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En dat rniddel wordt ons hier irr den fshrt ontdoht,
en van God onzen grooten en eenigen Hcelmoortor,
aldus voorgeschreven z ltek'eert et eÍrz, Dewijl dit- dan
alzoo, het-eenigstq rniddel, onzer genezing en behou-
denis is geliefden, en dat al het andere buiten dat,
ten eenernaal vruchteloos en te vergeefs is, zbo heb'
ben wij voorgenomen met- Gods genadige hulp en bij-
stand,- u lieïen allen, benevens onszelven, nu dat
eenige onfeilbare geneesmiddel, met allen ernst en na-
dru[ aan te bevelen , of het den Heere nog eens mog!
te behagen , het gebruik daarvan do_or Ziinen Geest,
aan iernánd te leeren ! en zoo nict, dat wil dan even-
wel nog voor ons zelven , onze zielen qrogten bevrif-
den, cn door de genade des lIeeren, die ruimte en
vertroosting mogen hebben in ons gemoed , dat wij-niet
verzuimd Éebben ' een ieder merrsch getrouweli.ik to
waarschouwen en te vermanen , voor zi'in eeuwig ver-
derf. Neen, maar dat wii hem den regten weg ' tot
ziine zalighcid en behoudenis, rvel duideliik en ernstig
hèbben voorgesteltl. Ook is clit hei voornaamste ge-
deelte, van den Gorlvruchtiger-r last oi het bevel, van
onze hooge Cverheden, dat rv{i Leeraars in onze pre-
dikatiën, op dezen dag, het daarop zutlen toeleggen,
orn het volk allerwegen, met kracht en ernst, hun
hunne zware zouden en menigvuldige ongeregtigheden
voor oogerr te stellen, alsmedc, Gods Plagen en oor-
deelen;-en hut groot gevaar van ons Land; en dat
wij hen op de nadrukkeliikstc w{jee, tot opregte boe'
te', berouw en békeering, zullen vermanen , of do
Irleere God , zoodanig rniddel nog eens, uit onverdien-
de gerracle , mogt bèlicven tc zegcnen, tot onze tii-
de[i[.e en eeuwige bchoudcnis. Dat schenke cn Yer-
leene ons, de orrtferrttende Gotl , door Ziinen lleiligen
Geest, oD de verdicnsten Zijns Zoong, Jezu Christi
wille, Arnen!

Yan de profetie van Ezechiel, in het gem-een , .en
van het verband onzer Telist woorrlen, met de vorige
verzen in het bijzonrler , zullen- wii maar met weini-
gen iets zeggen. - Ile lIecre God heeft den profeet
Ézechiel vel-wekt , en als een zeer nuttig werhtuig,
in Zijne hand gebruikt , om te profeteren, -tege-n 

het
goddólooze Joodsche volk , dat in dezen tiid ' niet al-
Ieen in alle boosheid en goddelooshcid, als verzoPen

Bekeert u, ! \ekeert u ! oan uute (tooze eregen ! want,
u)a,aron7, zoudt g'ij steruen , o If uis f sraëls 9

JManneer ik eens eene korte en regte beschrijving
zal geven, van den waarachtigcn staat en tocstand,
van geheel Neêrlands volk, en van ons allen te za-
lnen, in dezen tijd , eoo \reet ik dat niet gepaster
te doen, dan met de woorden van den Profeet Jesa-
ias , Kapt I-: 5, 6. Waartoe zoudt gij ,meer gesla-
gen worde"9 Si zoudt des afoals des ie nteermahen;
het gnnsehe hooft is lsranh enz. \ffii zijn , iir den
burgerlijken, rnaar vooral in den Godsdienstigen, of
geestelijken zin , tegenwoordig niet andcrs, dan een
uitgeteerd, vermagerd en verrot ligchaam. dat van won-
den , striernen , etterbuilen , en allerlei vuile en stin-
kende kwalen, van de z.onde en de goddeloosheid, als
aan een hangt , zoodat indien wij nog langer zoo btij-
ven, en niet haastig door Gods ontfermende genade ,
genezen 'worden, er niet anders , dan eenerr allerramp-
zaligsten dood, en een schrikkelijk verderf en onder-
gang, voor oÍrs te wachten is. ln dezen onzen lyan-
hopenden- staat , is er nog rnaar een eenig , onfeilbaar
geneesmiddel ,.voor ons allen te zarnen irihetgcmeen,
en voor een ieder onzer, in het biizonder ovórgeblc-
ven, hetwelk , z,oo rvij dit door de genade Gods ,
niet haastig en z,onder langer vertoeven, met al-
len ernst_ en opregthcid in het wcrk Eaan stel-
len, zoo is cerlang ons land, onze vriiheid, Gods-
dienst, goed en leven, onze ziel en alles verloren.
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lng, err van .len dienst van dcn ïyarenGod,aizinswas
nfigcwekcn, rnaar dat z:ch ook reells , in eenen zeer
beklagetiiken staat bevond , onder (iods slaande hand
en oorrleelen. - De Koning van Babel, Nebukadnezar
rvelken vijand, (iod de Heere gebruikte, om Zijne
straffen en oordeelen, aan het Joodsche volk uit te
voeren, had reeds eene groote verwoesting, in het
Joodsche land aangerigt; de staC Jeruzalem, met een
magtig heirleger ingenornen; vele Joden gedood met
den zwaardc I dcn ternpel, van zijne gouden en zil-
yeren vaten, eÍr van ander kosteliilc, heifig huisraad,
da[ tot den clicnst des llccren gc.strckt had, beroofd;
en dat alles , met ecn getleelte van hct Joodsche volk,
met zich gevoerd naar íiabel. - Ondcr deze gevan-
genen \vas ook de profiect EzechiëI, die deze ziine
prolêtiën dus in Babel , door ingcving van Gods Geest,
hecft voortgebregt , en clie van daar in geschriit, tot
de Joden in Jeruzalcrn hecft gezonden. - \Mant of-
schoon Ncbuhadnezar, alzoo het Joodsche land over-
weldigd , err vcel volk mei zich, gevangen naar Babel
had gcvoercl, zoo dced I{íi nogtans , op dien tiid an-
dcrs niet; hij liet het overige Joodsche voik , in hun
lantl blijvcn; hij liet de stad Jerrrz.rlcrn cn rlen tem-
pel , toenmaals nog staarr , en stcklc celren koning over
de Joden, die hern onticrrvorpen cn cijrrsbaar was. -Zoo had hii hct Joodsche land cn volk, dan nu wel
onder ziine magt gcbragt, en lrun van hurrne vrijheid
beroofd; maar vo,-rr hct ovcrige, Iiet hij hcn nog in
lvezen bliiven , cn hccl't hen cerst eenige jarcn daar-
na, toen zii tegen hern ongchoorzaaÍn'lvierden, geheel
met stad en tcmpel verwocst. - Nu , in dezen tus-
schen tijd, heeft Ezecïrië1, in llabel gevangen zittende
geprofeteerd, en zond zijne profetiën naar Jeruzalem,
waarin hii de Joden, in Gods Naam, alle lrunnezon-
dcn en gruwelen , z.eet vriirnoedig, onder de oogen
stelt ; hen rlaarover, grooten en kleinen , geestelijken
en wcreltllijken, scherpeliik bestraft; hcn tot berouw
en bckecrirrg, aanhoudcnd vermaant; en hen metGods
aanstaande, schrikkeliike oordeelen, cn hunne geheele
verwoesting, <loor dcrr koning van Babel, als met eene
zekerc z.aak bedreigt - Ook loopen rleze zijne pro-
fetiën daar henen, om (lc weinige Godzaligen, die er
noq onder dc Joden ovc:"gebleven waren , en die zeer
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zuchtteden r oy€Í alie do grr.rwelen des lands, in doze
nar€ en algemcenc ellenrle , 'ran dcs ÍIccren wcgerr to
troosten , en hen tot lij.rlzaarnheid, standvastighcid on
getrouwheid aan den llcere, ernstig te vermanen.

Wat nu dit, orrs Tekst I(apittel, in het biizonder
aanbelangt, daarin vinden rvi.i , eelre lrleurve rceping,
en eene herhaalde last des Eleeren, aan EzechiëI, tot
eene getrouwe waarneming r en tot eenc standvastige
en onbevreesdg rritvocring, van ziin profetisctr ambt.
De ÍIeere stelt hcm eerst vs. 2-5, het ambt en do
pligt voor, yan ecn getrourvwachter, in Ziinen dienst.

Oaarna stelt I'Iii hem vs. 6 ook vcor , het voorbeeld
van ecnen kwaden cn outroulcn wachter. Ilit nu brerrgt
de Heere vs. 7 nader tol onzen profcct zelve over,
en beveelt hem, zulk een gocde en getrouive wach-
ter, voor het Joodsche volk te zijn, zeggende vs. 7,
g,ij nu , o ! ntensclt.en. Adnd ! ik hebbe u tot eenen
wacltter g'es,íeld auer het lru,is fsraëls. Dit verklaart
nu de trIeere den proi'eet nader, en dringt het sterk
aan , op zijn gemoe,l ; eerst cloor e ene errrstige waar-
schouwing en be<lreiqing, als hij zich niet , als een
getrouw rvacirter gedroeq vs. 8; daarna , met eene
troosteliike bel..ríte , indicn hii getrouw voor den [Ieere
bevonden wierd vs. 9. llierop , rra zoo eene vooraf-
gaande en gepaste vcrorbereiding, gaat de lIeere nu
verder aan Uzcchiël voorhouden, rrat de inhoud rnoest

"iin, ran zijne prediking tot de Joden, cn hoe hii
voor hun moest profeteren, in des lfeeren Naam. -Allereerst wil de Hcere, dat hij zich z.ou<le bevlijti-
gen, om uit de gemoecleren der Jotlen tc zocken wcg
te nemen , de rvarrhopigc getlachten, rlie hcn tot rnoe-
deloosheid bragten, en als of hunnen stnat, wegens
hun zwaar verval in de r.ondcrr , rcerls z,ootlanig was,
dat daar, in het gehcel geen herstel, behoudenisnoch
bekeering meer was te hopen I want, zoo verrnaant
de ffeere den profeet, da,arorn g'ij menschen kind,
zegt tot het huis Israiils : g{lieden spreekt o,ldus , zet-
gende: deuijl on:e ooertredingen en onze zonden op
ons zi'jn , en usij in de:eluen Dersmncltten, h,oe zou-
den utij dq,m leïen? - Zier ! de Jodcn zagen hunnen
staat, r,oo diep verdorven ; en zich zelvcn zoo jam-
mertiik, in den modderpoel der zonden verzonken I
het stond aan allc kanten zoo naar en ellcnclig mct
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hen, dat zii het, als geheel wanhopig, en onherstel,
baar opgaven. - T.ij vcrsurachtten en bezweken, in
hunne ongeregtigheden ; en zonken daarin gansch weg;
en werden van den zonden vloed geheel, als over-
stroomd; dit maakte hen ten laatsten geheel tropeloos
en mocdel Zii dachten, hun staat was nu zoo
wanhopig bedorven_-en ellendig, dat daar geen helpen
meer aan was. - Hunne zonden.schrrld rvas te groot;
hun verval te zwaar en te algerneen; en God was te
zeer op hen vertoornd, en te verre van herr ge\r'eken,
dan dat er voor hun nog hope van genade en leven;
van herstelling en behoudenis, zoude overig ziin. -Dit is ecn zeer naar en droevig *eval geliefden ! als
de staat van een zon<laar, zoo diep vervallen is, en
de zonde alzoo, geheel en al de overhand genomen
heeft, dat de zondaar zelve nrr den moed verloren
gaat geven, van ooit weder teregt te zullen kornen ,
of behouden te z,ullen krrnnen worden, dan rverpt hii
zich zelven wanhopig <!aar henen in de zonden, en denkt:
het is voortaan al even veel , wat ik doe ; het mag mij
niet baten ; ik ben toch verloren. - Er is niets ge-
vaarlijker, niets bedroefdcr; niets doet den zondaar
meer van God atloopen I liets stuit en verhindert de
bekeering meer, dan zulke zorrdigevanhoop, enmoe-
deloosheid des zon,laars, - I)aarom wilde de lleere
God, dat de profeet, flzechiël , zich voor alles, daar
tegen zoude verzetten; en dat hiiden Joden, met alle
magt zoude prediken, en hun ernstig, en zonder op-
houden, in Zijnen Naam, z.oude betuigen dat, hoe
grootelijks zij ook schuldig waren, en zich voor Hem,
schuldig gemaakt hadden, door hunne langdurige en
menigvuldige goddeloosheid; en hoe jarnnrerliik bedor-
ven, en dicp vervallen ook hrrn staat lyare, het nog-
lans met hunne zaken, zoo wanhopig niet verloopen
was; en dat de deur cler genade , cn bekeering, he-
den nog voor hun open stond; en dat de Heere God,
nog ganscheliik, op hrrnne behoudenis en zaligheid'
bedacht \ïas; en hun, rnet eenen heiligen en duren
eed z.ulks liet bevcstigen; dat Ilii niet hunnen dood
en ondergang, maar alleenliik hun leven, bekeering
en zaligheid, opregteliik begeerde. - Want , zoo be-
last de Hecrc den profeet vers I l, ltekeert u! belaeert u!
oa.n u,we boozc u)egen: want wa.ororn zoudt goj ster-
aen ? o huis .Israëls !
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Zoo dat wii hier dan , in onzen 'l'ekrt, oonc[ rllsr.
hlaarsten en levendigsten bliik vinden, van do onr
doorgrondelijLe genade, en onbcgrijpeliike barmhartig.
heid des lfeeren onzes Gods, waar door Ilii nog zob
veel moeite wil aanwenden, om ook zelfs de-allor
ellendigste, en wanhopendste zondaars tot .bekeering

aan te zoeken I opdat zii, door Zijne Goddelijke ge-
nade, nog in het leven behouden, en van den eeu-
wigen dood der zonde verlost worden.

Wii zullen deze leerzame stoffe eerst, met alle mo-
getiike kortheid en klaarheid, wat nader zien open
te leggen; en die dan voorts op ons zelven, en op
geheel Neerlands volk, trachten toe te passen. - D;
Ileere wille ons daar in ondersteunen èn verlichten,
met Ziinen lJeiligen Geest, om Zijns Naams wille !
Àmen.

Merkt hier dan voornameliil. twee dingen aan, (l)
de personen tot welken des Ifeeren ernstige verma-
ning gerigt is, het is het huis fsraëlsJ (2) dès Heeren
vermaning zelve, bekeert u, ! enz.

A Door het huds fsraëls verstaat de Heere God
hier het Joodsche Volh : zoo dat gedeelte, dat des-
tiids alreeds door Nebukadnezar gevankelijk naar Babel
was wcggevoerd, en aldaar in vele droefenissen on
ellenden , verstoken van den openbaren Godsdienst zich
bevond, als dat gedeelte, dat nog in Jeruzalem en in
het Joods_che land gebleven lvas , en die nog eenigermate
den operrbaren Godsdienst mogten genieteÀ. Ziiworden
hier te zamen IsraëIs Àrzis_genaamd, omdatzii hetge-
slacht, of de nakomelingschap \traren, van den vromin
Patriarch Jakob, die ook fsraël geheeten wierd. Niet
zonder reden of inzigt, noemt de fleere hier hct Jood-
sche volk, met dien beminneliiken naam van het hu,ie
fsraëls, - IIii had hun dien naam mogen weigerenl
wegens hunne schrikkeliike zonden en goddeloosheid,
waardoor zii nu in hunnen aard, terr eenenmaal ver-
basterd waren, van hunnen vromen en Godvruchtigen
Vader fvaëI, Íaar wiens gezegenden naam, zii daarom
niet waardig wargn genoemd te worden. - Maar de
fleere God rlit$ier gu nog, in alle liefde en barm-
hartigheitl, ''èil*in dlle ontferming, met he.t Joodsche
volk handelen, en nog eene laatste poging doen, tol
hunne bekeering; of IIii mct Ziine barmhartigheid er
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nog eenigen in het hatt rnogt treflen; Hilwilhundie
r.oidigu ianhoop en tnoedeloosheid, geheel benemen,
als of er geene genade, ge€n herstel, noch beleering
meer voor hun-ovcr 1Yas. Daarom ontmoet Hi.j hen
hier nu alzoo zacht en vriendeliili, crr tlii komt hun
voor . aïs hun allergenadigsten Gcd en \rader, die een
eeuwig verboncl rnct fsraiil en Ziin huls !ra-d opg^e_rigt'

en huir alle heil, genacle cn zalighcid had beloofd. -En zoo is het dan, als wildc <le Iieere, tothetJood-
sche volk zeggen : o huis Isrq'iils / gii zllt dat volk ,

dat ik opgetogen heb uit Egypteland; dat rnet Mii in
een verbónd 

-getreden zijt, en l'!i! tot uwen God en

Ileere hebt aangenomen; dat Ik heb uitverkoren,
uit alle de volkeren onder den hemel, om Mii tot eeu
eiqen volk, tot zonen en docirtet'en te zlin ; daar Ik
de" grootste rveldaden aan be'wczen heb; de-heerliikste
zegèningen en roorregten aan heb geschonken, en de
diórbaaiste beloften aan gedaan heb; o ! Huis Israëls!
die nrr zoor.eer van Mii , ul\'en God en Vader ziit af-
geweken , en Ntii zoo schrikkeliik door uwe zonden en

[oddeloosheid onteercl hebt ;, en 
. 
die , hoe zeer f k u

óok geroepen en vermaand hebbe, evenwel tot nog
toe , niet naar Mii hebt willen hooren, noch tot Mii
wederkeeren; o t hoe gruwelijk gli het ook tegen lttii
bedorven hebt, en hoe verrc gii ook vervallen ziit,
van lllil en )lliinen dienst; hoort ! hoort nogtans naar
Mfi, uwen God en Vader ! keert u toch_ nie! o19 Mii
afl met eene eeulvige af keering; opdat lku in Miinen
toorn niet garrscheliih verderve, en voor eeuwig te
onderbrenge. Neen , kecrt rvcder gii afkeerige kinde-
ren ! en lk zal uwe afkeeringen genezen; Ik zal u
lliin verbond houden , geliik Ik u beloofd heb, want
Ik- ben een genadig en barmhartig God. - fk zweer
u, zoo waarachtig als lk leef , dat Ik in uwen dood,
en in uw verderi geen lust heb I rnaar, dat Ik wil en
verlang, dat gii u tot lllii, wederom bekeeret, met
uw,gansche hart i zoo zal Ik *ii uwer ontfermen.
Ei t doet het dan toch t bekeert u ! bekeert 'u, oa,n
uu)e booza wegen ! ZíeI eens ! hoe oneindig groot,
de Heere onze God is , in goedertierenheid, in ver-
draagzaamheid, in genadc en barmhartigheid, jegens
een aller-zondigst, gruwelljkst cn goddeloost volk,
<lat Hii reeds voor langen tild; in Zi.inen toorn en
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grimmighoid, had l,unnen vcrdelgon , zoo Hijmol horr
in regtvaardigheid had willen handelon ! O I do lloero
wist, dat dit volk , alzoo diep verstokt, boos err rl'-
keerig van Hem rvas; dat ' zoo Hii hen nu, mot hardo
bestraffing wilde behandelen, geliik zij waardig wa-
rcn , Hii herr dau geheel zoude verderven, en tóomo-
loos aan het hollen doen slaan, tot dat zij storteden ,
in hun eeuwig verderf ; daarom wendt de Heere zich
hier tot hun, alleen met Ziine vriendellikheicl , zacht-
rnoedigheid en grondelooze barrnhartigheid, als het
hoogste en laatsle hulprniddel, om het wanhopige ,
Joodsche volk , indien mogelijk, 1og aan het hárt
te raken, te beroeren, en tot inkeer te brengen, om
nog eenige uit hun te behouden.

B. Hii vermaant hen, met grooten ernst- tot be-
keering, roepencle : bekeert u, ! bekeert u octn uwe
booze uegen, ew. Let hier eerst (l) op de zaak ol
pligt, die de Heere van herr vordert; en dan (2) op
de bewegelljke aandrang, die l'Iii neemt, van hunnà
t[idel{ike en eeuwige behoudenis.

Hetgene de Heere van hen vordert is, dat zij zich
moesten hekeeren, aan hunne booze wegen.

Door ltunne booze uregen, verstaat de Heere hier
de zrtrare zonden en goddeloosheid, des Joodschen
volhs ; alle hunne gruwelen en ongeregtigheden , waarin
zrJ nu zoo diep verzonken waren; en waarin zij nu ,
zoo langen tiid geleefd en gewandeld haddeu; en dat
zoo onboetvaardig en verstoht, dat het schrikkelijk
was , orn aan te zienl hunne afgoderiien , beeldendienst ,
ond'erdrukkingen, meineedigheden, Sabbath"schendin-
B€n , verachting van den dienst Gods, versmading
van alle Ziine heilige geboden en inzettingen. Kort-
om, hunne. algemeen-e goddeloosheid, Iosbandigheid,
en verwerping van alle vreeze Gods, uit hunne har-
ten ; O ! geliefden, het is mel geen woorden uit te
drukken, hoe wanhopend boos, zondig, gruweliik,
hateliik en onverdragelijk, het Joodsche volk in dezen
tiia geworden was; hoezeer de waarheid, de God-
zaligheid en de dienst Gods, onder hen vervallen waron;
6n hoezeer alle ketterijen, bedriegerijen en boosho-
den in Jeruzalem, en het geheele Joodsche Land, do
overhand genomen hadden; zij hadden do maat hun-
ncr guddeloosheicl nu vervuld; zii konclenrj3ar niot
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meer toedoen; de besmetting en verdorvenheid was

algemeen, onder allerlei stand=en van menschen ; over''
háen en onderdanen, geesteliiken en wereldliiken .

ouden en jongen, "r*á ett iijken; o ! alle vleesch

had hier [anícheliik zlinen weg bedorven, voor het
aangezigt á'es Heeren ! 

"God en- Godsdienst, en alle
heifige "dingen ryaren tot een smaad en--spot' -.$oti-
66,ïet *í, hi"t, met het Joodsche voik, getiik de

Proleet Jesaias het ons beschriift, kap' | , lt'et gan-
sche hoofd' is lcranh enz. Alleen lr'aren er nogmaar

eeniEe ieinige vrome en Godzalige menschen, door

Godl ontt'erriende genade, in hei midden van hurt

overEebleven, ert dez,en waren lieden ' lvaarvan ge-

-"1d" wordt, Ezech, IX : 4 , die zuchtten em uitrie'
o"n. or", alle die gruwelen, d'ie in het middenaan

1err"ol"m geda'an7tt'ierden, en t'clke de Heere' om

í;" ; ver"schoonen, wilde laten teekeneít , met eem

ïi"iti-, """ hunne ooorhoofden: maat, brriten dit
lÈ;; 'hoopje van Godzaligeu ' was Jertrzalem , en al

het Joodschi volk, geheel bedorven, en- lag verzoPen

io """ 
stinkenden 

"modderpoel-, van alle.goddeloos-

heid , waarin zii eeuwig 
- 
sto.nden te verzinken' U !

;;;; ' .n ,"*pr"ïige staa--t ! o ! deerniswaardig verval !

;ttt! áat zi.iir de" booze wegen', tlaar de Heere hier

""n .nreekt.' IIii noemt ze-dus, tttet den rraam van

íii"i'*tgen, ()'om aan te duide;r ' de-hateliihheid'
á" ."""af,"id en'verfoeiielijkheicl ' van der Joden god-

áàloosheid; want, "t 
'it g""tt bo'zer, noch verfoei-

i"fiit"r áitig, in de oogen áes llee'en, dandezond-e;

Hili'k;" t"ïi"t verdralen; Hii mcct ze strafren; Hf

-Ë"1 á" zondaars , o*"h,,nt'e boosheid verdelgen ' als

;i 
-ri"t 

"i"t villen bekeeren, geliik er staat Psalm

XtfÍ ' 23, de Heere ' onze Gid zal ze aerdelgen'

?Zi Uo* eens, de Heere noemt heÏ"booze wegen ' om

àít te" wiizen, de moedwillig!!'!d-,.. van der Joden

noáa"toort eid ,. en hunne scfiittetllte verstoktheid

ío 
-á"r"fo" , zoo dat zii daar niet af te irengen ïva-

iu" , *"t krachtige mitlàelen, de Heere daartoe ' vele

iaren achtereen, ook hadde aangewend ! "ii ioqts-
hen niet uit zwakheid, noch met tegenzin en Jreklag

;;; h;; g"moed; neen ' rnaar d.e- Jodón z'ondigden te-

sen den"Heere, met opzetteliike boosheid ' en met

Ëàr, gut."tt verstokt en-'v[iandig gemoed; met een
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volkomen lust en behagen iu de zonden. I)us warcn
hunrre wegen, dan nu bcoze wegen. Het was met
Jeruzalem, en met het Joodsche volk, even als er
gez,cgd wordt , Jerem. VI: 7 gelSh een bornput zijn
uater opgeeft , ,alzo3 geeft zdj hare boosheid op.
I)aarom noernt de lleere hun een boos geslacltt, íe-
rem. VIII i 3; een ltoos aolh Jerem. XIII : I0 ; en l{ij
vergeliikt hen, bii eenen horf , waarin zeer boozè
aoJgen Laa.ren, Jerem. XXIV: 2. (3) Eindeliik,'de
.Heere noemt hier der Joden wegen , booze weten,
om aan te wijzen de -uitnemende sch,atelijkheid en
verderfeliikheid , van hunne langdurige goddeloosheid;
want, een boos ding, is altijd ookeenschadeliikding,
daar niet dan kwaad, ellende en droefenis van Íe
wachten is. I)oor deze hunne booze wegen, hadden
de .Ioden ook , alle booze plagen, nare rampen en el-
lenden, over zich, en hunnen staat gehaald; zii had-
den daarmede, de oogen des Heoren verbitterd, en
Hem tot grimmigheid en triorrr ver wekt ; zii hadden
Hem zoo lang, met hunne boosheid getèrgd , tot dat
IIij , over hun en hun land. alle die schrikkeliike
oordeelen gebragt had, die wij gezien hebben. Van
daar was het gekomen, dat hun staat nu, zoo geheel
rampzalig en wanhopend stond; dat zii zelven reeds
uitriepen, vs. t 0 , dewijl onze oaertredingen, en on-
ze zonden op ons zíjn, enw(i in dezelaen oersmach-
ten, hoe zouden u,ij dnn leaen? Ziet !dit alleskwam
van hunne booze wegen, daar zii nu zoo lang irr ge-
wandeld hadden. Daarom zeide de Heere ook'iot
hun Jerem. IV: 18, uw -weg en: uwo handeldngan.
hebben u deze dingen ged,a,an; dit is uu.,c boosiledd ,
dat het zoo bitter is, dat het tot aan uu) ha,rt raa,kt.

Nu , ziet eens ! hoe onbegriipeliik barmhartig cn gc-
lradig de Heere is, jegens dit booze en zorrdige volk,
dat Hem zoo lang , inZi.in aangczigt getergd, versmaad
cn yerworpen had I nogtans komt *Iil hen bier.voor,
rnet de duurste betuigingen en verzekeringen ! Iiii komt
hun nogtans Zijne genade aanbieden; en doèt nog
ulle welmeenende pogingen, tot hunne tijdeliikc en
oouwige behoudenis ! Hii vermaant hun , met allen
orrrst, zi,i wilden zich toch van hirnne booze \regen
lnhooren,' op dat Hij hun mogte goedgunstig 

"o i"-nadig zUn, rvant, zoo zegt IIii tot hun , door dln
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nrond van onu en proi'eet , btheert u ! bekeert u ! -Van de bekeerirrg, wordt bij andere gelesenheden,
meermalen de uitlegging redaan, wat dezelve is, en
waarin die eigenlijk bestaat; wat er al toe behoort ,
als zij in der waarheid, opregt en hartelijk zalziin;
het is eene z.aak die rvij allen, regt en grondeliik ,
behoorden te kennen en te vetstaan, dewijl niemand
zonder die kerrnis, han behouden wordeu. Ik zal
daar nu niet breed van spreken, maar alleen korte-
Iijk aanwiizen, wat de IJeere hier , al van de Joderr vor-
dert, als Hii hun vermaant, dat z,{ zich uan h.unne
booze ?/)eten zu,llen bekeeren,' dan wil Hii

I. Ilat ,ii, door Zijne Goddeliike genade zullen
komen, tot een regt gczigt en erkentenis van hunue
booze wegen , en van hun diep verval, zonden en god-
deloosheid ; dat zii die eenmaal, met goeden ernst, en
goed verstand zuilen inzien, en daar, voor Ziin heilig
aangezigt, ecne opregte bellidenis van doen zullen , be-
kennende voor [lem, hunne uiterste schuldigheid en
snoodheid, walgeliikheid, doemwaardigheid enz. ; hoe
verre zii in de zonden vervallen waren; hoezeer zii
IIem ontëerd, beleedigd , getergd en vertoornd had-
den. O I dit wit de Heere clat zij zullen doen, met
hun gansche hart, en rrit volle overtuiging van hun
gemoed ; dat elk hier zal gaan staan , in ziine schuld,
zsnder langer ziine zonden te bedekken, te verbloe-
rnen , of eenigzins te verschoonen I want, zoo luidt
het ïVoord des l{eeren , Spreuken XXVIII ; 13, die
z,{ne oueríredingerz bedekt , zal niet tsoorspoedig z,ijn;
?na,a,r clie ze Lekent en laa.t, zal barmha.rtigheid
oerk,rtjgen.

2. Ook rvil, en lorderl de lleere hier, dat het
.Ioodsche volk , ovet hunne booze en zondige wegen,
een opregt berouw cn leedwezen r.al dragen ! dat zii
claar over, in r-"are bocivaardigheid, voor het aange-
zigl 7.i,1ner heilige l-ralurhartigheid , diep zullen verne-
deren; rlat zii hrrn diep, en schandelilk verval in de
zonderr. met bittcre tranen zullerr beschreijen; datzli
z,ich daar over, voor IIem zullen schamen; en met
een gebroken hart en verslagen geest, z-ullen neder-
vallen, cn zich alle straffen, plagen en oordeelen des
Ilecren, zullen rvaardig achten , en uitroepen: o I wee
onzer ! dat wii zoo scz.ondigd hebben. cnz.
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3. Dan wil de lleere ook , dat zii, opregteliik, on
van ganscher harte zullen erkennen: aàn áen-oonon
kant, hunne allerdiepste ellendigheid en magteloor-
heid; hoe geheel hulpeloos. hopeloos en radelóos hun
staat lvas, en hoe zii geheel en a[ gczonhenlaEen, in
een afgrond, yan uiterste ellende err rampzaligtreid ,
rvaaruit zij zich zelven , rn het minste nict konden red-
den. Aau den anderen kant, dat zii daar benevens
ook zullen erkennen , des Heeren Gods onëindige ge-
nade , en barmhartigheid, die hrrn nu nog zoo ern-
stig wierd aangeboden, en dat zii zich van ganscher
harte, tot derelve zouden rvenden; nemcn àie dier-
bare genade des Heeren aan, en werpen zich , in een
waar en opregt geloof neder, aarr des Heererr voeten,
Hem 

- 
vurigliik biddcnde en smeekende , dat Hij hun ,

om de verdiensten van Christus, Ziinen Zoons"wille,
den beloofden Heiland en Verlos'er, alle hunne zon-
den genadigliik wil vergeven ; cn dat IIii Zich we-
derom met hun , ganschelijk wilde verzoenen cn vrede
maken ; d3t Hii h-unne harten, door Ziinen Ileiligen
Geest, ook ganschelijk wilde veranderen en bekee-
ren, e'n- genezen hen, van hunne boosheid en godde-
loosheid;-op dat zii Hem voortaan, als Ziine góhoor-
zame kinderen, mogten beminnen , dienen en vreezen;
en met een volkomen hart, in Ziine r:'cgen rnogtel
wandelen,

4. Eindelijk wil dc [feere, dat hct zondige jood-
sche volk, door alzoo '&ijne genade , met een waar-
achtig geloof aan te nernen , nu huÍrÍlo vorige boozo
raogen_, -ook ganschel{jk zouden hatcn crr veifoeiien,
eo zich daarvan aÍwenden ; dat zij alles wat bedoíven
was , in het burgerlijh bestuur, in de Kerk, in de
huisgezinnen, en in hunne cigene personen, aanstonds
met allen ernst.en iivcr, zouden gaan hcrstellen en
verbeteren en naar des lleeren wet rcformeren: dat

"ij zich irr waarheid en oprcgtheid , tot, den Heere
hunnen God zouden beheeren, en een volkomen lust
en behagen zouden nemen, in Ziincn heiligen dienst.
Dat zij , aangaande de vorige wandelingen, den ouden
mensch der zonde zouden afleggeu, en eencn nieuwerr
mensch aaudoen, die naar Gocl geschapen is, in warc
rogtvaardigheid en heiligheid. Dat zii voortaan alle
ontzag, vreeze en liefdc, yoor tlcn l{eere hunnen God,
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en voor alle Ziine heilige geboden zoutlen dragen. in
hunne harten; en dat z|1 zícb, door de genade Ziins
Heiligen Geestes, tnet allen ernst en iiver.zouden be-
vtitiÀen , om naar 'alle Ziine heilige geboden, regten
ed inlettingen , als een gehoorzaam bond-volk te leven
en te wandelen, dienende en vreezende den Heere
hunnen God; Hem berninnende en aanhangende; op
IIem al hun vertrouwen stellende ' en bif Ffem , al
hun hulp en troost zoekende enz. Zietdaat-geliefden!
in dit alies is de t'are bekeering gelegerr; dat alles be-
hoort daartoe; en zoo eene opregte bekeering des har-
ten, des levens en des wandets, vordertde Heere hier
nu van het goddelooze JodenCont, eu roept h-un toe:
beheert u ! iekeert u ! - De herhaling van de zaak,
of het tweemaal noernen van dezelve, geeit te kennen
den grooten ernst err beweging, elie de. Heere hier aan-
*enát, om het gewigt Ziiner vermaning, gPderJgde-n
hart te drukken. IIót is, bekeert u ! belseert u! als
of de lleere zeide : o ! huis fsraëls./ o ! zonrlig en
bedorven votk ! bekeeríng, bekeering is de zaak, daar

het hier geheel op aarrkórnt. Ik wil het u, rnet her-
haliug no-enren, bpdat gii -het eenmaal regt verstaan

roudàt; gii moet u, zónder langer uitstel, in ware
opreqtlreicl- bekaoren' ' oan uute ltooze wegen, en om-
tretzón Mi.jne genade. - Of , zoo gii dg-t wilt weigeren
te doen, 

'et à"tt uwe booze \rogen rvilt bliiven vast-
houden, zoo zult g.i zekerliik in tlez.clve moetcn om-

komen , en voor eerrwig vergaan en sterYen ; want '
zoo voegt er de fleere bii, toteenredenvanaandrang
beheert-u, bekeert ul utant u)a&ro?n zoudl g'$. ster-
aen? enz. Wli zullen u over tleze zaak, maar..eene

korte uitlegging geven. Door het woord steraen, veÍ-
staat de HJere 

-hier , alle kwade rampen en ellenden,
die uit de zonden voortkomen , en eindeliik, een ge-

heel verderf en ondergang der mcnschen ' tijdeliik en

eeuwig. IJaar is niets gemeener. in des lleeren Woord,
dan dËr meuschen rvelvaart err behoudenis, onder de

benaming valt het leaen voor te stellen I en hunne
ellende Ën verderf, een dood en sterven te heelen.
'Loo zeíde Mozes, in ziine laatste reden, tot de kin-
clercn fsraëls, Deutr. XXX : 19, het leaen en den

doocl heb ih u uoorgesteld enz; en zoo bad h1j, voor
de stam Ruberr, DeÍtr. XXXIII : 6 , dat Ruben lstte

.t

n3
en niet slerae / Wannecr dc llccro hior tlan rogt,
tot het Joodsche volk, want rt,uarom zoudl gii ilór-
tsen? enl.. ) dan is de zin: waarorn zoudt gii , o huir
Israëls ! moedwillig in uw tiideliik en eeuwig vordorf
loopen, dat u zekerliik zal overkomen , indion gii u
niet tot Mii bekeert. \Maarom zouclt gii u zelven, zoo
ten hoogsten ongeluhkig rnaken, en vooreeuwig ramp-
naLigl en storlen u,.door uwe zonden, in de schrik-
kelijkste ellenden , daar gii nooit. in eeuwigheid wo-
der, uit geholpen en gered zult kunnen worden. O !
miin volk ! waarom zoudt gij alzoo handelen , dat gii
het leven err den zegen zoudt verwerpen, en kiezen
moedwillig den vloek, den dood en het eeuwig ver-
derf ? De Heere alzoo sprekende, geeft hier dan al
dit volgende zeer duidelljk mede te kennen: (l) dat
het eene allerschrikkeliikste dwaasheid , en uitzinnig-
heid is , en zorrde zijn, varr het Joodsche volk , als
zij weigerden zich te bckeeren, en naar Zijne ernstige
en heilzame vermaning , niet te willen haorerr; maar
liever zich zelven , in een eindeloos en allerrampza-
ligst verderf te storten, ?,oo dat het is, alspf de Heere
zeide: o ! *ijn volk ! rvaarom zoudt gij zoo schrik-
kelijk dwaas en onzinnig ziin, en zoo raz.end verzot
op de zonden, dat gii uw leven en zaligheid, uw tli-
deliik en eeuwig welvaren, alzoo schandelijk met voe-
ten zoudt treden, €[ . werpen u zelven, in zoo een
grondeloozen afgrond, van eeuwige ellenden en aller-
hoogste rampzaligheid? O ! ziit toch wiizer! bedenkt
u zelven toch ! wilt 'u zelven beter beraden ! doet
u zelven , en uwe arme kinderen , toch zoo een groot
geweld , en onregtvaardigheid nict aan ! maar behoudt
behoudt toch u zelven en u'w zaad, en bekeeft u tot
IYIii ! opdat lh u allen het leverr schenke , en den vre-
de. (2) Ook geeft de.Heere hier, eenen bijzonderen
bliik , van Ziine groote ontÍ'erming, medeliiden, goe-
dertierenheid en barmhartigheid , waarmede Ziin hart
was bezet en ingenorrten, jegens het Joodsche volk.
O I hoe langdurig en snood, zij ook tegen den Heere
gezondigd, en hoe schrihkelijk zij Hem ooh getergd
en vertoornd hadden , zoo dat zij ganscheliik geeno
genade, noch medeliiden waardig waren I nogtans,
omdat zii Israëls huis waren, en des Heercn bond-
volk, die Hii altiid r,oo zeeÍ bemind en gezegond had,
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noo Londe de lleere Ziin hart nog zoo niet van hen
los_ kriigen: IIti kon niet verdrasen, dat dit Ziin íolk
zich zelven zoo ganschelijk in het verderf zou storten.
O neen ! ziin hart was nog te teeder, te liefde-dra-
gend, te me-delijdend over hun ; IIii wilde hen nog
zo9 gaarne behouden, 'en van hunne booze wegen
aÍ'brengenl daarom roept Hii : want wccarotn zoudt
gij steraen ? alsof Hii zeide: Ik kan het niet verdra-
gen,_ o mijn volk ! Ik kan het niet inschitken, dat gii
u zelyen, door uwe booze ïvegen, zoo moedwiltig zoudt
gaan bederven, en dat gii zoudt vallen in de Ëanden
van lllijnen grimmigen toorn. Ei ! bekeert u toch !

bekeert u ! verlaat uwe booze wegeÍr, en hoort naf,r
de stemme des lfeeren, u\ves Gods, zoo zult gii voor-
zeker leven en niet sterven. O ! wie onzer, moet er
niet over verwonderd en versteld staan, als hii den
Àllerhoogsten, en Állerheiligsten God, een allergru-
welijksÍ, boos en zondigst volk , zoo ziet achterna loo-
pen, om het te behouden, en van den doocl te be-
vriiden ! maar , zoo oneindig groot, is Zijne trouwe,
barmhartigheid en goedertierenheid q r.oo zeer vloeit
Ziin hart over van medeliiden en ontferming, dat IIii
ze niet Lan verderyen, voor dat het eersr gekomen
is , tot het alleruiterste , en dat alle wegen van gena-
de, geheel te vergeefs ziin, (3) Voorts ',vil de Heere
hier ook, aan het Joodsche volk leeren, en hun ver-
zekeren, dat de deur der genacle , heden nog wiid voor
hun open stond ; dat er nog vergeving en barmhartig.
heid, voor hun te vinden was; dat de Heer,e hun die
veel liever wilde schenken, clan dat Hli Ziine handen
wilde uitstrckken , orn hen, in Ziinen regtvaardigen
toorn , om hunne booze wegen, te vernielen en te ver-
derven. Het mogt dan zoo schrikkeliik, zoo ellendig
cn wanhopend, met hun staan als het wilde; zii mog-
ten ook zelven alreeds, in hunne zonden en overtre-
dingen versmachtefl I moar de lleere , de getrourre en
waarachtige God verzekert hun hier, met Zijn eigen
Goddeliiken mond, het tegendeel; want, ats Hii zoo be-
wegelijk tot hun roept: want waarom zoudtgój ster-
oen enz,, dan wil Hij tot hun zeggen dat zii niet
behoefden te sterven, en verloren te gaan ; indien zli
zich maar opregtelijk, tot Hem wilden bekeeren, zdo
konden zij nog behouden worden, en hunnc zielen nog
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bevrijden , van een gewis verdcrl'i want do llooro lrooft
het Ëun, zelfs met eenen heiligen eed, te vorGn too
sterk bevestigd. Het is dan al roorts, als of ds llooro
zeide : o ! huis Israëls ! nu, nu kunt gii nog leven , oll
den dood ontgaan , zoo gij zelve maar wilt; Ih big{ u
Mi.jne gunst, genade en barrnhartisheid nog aan' indion
Sii- u -maar wilt bekeeren ran trrve brroze wegen; gij
irilt zekerlijk bch'ruden rvordett; gij zult gewisseliik Ie-
ven, en niet sterve. , gtj en uw zaad, tot in eeuwig'
heid. Och ! waarom zórtdt gij dan willen sterven. daar
gij door mijne Goddelijke genade, nog-kunt leven en
Éèhouden worden? (4) Maar, niet minder Llaar, leert
de Heere God hier, 'aan het Joodsche volk , en be-
tuigt en verzekert hun, dat het eenige _middel_, hun-
nei behoudenis, allcen in de bekeering bestond. Be-'keering, 

bekeering moest er lvezen-; endatwel ,eeue
opregtè , ongeveinide en hartelijke bekeelin_g; - i9'
eène-spoedige en haastige beheering. zonderlanger uit-
stel ; hlieraaá hing het al te maal' Wat de Joden anders
ook al hadden, ioo zij geene opregte bekeering had-
den , honde het hun niets helpen. Belofte van bekee-
ring, preparatiën tot beheering, en al diergelijks, kon
hun niitJ baten; neen , daar moest eene vraarachtige
en dadelijhe bekeeriug zelve zijn. Alle aanbiedingen
van GodJ geuade gaan , om zoo te sprehen , altiid _op
voorwaardà van bókeering ; zorrder dat , kan God deu
zondaar niet genadig zi.jn. I{et is hier altijd ' _voor
en na , de goddelooze aerlate z(inen LUeg , en beheere

zich , zoo 2al Hij IIem zijner ontfermen enz. Jes.
LV. 7 (5) Eindelijk, in ditwoo-rd des Heeren )ut&arorrt
zoudt g'ii steraen enz. ligt ook eene gewisse en ern-
stice bidreisinq des }Ieeren. voor de Joden opqeslo-stigeStrge Dedrelgrng OeS fleelen' Yoor qe.,Jo(ren oPgcsru'
ten, dat, indien zij zich niet opregteliik , van hunno

ing des }leeren, voor de Joden opgeslo-

booze \regen wilden bekeeren, zij zek.erliik steroen
zouden, en allen te zamen rampzalig , in hunne zon'
den vergaan zouden I even. als de Zaligmaker zoo
eens sprák, en den Joden bedreigde, Luk. XIII:3'
ma,ar ,- indien ti u niet beheert, zoo zult g'ii allon
d,esgelijks oergáan. Ziet ! het is dan al weder, alr
of áe ÍIeere zàide : o t huis Israëls I o miin volk I hoc
genadig en barmhartig , Ik ook over u ben; en hoo-
zeer Ih ook zoeke u te behouden; weet nogtanr voor-
zeker, dat Ik u rtiet zal kunnen bohouden; zoo gii
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u rriet van ganscher harte, tot lïlii beheert , zoo be.
hoelt gii u gecnszins te vleiien , Pc! Miine genade; -o neen, gij moet u bekeeren, of gij noetgewisselijh
tteraen enz.

Ziet daar geliefden ! dezen Tekst genoegzaam ver-
harrdeld. [Iet wordt tiid , dat wii wat nader tot ons
zelven komen. Al wat wii daar nu gehoord hebben,
is ook geheel toepasseliik op ons, en op het gansche
volk van Nederland, de Heere voert ook n:tg heden ,
dezelfde taal tot ons, en roept luide vooronaeooren:
beheert u ! enz. Ja, de Heere roept alzno, tot een
ieder van ons, in het bijzonder ; Hii staat rnet dit
woord , \eheert u ! bekeert u ! nog heden te kloppen
aan de deuren van ons aller gemoed. Wii moeten
het daarvoor houden, dat dit ernstige Woord des Hee-
ren, tot elk onzer in het biizonder' en.tot gansch

Nederland in in het gemeen, nu heden-noggeschiedt.
Wat is deze plegtigè dank-, vast' en bede'dag toch
anders, dan eene nieuwe ernstige poginr van den Hee-
re , den Allerhoogsten God , aan alle de inrvoners van

Nederland, orn hen allen gezarnenliih te vermanen ,

tot eene opregte boete en bekegring,vanhunnebooze
wegen. Zóo meenigc predikatie , als er op dezen dag,
hiei alorn in Nederland geschiedt, zoo menigen uitroep
en vertnanitrg, cloet de l'leere God allerwegcn tot het
volk, dat ,i| "ich 

toch zullen bekeeren r YÈD hunne
soddelooshóid, op dat zij rnogten leven , en niet ster-
ïao. En voorrvaàr, daar is voor ons t en voor gansch

Nederland, geen minder reden ' om ons te bekeeren
tot den Heer-e , dan er oudtiids \tras ' Yoor het Jood-
sche volk. Zoo wij onzen staat, rnet den hunnen
eens gaan vergelijken 

- 
en regt bezien, zoo zullen wii

bevind"en, dat ér lusschen hun en ons , waarliik oene

zeer groote overeenkomst is.
1 "\ilaren z.ij een zeer zondig en goddeloos volk, die

schrikkeliik tegen den Heerg over.treden hadden; was
alles ondèr hun, in dien tiid' evenzeer bedorven, en

door de zonden vervallen en ontsteld. O ! wie die
oogen heeft, bemerkt niet klaar , dat het thans ook
even eens zoo , met Nederlands volh, en met ons al-
len gezamenliik gelegen is. lYie kan de zonden van
NedËrland , en àuezóll't diep vervallen, èn bedorven
staat regt afmeten t - *ii hebben, in den ochtencl-
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stond, uwen aandacht, daar van eenigo oponing zoo.
ken te geven; maar o! het tvosmaarzeorwoinig;hot
register van Nederlands zonden en ongeregtighodon,
is 

-zoo groot, dat wij er maar een klein stukske van
hebben kunnen oplezen. Och ! of God , de Heere,
ons maar eens oogetr gave , oln onzen diep vervallen,
en rampzaligen staat te kunnen zien ! maar helaas !

onze blindheid, onze blindheid beCerít het alles.
2. Lag het Joodsche volk atzoo geheel ter neder

geslagen in de zonden, dat zii daaronder als versmach-
ieden, en zii zelven oordeelden, dat hunstaatonher-
stelbaar en ongeneesliik was, waarom ziidus ook hunne
zaken, als wanhopend en moedeloos licten loopen, en
naar geene bekeering omzagen; och ! mijne vrienden !

of Neêrlands volk ook niei alreeds, tot zoo €€nê wan-
hopige moedeloosheid, en versmachtig ouder denlast
huhner ongercgtigheden vervallen ware ! hoe menig
een denkt rriet bii zich zelven : o ! het Land heeft al
zoo vele jaren lang gezondigd; het verval in burger-
en Kerk-staat is reeds zoo groot, zoo verouderd, zoo
algemeen, dat het te vergeefs is , om reformatie en
bekeering nu te dcnken; het getii is reeds te ver ver-
Ioopen; de vloed der zonden- is te groot; het is te
Toren al menigrnaal beproeÍd, om Kerk en Staat,
eenigzins te reformeren , naar Gods Woord; maar
daarvan is niets gekomen; het heeft niet willen ge-
lrrkken; de zonden en oogeregtigheden ziin, tegen allo
middelen van relormatie, meer toegenomen ett aange-
wassen ; wat raad dan nu ? wie zal het werk eerst
aanvangen? Waar zal men het eerst beginnenl-Allo
handen ziin slap. a Ja mogeliik zijn er hier ook wel
velen onder ons die, wanÍleer zii hooren, dat zii ver-
maand worden , tot hunne bekeering in het biizonden
dan denken: o ! miin staat is veel te ellendig en te
wanhopend , dan dat ik zoude kuttnen hopen, ooit regt
in den grorrd te zullen bekeerd worden ; miin hart is
zoo verwilderd, zoo verstokt, zoo blind, zoo ongeroe-
lig; en het heeft reeds zoo langen tiid met mii alzoo
géduurd, dat ik er geen raatl rneer toe zie. Ih ben
in vorige tiiden nog wel eens ernstig geweest, en heb
gezochÍ mii te bekeeren ; ik rvas week; ik konde miine
zonden belljden en tranen storten enz.l ook dachtik,
det ik al wat was, en riat ik rniine zaken alz.oo op
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eonon gveden voet gebragt had; maar nu verneem ik,
dat hef alles nog niet met al is; dat ik nog ongeluh-
kig ben ; wat z,al ik dan nu nog meer doen ? - Ik
ziè daar geen raad, noch uitkomst meer in; ik moet
het zoo laten gaan.

3. Het Joodsche volk lag in dien tiid, om hunrte
zrilare zonden en qoddeloosheid zeer onder de bezoe-
kende hand des lleeren; plage op plage ; oordeel op
oordeel, wierd hun toegezonden; en nogtans bekeer-
den zii zich niet. Maar o ! is het ook niet evenzoo 'in dezen ti.jd , met ons en met ons Land ? : fl6s heeft de
Heere Nederland sedert eenigen tiid, om deszelfls zon-
den en aanwassende goddeloosheid, niet zwaarliik be-
zocht, met allerhande oordeelen, zoo geesteliike als
ligchameliike, welke hier op te halen , ons nu niet
rvel doenliik is, naar dien daar veel tiids toe zoude
noodig ziin. Immers er ziin geene straffen van den
Heere-, dió Hii goddelooze landen en volkeren toezendt,
of wii hebben ze gesmaakt , en smaken ze j_aar opjaar
op nieuw; \rat rvonder, dat ons Land van al die zware
slagerr en regtvaardige bezoekingen Gods, dan nu te-
geiwoordig -aloto , ioo jarnmerl[ik kwlint en treurt,
àven als eàn teeringachtige zieke; en dat onze zegen,

voorspoed en welvaart, zoo tiideliik als geesteliik, hoe
langei hoe meer van ons wegwiikt, tot een klaar tee-
ken-, dat de Allerhoogste God zeer op ons vertoornd
is, wegens alle onze zonden' aanhoudendo verstokt-
heid en onbekeerliikheid ?

4 Maar stonden er nog veel zwaarder oordeelen en
nlaqen. bii het Joodsche volk voordedeur; hadGod
à" "H""t" "besloten , hen allen te zamen, haast geheel
te verderven en uit te roelien, indien zii zich van deze

booze lvegen , niet eindellik eens , in- opregtheid kwa-
men te b=ekeeren; o ! miine toehoorders ! wii moeten
Tan onzen, en van den toestanC onzes [,ands, ook
scene andere gedachten maken, indien wii ons niet
íammerliik bedrogen zien, noch rvillen zien, dan dat
ïr hier bii ons ' zware oordeelen Gods, voor de deur
staan, dià zeker binnen kort over ons zullen komen;

ia, dat Neèrlands gansche verderf en ondergang' en

hei verlies van onze kosteliike vriiheid en Godsdienst,

rewissel[ik in Gods raad besloten ziin, en ons haaste-
iiit z.rrllón ovcrkomen, indien Neêrlands volk langer
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uitstelt , zieh in alle opregtheid tot den Hooro hunnon
God te bekeeren, en al het booze uit het midden vin
hun weg te doen, eenparigerhand. Och ! of wii aan
deze zaken eens geloof mogten slaan, door GodJ co-
nade ; en dat wii eens mogten ophouden, den booíen
$ag.verre van ons a[ te stellen! want gerrisselijk!alles
begint tegenwoordig met ons nu op hetiintle te'loopen;
alles schikt zich, zoo er geenc spoedige, opreqtË eí
algemeene bekeering kornt, tot een algemeen vïrderf
en ondergang. Onze Overheden hebbán, in de uit-
schrijving v_an dezen- bede-dag, met ons gehandeld , als
getrouwe Yaderen <ies Vaderlands; zij-hebben den
slechten, bekomrneriiiken en hoogst gevaarliiken staat
van ons Land , voor ons niet tíitte-n verbËreen, zii
hebben noodig geacht, ons openlijk bekend tJm"kerï
en te yermanen , da,t hun het geuaar,, dat clen Staat
schijnt 

_ 
bouen _Jrct ltoof,i te lru.ngen , tegenwoord,,ig

:waarder ooorkomt, t/an. ooit uoorheen. Watwildat
anders zeggen gelieÍden ! dan dat onze Overheden het
Land,nooit te voren in zulk een groot oogenschiinliik
gevaar, van verderf_ en ondergang fezien fr"ebbenï ai"
nu tegenwoordig? Onze Overheden-kennen, naar hunne
-groote wiisheid, allerbest den staat yan ons Land, zoo
binnen als buiten, en zullen zulke hooge uitdruhkin-
gen, tot bekommering en verslagenheid, van's Lands
ingezetenen niet ligt gebruiken,-indien hundes Lands
toestand in dezen tijd, niet waarliik allerbekommer-
liikst, en allergevaarlijkst voorkomt. - Ook legqen
Hunne lloog-llogenden ons eenige redenen , ,uo áË"u
hunne groote verlegenheid en be-kommering voor; zii
gev.en ons te keunen, ,[oc ({ , ,itt 

"oidor gnoote
redenen , ten, uiters{en bcducht zijn I ooor eenan zura-
ren en g'educh.ten oorlog, die thans in zoo vele Lan-
den en. plaatsen reeds ontstoken is; da.t zij zichreeds
meer dan gewoonl,{h tot hunne aerzekerá,heid en de-
fensie , in cds actn nood,, hebben moeten wa.penen,
aangezien Senoegzaam allc lllogendheden oa.n Europa,
:ich in dezen t{d , sterh g'etinneerd lrcbben, 

"n "r:een .groot ^geta,l o&n Dreetnde troepen geplaatst is ,nabij de .fron.tieren aa.n onten Staat, ïoorts getui:
gen_onze 4o$" iïIagten, hunnc regtmatige nreerá, dat
de Heere God rvel het krvade ovei dit iand moei be-
sloten hebben; en clat Eí| , ter oorzakeDe.n,$ iantls

ï
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aanltourlende em annwassende zonden en ongeregtig'.
hed.en, Zijne onífermende en be.hulpzame hand ' utel

iiott' oín dur"n Staat aftrekken, en er Z'iine-oor'-iiil"n 
oo* kornen uitstoí'ten' Ziin dan onze Hooge

Overheden ' rilegens den Staat des Lands, alzoo .groo-
,"iiilï-l"aricht ," o ! miine toehoorders ! denkt -vrij dat

i;t ;t ook rvaárliik, il zeer gevaarlijk en bekommg-

i""a rn"t ons uitzïet ! en ol'scÈoon deze gevreesde don-

kere wolken , al eens weder door Gods ontÍ'ermende

*à"áa" en barmhartigheid, zonder merkeliike-schade

Ëo 
-oo*"d"t, 

o""t oitt. hoofd mogten voorbijdriiven ;
;l rvii zullen daarmede noSlans , geenszins ^geholpen

"iitt 
t d"t en des Lands veráerf moge Yan God ' den

Hï;;" nog al eenige jaren 
-uitgesteld 

worden, maar het

,"i-1""f, ïvenwel," gËwisseliik-komen, indien Tii blii'
r"" "itrt"flen 

en *óig"t"n, ons m-et o.n1 gan:s9lte hart
ioi- a"o fleere te bóLeeren. - Ja, iecler-s.biizond.er

*"o*io verderf staat voor de deur, indien hiizich niet
ftu".t"ïit gaat bekeeren, van alle ziine zonCenlwal!'
G;ï il"*"ïrachtig, heilig en regtvaardig; Hiikan zich

""n 
de zondaars-niet altiid laten smaden,-tergen en

bespotten; o neen ! en dàarom gelieftlen ! dit is nu de

Í;t"i" zaak, daar wii nog van moeten spreken-' be-

il;;;irg, bekeering geïiefdén! moet €r wezen; clat is

hier hËt eenigc noodige ' voor ons allen te zamert, en

i.,o. seheel lÍederlanà; zonder dat is alles verloren''-í 
ïit was het , daar de Heere God het Joodsche

"ott "oo 
ernstig en beweegliik t-oe ve-rmaant, -geliik

*ií sezien hebb"en. llaar,-zóo doet Hii nu ook aan

o""l tíoc; Hil roept ons allen toe" bekeert u! sna' -
O-i á""É""ie lteËft ons zoo langen t[id tot 

-bekeering
vermaund, en zoo larrg geduld óet ons g-eoefend; T33r

"" 
ïá"t É1 tt"t allerk"richtigst; rvant de tjid 

"3T. 
Zii:

"" l"t.mïtigheid, loopt -{eheel 
ten einde.;-Hil zal

oo, ,,u dezenï niet langór kunnen, noch willen ver-

schoonen, des Heeren zaak met ons-begirrt-nu' ge-

liik men zegL , Ie staan in de hoogste Crisis ; het moet

iii ["i*"n "of barsten ; onder of boven met,ons; Ne-

á".luo.l"n,ret zich haastel{ik bekeeren, of God moet

Nederland haasteliik vertlerven; hiertoe is het nu ge-

lo-ut ; God doet ons nu de laatste insinuatiën of ver-

-u"i"g!" I llii geeft ons nu d9. keuze , o[ wii on-s

*ifi"o"l"Éecren Ëf ,tu.".n, of wii onsganscheliikwit-

?AI

len beteren, of ganscheliik vernield worden, O mca-
schen! hoort, hoort toch de stemme Gods!Zijuehanl
is nu opgeheven ! gii moet kiezen, zonder langor uit.
stel; gij moet op dezen dag zeggen, wat gii doen
wilt ; of gij met den allerhoogsteu God vrede of oor-
log wilt hebben; of gii wilt leven of sterven ! ik sta
hièr als des Heeren Gods gezant en diensthnecht; ik
bezwere u allen die hier zijt, jong en oud, bij den
levendigen God, dat g$ van stonden aan, u gansche-

lijk, door Zijne ontfermende genade moet qaan schik-
ken tof ware boete en berouw, en geven Ígevangen
aan de' prediking van Gods Heilig lMoord, die ik u
verder, zoo de Heere wil , in Ziinen Naaqq doen zal,
zonder daar meer eeu woord tegen in te feggen. -lk bezweer u , dat gii moet resolveren, zonder langer
uitstel, met uw ganóche hart te bukken, te buigen,
en uwe stijve conscientiën te verbrchen; de wapenen
tegen den alnragtigen God, den lleere der ganscho
aarde, eenmaal neder te leggen , zonder die weêr op
te vatten, en uwe zondige en booze wegen, geheel
en voor altiid tc laten varen. - Of , zoo gijlieden dit
alles langer bliift weigeren te doen, dan verkondigik
u allen , in den Naine des Heeren der heirscharen,
des eeuwig levenden Gods, dat uwtijdeliikeneeuwig
verderf, uw onderggng, in Ziinen raad, onverander-
lijk vast besloten is, en dat gij het geenszins zult kun-
uen ontvlieden. H{,. die de .onne geltdedt, en zli
gaat niet op, en aerzegelt de sterren Job IX: 7,
heeft ook uwer aller verderf besloten en verzegeld,
indien gii u niet bekcert.. Och vriendcnl neemttoch
deze mijne woorden in achtt want ik spreek tot u,
in den Naam des Heeren, opdat de hittigheid van des
Heeren toorn, niet over u kome t en gii , door het
geblaas Zijner neuze, niet allen te zamen, haastig
verslonden wordet.

.Daar moe.t (l) eene algemeene bekeering komen,
door den Geest des Allerhoogsten, hier in Nederland,
onder allerlei staats- en standspersonen; allen, allen
moeten zii voor den vertoornden; en nogtans onëindig
barmhartigen God, hunne zondeo'belijden; allen moe-
ten zi.j opregtelijk berourf hebben, crt boete doen, en
omgorden hunne lendenen met zakken, enrstrooiien
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nss;che ()p lrurilic hooldcn; aller-r nroelert zii {egenade
Goris, in tret heilig bloed Cbristi, 'van ganscherhar-te
z.oeken , begeeren èn aannemen ; opdat zii mogen heb-
ben vrede met God, en vergering van alle hunne
zonden ; ;ia , allen rnoeten zfi dcor Gods genade, met
goeden ernst en welmeencnheid , gaan re{brmeren en
ïerbeteren, hetgene bedorven is cn rriet deugt. - De
Ovelheden moeien met vereeniecle krachten, het Land
gaan rel'orrneten, orn er al hct kwadc, immers zoo

ïeel doenriik , onder Gods zegen , uit te \l'erpen ; alle
zondige gewooltten , misbruiken , toclatin_gen_ en ver-
sunniígen, van hoe ouden datrrm die ook zijn mogen

ínoeteri afgeschaft rvorden; alle zondigc stukken en

wanbedrijvón , tlie tegen God en Ziin Woord ziin,
tnoeteÍr zonder aanzien ran personen gestraft worden.
Kortom, on?.e gansclre staat moet naar Gods Ileilig
\Noord gerefonneerd cn eeregeerrJ v orden; en daartoe
moetcn alle regenten , hooge cn lage , de handen in
een slaan, ert met allen erttst cn iiver arbeiden. Elen
eens rnoeten ook de Leeraas"s, Tliakenen, School-
rneeslers enz. handelen met de zaken van de Kerk,
lrier moet ook alles, wat bedorven , ontsteld en ver-
vallen is, weder zooveel doenlijk , naar Gods Heilig
ïVoord gerelorrncerd cn verbctcrcl worden. Duizend
€n meer zon<lige misbruikcn, moelen uit dc Kerk ge-
weerd uorden. Op diergcliike wiize, moeten alle
Christelijke huis-aodec's en ltuis-ntoeders, hunne huis-
genooteu gaan re{brmeren , en zoeken.met allen ernst
áie in zoodartigerr staat te stellen, als Gods Heilige
\Met, cn \Noord bcveelt; alle zonden en goddeloos-
heid, alle pligtverzuim, moet er uitgeworpen u'orden,
en alle Godraligheid en vreeze Gods, moet er ingebragt
en in hersteld lvorden. fn een woord , alle inwoners
van Nederland , Q)rom,cn en onl)t"omen, grooten en
kleinm. , geestelíjkcn en wereldl'tjhen . jcngen en ouclen,

ri.iken en &rrnen , ortjen en dienst(ta.r'en , elk moet in

"il" anrbt, stand cn roeping, t.loor Gods genade,
tiage halrden en slappe hnieëIr oprvekken, om alwat
kwáad cn zondig is , verre van z.ich weg te doen ,
en alles in te rigtcn en te verbeleren, naar Gods Hei-
lie 'Woord. Ziel ! zoo moet Neêrlands volk zich be-
kferer, van ltrrrtrte booze \Ireqen. - (2) Err die be-
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keering moet alzins opregt ziin; elk moot zoehen on
arbeiden , om door de genade Gods, voor alle dingon
ook "ii+ hart verbeterd, en veranderd te krijgen;
want de Heere is een God der waarheid, die hier tot
Nederland zegt : m'íjn zoon geeJt mij uut hart ! en
uit Jerem. IY : 14 , utascltt uw hart aan booshe'id,
o Jeruzalem ! o Nederland ! op dat gíj behouden
wordet. - (3) Ook moet deze bekeering algemeen
zijn; zij moet gaan over alle zonden, kleine en groote,
verborgene en openbare; al het booze rnoet worden
weggedaan; al het goede móet ingevoerd, en in be-
oefening gebragt worden ; wii moeten niet eene zon-
de , met onze wille onverbeterd laten I want wii heb-
ben te doen rnet een heilig God, die alle goddeloos-
heid en ongeregtigheid haat. - (4) Ja, deze onze
bekeering, moet ool.. spoedig en haastig ziin ; daar
móet niet mede gervacht, noch getalmd wordenl want
de Heere God, is rnoede geworden , ons langer te
dragen ; de dingen zijn nu op het einde; het is, nu,
bekeert u ! beleeert z / God wil niet langer wachten ;
Zijn geduld is ten einde; Hii kan Ziinen toorn en
grimmigheid niet langer bedwingen; wii hebben overr
vloedig tijd gehad , en langer toegeving, zal ons maar
kwader maken.

Ziet vrienden ! zoo moet Nederland, zoo moeteÍl
w1i allen te zamen, ons nu van stonden aan bekeerem
oan onze booze u)egen,' hier tegen mag niets gedaan,
noch ingebragt worden. (1) Niemand moet r,eggen,
O ! de zaak , die gevorderd wordt, is te groot I het
is onmogeliik, om zoo eene bekeering uit te yoeren;
tyant, dat bji de menschen onmí)geliik is, dat is bij
God mogelijk. Vinden wii ons zelven, er tetr eené
maal verlegen en onbekwaatn toe ; O t de Heere zal
ons helpen; IIii zal ons Zijnen Heiligen Geest, en God-
deliike genade ; niet weigeren, als wij er Hem maar
oplegt, ootmoedig en verstandig om aanroepen; die
weg is hier dan in te slaan; als wii maar van har-
te willig en genegen ziin, om de zaak aan te van-
gen , en ons alzoo, tot den Heere onzen God , gsn-
schelij'h te bekeeren , dan is allcs rvel; dan moóten
wij Hem maar zonder ophouden , vurig err geloovig,
om Ziinen Geest smeeken; en stellen al ons betrorr-

tíi -
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w6n alleen op HeÍn; en vangen het werk der reÍ'or-
matie , maar aanstonds aau, in Ziine Goddeliike Mo-
gendheid, en onder verwachting van Zijnen goeder-
tierenen zegen, hulp en almagtige genade. Ziet ! als
het zoo maar aangegrepen eí begonnen wierd, dan

loude alles wel gaan; daar is anders, in alle eeuwig-
heid, geene bekeering of reíbrmatie , onder ons te
wacbten, als het in dier voege niet geschiedt. Zoo
begon Nehemia, met de oversten en dePriesters,het
Joodschevolk, na hunne wederkeering uit Babel, te
reformeren, zeggende: als men hun 

-de 
onmogeliih-

heid voorlvierp, van eene zoo lroote zaak: God aan
den hemel , die zal het ons doen geluhkon, en w$ ,
z,ijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen Ne-
hemia II: 20l- (2) Ook is Nedertrands staat, niet
te wanhopend vervallen , en bedorven, of daar is,
met Gods genade r nog hope genoeg voor ons, yaÍr
bekeering en behoudenis; al wat dren aangaande, in
den Tekst gezegd wordt, tot de Joden ; dat alles is
ook zoo toe te passen, op ons en ons Land. \Mit-
Ien wii , door Gods genade, de bckeering maar op-
regt aanvongen, een ieder voor zijn eigenhoofd, o!
daar is dan nog hoop genoegr vo6r eenengoedenuit-
slag; wif worden daartoe aangemoedigd (a) door Gods
ontl'ermende goedertierenheid, .verdraagzaamheid en
barmhartigheid , tot hiertoe aan ons , en aan ons Land
bertrezen. (b) Door Gods eigen gebod en vermaning,
dat wii ons moeten bekeeren. (c) Door Ziine troos-
telijke beloften , dat Hij ons zal helpen en biistaan,
met Ziinen Heiligen Geest; en ons geriadig zal zíja;
ons, alle onze^zonden en goddeloosheden, om Chris-
tus wille, zal ibrgeven; en dat wlj eeuwig zullen le-
ven, en niet sterven , indien wij ons maar , in waar-
heid en opregtheid, mot ons gansche hart, tot Hem
willen bekeeren. (d) Door Z{jne gewisse bedreiging,
dat alles met ons, tiideliik en eeuwig, gedaan en ver-
loren is, zoo rvii langer blijven weigereo, dezen weg
in te slaan

Och ! of de Állerhoogste, cn ontfermende God , het
nu voorts r voor mij , zijn anne en ellendige knecht,
mogt willen volëindigen 1..- lk_ heb, op dezen-dag,
niaar zeer weinig voor miinen Meester hunnen doen;
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en dat alles zeer gebrekkeliik, nogtans heb ik allc
miine_krach_ten heden uitgeput. O-t mogt hot nict
geheel zonder zegen ziin l dus zal ik nu'sluiton on
afbreken, met het woord van Mozes, tot de kindc-
ren fsraëls , Deuter. XXX: 19 , fh meem h,eden tescn
u lieden tot getuigen, dem hernel en de aard,e;"hot
leaen en den d,ood heb Ih u aoorgesteld; den zesen
an den oloek ; hiest da,n het leaeá ! opdot gíj leïet ,
g,iJ en uut zaad ! Amen.


