmede heeft hij willen aanwijzen 

1. De inwendige devotie en dispositie van zijn hart dat namelijk dat 
ook zijn ogen zo ook zijn hart tot God opgeheven was en dat hij met 
zijn gedachte in de hemel was en niet op de aarde. 
2. Het inwendige verlangen en de hartgrondige begeerte van zijn ziel 
om weer tot zijn Vader te komen in de hemel waar hij vanuit gegaan 
was gelijk hij zei Joh 16: 28 Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in 
de wereld gekomen; wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de 
Vader En hierna vers 13 Nu kom ik tot u & c. 
3. Het vast vertrouwen zijns harten dat hij van zijn hemelse Vader 
verhoord zou worden en krijgen hetgeen hij begeerde zo hij zei 
Joh.11:41 Jezus hief de ogen opwaarts en zei Vader ik dank u dat ge 
mij gehoord hebt

De gelovigen hebben soms uit droefheid en schaamte over 
haar zonden haar ogen niet durven opheffen naar de hemel, zo men 
dat ook leest in Ezra 9:6 Mijn God zegt hij/ ik ben beschaamd en 
schaamrood, om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God; Want 
onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, 
en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En van de 
Tollenaar welke van verre staande zelfs ook de ogen niet wilde 
opheffen naar de hemel. Maar de Heere Christus was zonder zonden 
1 Joh. 3:5 Daarom kon hij niet vrijmoedig zijn hart en ogen en 
handen naar de hemel verheffen. Evenwel elders lezen wij dat hij 
gebeden heeft zittend op zijn knieën Lukas 22”41 Of ook liggende 
op zijn aangezicht Matth. 26:39 Eensdeels uit eerbiedigheid voor de 
goddelijke Majesteit zijns Vaders anderzijds ook omdat hij geperst 
en neergedrukt werd door het gewicht van onze zonden die op zich 
genomen had. Want Hij heeft onze krankheden op zich genomen en 
onze smarten heeft Hij gedragen Jes. 53:4.
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2. Eindelijk staat nog aan te merken dat de Heere Christus dit 
gebed uitgesproken heeft met een klare en duidelijke stem. En zeide 
namelijk alzo dat Hij van zijne Discipelen kon gehoord en verstaan 
worden, gelijk blijkt uit vers 13. Ik spreek dit in de wereld, opdat zij 
mijne blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Hierop schijnt 
ook de apostel te zien Hebr. 5:7 Waar hij getuigt, dat de Heere 
Christus in de dagen zijns vlezes gebeden en smekingen, met sterke 
roeping en tranen geofferd heeft. Dit heeft de Heere Christus zo 
gedaan 

1. Tot vertroosting van zijn discipelen opdat zij horende/ hoe 
vuriglijk de Heere Christus voor hun gebeden heeft daardoor een 
vaste blijdschap in haar zielen mocht genieten Vers 13. En dit niet 
alleen voor de apostelen maar ook voor ons die in Hem geloven, 
gebeden heeft vers 20 Zoo heeft Hij ook met duidelijke stem willen 
bidden tot vertroosting van ons allen tegen allen wederwaardigheden 
dezer wereld, waarom hij ook gehuild heeft/ dat dit gebed door de 
apostel zou beschreven worden. En als een hemels juweel zijn kerk 
overgeven.  

2. Om ons te leren dat gelijk wij ogen ontvangen hebben om 
de heerlijkheid Gods te aanschouwen ook monden en tongen 
ontvangen hebben om zijn lof met een duidelijke stem te 
verkondigen door beden en dankzeggingen.

Hieruit kunnen wij leren hoe de solemnele gebeden der 
kinderen Gods/ namelijk dat niet alleen, en voortkomen uit het hart 
wat het voornaamste is Maar dat ze ook vergezelschapt moeten zijn 
met uiterlijke tekenen van devotie en eerbiedigheid, en dat deze 
moeten gedaan worden met een duidelijke stem. Het blijkt hier in 
Christus daden en acties die ons ten voorbeeld van onderwijzing en 
navolging zijn. Want heeft de Heere Christus de natuurlijke zoon 
van God, met zodanige uiterlijke tekenen van devotie neergelegd en 
eerbiedig zijn gebeden gedaan, hoeveel temeer is het dan betamelijk 
dat wij  uiteindelijk maar arme aardwormen, kinderen uit genade om 
Christus wil, ook allerlei tekenen van nederigheid een eerbiedigheid 
gebruiken wanneer wij onze gebeden doen voor die Hoge Heilige en 
Soevereine Majesteit Gods
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Tegenwerping: Maar wat behoef ik dergelijke uiterlijke tekenen te 
gebruiken die de hypocrieten ook kunnen doen? God ziet immers op 
het hart en waarom is het niet genoeg dat men met het hart bid? 

ANTWOORD Het is waar de uiterlijke tekenen kunnen wel van de 
goddelozen en Hypocrieten na gedaan worden en dan zijn ze 
walgelijk en gruwelijk voor God Hij verbergt zijn oog voor 
dergelijke en wil haar gebeden niet horen of ook zij ze 
vermenigvuldigen. Efeze 1: 15 Maar al wat de hypocrieten na 
kunnen doen, mag door de  Godzalige en oprechte kinderen Gods 
niet nagelaten worden.. God ziet wel eerst op het hart en wil dat 
gewassen en gereinigd hebben Ps. 1: 16. Jer. 4:14 Maar Hij wil 
daarnaast ook met het lichaam geëerd en gediend worden Gelijk den 
Apostel leert 1 Cor 6:10  Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt 
dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn. Daarom 
hebben ook de godzaligen haar gebeden versierd met uiterlijke 
gesten van het lichaam. Om daarmee zo de inwendige devotie van 
het hart voor de Heere te betonen. Deze zijn dan ook Gode 
behaaglijk en aangenaam. Even gelijk de ceremonieën en offeranden 
van de Wet in het Oude Testament Gode aangenaam waren als ze 
gedaan werden met een oprecht en gelovig hart. Maar onaangenaam 
en gruwelijk als zij daarmee niet waren verzelschapt. Psalm 1: 11
t/m 14 Hierom zegt ook Salomo Pre 16:6 Het offer der goddelozen
is den Heere een gruwel; maar het gebed van de oprechten is Zijn 
welgevallen. Zie ook Jesaja 66:3 Jeremia 6 : 20 Amos 5 21 t/m 24.
Laat ons derhalve met Christus eren bidden niet alleen met het hart 
maar ook met de mond en daar ook bijvoegen de uitwendige tekenen 
van devotie en eerbied God kan wel de stem horen en het zuchten 
van ons hart Ja het is een roepen voor hem Kron. 14: 15 Waar
niettemin begeert hij ook dikwijls de woorden van de mond en 
daarom zegt hij ook Hos, 14:3 Neemt woorden met u en zegt neemt 
weg alle ongerechtigheid en geeft het goede. De tekenen van 
nederigheid en eerbied zijn Hem aangenaam als zij uit een zuiver 
hart voortkomen. Gelijk de profeet zegt ( ) 3 : 41Laat ons de harten 
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opheffen, mitsgaders de handen tot God in de hemel Wij hebben te 
doen met een God wiens glorieuze Majesteit oneindig is en waart 
door de engelen zelfs verbaasd staan en hun aangezichten bedekken. 
Jes. 6:2 Daarom kunnen wij niet teveel tekenen van nederigheid en 
eerbied voor hem bewijzen Daniel knielde driemaal daags neer voor 
zijn God. Dan 5: 11. Salomo stond met uitgestrekte handen naar den 
hemel 1 Kron. 8: 22 De Tollenaar sloeg op zijn hoofd en stond van 
verre Luk.18: 13 En wat zullen wij zeggen De Heere Christus zelf is 
met zijn aangezicht ter aarde neer gevallen en heeft zo zijn hemelse 
Vader aangeroepen Matth. 26: 39 Dus laat ons op allerlei wijze ons 
zoeken te vernederen voor onze God ook onze ledematen stellen tot 
dienstknechten der gerechtigheid. Zo zal het dan geschieden dat wij 
biddende met hart en met de mond en met uiterlijke gesten van het 
lichaam gewis zullen verhoogd worden om Christus wil.
Amen


