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WELEERïYAARDEN H1;DN

TETOI'ORUS YANI DER GR OE,

G.tt;l een vriend, - ,ors hart voor dezen rvaard ,

iïÍaar dien we sedert lang als dood beweenen r -
Op 't onvoorzienst aan onne zli' verschenen,

Ons iloor ziin stem een bl$ile ontroering baart :

Niet arders komt uws dierbren Herders geest.

Geloovigen, uin deez'blaàn verrassen, -
En zegt, wat bloem kon op zijn gràfterp walrsen r

Die n zoo zoet, zoo welkom waar' geleest ?

Wenilt u naar 't oord, rvaar 't licht dier Fakkel scheel ,

Naar Kralíng'en, e\ hoort de stervende ouilen,

Wier vroege ieugil zijn lippen 't Wooril ontvouwden,

flun vett DEB cRoE nog kennen aan zijnreênl

\Mat kloeke taal ! nu, troostrijk, katm en zacht, -
lJen snoer der liefde on 't lart aaq God te binrlen , -
Eer loktoon, dien llren nitstort yoor beminden,

Alo iloor ilen mond der Twaalve voortgebracht;



l)an, vol gezalftlen ernst, vol heilig vuur, -
Verbrijz'lend zelfs voor 't allerhardst geweten , -
Een wee-kreet als van Itrels Boet-profeten, -

Ben iammerklacht uit Salems kranken muur:

Maar, in wat toon zich ook zijn ziel ontsluit ,

Uit zuiyre drift voor 's Hoogsten eer geboren ,

Boeit ilie uw' geestr'.d Yromeu, meer dan d'ooren

Der '\{'ereld haar wellustigst maatgeluiil.

Bekoorde u ooit dit omgaan in 't gemoed

Met die omhoog de liefliikheên reeds deelen

Yan it land iler rnst , - het moet u ilubbel streelen,

Terwiil 't gewelil des Tiitls u treuren doet :

l)es boozen Tiids, die van ziin dienaars eischt

Dat d rw aao 't Kruic verkleefile schaar versmaden ,

Die, wiiil yan één, langs tl' onbekenile parlen

Yan 't vreemtl gewest'bekommeril henen reist.

Welaan I dat zich 't kleinmoeilig hart Yerntann' :

\lVie, waar een Held als deez' ons aan komt vuren,

Zot't vluchtig leeil iliens tochts niet blii verduren

Om't eeuwig iaar van vreugil in 't Hemelsch Kanaiin?
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JERnMIA VI:8.

Laat u tuchtigen , Jeruzalem ! opdat mijne ziel van u nict

afgelrokkea worde ; opdat Ik u niet stelle, lot eene woestheid,

lot een onbewoond land. . Bl. I

Il.
ÍI O Z E A IX: 12.

\Yaot ool wee hun, als Ik van hen zal gewekon ziiu. - 28

IIT.

P S A L I[ LXXXV: 2,

Gii djt tïwen Lande 6unstig 6ewcest lleere I t. -51

rv.

L U K, XIX: 4t en 42,

ïs. 41. f,n als Hi| nablj de Stad kwam , en de Shd zag,

weerde Hii over haar.

Ys. 42. %eggetde: Och ! of g{ ook bekendet, ook log in
dezsn uwen dag, hetgene , tot uwen vredc dient ! maar lu is

het vcrborgen Yfl)r uwe oogen. . - 73



_lll0 vlr

v.

JEREMIÀ V:8.
O Huere I zien Uwe oogen niel naar waarheid P - Gii hebf

zc geslagen, maar zij hcbben geeno pijne gevoeld; Gij hebtze
vcrteerd; nraar zii helben geweigerd de tucht aan te nemen;
zij hebben hunne aangeziglen harder gemaakt dan een steen-
rotso, zij hebben gerveigerd zich Íe bekeercn, . Bl. l0l

,YI.

OPENB. III: l5en16.

Ys. t5. Ik rseel rrwe werkcu, drt gij noch koudziit,noch
hcet. Och ! of gij koud w'aart , of heet I

Vs. 16. Zoo dan, orudal gij l.rrnrr zíjt, en noch koud ,
noch heet , Ik zal u, uit Miineu mond spuwen. -- lZ8

VII.

. HAND. XVI[:80.

God dan do tiiden der onryetenhoid overgezien hebbende,
verkondigl nu rllen menschen all;mme, dat zij zich bekeeren. - 150

VIII.

SPRBUKEN. lz24 28,

Vs. 24 Dewlll Ik geroepen heb, cn gii lieden geweigerd

hcbt, mi;'ne hand uitgestrokt heb , en daar niemaud was die

opmerkie ;

Is. 25 f,n hebbct al rnijnu raad verworpen, en miine
bestraffrng niet gewild .

Vs. 26 Zoo zal [k ook in u lieder vcrderf lagchen; Il
zal spotten, rvanneer nrve rreeze kornt;

Ys. 27 ïfanneer urïe yre€ze komt, gelfrk eene ?eÍwoesting í

en uw verdcrf aanhomt gelijk een wervr;lwind ; ïaneer u

benaauwdheid en ang,sl overkomt :

Vs. 28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet
antwoorden ; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zii zullen Mij
niet vinden.

IX.

I Z D C H I E t, XXXIII: ll.
Bekeert u! Bekeert u ! van uweboozeweteu! wantl w!àrr

om zoudt gij sterven, o Huis Israëls ? Bl. 208

x.

J E R E M I A II: l3
Want Sliio volk heeft

spring-ader des lereniliger
zich zelven bakken uil ie

lwee boosheden gedaan : Mij, don

wrters, hebben zfr verlaten, om

houwco , gebroiieuu b:rkl.en, die

geen water houden. - 234

x!.

O P E N I'. II: 5,

Gedentt dan , waarvan gij uilgevallen zijt , en bekeert u,
en doet de eersto uerken r en zoo niet, Ik zal u haastel{k

biilomen , en zal uweu kandelaar , van zijne plaatse weren,
indien gii u niet bekeert. . - 262

XIT.

JESÀIA LXIVI l*-9.
Vs. l. Oohl dat Gij de hemelen scheurdetl dat Gii nerler

kwaamt I dat de bergen , vatr Uw aangezigt vervloolen:
Ys, 2, Geliik een smellruur brandt en het vuur de wate-

ren doet opbobbelen; om Uwen Name Uweu wederpartijders
bokend te maken ! laat alzoo de heidcneu van Ury aangezi6te

bevon.

ïs. 3. Toen gii vreesseliike dingen dedel, die wij niel en

vorwachtten : Gij kwaamt neder. van Urr aangezigt vervloten

de bergen.

.Ys. 4. Ja van ouds heeÍl men bct niet gehoordl nochmel
ooren vernomen, noch g€en ooge heeft het gezien , behalven

Gii, 0 God, wat hij iloon zal dien die op hem wacht.

Vs, 5. Gii ontmoet den vroliiken, en die geregligheid dool,

den geneu die Uwer gedenken op Uwe lvegetr : ziet, gij waart

verbolgen, om dal wij gezoudigil hebben; in de zelve is tle
eeuwigheid, op dat wij behoudeu wierdon.
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Ys. 6. Doch *ii alle zijn als oen onreinc, en alle r,--
rcgli6hedon z[jn als ecn wegwerpelijk kleed: en wii alle vallen

af, als ecn blad, €o otrzo misdaden yoeren ons heuen wegr

als een wind.

Ve. ?. .0n daar ir niemand, die Uwen Name aani.oept,

dic rich opwekt, dat hii Uw aangrijpe : want 6[j verbergt Ur
arngezichte yoor otrs, eu Gii doet ons snelten , door het mid-
del van onzo ongoregtigheden.

Yr. 8. Docb nu Hooro, Gij zij,t onze Vader : wij rijn leem,

cn gii ziit onze potlebakker, en wij alle ziin Uwer banden

werk.

Yr. 9. lleere weest niet zoo zeer verbolgen, en gdenkt
niet eeuwiglilk dar ongeregtigheid : ziet, aans€houwt doch , vij 

:

alhn zijn ,Uw volk. . ; Bl. 29t

XIII.

R O M. XI: 20.

Gel$k gerchreyetr is , de Verlosser zal uit Siou konel , en

zal de goddeloosheden afwenden van Jakob, . .

xrv.

HOZEA VII:8-ll.
Ys. 8. Ípbrai'm is een koek, die niet is omgelcord.

Ys. 9. Yreemden verteeren zijne lracht, en hii rnerkl .hct

niet; ook is de graauwigheid op hern verspreid, en h{ mortl
het niet:

Vs. 10. Deis zal ile hovarrdij fsraëls, in zijn aangezigt6e-

tuigen, denlil z{ zich niet bekeeren, tol den lleere hunnen

God, noch Hem zoeken in allen dezen.

Ys. ll. lYant Epraim is als eeno botte duifzonderhart. - 253

-.:--
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f E R E JW I A VI: 8.

Laol u tuehtígen, Jeruzalem ! opctat mfne riel udtn {
níet afgetrofrken utorde; opdat fk u niet slellertoteetc
uoesthetd, tot een onbewoond land.

_--_,_.1*

Onder de groote cn heerllike voorregten, van het Jood-
sche volk, onder het Oude Testament, was dit het aller-
voornaamste, en Selijk als de grond en fontein van aUe
de anderen, dat God een zoodanig verbond met hen ge-
maakt had, volgens hetrvelk ÍIii hun, tot een Vader was,
en dat zijZi.in huisgezin, en Ziine kinderen waren. lloort
eens, van des Heóren zijde! Jerem.XXXI: 9, wontfh
bcn fsraêl tot een Yader, em Ephrqïm is mtjn eerst-
geborene.- Als ook aan deziide, vandes HeerenYolh!
Íes. LXIII:16, Gij ziit toclt,ónzeVader! wantAbra-
ham , die anders hun aller vleescheliike vader rnads, weet
oa,n ons niet, naardien hii al Iang dood was , en fsraëI
lcent ons niet.; Gii, o Eeere ! zijb onze Yerlosser! oam
ouds a.f is Uut Naam. O! tlierbaarder geluk en zegen,
kan eón volk niet genieten, dan den Allerhoogsten God,
des Hemels en der aarde, tot eenen Ya'der te hebben,
en van Hem erkend, en gehouden te worden, voor Ziino
kinderen! want aldaar handelt <le Heere God, een zooda-
nig volk in alles, rnet een vaderliik hart en liefde; (t).gii
bernint hetzerve, geliik een vader ziin huisgezrn en dne
kinJeren; zii zi,irí dan de bemínden des Heeren; Ziin
lust ds aa,n hun. (l) Hti beschermt ze als ziine kinderen
(3) Hii bestuurt en regeert ze, als Ziine kinderen. (l)
nii màant ze grooten zógent ze, en-bewiist hun alles goeds,
naàr ziel en ligchaam. (5) En dat is het nog niet al-


