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“ Now the next day, that followed the day of the
preparation, the chief priests and Pharisees came together
unto Pilate, saying, Sir, we remember that that deceiver
said, while He was yet alive, After three days I will rise
again. Command therefore that the sepulchre be made
sure until the third day, lest His disciples come and steal
Him away, and say to the people, He is risen from the
dead: so the last error should be worse than the first.”
Everywhere deceit recoils upon itself, and against its will
supports the truth. And observe. It was necessary for it to
be believed that He died, and that He rose again, and that
He was buried, and all these things are brought to pass by
His enemies. See, at any rate, these words bearing witness
to every one of these facts. “We remember,” these are the
words, “that that deceiver said, when He was yet
alive,” (He was therefore now dead), “After three days I
rise again. Command therefore that the sepulchre be
sealed,” (He was therefore buried), “lest His disciples come
and steal Him away.” So that if the sepulchre be sealed,
there will be no unfair dealing. For there could not be. So
then the proof of His resurrection has become
incontrovertible by what you have put forward. For because
it was sealed, there was no unfair dealing. But if there was
no unfair dealing, and the sepulchre was found empty, it is
manifest that He is risen, plainly and incontrovertibly. Do
you see, how even against their will they contend for the
proof of the truth?

But mark thou, I pray you, the disciples' love of truth, how
they conceal from us none of the things that are said by
His enemies, though they use opprobrious language.
Behold, at any rate, they even call Him a deceiver, and
these men are not silent about that.
But these things show also their savageness (that not even
at His death did they let go their anger), and these men's
simple and truthful disposition.
But it were worth while to inquire concerning that point
also, where He said, “After three days I rise again?” For
one would not find this thus distinctly stated, but rather
the example of Jonah. So that they understood His saying,
and of their own will dealt unfairly.
What then says Pilate? “You have a watch; make it as sure
as you can. And they made it sure, sealing the sepulchre,
and setting the watch.” He suffers not the soldiers alone to
seal, for as having learned the things concerning Christ, he
was no longer willing to co-operate with them. But in order
to be rid of them, he endures this also, and says, “Do ye
seal it as you will, that you may not have it in your power
to blame others.” For if the soldiers only had sealed, they
might have said (although the saying would have been
improbable and false, yet nevertheless as in the rest they
cast aside shame, so in this too they might have been able
to say), that the soldiers, having given up the body to be
stolen, gave His disciples opportunity to feign the history
concerning His resurrection, but now having themselves
made it sure, they are not able to say so much as this.
Do you see how they labor for the truth against their will?
For they themselves came to Pilate, themselves asked,
themselves sealed, setting the watch, so as to be accusers,
and refuters one of another. And indeed when should they
have stolen Him? On the Sabbath? And how? For it was not
lawful so much as to go out. Exodus 16:29 And even if they
transgressed the law, how should they have dared, who

were so timid, to come forth? And how could they also
have been able to persuade the multitude? By saying
what? By doing what? And from what sort of zeal could
they have stood in behalf of the dead? Expecting what
recompense? What requital? Seeing Him yet alive and
merely seized, they had fled; and after His death were they
likely to speak boldly in His behalf, unless He had risen
again? And how should these things be reasonable? For
that they were neither willing nor able to feign a
resurrection, that did not take place, is plain from hence.
He discoursed to them much of a resurrection, and
continually said, as indeed these very men have stated,
“After three days I rise again.” If therefore He rose not
again, it is quite clear that these men (having been
deceived and made enemies to an entire nation for His
sake, and come to be without home and without city)
would have abhorred Him, and would not have been willing
to invest Him with such glory; as having been deceived,
and having fallen into the utmost dangers on His account.
For that they would not even have been able, unless the
resurrection had been true, to feign it, this does not so
much as need reasoning.
For in what were they confident? In the shrewdness of
their reasonings? Nay of all men they were the most
unlearned. But in the abundance of their possessions? Nay,
they had neither staff nor shoes. But in the distinction of
their race? Nay, they were mean, and of mean ancestors.
But in the greatness of their country? Nay, they were of
obscure places. But in their own numbers? Nay, they were
not more than eleven, and they were scattered abroad. But
in their Master's promises? What kind of promises? For if
He were not risen again, neither would those be likely to
be trusted by them. And how should they endure a frantic
people. For if the chief of them endured not the speech of a
woman, keeping the door, and if all the rest too, on seeing
Him bound, were scattered abroad, how should they have
thought to run to the ends of the earth, and plant a feigned

tale of a resurrection? For if he stood not a woman's
threat, and they not so much as the sight of bonds, how
were they able to stand against kings, and rulers, and
nations, where were swords, and gridirons, and furnaces,
and ten thousand deaths day by day, unless they had the
benefit of the power and grace of Him who rose again?
Such miracles and so many were done, and none of these
things did the Jews regard, but crucified Him, who had
done them, and were they likely to believe these men at
their mere word about a resurrection? These things are
not, they are not so, but the might of Him, who rose again,
brought them to pass.
2. But mark, I pray you, their craft, how ridiculous it is.
“We remember,” these are their words, “that that deceiver
said, while He was yet alive, After three days I rise again.”
Yet if He were a deceiver, and boastfully uttered falsehood,
why are you afraid and run to and fro, and use so much
diligence? We are afraid, it is replied, lest perchance the
disciples steal Him away, and deceive the multitude. And
yet this has been proved to have no probability at all.
Malice, however, is a thing contentious and shameless, and
attempts what is unreasonable.
And they command it to be made sure for three days, as
contending for doctrines, and being minded to prove that
before that time also He was a deceiver, and they extend
their malice even to His tomb. For this reason then He rose
sooner, that they might not say that He spoke falsely, and
was stolen. For this, His rising sooner, was open to no
charge, but to be later would have been full of suspicion.
For indeed if He had not risen then, when they were sitting
there, and watching, but when they had withdrawn after
the three days, they would have had something to say, and
to speak against it, although foolishly. For this reason then
He anticipated the time. For it was meet the resurrection
should take place, while they were sitting by and watching.
Therefore also it was fit it should take place within the

three days, since if it had been when they were passed,
and the men had withdrawn, the matter would have been
regarded with suspicion. Wherefore also He allowed them
to seal it, as they were minded, and soldiers sat around it.
And they cared not about doing these things, and working
on a Sabbath day, but they looked to one object only, their
own wicked purpose, as though by that they were to
succeed; which was a mark of extreme folly, and of fear
now greatly dismaying them. For they who seized Him,
when living, are afraid of Him when dead. And yet if He
had been a mere man, they had reason to have taken
courage. But that they might learn, that when living also
He endured of His own will, what He did endure; behold,
both a seal, a stone, and a watch, and they were not able
to hold Him. But there was one result only, that the burial
was published, and the resurrection thereby proved. For
indeed soldiers sat by it, and Jews are on the watch.
“But in the end of the Sabbath, as it began to dawn
towards the first day of the week, came Mary Magdalene
and the other Mary to see the sepulchre. And behold there
was a great earthquake. For an angel of the Lord
descended from Heaven, and came and rolled back the
stone from the door of the tomb, and sat upon it. His
countenance was like lightning, and his raiment white as
snow.”
After the resurrection came the angel. Wherefore then
came he, and took away the stone? Because of the women,
for they themselves had seen Him then in the sepulchre.
Therefore that they might believe that He was risen again,
they see the sepulchre void of the body. For this cause he
removed the stone, for this cause also an earthquake took
place, that they might be thoroughly aroused and
awakened. For they had come to pour oil on Him, and
these things were done at night, and it is likely that some
also had become drowsy. And for what intent and cause

does he say, “Fear not ye?” First he delivers them from the
dread, and then tells them of the resurrection. And the ye
is of one showing them great honor, and indicating, that
extreme punishment awaits them that had dared to do,
what the others had dared, except they repented. For to be
afraid is not for you, he means, but for them that crucified
Him.
Having delivered them then from the fear both by his
words, and by his appearance (for his form he showed
bright, as bearing such good tidings), he went on to say, “I
know that you seek Jesus the Crucified.” And he is not
ashamed to call Him “crucified;” for this is the chief of the
blessings.
“He is risen.” Matthew 28:6 Whence is it evident? “As He
said.” So that if you refuse to believe me, he would say,
remember His words, and neither will you disbelieve me.
Then also another proof, “Come and see the place where
He lay.” For this he had lifted up the stone, in order that
from this too they might receive the proof. “And tell His
disciples, that you shall see Him in Galilee.” And he
prepares them to bear good tidings to others, which thing
most of all made them believe. And He said well “in
Galilee,” freeing them from troubles and dangers, so that
fear should not hinder their faith.
“And they departed from the sepulchre with fear and joy.”
Why could this be? They had seen a thing amazing, and
beyond expectation, a tomb empty, where they had before
seen Him laid. Wherefore also He had led them to the
sight, that they might become witnesses of both things,
both of His tomb, and of His resurrection. For they
considered that no man could have taken Him, when so
many soldiers were sitting by Him, unless He raised up
Himself. For this cause also they rejoice and wonder, and
receive the reward of so much continuance with Him, that

they should first see and gladly declare, not what had been
said only, but also what they beheld.
3. Therefore after then they had departed with fear and
joy, “Behold, Jesus met them, saying, All hail.” But “they
held Him by the feet,” and with exceeding joy and gladness
ran unto Him, and received by the touch also, an infallible
proof, and full assurance of the resurrection. “And they
worshipped Him.” What then says He? “Be not afraid.”
Again, He Himself casts out their fear, making way for
faith, “But go, tell my brethren, that they go into Galilee,
and there shall they see me.” Mark how He Himself sends
good tidings to His disciples by these women, bringing to
honor, as I have often said, that sex, which was most
dishonored, and to good hopes; and healing that which
was diseased.
Perchance some one of you would wish to be like them, to
hold the feet of Jesus; ye can even now, and not His feet
and His hands only, but even lay hold on that sacred head,
receiving the awful mysteries with a pure conscience. But
not here only, but also in that day you shall see Him,
coming with that unspeakable glory, and the multitude of
the angels, if you are disposed to be humane; and you
shall hear not these words only, “All hail!” but also those
others, “Come ye blessed of my Father, inherit the
kingdom prepared for you before the foundation of the
world.” Matthew 25:34
Be therefore humane, that you may hear these things; and
you women, that wear gold, who have looked on the
running of these women, at last, though late, lay aside the
disease of the desire for golden ornaments. So that if you
are emulous of these women, change the ornaments which
you wear, and clothe yourselves instead with almsgiving.
What is the use, I pray you, of these precious stones, and
of the garments spangled with gold? “My soul,” you say, “is
glad, and is pleased with these things.” I asked you the

profit, but you tell me the hurt. For nothing is worse than
being taken up with these things, and delighting in them,
and being riveted to them. For more bitter is this grievous
slavery, when any one finds delight even in being a slave.
For in what spiritual matter will she ever be diligent as she
ought; when will she laugh to scorn, as she should, the
things of this world, who thinks it a worthy matter for joy,
that she has been chained in gold? For he that continues in
prison, and is pleased, will never desire to be set free; as
indeed neither will this woman; but as having become a
kind of captive to this wicked desire, she will not endure so
much as to hear spiritual language with becoming desire
and diligence, much less to engage in such work.
What then is the profit of these ornaments and this luxury?
I pray you. “I am pleased with them,” you say. Again you
have told of the hurt and the ruin. “But I enjoy also,” you
say, “much honor from the beholders.” And what is this?
This is the occasion of another destruction, when you are
lifted up to haughtiness, to arrogance. Come now, since
you have not told me of the profit, bear with me while I tell
you of the mischiefs. What then are the mischiefs resulting
therefrom? Anxiety, which is greater than the pleasure.
Wherefore many of the beholders, these I mean of the
grosser sort, derive more pleasure from it than she who
wears the gold. For thou indeed deckest yourself with
anxiety, but they, without this, feast their eyes.
Moreover, there are other things again, the debasing of the
soul, the being looked upon with envy on all sides. For the
neighboring women stung by it, arm themselves against
their own husbands, and stir up against you grievous wars.
Together with these things, the fact that all one's leisure
and anxiety are spent on this object, that one does not
apply one's self earnestly to spiritual achievements; that
one is filled with haughtiness, arrogance, and vainglory;
that one is riveted to the earth, and loses one's wings, and
instead of an eagle, becomes a dog or a swine. For having

given up looking up into Heaven, and flying there, you
bend down to the earth like the swine, being curious about
mines and caverns, and having an unmanly and base soul.
But do you, when you appear, turn towards you the eyes of
them at the market-place? Well then; for this very reason,
you should not wear gold, that you may not become a
common gazing stock, and open the mouths of many
accusers. For none of those whose eyes are toward you
admires you, but they jeer at you, as fond of dress, as
boastful, as a carnal woman. And should you enter into a
church, you go forth, without getting anything but
countless leers, and revilings, and curses, not from the
beholders only, but also from the prophet. For straightway
Isaiah, that has the fullest voice of all, as soon as he has
seen you, will cry out, “These things says the Lord against
the princely daughters of Sion; because they walked with a
lofty neck, and with winkings of the eyes, and in their
walking, trailing their garments, and mincing at the same
time with their feet; the Lord shall take off their bravery,
and instead of a sweet smell there shall be dust, and
instead of a stomacher, you shall gird yourself with a
cord.” 1 Timothy 2:9
These things for your gorgeous array. For not to them only
are these words addressed, but to every woman that does
like them. And Paul again with him stands as an accuser,
telling Timothy to charge the women, “not to adorn
themselves with braided hair, or gold, or pearls, or costly
array.” So that everywhere the wearing of gold is hurtful,
but especially when you are entering into a church, when
you pass through the poor. For if you were exceedingly
anxious to bring an accusation against yourself, you could
not put on any other array than this visage of cruelty and
inhumanity.
4. Consider at any rate how many hungry bellies you pass
by with this array, how many naked bodies with this
satanical display. How much better to feed hungry souls,

than to bore through the lobes of your ears, and to hang
from them the food of countless poor for no purpose or
profit. What? Is to be rich a commendation? What? Is to
wear gold a praise? Though it be from honest earnings that
these things are put on you, even so what you have done
is a very heavy charge against you; but when it is
moreover from dishonesty, consider the exceeding
greatness of it.
But do you love praises and honor? Strip yourself therefore
of this ridiculous clothing, and then all will admire you;
then shall you enjoy both honor and pure pleasure; since
now at any rate you are overwhelmed with jeers, working
for yourself many causes of vexation arising out of these
things. For should any of these things be missing, consider
how many are the evils that have their birth therefrom,
how many maidservants are beaten, how many men put to
trouble, how many led to execution, how many cast into
prison. And trials arise hence, and actions, and countless
curses and accusations against the wife from the husband,
against the hus band from her friends, against the soul
from itself. “But it will not be lost.” In the first place, this is
not easy to secure, but even if it be kept safe constantly,
yet by being kept, it occasions much anxiety and care and
discomfort, and no advantage.
For what kind of profit arises from hence to the house?
What advantage to the woman herself who wears it? No
advantage indeed, but much unseemliness, and accusation
from every quarter? How will you be able to kiss Christ's
feet, and cling to them, when thus dressed? From this
adorning He turns away. For this cause He vouchsafed to
be born in the house of the carpenter, or rather not even in
that house, but in a shed, and a manger. How then will you
be able to behold Him, not having beauty that is desirable
in His eyes, not wearing the array that is lovely before
Him, but what is hateful. For he that comes unto Him must

not deck himself out with such garments, but be clothed
with virtue.
Consider what after all these jewels are. Nothing else than
earth and ashes. Mix water with them, and they are clay.
Consider and be ashamed to make clay your master,
forsaking all, and abiding by it, and carrying and bearing it
about, even when you enter into a church, when most of
all you ought to flee from it. For neither for this cause was
the church built, that you should display therein these
riches, but spiritual riches. But you, as though thou were
entering into a pompous procession, thus deckest yourself
out on every side, imitating the women on the stage, even
so do you carry about in profusion that ridiculous mass.
Therefore, I tell you, you come for mischief to many, and
when the congregation is dismissed, in their houses, at
their tables, one may hear the more part describing these
things. For they have left off saying, thus and thus said the
prophet and the apostle, and they describe the costliness
of your garments, the size of your precious stones, and all
the other unseemliness of them that wear these things.
This makes you backward in almsgiving, and your
husbands. For one of you would not readily consent to
break up one of these ornaments to feed a poor man. For
when you would choose even yourself to be in distress
rather than to behold these things broken to pieces, how
should you feed another at the cost of them?
For most women feel towards these things, as to some
living beings, and not less than towards their children.
“God forbid,” you say. Prove me this then, prove it by your
works, as now at least I see the contrary. For who ever of
those that are completely taken captive, by melting down
these things, would rescue a child's soul from death? And
why do I say a child's? Who has redeemed his own soul
thereby, when perishing? Nay, on the contrary, the more
part even set it to sale for these things every day. And

should any bodily infirmity take place, they do everything,
but if they see their soul depraved, they take no such
pains, but are careless both about their children's soul, and
their own soul, in order that these things may remain to
rust with time.
And while you are wearing jewels worth ten thousand
talents, the member of Christ has not the enjoyment so
much as of necessary food. And whereas the common Lord
of all has imparted to all alike of heaven, and of the things
in Heaven, and of the spiritual table, thou dost not impart
to Him even of perishing things, on purpose that you may
continue perpetually bound with these grievous chains.
Hence the countless evils, hence the fornications of the
men, when you prepare them to cast off self-restraint,
when you teach them to take delight in these things with
which the harlot women deck themselves. For this cause
they are so quickly taken captive. For if you had instructed
him to look down upon these things, and to take delight in
chastity, godly fear and humility, he would not have been
so easily taken by the shafts of fornication. For the harlot is
able to adorn herself in this way even to a greater degree
than this, but with those other ornaments not so.
Accustom him then to take delight in these ornaments,
which he cannot see placed on the harlot. And how will you
bring him into this habit? If you take off these, and put on
those others, so shall both your husband be in safety, and
thou in honor, and God will be propitious to you, and all
men will admire you, and you will attain unto the good
things to come, by the grace and love towards man of our
Lord Jesus Christ, to whom be glory and might, world
without end. Amen.

Preek 89 over Mattheüs
Mat. XXVII. 62-64 .

“ Nu is de volgende dag, dat de dag na de voorbereiding,
de belangrijkste priesters en de Farizeeën gingen samen
tot Pilatus , zeggende: Heer, wij herinneren ons dat die
bedrieger zei, terwijl hij nog leefde , Na drie dagen zal ik
weer gaan stijgen. Command daarom dat het graf zeker
worden gesteld tot de derde dag, opdat Zijn discipelen
komen en stelen Hem weg, en zeggen tot het volk: Hij is
opgestaan uit de dood: zo zal de laatste dwaling zou
moeten zijn erger dan het eerste. ”
Overal bedrog deinst op zichzelf, en tegen zijn wil
ondersteunt de waarheid . En merk. Het was noodzakelijk
om te kunnen worden geloofd dat Hij stierf, en dat Hij is
opgewekt, en dat Hij werd begraven , en al deze dingen
worden teweeggebracht door Zijn vijanden. Zie, in ieder
geval, deze woorden voorzien getuigen aan elk van deze
feiten. “We herinneren ons,” dit zijn de woorden, “dat die
bedrieger zei, toen hij nog leefde,” (hij was dus nu dood),
“Na drie dagen heb ik stijgen weer. Command daarom dat
het graf worden verzegeld,” (Hij werd daarom begraven ),
“opdat Zijn discipelen komen en stelen Hem weg. ”Zodat
als het graf worden afgesloten, zal er geen oneerlijke
handelspraktijken zijn. Want er kon niet worden. Dus dan
is het bewijs van Zijn opstanding is onweerlegbaar door
wat je naar voren zijn gebracht geworden. Want omdat het
werd afgesloten, was er geen oneerlijke handelspraktijken.
Maar als er geen oneerlijke handelspraktijken, en het graf
werd leeg aangetroffen, zo is het openbaar, dat Hij is
opgestaan , duidelijk en onomstotelijk . Zie je, hoe zelfs
tegen hun wil zij strijden voor het bewijs van de waarheid ?
Maar let gij, ik bid u, de discipelen liefde van de waarheid ,
hoe ze te verbergen van ons geen van de dingen die
worden gezegd door zijn vijanden, hoewel zij beledigende
taal te gebruiken. Zie, in ieder geval, ze Hem zelfs een call
bedrieger , en deze mensen zijn niet zwijgen over dat.

Maar deze dingen tonen ook hun savageness (dat zelfs niet
bij zijn dood lieten ze gaan hun woede ), en deze mannen
eenvoudig en eerlijk karakter.
Maar het was de moeite waard om te onderzoeken met
betrekking tot dat punt ook, waar Hij zei: “Na drie dagen
heb ik opstaan weer? ”Voor één dit niet zo zou vinden
duidelijk vermeld, maar eerder het voorbeeld van Jona .
Zodat ze begrepen Zijn uitspraak, en van hun eigen wil
behandeld oneerlijk.
Wat zegt dat dan Pilatus ? “Je hebt een horloge; verzekert
het, als je kunt. En ze maakte het zeker, het afdichten van
de graf , en het instellen van het horloge. ” Hij lijdt niet de
soldaten alleen te dichten , want zoals de zaken van
geleerd te hebben van Christus , niet langer bereid om
samen te werken met hen was hij. Maar om van ze af,
verdraagt hij dit ook, en zegt: “Weet gij verzegelen als je
wil, dat je het niet kan hebben in uw vermogen ligt om
anderen de schuld. ”Want als de soldaten alleen had
afgesloten, zouden ze hebben gezegd (hoewel het gezegde
onwaarschijnlijk en zou geweest zijn vals , maar toch net
als in de rest ze de kant geschoven schande, dus in dit ook
zij zouden hebben kunnen zeggen geweest), dat de
soldaten , te hebben gegeven tot het lichaam te worden
gestolen , gaf zijn discipelen gelegenheid om de
geschiedenis over zijn veinzen opstanding , maar nu met
zichzelf maakte het zeker, ze zijn niet in staat om zo veel
als dit te zeggen.
Zie je hoe ze arbeid voor de waarheid tegen hun wil ? Want
zij zich aan kwam Pilatus , vroeg zich dan zelf verzegeld,
het instellen van het horloge, om zo aanklagers, en
refuters één van een ander. En inderdaad, wanneer moeten
ze hebben gestolen Hem? Op de sabbat ? En hoe? Want
het was niet geoorloofd zozeer om uit te gaan. Exodus 16:29
En zelfs als ze het overtreden wet , hoe moeten ze gedurfd
hebben, die zo timide was, tevoorschijn te komen? En hoe

kunnen ze ook in staat zijn geweest om de menigte te
overtuigen geweest? Door te zeggen wat? Door te doen
wat? En van wat voor soort ijver konden ze hebben
gestaan ten behoeve van de doden? Verwacht wat
vergelding? Wat vergelding? Het zien van Hem nog leefde
en alleen in beslag genomen, hadden ze gevlucht; en na
Zijn dood waren ze waarschijnlijk te vrijmoedig in Zijn
naam spreken, tenzij Hij was opgestaan weer? En hoe
moeten deze dingen redelijk? Daarvoor waren ze niet
bereid of in staat om een veinzen opstanding , dat niet
heeft plaatsgevonden, is duidelijk van hier. Hij
verhandelingen hen veel van een opstanding op en sprak
steeds, zoals ook deze zeer mannen hebben verklaard, “Na
drie dagen heb ik stijgen weer. ”Indien dan hij niet weer
opstond, het is heel duidelijk dat deze mannen (te zijn
bedrogen en vijanden gemaakt om een hele natie omwille
van Hem, en tot stand komen zonder huis en zonder stad)
zouden hebben verafschuwd Hem, en zou niet bereid zijn
geweest te investeren Hem met zo'n heerlijkheid ; zo te
zijn geweest bedrogen, en zijn gevallen in de grootst
mogelijke gevaren op zijn rekening. Daarvoor zouden ze
niet eens in staat zijn geweest, tenzij de opstanding was
geweest ware , om het te veinzen, doet dit niet zozeer als
noodzaak redeneren.
Want wat waren ze ervan overtuigd? In de
scherpzinnigheid van hun redeneringen? Nay van alle
mensen ze waren de meest ongeletterde. Maar in de
overvloed van hun bezittingen ? Neen, ze hadden geen
personeel noch schoenen. Maar in het onderscheid van hun
ras? Neen, waren ze betekenen, en van de gemiddelde
voorouders. Maar in de grootheid van hun land? Neen, ze
waren van obscure plaatsen. Maar in hun eigen nummers?
Neen, ze waren niet meer dan elf, en zij werden verstrooid.
Maar in hun Master beloften? Wat voor beloften? Want als
hij niet zijn gestegen opnieuw, noch zou zij zijn
waarschijnlijk te vertrouwen door hen. En hoe moeten ze
een verwoede mensen verduren. Want als het hoofd van

hen doorstaan niet de woorden van een vrouw , terwijl u
de deur, en als al de rest ook, bij het zien van Hem
gebonden, verstrooid waren, hoe moeten ze hebben
gedacht te lopen tot aan de einden der aarde, en planten
een geveinsde verhaal van een wederopstanding ? Want
als hij bestond niet een vrouw bedreiging, en ze niet zozeer
als de aanblik van obligaties, hoe konden zij tegen de
koningen en vorsten, en naties, waar de zwaarden waren,
en te staan roosters , en ovens, en tien duizend doden dag
per dag, tenzij ze hadden het voordeel van de kracht en de
genade van Hem, die weer opstond? Dergelijke wonderen
en zo veel gedaan waren, en geen van deze dingen deed
de joden beschouwen, maar Hem gekruisigd, die hen had
gedaan, en ze waren waarschijnlijk te geloven dat deze
mensen aan hun loutere woord over een opstanding ? Deze
dingen zijn niet, ze zijn niet zo, maar de macht van Hem,
die weer opstond, bracht hen te passen.
2. Maar Mark, ik bid u, hun ambacht, hoe belachelijk het is.
“We herinneren ons,” dit zijn hun woorden, “dat die
bedrieger zei, toen hij nog in leven was, na drie dagen heb
ik stijgen weer. ”Maar als hij een bedrieger , en boastfully
uitte leugen , waarom ben je bang en lopen heen en weer,
en het gebruik van zo veel ijver? We zijn bang , het is
antwoordde, opdat misschien de discipelen te stelen hem
weg en bedriegen de menigte. En toch is bewezen geen
kans te hebben. Malice , echter, is een ding omstreden en
schaamteloos, en probeert wat onredelijk is.
En zij bevelen het zeker te worden gemaakt voor drie
dagen, als strijdende voor doctrines , en willende bewijzen
dat vóór die tijd ook Hij was een bedrieger , en ze uit te
breiden hun boosheid zelfs Zijn graf. Om deze reden Toen
stond hij op eerder, dat zij niet zou kunnen zeggen dat Hij
sprak valselijk en werd gestolen . Hiervoor zijn de
stijgende vroeg, stond open voor geen kosten, maar om
later vol achterdocht zou zijn geweest. Want als hij niet
opgestaan toen, toen ze daar zaten, en het kijken, maar

toen ze na drie dagen had teruggetrokken, zouden ze iets
te zeggen, en tegen te spreken, hoewel dwaas hebben
gehad. Om deze reden dan Hij verwacht de tijd . Want het
was aan de opstanding dient plaats te vinden, terwijl ze
door zaten en kijken. Daarom is het ook geschikt was het
moet plaatsvinden binnen de drie dagen, want als het was
geweest toen ze voorbij waren, en de mannen hadden
teruggetrokken, de zaak zou zijn met argwaan bekeken.
Waarom Hij ook konden ze verzegelen te doen, waar ze
gelijkgestemde waren, en soldaten zaten er omheen.
En ze gaf niet over het doen van deze dingen, en werken
op een sabbatdag , maar ze zagen er één object alleen hun
eigen slechte doeleinden, als door dat ze om te slagen; dat
was een teken van extreme dwaasheid, en van angst nu
sterk dismaying hen. Want zij die Hem in beslag genomen,
wanneer het leven, zijn bang van hem toen dood. En toch,
als hij slechts een man was geweest, hadden ze reden om
te laten nemen moed . Maar dat ze kunnen leren, dat toen
ook levende Hij verdroeg van Zijn eigen wil , wat Hij heeft
doorstaan; ziet, zowel een zeehond , een steen en een
horloge, en ze waren niet in staat om hem vast te houden.
Maar er was een gevolg alleen, dat de begrafenis werd
gepubliceerd, en de opstanding daardoor bewezen . Want
inderdaad zat soldaten door, en de Joden zijn op het
horloge.
“Maar in het einde van de sabbat , als het begon te lichten,
tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena
en de andere Maria om het te zien graf . En ziet, er was
een grote aardbeving. Voor een engel van de Heer daalde
uit de hemel , kwam toe, en wentelde de steen af van de
deur van het graf, en ging erop zitten. Zijn uiterlijk was als
een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.”
Na de opstanding kwam de engel . Daarom toen kwam hij,
en nam de steen weg? Vanwege de vrouwen , want zij zelf
hadden hem toen in het geziene graf . Daarom dat zij

zouden geloven dat Hij was opgestaan opnieuw, zij zien het
graf leegte van het lichaam. Om deze reden verwijderde hij
de stenen, om deze reden ook een aardbeving plaats vond,
dat zij grondig kunnen worden gewekt en wakker. Want zij
waren gekomen om olie op Hem, en deze dingen werden
gedaan 's nachts, en het is waarschijnlijk dat sommige ook
slaperig was geworden. En voor wat opzet en oorzaak zegt
hij, “vreest niet!? ” Eerst geeft hij ze van de schrik, en dan
vertelt ze van de opstanding . En de ye is een blijk geeft
hen veel eer , en aangeeft, dat extreme straf hen dat had
durven doen wacht, wat de anderen had durven, behalve
dat ze zich bekeerd . Voor zijn bang dat is niet voor jou, hij
bedoelt, maar voor hen die Hem gekruisigd.
Hebben ze dan verlost van de angst , zowel door zijn
woorden, en door zijn verschijning (voor zijn vorm toonde
hij helder, als met dergelijke goede tijdingen), ging hij
verder met te zeggen, “ik weet dat je zoekt Jezus de
Gekruisigde . ” En hij is niet beschaamd om hem te bellen
“gekruisigd; ”want dit is de chef van de zegeningen .
“Hij is opgestaan . ” Mattheüs 28: 6 Vanwaar is het duidelijk?
“Zoals hij zei. ”Dus dat als je weigert te geloven me, zou
hij zeggen, herinneren Zijn woorden, en geen van beide zal
je me niet geloven. Dan ook een ander bewijs , “Kom en
zie de plaats waar hij lag . ” Daarvoor had hij hief de
steen, zodat vanaf dit ook zij zouden het ontvangen
bewijs . “En vertel Zijn discipelen , dat je Hem zullen zien
Galilea . ” En hij bereidt hen te dragen goede tijdingen aan
anderen, die wat de meeste van hen geloven . En Hij zei
goed “in Galilea ,” hen te bevrijden van problemen en
gevaren, zodat de angst niet hun weg mag staan geloof .
“En ze vertrokken uit het graf met angst en vreugde . ”
Waarom zou dit zijn? Zij hadden gezien iets geweldig, en
boven verwachting, een leeg graf, waar ze hem eerder
gelegd had gezien. Daarom ook had hij leidde hen naar de
ogen, opdat zij getuigen van beide dingen kunnen worden,

zowel van Zijn graf, en Zijn opstanding . Want als ze dat
niemand hem kon hebben genomen, wanneer zoveel
soldaten zaten door Hem, tenzij Hij hief up Zelf. Om deze
reden ook zij zich verheugen en verwondering, en de
beloning van zoveel voortzetting ontvangen met Hem, dat
ze eerst moeten zien en graag te verklaren, niet wat er
was alleen gezegd, maar ook wat ze zagen.
3. Daarom na dan ze waren vertrokken met angst en
vreugde , “Zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest
gegroet. ”Maar “zij hield hem bij de voeten,” en met meer
dan vreugde en blijdschap liep tot Hem, en door de
aanraking ook, een kreeg onfeilbaar bewijs , en de
volledige zekerheid van de opstanding . “En zij ”“aanbaden
”“Hem. ”Wat dan zegt hij? “Wees niet ”“bang ”“.
”Nogmaals, Hijzelf drijft hun angst , om plaats te maken
voor het geloof , “maar ga heen, zeg tegen mijn broeders,
dat zij gaan in ”“Galilea”“ , en aldaar zullen zij Mij zien.
”Mark hoe hij zichzelf stuurt goede tijdingen aan Zijn
discipelen door deze vrouwen , dat het om te eren , zoals
ik vaak heb gezegd, dat seks, dat was het meest onteerd,
en goede hoop ; en helende dat die ziek was.“”“”“”
Misschien iemand van jullie zou willen zijn zoals zij, aan de
voeten van houden Jezus ; gij kunt zelfs nu, en niet Zijn
voeten en Zijn handen alleen, maar zelfs vast te houden op
die heilige hoofd, het ontvangen van de vreselijke
geheimen met een zuiver geweten . Maar niet alleen hier,
maar ook op die dag zult gij Hem zien, komen met die
onuitsprekelijke heerlijkheid , en de menigte van de
engelen , als je zijn geplaatst humaan te zijn; en gij zult
niet alleen deze woorden te horen, “All hail! ”maar ook die
anderen, “Komt gezegende mijns Vaders, beërft het
koninkrijk , dat u bereid voor de grondlegging der wereld. ”
Matthew 25:34

Wees daarom humane, dat u deze dingen te horen; en je
vrouwen , dat goud te dragen, die gezien hebben op de

werking van deze vrouwen , ten slotte, hoewel te laat, leg
afgezien van de ziekte van het verlangen naar gouden
sieraden. Dus dat als je wedijverende daarvan zijn
vrouwen , wijzigt u de sieraden die je draagt, en zich
kleden in plaats daarvan met het geven van aalmoezen .
Wat is het nut, ik bid u, van deze edelstenen, en van de
kledingstukken bezaaid met goud? “Mijn ziel ,” je zegt, “is
blij, en is blij met deze dingen. ”Ik vroeg je de winst, maar
je me vertellen de pijn. Want er is niets erger dan in beslag
genomen door deze dingen, en behagen in hen, en wordt
vastgeklonken aan hen. Voor meer bitter is dit pijnlijke
slavernij , wanneer iemand vindt verrukking zelfs in het
zijn een slaaf . Want in welke geestelijke kwestie zal ze ooit
ijverig als zij zou; wanneer zal ze uitlachen, zoals ze zou
moeten, de dingen van deze wereld, die denkt dat het een
waardige zaak voor vreugde , dat ze is geketend in goud?
Want die blijft in gevangenis , en is blij, zal nooit verlangen
om bevrijd te worden; als inderdaad noch zal deze vrouw ;
maar als een soort gevangene geworden om deze
goddeloze verlangen, zal ze niet zozeer verdragen om te
horen geestelijke taal met steeds verlangen en toewijding,
veel minder deel te nemen aan deze werkzaamheden.
Wat is dan de winst van deze ornamenten en deze luxe? Ik
bid u. “Ik ben blij met hen,” zeg je. Ook hier hebben
verteld van de pijn en de ondergang. “Maar ik geniet ook,”
zeg je, “veel eer van de toeschouwers. ”En wat is dit? Dit is
naar aanleiding van een andere vernieling, wanneer u zich
opgetild tot hoogmoed , tot arrogantie . Kom nu, omdat je
me niet van de winst hebben verteld, geduld met mij,
terwijl ik u vertellen over de kwaden. Wat zijn dan de
mischiefs daaruit voortvloeiende? Angst , die groter is dan
het plezier. Daarom veel van de toeschouwers, die ik
bedoel van de grovere soort, ontlenen meer plezier van
dan zij die het goud draagt. Want gij inderdaad deckest zelf
met angst, maar ze, zonder dat dit, feest hun ogen.

Bovendien, er zijn andere dingen weer, de vernederende
van de ziel , het wezen zag met afgunst aan alle kanten.
Voor de naburige vrouwen gestoken door het, wapenen
tegen hun eigen mannen, en roer tegen u pijnlijke
oorlogen . Samen met deze dingen, het feit dat al zijn vrije
tijd en angst worden besteed aan dit object, dat men niet
zijn zelf ernstig toepassing op geestelijke prestaties; dat is
gevuld met hoogmoed , arrogantie en ijdelheid; dat men
vastgeklonken aan de aarde, en verliest je vleugels, en in
plaats van een adelaar, wordt een hond of een zwijn. Voor
het hebben opgegeven opzoeken in de hemel , en vliegen
er, je bukken om de aarde, zoals de zwijnen, die
nieuwsgierig naar mijnen en grotten, en met een eerloos
en basis ziel . Maar weet je, als je verschijnen, draai naar u
toe de ogen van hen op de markt-plaats? Nou dan; voor dit
zeer reden , moet je niet dragen van goud, dat je niet een
gewone schouwspel kunnen worden, en open de monden
van vele aanklagers. Voor geen van hen wier ogen zijn in
de richting van je dat je bewondert, maar ze beschimpen u
als dol op kleding, zo opschepperig, als een vleselijke
vrouw . En mocht je in een Enter kerk , ga je vooruit,
zonder dat alles behalve talloze Leers en scheldwoorden en
vloeken , niet van de toeschouwers alleen, maar ook van
de profeet . Voor terstond Jesaja , dat het heeft volle stem
van allen, zodra hij je heeft gezien, zal uitroepen: “Dit zegt
de Heer tegen de prinselijke dochters van Sion; omdat ze
liep met een hoge nek en met winkings van de ogen, en de
voet, trailing hun kleren en fijnhakken tegelijkertijd met
hun voeten; de Heer zal doen hun moed , en in plaats van
een zoete geur er zal stof zijn, en in plaats van een lijfje ,
zal je jezelf omgorden met een koord. ” 1 Timothy 2: 9
Deze dingen voor je prachtige array. Want niet om ze
alleen zijn deze woorden gericht, maar om iedere vrouw
die doet als zij. En Paul opnieuw met hem staat als een
aanklager, vertelt Timothy aan het laden vrouwen , “niet
om zich te tooien met gevlochten haar, of goud, of paarlen,
of kostelijke array. ” Zodat overal het dragen van goud is

pijnlijk, maar vooral wanneer u het aangaan van een kerk ,
wanneer je door de pas armen . Want als je zeer te
popelen om een aanklacht tegen jezelf te brengen waren,
kon je niet op een andere serie dan dit gezicht van
wreedheid en onmenselijkheid.
4. Denk in ieder geval hoeveel hongerige buiken aan je
voorbij gaan met deze array, hoeveel naakte lichamen met
deze satanisch display. Hoeveel beter om hongerigen te
voeden zielen , dan te vervelen door de lobben van je oren,
en om op te hangen van hen het eten van talloze slecht
voor geen enkel doel of winst. Wat? Is te zijn rijk een
eervolle vermelding? Wat? Is om te dragen goud een lof?
Hoewel het zijn van eerlijke winst dat deze dingen over u
te zetten, zelfs dus wat je hebt gedaan is een zeer zware
aanklacht tegen u; maar als het is bovendien van
oneerlijkheid, rekening houden met de uitnemende
grootheid ervan.
Maar weet u houdt lof en eer ? Ontdoe jezelf dan van deze
belachelijke kleding, en dan zal je bewondert; dan zult u
genieten van zowel eer en puur plezier; omdat nu in ieder
geval u overweldigd door gejoel, het werken voor jezelf
vele oorzaken van ergernis die voortkomen uit deze
dingen. Voor Mocht een van deze dingen ontbreken,
bedenkt hoeveel zijn de kwaden die hun geboorte daaruit,
hoeveel dienstmaagden worden geslagen, hoeveel mensen
om problemen, hoeveel heeft geleid tot de uitvoering,
hoeveel cast in kunt plaatsen gevangenis . En proeven
ontstaan dus, en acties , en talloze vloeken en
beschuldigingen tegen de vrouw uit de man, tegen de hus
band van haar vrienden, tegen de ziel van zichzelf. “Maar
het zal niet verloren gaan. ”In de eerste plaats, dit is niet
eenvoudig om vast te houden, maar zelfs als het veilig
constant worden gehouden, maar door te worden
gehouden, gelegenheden veel angst en zorg en ongemak,
en geen voordeel.

Voor welke van de winst komt voort uit vandaar naar het
huis? Wat voordeel voor de vrouw zelf die ze draagt? Geen
voordeel inderdaad, maar veel onbetamelijkheid, en de
beschuldiging van alle kanten? Hoe zult u in staat zijn om
te kussen van Christus voeten en klampen zich vast aan
hen, wanneer aldus gekleed? Vanuit deze versiering keert
hij zich. Om deze reden Hij geschonken om geboren te
worden in het huis van de timmerman, of liever zelfs niet
in dat huis, maar in een schuur en een kribbe . Hoe dan zul
je in staat zijn om Hem te aanschouwen, het niet hebben
van schoonheid die wenselijk is in zijn ogen, het niet
dragen van de array die is mooi voor Hem, maar wat is
hatelijk . Want hij die komt Hem mag niet dek zich met
dergelijke kledingstukken, maar bekleed worden met
deugd .
Bedenk wat na al die juwelen zijn. Niets anders dan de
aarde en as. Meng water met hen, en ze zijn klei.
Overweeg en beschaamd zijn om klei te maken uw
meester, het verzaken van alle, en met inachtneming van
het, en het dragen van en het dragen van het ongeveer,
zelfs als je in een Enter kerk , toen de meeste van alles
wat je moet ervan te vluchten. Want ook voor deze zaak
was de kerk gebouwd, dat je daarin moet worden
weergegeven deze rijkdom , maar spirituele rijkdom . Maar
u, alsof gij werden jezelf aangaan van een pompeuze stoet,
aldus deckest uit aan alle kanten, het nabootsen van de
vrouwen op het podium, zelfs zodat je meedragen in
overvloed die belachelijke massa.
Daarom zeg ik u, u komt voor onheil te veel, en als de
vergadering wordt verworpen, in hun huizen, op hun tafels,
kan men het grootste gedeelte beschrijven van deze
dingen te horen. Want ze af te zeggen hebben verlaten, zo
en zo heeft de profeet en apostel , en ze beschrijven de
kostbaarheid van uw kleding, de grootte van uw
edelstenen, en alle andere onbetamelijkheid van hen, die
deze dingen dragen.

Dit maakt het u achteruit in het geven van aalmoezen , en
uw man. Voor een van je zou niet gemakkelijk akkoord te
breken één van deze ornamenten op een feed arme man.
Want als je zelfs je zou kiezen om in nood in plaats van om
deze dingen in stukken gebroken ziet, hoe moet je voedt
een ander ten koste van hen?
Voor de meeste vrouwen voelen ten opzichte van deze
dingen, om enige levende wezens, en niet minder dan in
de richting van hun kinderen. “God verhoede,” zeg je.
Bewijs me dit dan bewijzen door uw werken, zoals nu in
ieder geval het tegendeel zie ik. Voor die ooit van degenen
die volledig gevangen worden genomen, door smelten deze
dingen, zou een kind te redden ziel van de dood? En
waarom moet ik zeggen dat een kind? Wie heeft verlost
zijn eigen ziel waardoor, wanneer vergaan? Neen,
integendeel, hoe meer deel te stellen het zelfs op de
verkoop van deze dingen elke dag. En mocht enig
lichamelijk gebrek plaatsvinden, ze doen alles, maar als ze
zien dat hun ziel verdorven, nemen ze niet zoveel moeite,
maar zijn onzorgvuldig beide over hun kinderen ziel , en
hun eigen ziel , opdat deze dingen blijven roesten met
tijd .
En terwijl u het dragen van juwelen waard tienduizend
talenten, het lid van Christus heeft niet het genot zozeer
als van noodzakelijk voedsel. En terwijl de
gemeenschappelijke Heer van al heeft meegedeeld aan alle
gelijk van de hemel , en van de dingen die in de hemel , en
van de geestelijke tafel, Gij niet te geven aan Hem zelfs
ten onder te gaan dingen op doel dat je voortdurend
kunnen blijven gebonden met deze pijnlijke ketens.
Vandaar de ontelbare kwaden , vandaar de hoererij van de
mannen , als je ze voor te bereiden zelfbeheersing af te
werpen, als je ze leren om genoegen te nemen aan deze
dingen waarmee de hoer vrouwen dek zelf. Om deze reden
zijn ze zo snel gevangen genomen. Want als je hem had

opgedragen om neer te kijken op deze dingen, en tot grote
vreugde in te nemen kuisheid , goddelijke angst en
nederigheid , dat hij niet zou zijn zo gemakkelijk genomen
door de assen van ontucht. Voor de hoer is in staat om
zichzelf te versieren op deze manier zelfs tot een grotere
mate dan dit, maar met die andere versieringen niet zo.
Gewennen hem vervolgens naar genoegen te nemen aan
deze ornamenten, die hij niet op de hoer kunt zien
geplaatst. En hoe ga je hem brengen in deze gewoonte ?
Als u opstijgen deze, en op die anderen, zo zal zowel uw
echtgenoot te zijn in veiligheid, en gij in de eer , en God
zal gunstig zijn voor u en alle mensen zullen je bewondert,
en gij zult komen tot de goede dingen te komen, door de
genade en liefde in de richting van de mens van onze Heer
Jezus Christus , aan wie zijn glorie en macht, wereld
zonder einde. Amen .

