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Ralph Venning (ca.1621-1674),
zijn leven en zijn werk
‘All the beauty of the world, ‘t is but skin deep’ [Al de schoonheid
van de wereld is maar betrekkelijk (letterlijk: niet dikker dan de
huid)], is een uitspraak die wel wordt toegeschreven aan William
Shakespeare, maar die eigenlijk afkomstig is van de puriteinse
prediker en schrijver Ralph Venning. Zij komt voor in zijn boek
The Orthodoxe Paradoxes (1650). Zo is er nog een kenmerkende spreuk van hem bekend, die vrij vertaald luidt: ’Wereldse
rijkdom is als noten. Vele doeken worden stukgetrokken om ze
te breken, menige tand wordt gebroken om ze te kraken, maar
geen buik wordt gevuld door ze te eten.’ Levenswijsheid was
hem niet vreemd. In zijn korte leven is hij getuige geweest van de
betrekkelijkheid van het aardse goed en van het menselijk leven.
Tijdens zijn predikantschap in Londen maakte hij twee rampen
mee, die duizenden het leven kostten of hen van huis en haard
verdreven: ‘The Great Plague’, de pestepidemie in 1665, en ‘The
Great Fire’, de grote stadsbrand een jaar later.
Ralph Venning werd omstreeks 1621 (het exacte jaartal is niet
bekend), als zoon van Francis en Joan Venning, in Devonshire in
het zuidwesten van Engeland geboren. Waarschijnlijk was Kingsteignton in dit graafschap zijn geboorteplaats, maar zekerheid
hierover bestaat niet. Wel is bekend dat hij de eerste bekeerling
was van George Hughes, de puriteinse ‘vicar’ van Tavistock, een
stadje aan de zuidkant van Dartmoor Forest, ook in Devon. Toen
Hughes hier predikant werd, was de bevolking erg onwetend
en zorgeloos, maar na verloop van tijd droeg zijn prediking veel
vrucht tot bekering. Tavistock maakte een complete reformatie door die de gehele stad op z’n kop zette. Het is bekend dat
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behalve Venning nog twee jongemannen onder zijn bediening tot
geloof kwamen die later predikant werden.
Venning kreeg zijn opleiding aan het bekende Emmanuel College
in Cambridge. Hij werd hier op 1 april 1643 als ‘sizar’, zoals aankomende studenten toen genoemd werden, aangenomen, kreeg
drie jaar later zijn bachelorgraad (BA) en voltooide in 1650 zijn
masteropleiding (MA). Daarna werd hij tot ‘lecturer’ (te vergelijken met hulpprediker) benoemd aan de St. Olave’s kerk in
de SilverStreet van Southwark, een stadsdeel van Londen ten
zuiden van de Theems, waar hij als prediker een grote reputatie verkreeg. Hij trouwde met Hannah, weduwe van John Cope
uit Londen. Hun huwelijk werd gezegend met een zoon en een
dochter.
Deze jaren van zijn bediening in Londen waren een bloeitijd
voor de Puriteinen, die niet langer vervolgd werden maar in de
Anglicaanse staatskerk ongehinderd hun principes konden verdedigen. Jammer genoeg werd hun kracht gebroken door onderlinge verschillen over de kerkregering. Eerst hadden de presbyterianen kerkelijke en politieke zeggenschap, maar onder Oliver
Cromwell kregen de ‘Independents’ de macht. Venning behoorde
tot de laatste stroming, die de strikte zelfstandigheid van de
plaatselijke gemeente voorstond en kerkelijk gezag door middel
van classes en andere meerdere vergaderingen afwees.
Na de terugkomst van koning Karel II in 1660 veranderde de
situatie in Engeland ingrijpend. Deze herstelde de episcopale of
bisschoppelijke kerkregering en begon een vaak bloedige vervolging van de Puriteinen, die zich hiermee niet konden verenigen.
Zij werden ‘non-conformisten’ genoemd, vanwege hun afwijzing van de zogenaamde Act of Uniformity, die de episcopale
hiërarchie een wettelijke status toekende. Met ongeveer 2.000
collega’s verliet Venning noodgedwongen de kerk van zijn vade6
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ren. Zijn afscheidspreek in de parochiekerk van Southwark was
uit Hebreeën 10: 23, ‘Laat ons de onwankelbare belijdenis der
hoop vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw)’. Van
deze preek is een schets bewaard, waaruit blijkt hoe direct zijn
afscheidsboodschap was. Zo merkt hij op: ‘Houd Christus voor
ogen, houd Hem als Voorbeeld, dan zult u, dan kunt u niet verkeerd handelen.’
Alhoewel de weg naar de Staatskerk voor hem was afgesloten,
betekende dit niet dat hij met preken ophield. Hij werd voorganger van een gemeente van independenten, die in de Pewterers’
Hall in de Limestreet bijeen kwam. Hier bleef hij tot aan zijn
dood. Veel maakte hij in deze jaren van vervolging mee, hoewel
hij gevrijwaard bleef van gevangenschap. Zoals hierboven genoemd, maakte hij twee grote rampen mee, die in zijn geheugen
gegrift bleven: ‘The Great Plague’ en ‘The Great Fire’. Tijdens
de eerste ramp kwamen duizenden inwoners in de grote stad om.
Ter gelegenheid van deze vreselijke epidemie hield hij een serie
preken, waarin hij aangaf dat dit oordeel van God een gevolg is
van de zonde. Deze preken werden onder de titel Sin the Plague
of Plagues in 1669, vier jaren na de ramp, gepubliceerd. Zonder
omhalen confronteert hij de lezer met de bron van alle rampen en
ellende: de zonde als ongehoorzaamheid aan God. Hij schildert
vooral de afschuwelijkheid van de zonde, die het mensdom rijp
maakt voor tijdelijke en eeuwige oordelen. Naar puriteins gebruik besluit hij met een uitvoerige ‘vermaning en raadgeving’,
waarbij hij ernstig appelleert op het geweten en oproept tot berouw, belijdenis en bekering.
Venning heeft meer gelegenheidspreken gehouden. Zo hield
hij eens een preek ter gelegenheid van Guy Fawkes Day, 5 november 1605, toen het zogenaamde buskruitverraad in Londen
werd ontdekt. Rooms-katholieken hadden in dat jaar het plan
beraamd om de parlementsgebouwen in Londen met buskruit op
7
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te blazen en daarna de protestantse koning Jakobus van de troon
te verdrijven. Op deze wijze wilde Rome Engeland voor haar geloof herwinnen. Op het laatste moment werd de samenzwering
van Guy Fawkes en de zijnen ontdekt en kon een ware ramp worden voorkomen. Venning hield een herdenkingspreek in 1656 in
Londen en een jaar later kwam deze van de pers. De puriteinen
hadden een anti-roomse houding en deden al het mogelijke om
hun gemeenten voor de macht van Rome en voor roomse smetten
te behoeden. ‘Memory is a slippery thing’, zo merkte Venning op
om aan te geven dat het steeds nodig is om ingrijpende gebeurtenissen uit de geschiedenis voor het voetlicht te halen.
Venning was niet bepaald saai in zijn preken. John Edwards
schrijft in The Preacher (1705) over de stijl van zijn preken: ‘Hij
speelt met de zinnen en schept genoegen in ritme en de klank van
woorden.’ Deze pakkende stijl heeft hem populair gemaakt.
De puritein Venning was een volbloed protestant en calvinist,
wat vooral uit zijn nagelaten geschriften blijkt. Toch kon hij mild
zijn tegenover andersdenkenden. Bekend is dat hij John Goodwin, ‘een puriteinse arminiaan’, niet prees vanwege zijn remonstrantse opvattingen, maar hem toch hoogachtte vanwege zijn
bevorderen van persoonlijke godsvrucht. Venning merkt over
hem op: ‘…ik bevind dat een uitnemende geest hem beweegt
en doet handelen om de eer van God, de kracht van godzaligheid, en als gevolg daarvan het goede voor de mensen, in het bijzonder van christenen, te beogen…’ In dit spoor wilde hij ook
gaan. Bekend is zijn grote bewogenheid met de armen van het
volk. Hij gaf grote sommen geld weg om hun nood te helpen lenigen! Zijn collega van de gemeente van Alhallows the Great in
Londen, Robert Bragg, die zijn ‘lijkrede’ uitsprak (later in druk
uitgegeven), gewaagde van zijn grote gaven van hart en hoofd.
Venning overleed op 10 maart 1673 op de leeftijd van ongeveer
53 jaar. Zijn begrafenis vond plaats op het bekende kerkhof van
8
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non-conformisten in Londen, Bunhill Fields, tegenwoordig aan
de City Road gelegen.
Tijdens zijn leven liet hij preken die hij in 1654/55 in de St. Pauls
kathedraal van Londen had uitgesproken, in boekvorm verschijnen. Een bekend geschrift van hem verscheen in 1665 onder de
titel The Beauty of Holiness. Ook was hij een van de medewerkers van het Engelse Griekse woordenboek, dat in 1661 van de
pers kwam. Meer dan tien grotere en kleinere werken van zijn
hand kwamen van de pers.
Het boekje Learning in Christ’s School, dat handelt over ‘zuigelingen, kinderen, jongelingen en vaders’ in de genade, is in 1999
bij de bekende uitgever van puriteinse werken, ‘The Banner of
Truth Trust’ te Edinburgh, heruitgegeven. Eerder herdrukte zij
Sin the Plague of Plagues, de laatste keer onder de titel, The Sinfulness of Sin. Learning in Christ’s School is een bijzonder pastoraal geschrift dat veel nuttige raadgevingen geeft, zowel voor
kleinen als voor meer gevorderden in de genade. Zoals zovele puriteinen, is Ralph Venning een rechte zielendokter!
L.J. van Valen

GERAADPLEEGDE LITERATUUR
The Dictionary of National Biography, [digitale versie].
Samuel Palmer; The Nonconformist Memorial, deel I, [London
1802].
John Scott, Narratives of Two Families Exposed to the Great
Plague of London, [London 1832].
G.H. Pike, Ancient Meeting-houses or Memorial Pictures of
Nonconformity in Old London, [London 1870].
J.A. Jones, Bunhill Memorials, [London 1849].

9

!"!#$%&$'!$()*%%+$,-#$.*"/(01($#23/#''$$$:

56746748$$$4696:

!"!#$%&$'!$()*%%+$,-#$.*"/(01($#23/#''$$$46

56746748$$$4696:

Voorwoord van de auteur
Lezer,
Hoewel dat wat ik hier presenteer een nieuwigheid kan lijken,
hoop ik dat het de oude waarheid zal blijken te zijn. Want hoewel ik moet erkennen dat ik niemand tegengekomen ben die de
verschillende standen van de heiligen zo onderscheiden behandeld heeft, moet ik zeggen dat ik tot de overdenking ervan gekomen ben door personen van grote naam en waarde, zowel uit het
verleden als uit het heden, die ze zo nu en dan aangestipt hebben
in hun geschriften. Dat gaf mij de gelegenheid om dit onderwerp
grondiger te onderzoeken en er ook over te preken, vele jaren
geleden te Southwark. Ik prijs God dat dit goed ontvangen en
rijk gezegend werd, althans ik heb er redenen voor om dat te
geloven.
Over de eerste drie standen in de genade zal ik in dit boek uitvoerig spreken, maar erg weinig over de laatste stand, die van de
vaders, omdat ik me niet wilde wagen voorbij mijn eigen grens of
maat. Wat de vaders betreft, heb ik dus alleen maar aangeroerd
wat daarover in het algemeen uit de Schrift afgeleid kan worden. Ik onderwerp wat ik hierover gezegd heb aan het oordeel
van hen die ouder en beter zijn dan ik ben. Ik hoop dat ze me
gematigd en terughoudend vinden in mijn beweringen en dat die
beweringen overeenstemmen met de regel van het geloof en met
de strekking van de Schrift, zowel wat de waarheid als de manier
van uitdrukken betreft.
Ik zal verder niets meer zeggen over deze verhandeling, want
ik hoop dat ze voor zich zal spreken. Mijn enige wens is dat God
het boek zal zegenen voor elke lezer, óf tot bekering, óf tot stichting. Als het God behaagt mijn gebed te horen, dan zal dat een
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reden tot dankzegging zijn, niet alleen voor de lezers, maar ook
voor mij, hun dienstknecht in en van Jezus Christus,
Ralph Venning
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Deel I
I.

Inleiding

ALGEMENE OPZET EN STREKKING VAN DE VERHANDELING

Dat er graden zijn in de genade en dus ook christenen in verschillende graden, wordt door iedereen toegestemd. Maar voor sommige vrome en geleerde mensen lijkt het niet erg duidelijk te zijn
hoeveel soorten er zijn en of ze gerangschikt moeten worden in
afzonderlijke categorieën. Toch wil ik juist dít voorstellen en
hoop ik dit bij het licht van de Schrift te laten zien, wat het licht
is van de Geest Die haar gaf.
Dat er lammeren en schapen zijn (Johannes 21:15-17), dat er
sterken en zwakken zijn (Romeinen 15:1), dat er gevorderden
en zuigelingen zijn (1 Korinthe 3:1 Eng. vert.) of volmaakten
en zuigelingen (Hebreeën 5:13-14 Eng. vert.), wordt door de
Schrift ontegenzeggelijk zo gesteld en de ervaring bevestigt het.
Ik zie daarom ook geen reden om niet te geloven dat er meer dan
twee soorten kunnen zijn. Integendeel, er lijkt goede reden voor
te zijn om het wél te geloven. De apostel Johannes noemt er drie:
‘vaders’, ‘jongelingen’ en ‘kinderen’, en de apostel Paulus noemt
een vierde categorie, de ‘zuigelingen’, die – hoewel ze nog erg
vleselijk zijn – toch in Christus zijn (1 Korinthe 3:1 Eng. vert.).
Deze zitten een stand beneden de kinderen, zoals ik wil laten
zien in de hierna volgende verhandelingen.
II.

STANDEN VAN HEILIGEN, NIET NAAR LEEFTIJD GEMETEN

Om de weg te banen, zal ik 1 Johannes 2:12-14 onderzoeken en
nagaan of deze tekst stelt dat er verschillende standen van heiligen zijn. Ik hoop te laten zien dat er drie onderscheiden standen zijn, met eigen kenmerken, ongeacht hun levensjaren of de
tijdsduur van hun christelijke belijdenis. De Schrift meet nooit
13
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af aan de hand van laatstgenoemde regel, anders zou ze niet kunnen wijzen op gedeeltelijke geloofsafval bij wie van de heiligen
dan ook, zoals in Efeze (Openbaring 2), of op stilstand, zoals bij
de Hebreeën (Hebreeën 5).
Want hoewel bij de ouderen doorgaans wijsheid gevonden
wordt, zijn grijze haren niet altijd wijs, zoals Elihu zegt (Job
32:7-9). De wijzen zijn altijd oud, maar de ouden zijn niet altijd wijs. Niet hoe lang ze geleefd hebben of hoeveel jaren ze in
Christus geweest zijn is bepalend, maar het zijn hun genietingen,
ervaringen, kundigheid en vruchtbaarheid die hen plaatsen boven sommige anderen. Sommigen kunnen al langer in Christus
zijn dan anderen, maar in groei gepasseerd worden door anderen die lang na hen erbij kwamen. Velen van de oudere discipelen
werden gepasseerd door Paulus (1 Korinthe 15:8-10), een jongere
broeder, ontijdig geboren, zoals hij van zichzelf zegt, maar die
toch overvloediger arbeidde dan zij allen. Velen die de laatsten
zijn, zullen dus de eersten zijn.
Sommigen die jong van jaren zijn, kunnen vaders zijn in ervaring en in vorderingen, terwijl anderen die oud en bedaagd zijn,
jong en onervaren kunnen zijn in kennis en wandel. Sommigen
zijn nog maar kinderen als ze oud zijn, terwijl anderen mannen
kunnen zijn terwijl ze jong zijn, zoals Timotheüs. Hij kende de
Schrift als het ware vanaf de wieg, van kindsbeen af. Of om een
toespeling te maken: sommigen zijn als David, een jongen, en
toch dapperder en van groter waarde dan Goliath, die vanaf zijn
jeugd een krijgsman was geweest.
De apostel vertelt ons over sommigen die, wanneer hij de tijd
als maat genomen had, anderen hadden kunnen onderwijzen en
een hoge stand hadden kunnen bereiken, maar die zulke dwergen en zuigelingen waren, dat ze het ABC van de godsdienst nog
moesten leren. Ze waren traag om te horen, hun maag was erg
zwak en hun spijsvertering slecht (Hebreeën 5). Hieruit blijkt
duidelijk dat velen al lang in Christus kunnen zijn en vaders wat
hun leeftijd betreft, maar ondertussen zijn ze nog maar zuigelin14
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gen als het gaat om het verstaan en het vermogen om het krachtige voedsel van het evangelie te verteren. Anderen, die zuigelingen zijn gemeten naar tijd, pas nieuwgeboren, kunnen mannen
in Christus zijn, zoals van Paulus gold in korte tijd. Uit de mond
van diegenen die zuigelingen zijn wat de tijd betreft, kan een volmaaktere lof komen dan uit die van oudere mensen, die vele jaren
tellen.
Het is waar, wanneer grijze haren gevonden worden op de weg
der gerechtigheid, dan is dat een heerlijke kroon, en doorgaans is
de wijn beter naarmate ze ouder is. Wat Gods heiligen betreft,
hun laatste werken zijn meer dan hun eerste, en hun einde is beter dan hun begin. Vader Abraham, vader Job, vader Mozes, vader Paulus en sommige anderen waren niet alleen vaders in leeftijd, maar ook in genade.
In Handelingen 21:16 wordt een zekere Mnason genoemd, een
oude discipel die een andere Gaius was, gastvrij voor de apostelen
en de heiligen. Ik veronderstel echter dat hij niet louter vanwege
zijn leeftijd een oude discipel genoemd wordt, maar omdat hij als
discipel ook ‘oud’ was. Het geloof en de gehoorzaamheid gingen
samen op en hielden gelijke tred met zijn leeftijd, zodat hij mét
zijn jaren ook in genade groeide. Hij was een oude discipel, goed
onderwezen en bekwaam in de leerschool van Christus. Het was
een grote aanbeveling voor Andrónikus en Júnias dat ze niet alleen eerder in Christus waren dan Paulus, maar ook dat ze vanwege hun godsdienst vermaard waren als uitstekende christenen
(Romeinen 16:7). En het was de grote lof van de gemeente van
Thyatira dat haar laatste werken meer waren dan haar eerste.
Maar zo was het niet met allen die dezelfde leeftijd en positie hadden. Sommigen waren altijd aan het leren, maar leerden
slechts weinig; altijd aan het doen, maar ze deden toch weinig.
De gift van de weduwe was meer dan de bijdrage van diegenen
die veel in de schatkist wierpen. Filadelfia, een gemeente die
kleine kracht had, deed effectief méér dan Efeze, waarvan grote
dingen gezegd worden (Openbaring 3:8 en 2:2-3). Niet elke man
15
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in Christus is ook geestelijk een man in Christus Jezus. Hij kan
een kind zijn, of misschien nog maar een zuigeling. In deze tekst
van Johannes zijn er kinderen die vaders waren, kinderen die
jonge mannen waren en kinderen die nog maar kinderen waren.
En sommige anderen waren nog slechts zuigelingen. Want in deze
vier categorieën zijn alle christenen begrepen.
III. ‘KLEINE KINDEREN’ – ALLE WARE CHRISTENEN
Om dit wat meer uit te leggen, moeten we opmerken dat er in
drie verzen twee verschillende woorden gebruikt worden voor
‘kleine kinderen’. In vers 12 van 1 Johannes 2 staat teknia en in
vers 13 staat paidia. Teknia omvat ook mannen en vaders, die
onderscheiden moeten worden van paidia in vers 13. Teknia in
vers 12 is daarom van toepassing op allen. Dat is ook hoe Cotton1,
De Groot2 en Zanchius3 het opvatten.
De naam teknia duidt alle ware christenen aan, omdat zij door
de bediening van de apostelen geboren werden, wedergeboren
voor Christus en voor God. Dit woord duidt niet één afzonderlijke stand aan zoals de andere drie: vaders, jonge mannen en paidia, kleine kinderen. Al deze woorden gebruikt de apostel maar
één keer, behalve paidia, dat hij nog één keer in vers 18 gebruikt.
Maar het woord teknia gebruikt hij wel zeven of acht keer in het
algemeen, om hen allemaal aan te duiden. Dienovereenkomstig
hebben ze allemaal de weldaad van de vergeving van zonden gemeen, de jongste zowel als de oudste, de zuigeling zowel als de
vader in de genade, hoewel ze het niet allemaal even duidelijk
weten.
1 John Cotton (1584-1652), puritein uit Nieuw Engeland, theoloog en
schrijver.
2 Hugo de Groot (1583-1645), jurist, theoloog en staatsman uit Leiden.
3 Girolamo Zanchi (1516-1590), calvinistisch predikant en theoloog,
opgeleid te Straatsburg en Heidelberg.

16

!"!#$%&$'!$()*%%+$,-#$.*"/(01($#23/#''$$$4=

56746748$$$4696:

De apostel gebruikt vaak het verkleinwoord en spreekt hen
niet aan als tekna, kinderen, maar als teknia, kleine kinderen. Dit
kan een toespeling zijn op de gewoonte van Joodse onderwijzers
om hun leerlingen ‘kleintjes’ te noemen. Het laat zien hoe teer
hij ze liefhad en hoe dierbaar ze hem waren. Paulus noemt de Korinthiërs zijn ‘lieve kinderen’ (1 Korinthe 4:14-15) en de Galaten
noemt hij ‘kinderkens’ (Galaten 4:19). Ook de Zaligmaker noemt
Zijn discipelen ‘kinderkens’ (Johannes 13:33), en Johannes, de
geliefde en liefhebbende discipel, gebruikt eveneens dit woord.
IV. VADERS, JONGELINGEN, KLEINE KINDEREN
In de verzen 13 en 14 zien we drie onderscheiden categorieën
christenen. De karakterisering van elk van deze drie geeft precies aan wat ze in geestelijk opzicht bereikt hebben.
Ten eerste de ‘vaders’. Zij hadden de meest zuivere en volmaakte kennis van Hem Die van de beginne was, namelijk Christus Jezus (Johannes 1:1-2), de eeuwige Vader, zoals Christus
genoemd wordt (Jesaja 9:6), Die gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is (Hebreeën 13:8), de Alfa en de Omega, het
Begin en het Einde, Die is en Die was en Die komen zal, Jehova
(Openbaring 1:8). Dit wordt herhaald in vers 14.
Ten tweede de ‘jongelingen’, van wie gezegd wordt dat ze de
boze overwonnen hadden en dat ze sterk waren (vers 14), dat het
Woord van God met kracht in hen bleef, zoals de boog van Jozef
(Genesis 49:24).
Ten derde de ‘kleine kinderen’ van wie gezegd wordt dat ze
de Vader gekend hebben als hun hemelse Vader Die hen liefgehad
heeft.
V.

ZUIGELINGEN

In het algemeen vatten verklaarders deze verzen zo op alsof ze
over alle categorieën christenen spreken, en dat er geen andere
17

!"!#$%&$'!$()*%%+$,-#$.*"/(01($#23/#''$$$4>

56746748$$$4696:

categorieën zijn dan deze drie. Dus dat alle heiligen óf kleine
kinderen zijn, óf jongelingen, óf vaders in heiligheid. Met respect voor deze uitleggers, geloof ik echter dat er nog een vierde
categorie is, ondergeschikt aan of jonger dan de jongste van de
genoemde drie. Zij die de Vader nog niet als zodanig kennen, zijn
zuigelingen en worden ook zo genoemd, zoals dat ook in het natuurlijke geldt.
De zuigeling in de genade wordt keer op keer in de Schrift genoemd en heeft een geringere gestalte dan de kleine kinderen. Zo
God wil, zal ik dit verderop laten zien, wanneer ik de kenmerken bespreek van elke stand in de genade. Voor dit moment zal ik
alleen dit in het algemeen zeggen: De vaders, of ze nu jong of oud
in jaren zijn, worden zo genoemd vanwege hun grote ervaring
en wijsheid, omdat ze al de lagere standen gepasseerd zijn. De
jongelingen worden gekenmerkt door hun kracht en hun geloof,
waardoor ze de boze overwonnen hebben. De kleine kinderen
kenmerken zich door het kennen van de Vader, wat op een staat
van verzekering duidt. En de zuigelingen drinken melk, de eerste
beginselen van bekering en geloof. Zij verlangen naar groei. Dit
alles blijkt duidelijk uit diverse Schriftplaatsen waar deze onderscheiden categorieën genoemd worden, juist met deze benamingen. We zullen elk van deze – zo God het wil – in de volgende
hoofdstukken onderzoeken.
ALGEMENE TOEPASSING
Nu ik in het algemeen heb aangegeven wat mijn bedoelingen zijn,
zal ik eerst iets tegen allen zeggen en vervolgens iets tegen elk van
de verschillende categorieën.
(i) Tot allen:
a. Heb elkaar lief zonder iemand voor te trekken en zonder geveinsdheid, ja heb elkaar vurig lief uit een rein hart (1 Petrus
1:22). Maar heb niet lief de dingen van de wereld, de begeerten
18
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