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Matthew 27:11-12.

“And Jesus stood before the governor; and the governor
asked Him, saying, Are you the king of the Jews? And
Jesus said unto him, You say. And when He was accused of
the chief priests and elders, He answered nothing.”
Do you see what He is first asked? Which thing most of all
they were continually bringing forward in every way? For
since they saw Pilate making no account of the matters of
the law, they direct their accusation to the state charges.
So likewise did they in the case of the apostles, ever
bringing forward these things, and saying that they were
going about proclaiming king one Jesus, Acts 17:7 speaking
as of a mere man, and investing them with a suspicion of
usurpation.
Whence it is manifest, that both the rending the garment
and the amazement were a pretense. But all things they
got up, and plied, in order to bring Him to death.
This at any rate Pilate then asked. What then said Christ?
“You say.” He confessed that He was a king, but a
heavenly king, which elsewhere also He spoke more
clearly, replying to Pilate, “My kingdom is not of this
world;” John 18:36 that neither they nor this man should
have an excuse for accusing Him of such things. And He
gives a reason that cannot be gainsaid, saying, “If I were
of this world, my servants would fight, that I should not be
delivered.” For this purpose I say, in order to refute this
suspicion, He both paid tribute, Matthew 22:17 and
commanded others to pay it, and when they would make
Him a king, He fled. John 6:15

Wherefore then did he not bring forward these things, it
may be said, at that time, when accused of usurpation?
Because having the proofs from His acts, of His power, His
meekness, His gentleness, beyond number, they were
willfully blind, and dealt unfairly, and the tribunal was
corrupt. For these reasons then He replies to nothing, but
holds His peace, yet answering briefly (so as not to get the
reputation of arrogance from continual silence) when the
high priest adjured Him, when the governor asked, but in
reply to their accusations He no longer says anything; for
He was not now likely to persuade them. Even as the
prophet declaring this self-same thing from of old, said, “In
His humiliation His judgment was taken away.”
At these things the governor marvelled, and indeed it was
worthy of admiration to see Him showing such great
forbearance, and holding His peace, Him that had countless
things to say. For neither did they accuse Him from
knowing of any evil thing in Him, but from jealousy and
envy only. At least when they had set false witness,
wherefore, having nothing to say, did they still urge their
point? And when they saw Judas was dead, and that Pilate
had washed his hands of it, why were they not pricked with
remorse. For indeed He did many things even at the very
time, that they might recover themselves, but by none
were they amended.
What then says Pilate? “Do you not hear how many things
these witness against you?” He wished that He should
defend Himself and be acquitted, wherefore also he said
these things; but since He answered nothing, he devises
another thing again.
Of what nature was this? It was a custom for them to
release one of the condemned, and by this means he
attempted to deliver Him. For if you are not willing to
release Him as innocent, yet as guilty pardon Him for the
feast's sake.

Do you see order reversed? For the petition in behalf of the
condemned it was customary to be with the people, and
the granting it with the rulers; but now the contrary has
come to pass, and the ruler petitions the people; and not
even so do they become gentle, but grow more savage and
bloodthirsty, driven to frenzy by the passion of envy. For
neither had they whereof they should accuse Him, and this
though He was silent, but they were refuted even then by
reason of the abundance of His righteous deeds, and being
silent He overcame them that say ten thousand things, and
are maddened.
“And when he was set down on the judgment seat, his wife
sent unto him, saying, have thou nothing to do with this
just man, for I have suffered many things this day in a
dream because of Him.” See what a thing takes place
again, sufficient to recall them all. For together with the
proof from the things done, the dream too was no small
thing. And wherefore does he not see it himself? Either
because she was more worthy, or because he, if he had
seen it, would not have been equally believed; or would
not so much as have told it. Therefore it was ordered that
the wife should see it, so that it might be manifest to all.
And she does not merely see it, but also suffers many
things, that from his feeling towards his wife, the man may
be made more reluctant to the murder. And the time too
contributed not a little, for on the very night she saw it.
But it was not safe, it may be said, for him to let Him go,
because they said He made Himself a king. He ought then
to have sought for proofs, and a conviction, and for all the
things that are infallible signs of an usurpation, as, for
instance, whether He levied forces, whether He collected
money, whether He forged arms, whether He attempted
any other such thing. But he is led away at random,
therefore neither does Christ acquit him of the blame, in
saying, “He that betrays me unto you has greater sin.” So

that it was from weakness that he yielded and scourged
Him, and delivered Him up.
He then was unmanly and weak; but the chief priests
wicked and criminal. For since he had found out a device,
namely, the law of the feast requiring him to release a
condemned person, what do they contrive in opposition to
that? “They persuaded the multitude,” it is said, “that they
should ask Barabbas.”
2. See how much care he takes for them to relieve them
from blame, and how much diligence they employed, so as
not to leave to themselves so much as a shadow of an
excuse. For which was right? To let go the acknowledged
criminal, or Him about whose guilt there was a question?
For, if in the case of acknowledged offenders it was fit there
should be a liberation, much more in those of whom there
was a doubt. For surely this man did not seem to them
worse than acknowledged murderers. For on this account,
it is not merely said they had a robber; but one noted, that
is, who was infamous in wickedness, who had perpetrated
countless murders. But nevertheless even him did they
prefer to the Saviour of the world, and neither did they
reverence the season because it was holy, nor the laws of
humanity, nor any other thing of the kind, but envy had
once for all blinded them. And besides their own
wickedness, they corrupt the people also, that for
deceiving them too they might suffer the most extreme
punishment.
Since therefore they ask for the other, he says, “What shall
I do then with the Christ,” in this way desiring to put them
to the blush, by giving them the power to choose, that at
least out of shame they might ask for Him, and the whole
should be of their bountifulness. For though to say, He had
not done wrong, made them more contentious, yet to
require that He should be saved out of humanity, carries
with it persuasion and entreaty that cannot be gainsaid.

But even then they said, “Crucify Him. But he said, why,
what evil has He done? But they cried out exceedingly, let
Him be crucified. But he, when he saw that he profited
nothing, washed his hands, saying, I am innocent.” Why
then did you deliver Him up? Why did you not rescue Him,
as the centurion did Paul. Acts xxi For that man too was
aware that he would please the Jews; and a sedition had
taken place on his account, and a tumult, nevertheless he
stood firm against all. But not so this man, but he was
extremely unmanly and weak, and all were corrupt
together. For neither did this man stand firm against the
multitude, nor the multitude against the Jews, and in every
way their excuse was taken away. For they “cried out
exceedingly,” that is, cried out the more, “Let Him be
crucified.” For they desired not only to put Him to death,
but also that it should be on a charge of wickedness, and
though the judge was contradicting them, they continued
to cry out the same thing.
Do you see how many things Christ did in order to recover
them? For like as He often times checked Judas, so likewise
did He restrain these men too, both throughout all His
Gospel, and at the very time of His condemnation. For
surely when they saw the ruler and the judge washing his
hands of it, and saying, “I am innocent of this blood,” they
should have been moved to compunction both by what was
said, and by what was done, as well when they saw Judas
had hanged himself, as when they saw Pilate himself
entreating them to take another in the place of Him. For
when the accuser and traitor condemns himself, and he
who gives sentence puts off from himself the guilt, and
such a vision appears the very night, and even as
condemned he begs Him off, what kind of plea will they
have? For if they were not willing that He should be
innocent, yet they should not have preferred to him even a
robber, one that was acknowledged to be such, and very
notorious.

What then did they? When they saw the judge washing his
hands, and saying, “I am innocent,” they cried out “His
blood be on us, and on our children.” Matthew 27:25 Then at
length when they had given sentence against themselves,
he yielded that all should be done.
See here too their great madness. For passion and wicked
desire are like this. They suffer not men to see anything of
what is right. For be it that you curse yourselves; why do
you draw down the curse upon your children also?
Nevertheless, the lover of man, though they acted with so
much madness, both against themselves, and against their
children, so far from confirming their sentence upon their
children, confirmed it not even on them, but from the one
and from the other received those that repented, and
counts them worthy of good things beyond number. For
indeed even Paul was of them, and the thousands that
believed in Jerusalem; for, “you see it is said, brother, how
many thousands of Jews there are which believe.” And if
some continued in their sin, to themselves let them impute
their punishment.
“Then released he Barabbas unto them, but Jesus, when he
had scourged Him, he delivered to be crucified.”
And wherefore did he scourge Him. Either as one
condemned, or willing to invest the judgment with due
form, or to please them. And yet he ought to have resisted
them. For indeed even before this he had said, “Take ye
Him, and judge Him according to your law.” John 18:31 And
there were many things that might have held back him and
those men, the signs and the miracles, and the great
patience of Him, who was suffering these things, and
above all His untold silence. For since both by His defense
of Himself, and by His prayers, He had shown His
humanity, again He shows His exaltedness and the
greatness of His nature, both by His silence, and by His

contemning what is said; by all leading them on to marvel
at Himself. But to none of these things did they give way.
3. For when once the reasoning powers are overwhelmed
as it were by intoxication or some wild insanity, it would be
hard for the sinking soul to rise again, if it be not very
noble.
For it is fearful, it is fearful to give place to these wicked
passions, wherefore it were fit in every way to ward off and
repel their entering in. For when they have laid hold of the
soul, and got the dominion over it, like as fire lighting upon
a wood, so do they kindle the flame to a blaze.
Wherefore I entreat you to do all things so as to fence off
their entrance; and not by comforting yourselves with this
heartless reasoning to bring in upon yourselves all
wickedness, saying, what of this? What of that? For
countless ills have their birth from hence. For the devil,
being depraved, makes use of much craft, and exertion,
and self-abasement for the ruin of men, and begins his
attack on them with things of a more trifling nature.
And mark it, he desired to bring Saul into superstition of
witchcraft. But if he had counselled this at the beginning,
the other would not have given heed; for how should he,
who was even driving them out? Therefore gently and little
by little he leads him on to it. For when he had disobeyed
Samuel, and had caused the burnt-offering to be offered,
when he was not present, being blamed for it, he says,
“The compulsion from the enemy was too great,” and when
he ought to have bewailed, he felt as though he had done
nothing.
Again God gave him the commands about the Amalekites,
but he transgressed these too. Thence he proceeded to his
crimes about David, and thus slipping easily and little by
little he stayed not, until he came unto the very pit of
destruction, and cast himself in. So likewise in the case of

Cain, he did not at once urge him to slay his brother, since
he would not have persuaded him, but first wrought upon
him to offer things more or less vile, saying, “This is no
sin:” in the second place he kindled envy and jealousy,
saying, neither is there anything in this; thirdly, he
persuaded him to slay and to deny his murder; and did not
leave him before he had put on him the crowning act of
evil.
Wherefore it is necessary for us to resist the beginning. For
at any rate, even if the first sins stopped at themselves,
not even so were it right to despise the first sins; but now
they go on also to what is greater, when the mind is
careless. Wherefore we ought to do all things to remove
the beginnings of them.
For look not now at the nature of the sin, that it is little,
but that it becomes a root of great sin when neglected. For
if one may say something marvellous, great sins need not
so much earnestness, as such as are little, and of small
account. For the former the very nature of the sin causes
us to abhor, but the little sins by this very thing cast us
into remissness; and allow us not to rouse ourselves
heartily for their removal. Wherefore also they quickly
become great, while we sleep. This one may see happening
in bodies also.
So likewise in the instance of Judas, that great wickedness
had its birth. For if it had not seemed to him a little thing
to steal the money of the poor, he would not have been led
on to this treachery. Unless it had seemed to the Jews a
little thing to be taken captive by vainglory, they would not
have run on the rock of becoming Christ's murderers. And
indeed all evils we may see arise from this.
For no one quickly and at once rushes out into vices. For
the soul has, yea it has a shame implanted in us, and a
reverence for right things; and it would not at once
become so shameless as in one act to cast away

everything, but slowly, and little by little does it perish,
when it is careless. Thus also did idolatry enter in, men
being honored beyond measure, both the living and the
departed; thus also were idols worshipped; thus too did
whoredom prevail, and the other evils.
And see. One man laughed unseasonably; another blamed
him; a third took away the fear, by saying, nothing comes
of this. “For what is laughing? What can come of it?” Of
this is bred foolish jesting; from that filthy talking; then
filthy doings.
Again, another being blamed for slandering his neighbors,
and reviling, and calumniating, despised it, saying, evilspeaking is nothing. By this he begets hatred unspeakable,
revilings without end; by the revilings blows, and by the
blows oftentimes murder.
4. From these little things then that wicked spirit thus
brings in the great sins; and from the great despair;
having invented this other while not less mischievous than
the former. For to sin destroys not so much as to despair.
For he that has offended, if he be vigilant, speedily by
repentance amends what has been done; but he that has
learned to despond, and does not repent, by reason
thereof fails of this amendment by not applying the
remedies from repentance.
And he has a third grievous snare; as when he invests the
sin with a show of devotion. And where has the devil so far
prevailed as to deceive to this degree? Hear, and beware of
his devices. Christ by Paul commanded “that a woman
depart not from her husband, 1 Corinthians 7:10 and not to
defraud one another, except by consent;” 1 Corinthians 7:5
but some from a love of continence forsooth, having
withdrawn from their own husbands, as though they were
doing something devout, have driven them to adultery.
Consider now what an evil it is that they, undergoing so
much toil, should be blamed as having committed the

greatest injustice, and should suffer extreme punishment,
and drive their husbands into the pit of destruction.
Others again, abstaining from meats by a rule of fasting,
have by degrees gone so far as to abhor them; which even
of itself brings a very great punishment.
But this comes to pass, when any hold fast their own
prejudices contrary to what is approved by the Scriptures.
Those also among the Corinthians thought it was a part of
perfection to eat of all things without distinction, even of
things forbidden, but nevertheless this was not of
perfection, but of the utmost lawlessness. Wherefore also
Paul earnestly reproves them, and pronounces them to be
worthy of extreme punishment. Others again think it a sign
of piety to wear long hair. And yet this is among the things
forbidden, and carries with it much disgrace.
Again, others follow after excessive sorrow for their sins as
a profitable thing; yet it also comes of the devil's wiles,
and Judas showed it; at least in consequence thereof he
even hanged himself. Therefore Paul again was in fear
about him that had committed fornication, lest any such
thing should befall him, and persuaded the Corinthians
speedily to deliver him, “lest perhaps such a one should be
swallowed up with overmuch sorrow.” 2 Corinthians 2:7 Then,
indicating that such a result comes of the snares of that
wicked one, he says, “Lest Satan should get an advantage
over us, for we are not ignorant of his devices,”
2 Corinthians 2:10-11 meaning that he assails us with much
craft. Since if he fought against us plainly and openly, the
victory would be ready and easy; or rather even now, if we
be vigilant, victory will be ready. For indeed against each
one of those ways God has armed us.
For to persuade us not to despise even these little things,
hear what warning He gives us, saying, “He that says to
his brother, thou fool, shall be in danger of hell;”
Matthew 5:22 and he that has looked with unchaste eyes is a

complete adulterer. Matthew 5:28And on them that laugh he
pronounces a woe, and everywhere He removes the
beginning and the seeds of evil, and says we have to give
an account of an idle word. Matthew 12:36 Therefore also Job
applied a remedy even for the thoughts of his children.
Job 1:5

But about not despairing, it is said, “Does he fall, and not
arise? Does he turn away, and not return?” Jeremiah 8:4 and,
“I do not will the death of the sinner, so much as that he
should turn and live:” and, “Today if you will hear His
voice:” and many other such things, both sayings and
examples are set in the Scripture. And in order not to be
ruined under the guise of godly fear, hear Paul saying,
“Lest perhaps such a one be swallowed up by overmuch
sorrow.”
Knowing therefore these things, let us set for a barrier in
all the ways that pervert the unwary the wisdom which is
drawn from the Scriptures. Neither say, why, what is it, if I
gaze curiously at a beautiful woman? For if you should
commit the adultery in the heart, soon you will venture on
that in flesh. Say not, why, what is it if I should pass by
this poor man? For if you pass this man by, you will also
the next; if him, then the third.
Neither again say, why, what is it, if I should desire my
neighbor's goods. For this, this caused Ahab's ruin;
although he would have paid a price, yet he took it from
one unwilling. For a man ought not to buy by force, but on
persuasion. But if he, who would have paid the fair price,
was so punished, because he took from one unwilling, he
who does not so much as this, and takes by violence from
the unwilling, and that when living under grace, of what
punishment will he not be worthy?
In order therefore that we be not punished, keeping
ourselves quite pure from all violence and rapine, and
guarding against the sources of sins together with the sins

themselves, let us with much diligence give heed to virtue;
for thus shall we also enjoy the good things eternal by the
grace and love towards man of our Lord Jesus Christ, to
whom be glory world without end. Amen.

Preek 86 over Mattheüs
Mattheüs 27: 11-12 .
“En Jezus stond voor den stadhouder; en de stadhouder
vraagde Hem, zeggende: Bent u de koning van de Joden ?
En Jezus zeide tot hem: U zegt. En toen hij werd
beschuldigd van de belangrijkste priesters en de
ouderlingen, Hij antwoordde niets.”
Ziet u wat Hij voor het eerst wordt gevraagd? Welke wat de
meeste van alles wat ze werden voortdurend vervroeging
in elk opzicht? Want omdat zij zagen Pilatus maken geen
rekening gehouden met de kwesties van de wet , ze richten
hun beschuldiging aan de staat kosten. Alzo deden zij in
het geval van de apostelen , ooit een vervroeging van deze
dingen, en te zeggen dat ze zouden gaan over het
verkondigen van koning een Jezus , Handelingen 17: 7
spreken als van een gewoon mens, en ze investeren met
een vermoeden van usurpatie.
Waardoor het duidelijk is, dat zowel de scheuren het
kledingstuk en verbazing waren schijn. Maar alle dingen
die ze opstond, en vermenigvuldigd, om Hem ter dood te
brengen.
Dit in ieder geval Pilatus vroeg. Wat zei toen Christus ? “Jij
zegt. ”Hij bekende dat hij een koning was, maar een
hemelse koning, die elders ook hij duidelijker sprak, in
antwoord op Pilatus , “Mijn koninkrijk is niet van deze
wereld; ” Johannes 18:36 , dat zij noch deze man moet een
excuus voor hem te beschuldigen van zulke dingen. En Hij

geeft een reden die niet kan worden tegengesproken,
zeggende: “Als ik van deze wereld, zouden Mijn dienaren
gestreden hebben, opdat ik niet zou worden overgeleverd.
”Voor dit doel zeg ik, om dit vermoeden te weerleggen, Hij
zowel hulde, Mattheüs 22:17 en beval anderen te betalen, en
als zij hem een koning zou maken, Hij vluchtte. John 06:15
Waarom toch heeft hij niet naar voren brengen deze
dingen, men zou kunnen zeggen, op dat moment , toen
beschuldigd van usurpatie? Omdat het hebben van de
bewijzen van Zijn daden , van Zijn macht, Zijn
zachtmoedigheid, Zijn vriendelijkheid, niet te tellen, waren
zij moedwillig blind, en behandeld oneerlijk, en het
tribunaal was corrupt. Om deze redenen dan antwoordt hij
tot niets, maar houdt zijn rust, maar toch beantwoorden
kort (om te voorkomen dat het krijgen reputatie van
arrogantie van voortdurende stilte) wanneer de
hogepriester bezwoer hem, toen de gouverneur gevraagd,
maar in antwoord op hun beschuldigingen Hij niet langer
iets zegt; want Hij was niet nu waarschijnlijk om hen te
overtuigen. Zelfs als de profeet verklaren deze self-zelfde
ding van ouds, zei: “In Zijn vernedering is Zijn oordeel
weggenomen.”
Bij deze dingen verwonderde de gouverneur, en het was
inderdaad bewonderenswaardig om te zien hoe Hij die een
dergelijke grote verdraagzaamheid, en houden Zijn vrede,
Hem, die talloze dingen te zeggen had. Want ook zij Hem
beschuldigen van de wetenschap van enig kwaad ding in
Hem, maar uit jaloezie en afgunst alleen. Tenminste als ze
hadden ingesteld valse getuigenis , welnu, die niets te
zeggen dat ze nog steeds hun punt te dringen? En toen ze
zagen dat Judas was dood, en dat Pilatus had zijn handen
in onschuld gewassen, waarom waren ze niet geprikt met
wroeging. Want Hij deed veel dingen zelfs op het moment ,
dat zij zich zouden herstellen, maar door niemand waren
gewijzigd.

Wat zegt dat dan Pilatus ? “Hoort gij niet hoeveel dingen
die getuigen tegen u? ” Hij wenste dat hij zich moet
verdedigen en te worden vrijgesproken, waarom ook
gezegd dat hij deze dingen; maar aangezien hij niets
antwoordde, bedenkt hij weer een ander ding.
Van wat de natuur was dit? Het was een gewoonte voor
hen om een van de veroordeelden vrij te geven, en op
deze manier probeerde hij hem te redden. Want als je niet
bereid bent om hem vrij te laten zo onschuldig, maar toch
net zo schuldig hem vergeven voor de sake feest is.
Ziet u omgekeerde volgorde? Voor de petitie ten behoeve
van de veroordeelde was het gebruikelijk om met het volk,
en de toekenning en de oversten; maar nu is het tegendeel
is gekomen, en de heerser verzoekschriften het volk; en
niet eens dat doen ze zacht worden, maar groeien meer
woeste en bloeddorstige, gedreven om razernij door de
passie van afgunst . Want ook hadden ze waarvan ze
moeten Hem beschuldigen, en dit hoewel Hij zweeg, maar
ze waren zelfs dan weerlegd door reden van de overvloed
van Zijn rechtvaardige daden , en zwijgen Hij overwon hen
dat tienduizend dingen te zeggen, en zijn razend.
“En toen hij naar beneden werd op het oordeel zetel, zijn
huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: Heb toch niets te
maken met deze gewoon mens, want ik heb heden veel
geleden in een droom omwille van Hem. ” Zie wat een ding
opnieuw plaats, voldoende om ze allemaal te herinneren.
Om samen met het bewijs van de dingen gedaan, de
droom was ook geen kleinigheid. En waarom doet hij het
niet zelf zien? Ofwel omdat ze meer waard, of omdat hij,
als hij het had gezien, zou niet op even was aangenomen ;
of zou niet zozeer als heb het verteld. Daarom werd
bevolen dat de vrouw het zou moeten zien, zodat het
manifest voor alle zou kunnen zijn. En zij niet alleen zien,
maar lijdt ook veel dingen, die vanuit zijn gevoelens ten
opzichte van zijn vrouw, de man kan worden minder

geneigd zijn om de gemaakte moord . En de tijd te hebben
bijgedragen niet een beetje, want op de avond dat ze het
zag.
Maar het was niet veilig kan worden gezegd, voor hem om
hem te laten gaan, omdat ze zei dat Hij Zich een koning.
Hij zou dan naar hebben gezocht naar bewijzen , en een
veroordeling, en voor alle dingen die zijn onfeilbare
tekenen van een usurpatie, zoals, bijvoorbeeld, of Hij
geheven krachten, of Hij verzamelde geld, of Hij gesmeed
armen, of hij elke poging andere zoiets. Maar hij is weg bij
willekeurig geleid, dus evenmin Christus ontslaan hem van
de schuld, door te zeggen, “Hij die mij verraadt tot u meer
heeft zonde . ” Dus dat het was van zwakte dat hij gaf en
geselde Hem, en heeft Hem.
Hij was toen onmannelijk en zwak; maar de chief priesters
goddelozen en crimineel. Want omdat hij had ontdekt een
apparaat, namelijk de wet van het feest die hem naar een
veroordeelde vrij persoon , wat doen ze beramen in
tegenstelling tot dat? “Zij hebben den scharen,” wordt
gezegd, “dat zij Barabbas zouden vragen.”
2. Zie hoeveel zorg die hij nodig is voor hen om hen te
bevrijden van schuld, en hoeveel ijver zij in dienst, om niet
te verlaten om zich zo veel als een schaduw van een
excuus. Want dat was toch? Loslaten de erkende crimineel,
of hem over wiens schuld was er een vraag? Want als in
het geval van erkende overtreders zij dat nodig was er
moet een bevrijding, veel meer in die van wie zijn was er
een twijfel . Voor zeker deze man leek niet om hen erger
dan erkend moordenaars . Want op deze rekening, is het
niet alleen maar gezegd dat ze hadden een rover ; maar
men merkte op, dat wil zeggen, die was berucht in
goddeloosheid , die talloze had begaan moorden . Maar
Ook hem deden ze de voorkeur aan de Verlosser van de
wereld, en ook niet ze te eerbiedigen van het seizoen, want
het was heilig , noch de wetten van de mensheid, noch

enig ander ding van de soort, maar afgunst had eens en
voor altijd verblind hen. En naast hun eigen boosheid , zij
corrupt ook dat volk, dat voor het bedriegen hen ook zij
misschien wel de meest extreme straf lijden.
Omdat daarom vragen ze voor de andere, zegt hij, “Wat
zal ik dan doen met de Christus ,” op deze manier geleid
door de wens om ze te maken aan het blozen, door hen de
macht om te kiezen te geven, dat ten minste uit schaamte
ze kunnen vragen voor hem en het geheel moet hun
milddadigheid zijn. Want al te zeggen, had hij niet
verkeerd gedaan, maakte hen meer omstreden, maar toch
te eisen dat hij moet worden gered van de mensheid, met
zich meedraagt overtuigingskracht en smeekbede die niet
kan worden tegengesproken.
Maar zelfs toen zeiden ze, “Kruisig Hem. Maar hij zei,
waarom, wat kwaad heeft hij gedaan? Maar zij riepen te
meer, laat Hem gekruisigd te worden. Maar hij, toen hij
zag dat hij niets profiteerde, waste zijn handen, zeggende:
Ik ben onschuldig. ”Waarom hebt u Hem overleveren?
Waarom heb je hem niet redden, als de hoofdman deed
Paul . Handelingen XXI Want ook die man was zich ervan
bewust dat hij het zou behagen Joden ; en een opstand
had plaatsgevonden op zijn rekening, en een tumult, toch
stond hij stevig tegen allen. Maar niet dus deze man, maar
hij was uiterst onmannelijk en zwak, en ze waren allemaal
corrupt samen. Want ook deze man standhouden tegen de
menigte, noch de menigte tegen de Joden , en in elk
opzicht hun excuus werd weggenomen. Want zij “riepen te
meer,” dat wil zeggen, riepen te meer, “Laat Hem
gekruisigd worden. ”Want zij niet alleen gewenst om Hem
ter dood te brengen, maar ook dat het zou moeten zijn op
beschuldiging van goddeloosheid , en hoewel de rechter
werd hen tegen te spreken, zij bleven roepen hetzelfde.
Zie je hoe veel dingen die Christus deed om ze terug te
krijgen? Want gelijk hij vaak gecontroleerd Judas , zo ook

heeft Hij beperken deze mannen ook, zowel in al Zijn
Evangelie , en helemaal aan het moment van zijn
veroordeling. Want zeker toen ze zagen de heerser en de
rechter het wassen van zijn handen in onschuld, en
zeggen: “Ik ben onschuldig aan dit bloed,” ze moeten zijn
verplaatst naar beide wroeging door wat er gezegd werd,
en door wat werd gedaan, evenals toen zij zagen Judas
had zich opgehangen, zoals wanneer ze zagen Pilatus
zichzelf hen smeken om een ander te nemen in plaats van
Hem. Want als de aanklager en verrader veroordeelt
zichzelf, en wie geeft zin schrikt van zichzelf de schuld, en
een dergelijke visie wordt het zeer 's nachts, en zelfs
veroordeeld hij smeekt hem af, wat voor soort pleidooi zal
ze hebben? Want als ze waren niet bereid dat hij
onschuldig zou moeten zijn, maar ze moeten niet de
voorkeur hebben gegeven aan hem zelfs een rover , een
die werd erkend zodanig te zijn, en zeer berucht .
Wat is dan deden ze? Toen ze zagen de rechter zijn handen
te wassen, en zeggen: “Ik ben onschuldig,” ze riepen “Zijn
bloed kome over ons en over onze kinderen. ” Matthew 27:25
En ten slotte wanneer ze zin had gegeven tegen zichzelf,
gaf hij dat al gedaan moet worden.
Zie ook hier hun grote waanzin . Voor passie en
goddelozen verlangen zijn als dit. Zij lijden niet de mensen
om iets wat goed is te zien. Voor zij het dat u vervloeken
uzelf; Waarom trekt u naar beneden de vloek op uw
kinderen ook?
Toch is de liefhebber van de mens , hoewel ze gehandeld
met zoveel waanzin , zowel tegen zichzelf en tegen hun
kinderen, zo ver van de bevestiging van hun straf op hun
kinderen, bevestigde hij zelfs niet op hen, maar van de ene
en van de andere ontvangen degenen die zich bekeerd , en
telt hen waardig goede dingen niet te tellen. Want zelfs
Paul was van hen, en de duizenden die geloofden in
Jeruzalem ; voor, “zie je gezegd wordt, broeder, hoevele

duizenden van Joden er zijn, die geloven . ” En als
sommige bleven in hun zonde , om zich te laten hun straf
toerekenen.
“Toen liet hij Barabbas, maar Jezus , als hij Hem gegeseld
hebbende, gaf hij om gekruisigd te worden.”
En waarom deed hij Hem geselen. Hetzij als een
veroordeelde, of bereid zijn om te investeren het oordeel
met de nodige vorm , of om hen te behagen. En toch moet
hij hen te hebben verzet. Want inderdaad nog voordat dit
had hij gezegd: “Neemt gij Hem, en oordeelt Hem naar uw
wet . ” John 18:31 En er waren veel dingen die zou hebben
tegengehouden hem en degenen die mannen , de tekenen
en de wonderen , en de grote geduld van Hem, die deze
dingen leed, en vooral zijn onnoemelijke stilte. Voor
aangezien beide door Zijn verdediging van Zichzelf en door
Zijn gebeden , Hij had Zijn menselijkheid getoond, Hij
toont wederom Zijn verhevenheid en de grootheid van Zijn
natuur , zowel door Zijn stilte, en door Zijn versmadende
wat er gezegd wordt; door alle toonaangevende ze op te
vergapen aan Zichzelf. Maar geen van deze dingen deden
ze geven manier.
3. Voor wanneer eenmaal de verstandelijke vermogens zijn
overweldigd als het ware door vergiftiging of een wild
krankzinnigheid, zou het moeilijk zijn voor het zinkende
ziel te stijgen weer, als het niet erg nobel.
Want het is vreselijk , het is vreselijk om plaats te geven
aan deze goddeloze hartstochten , waarom het in elk
manier om af te weren en af te weren hun binnenkomst in
werden past. Want wanneer zij het bezit komen van het
hebben gelegd ziel , en kreeg de heerschappij over het, net
zoals vuur maken op een hout, dat doen ze ontsteken van
de vlam van een brand.
Daarom smeek ik u om alles te doen om zo hek van hun
entree; en niet door troost jezelf met deze harteloze

redenering om op u allen in te brengen boosheid ,
zeggende: wat er van deze? Hoe zit dat? Voor tal van
kwalen hebben hun geboorte van hier. Voor de duivel , die
verdorven, maakt gebruik van veel ambachtelijke en
inspanning, en zelfvernedering voor de ondergang van de
mannen , en begint met zijn aanval op hen met de dingen
van een meer onbeduidende aard .
En markeer deze, wilde hij tot stand te brengen Saul in
bijgeloof van hekserij . Maar als hij dit in het begin had
geadviseerd, de ander niet zou hebben gehoor gegeven;
want hoe zou hij, die zelfs het rijden ze dan uit? Daarom
voorzichtig en beetje bij beetje hij leidt hem naar het.
Want toen hij ongehoorzaam was geweest Samuel , en had
veroorzaakt het brandoffer worden aangeboden , als hij
niet aanwezig was, beschuldigd van het, zegt hij, “de
dwang van de vijand was te groot,” en toen hij had moeten
beweend, hij voelde alsof hij niets had gedaan.
Opnieuw God gaf hem het commando over de
Amalekieten , maar hij overtrad deze ook. Vandaar ging hij
naar zijn misdaden over David , en dus gemakkelijk en
weinig uitglijden bij beetje bleef hij niet, totdat hij tot de
put des verderfs kwam, en zich gegoten in. Zo ook in het
geval van Kaïn , heeft hij niet meteen aandringen hem te
doden zijn broer, omdat hij hem niet zou hebben
overgehaald, maar eerst gewrocht op hem te bieden
dingen min of meer verachtelijke, zeggende: “Dit is geen
zonde :” in de tweede plaats die hij ontstoken afgunst en
jaloezie , zeggende, noch is er iets in deze; ten derde, hij
overgehaald hem te doden en zijn te ontkennen moord ;
en hem niet verlaten voordat hij hem de kroon op had
gezet daad van het kwaad .
Daarom is het noodzakelijk voor ons om het begin te
weerstaan. Voor in ieder geval, zelfs als de eerste zonden
gestopt bij zichzelf, zelfs niet zo ware het recht om
verachten de eerste zonden ; maar nu zijn ze gaan ook

naar wat groter is, wanneer de geest is onzorgvuldig.
Daarom moeten we alles doen om het begin van hen te
verwijderen.
Voor kijken nu niet naar de aard van de zonde , dat het
weinig, maar dat wordt het een wortel van grote zonde
wanneer verwaarloosd. Want als men kan zeggen iets
geweldigs, grote zonden moeten niet zozeer ernst, als
zodanig als zijn kleine, en van kleine account. Voor de
eerste de aard van de zonde veroorzaakt ons om te
verafschuwen , maar de kleine zonden door ditzelfde
werpen ons in remissness; en laat ons niet om onszelf
harte wekken voor de opheffing ervan. Daarom ook dat ze
snel groot worden, terwijl we slapen. Dit kan men zien
gebeuren in organen ook.
Zo ook in het geval van Judas , die grote slechtheid had
zijn geboorte. Want als het niet had leek hem een klein
ding om te stelen van het geld van de armen , zou hij niet
hebben geleid tot dit verraad. Tenzij het om de leek Joden
een klein ding gevangen door ijdelheid te worden
genomen, zouden zij niet hebben uitgevoerd op de rots van
het worden van Christus moordenaars . En inderdaad alle
kwaad kunnen we zien voortvloeien uit dit.
Want niemand snel en tegelijk rent uit in ondeugden . Voor
de ziel heeft, ja het is een schande geïmplanteerd in ons,
en een eerbied voor de juiste dingen; en het zou niet in
een keer worden zo schaamteloos als in een daad om alles
weg te werpen, maar langzaam, en beetje bij beetje is het
vergaan, wanneer het onzorgvuldig. Zo deed ook afgoderij
invoeren, mannen worden geëerd mateloos, zowel de
levenden als de overledenen; dus ook werden afgoden
aanbeden ; dus ook niet hoererij de overhand, en de
andere kwalen .
En zie. Eén man lachte unseasonably; een andere gaf hem
de schuld; een derde nam de angst , door te zeggen, er
komt niets van. “Want wat is lachen? Wat kan komen van

het? ”Hiervan is gefokt dwaze scherts; van dat smerige
praten; dan smerige daden.
Nogmaals, een ander beschuldigd van het belasteren van
zijn buren, en beschimpen en belasteren , veracht,
zeggende, kwaad spreken is niets. Door deze verwekt hij
haat onuitsprekelijke, beschimpingen zonder einde; door
de beschimpingen klappen, en door de slagen vaak
moord .
4. Van deze kleine dingen dan is dat boze geest brengt dus
in de grote zonden ; en van de grote wanhoop; hebben
uitgevonden die andere, terwijl niet minder schadelijk dan
de eerste. Want de zonde vernietigt niet zozeer als tot
wanhoop. Want wie heeft beledigd, als hij waakzaam zijn,
snel door berouw genoegdoening wat er is gedaan; maar
die heeft geleerd om te wanhopen, en geen berouw , door
de reden daarvan niet in slaagt dit amendement van het
niet toepassen van de remedies van berouw .
En hij heeft een derde zware strik; als toen hij investeert
de zonde met een show van toewijding . En waar is de
duivel nu toe heerste tot misleiding in deze mate? Hoor, en
pas op zijn apparaten. Christus door Paul bevolen “dat een
vrouw wijkt niet van haar man, 1 Korintiërs 07:10 en niet om
elkaar te bedriegen, behalve met toestemming ; ” 1
Korintiërs 7: 5 , maar sommige van een liefde van continentie
voorwaar, die uit hun eigen mannen ingetrokken, alsof ze
iets vrome deden, hebben ze gedreven om overspel .
Bedenk nu wat een slecht het is dat ze, zo veel zwoegen
ondergaan moet worden verweten als de grootste hebben
begaan onrecht , en moet extreme straf lijden, en rijden
met hun echtgenoten in de put van vernietiging.
Weer anderen, zich te onthouden van vlees door een regel
van vasten , hebben langzamerhand zo ver gegaan om te
verafschuwen hen; die zelfs van zichzelf brengt een zeer
zware straf.

Maar dit komt te geschieden, wanneer een vasthouden snel
hun eigen vooroordelen in tegenstelling tot wat is
goedgekeurd door de Schrift . Die ook onder de Korinthiërs
dacht dat het was een deel van perfectie te eten van alle
dingen zonder onderscheid, zelfs dingen verboden, maar
toch was dit niet van perfectie , maar van het grootste
wetteloosheid. Daarom ook Paul ernstig berispt hen, en
spreekt hen waardig extreme straf te zijn. Anderen denken
dat het een teken van opnieuw vroomheid om lang haar te
dragen. En toch is dit een van de dingen die verboden zijn,
en gaat gepaard met veel schande.
Nogmaals, anderen volgen na overmatig verdriet voor hun
zonden als een winstgevende zaak; maar het komt ook van
de duivel listen en Judas toonde het; tenminste als gevolg
daarvan hing hij zichzelf zelfs. Daarom Paul was weer in
angst over hem dat ontucht had gepleegd, opdat zoiets
hem zou overkomen, en haalde de Korintiërs snel om hem
te redden, “opdat misschien moet zo iemand worden
doorgeslikt met te veel verdriet. ” 2 Korintiërs 2: 7 Dan, wat
aangeeft dat een dergelijk resultaat komt van de strikken
van die boze één, zegt hij, “opdat de satan zou een
voordeel ten opzichte van ons, want wij zijn niet onwetend
van zijn apparaten, ” 2 Korintiërs 2: 10-11 betekenis dat hij
bestormt ons met veel ambacht. Want als hij streed tegen
ons duidelijk en openlijk, zou de overwinning klaar en
gemakkelijk; of liever zelfs nu, als we waakzaam zijn, de
overwinning zal klaar zijn. Want inderdaad tegen elk van
die manieren God heeft ons gewapend.
Voor ons te overtuigen niet te verachten zelfs deze kleine
dingen, horen wat waarschuwing Hij ons geeft, zeggende:
“Wie tot zijn broeder zegt, gij dwaas, zal vervallen van de
hel ; ” Matthew 05:22 en die heeft gekeken met onkuis ogen
is een complete echtbreker . Matthew 5:28 En op hen die lach
spreekt hij een wee, en overal Hij verwijdert het begin en
de zaden van het kwaad , en zegt dat we moeten een
rekening van een ijdel woord te geven. Matthew 12:36

Daarom ook Job toegepast remedie zelfs voor de
gedachten van zijn kinderen. Job 1: 5
Maar over het niet wanhopen , zo wordt gezegd, “Heeft hij
vallen, en niet aan de orde? Heeft hij afkeren, en niet terug
te keren? ”Jeremiah 8: 4 en, “ik weet niet het willen de dood
van de zondaar , zo veel als dat hij moet worden in- en
leven:” en, “Heden, indien gij Zijn stem horen:” en vele
andere dergelijke dingen, zowel uitspraken en voorbeelden
worden ingesteld in het Schrift . En om niet te worden
geruïneerd onder het mom van goddelijke angst , hoor Paul
zeggen, “mocht eens zo iemand worden opgeslokt door te
veel verdriet.”
Weten wij dan deze dingen, laat ons ingesteld voor een
barrière in alle manieren waarop de onoplettende de
wijsheid die wordt getrokken uit het verdraaien Schrift .
Noch zeggen, waarom, wat is het, als ik nieuwsgierig
staren naar een mooie vrouw ? Want als je het zou moeten
plegen overspel in het hart, binnenkort zullen u venture op
die in het vlees. Zeg niet, waarom, wat is het als ik zou
langs deze arme man? Want als je deze man voorbij, zult u
ook het volgende; indien hem, dan de derde.
Noch eens zeggen, waarom, wat is het, als ik mijn
buurman zouden begeerd goederen . Voor dit, dit
veroorzaakt Achab ondergang; hoewel hij een prijs zou
hebben betaald, maar toch nam hij het van de ene onwillig.
Voor een man moet niet te kopen door middel van geweld,
maar aan overtuiging. Maar als hij, die de eerlijke prijs zou
hebben betaald, was zo gestraft, omdat hij van de ene
onwillig, wie doet niet zozeer als deze, en neemt door het
geweld van de onwillige, en dat wanneer het leven onder
de genade , van welke straf zal hij niet waardig is?
Om dan ook dat we niet worden gestraft, het houden van
onszelf heel rein van alle geweld en roof, en bewaken
tegen de bronnen van zonden samen met de zonden zelf,
laat ons met veel ijver acht te slaan op deugd ; want zo

zullen we ook genieten van de goede dingen eeuwige door
de genade en liefde in de richting van de mens van onze
Heer Jezus Christus , aan wie zijn glorie wereld zonder
einde. Amen .

