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hot ir door ziinc rnoedwilligc ongehoorzaamhoirl; on
omdat hii volstandig geweigerd hoeft, do aangobo-
done genade, in het bloed des Middelaars aan tá no-
mon, en zich daardoor tot God te bekeeren. Dat
dit nu waarlijk zoo is, miine Toeboorders I dat God
do Heere zoo zonder onderscheid alle zondaars orn-
etig roept en noodigt tot bekeering, wordt ons ten
klaarste geleerd, hier in de woorden y&r ollz€D voor-
gelezen Tekst, daar de Apostel Paulus getuigt aan
de heidenen te Athenen, God dan de t'ijden enz.

\Manneer de Zaligmaker van deze aarde ten hemel
yoer, gaf Hii aan Ziine Apostelen en Discipelen be-
vel, dat zii zouden henen gaan, door de geheele we-
rcld, en Ziin Evangelie der zaligheid en der genade
alornme, aan alle creaturen zouden verkondigen, ten
einde hen te bewegen, dat Evangelie aan te nemen
en zich in Ziin bloed te laten zaligen en met God
verzoenen. Dit nu is na des Heilands hemelvaart,
van de Àpostelen en Discipelen ook alzoo geschied.
Paulrrs een geroepen Apostel van Jez,us Christus, heeft
zich van dezen last des lleilands biizonderlijk gekwe-
ten ; hij is de wereld doorgegaan, predikende van Je-
ruzalem af tot aan fllyricum toe, alomme het Evan-
gelie van Christus, .en dat met grooten zegen en voor-
spoed, meest overal waar hij kwam , want de lJeere
rvas rnet hem. Onder andere steden en plaatsen, waar
hii het Erangelie der zaligheid verkondigde, was ook
de beroemde heidensche stad Athenen, daar al do
wiisheid van Griekenland als bii een vergaderd was,
en' haren zetel gevestigd had. Hier openbaarde dio
heilige Apostel ook mede, de zaligc vêrborgenheid van
Christus Evangelie, en verkondigde die openliik in de
volkriikste plnatsen der stad, geliik in het vorige van
dit l(apittel kan worden nagelezen. IIii vertoonde het
Atheensche volk, de valschheid en verfoeiielijkheid
van hunnen vuilen afgodsdienst, en zocht hun den
lyaren God des hemels te openbaren en bekend te
maken , in Ziinen aanbicldeliiken luisier, heerliikheid ,

algenoegz.aamheid, en in Ziine ondoorgrondelijke goe-
dertiercnheid, van welke hii een allerklaarst bewiis
opgeeft, hier in de rvoorclen van onzen Tckst, getui-
gcnrle dat God nu de ti'jden der onwetenheid enz.

Ecn dierbaar en zeer kostelijk woordGeliefdep I

God dan de tijden der onwetenheid oaengezienheb-
bende, oerkondigt nu allen menschen a,Iomme, dat
z,(,j zdch beheeren.

--Onjer de klaarste en levendigste blijken, van Gods
oneindige liefde en zucht , vJot de" behoudenis en
zaligheid des menschelijken geslachts is inzonderheid
deze , dat Hij niet aflaat den menschen, hoe godde-
loos en zondig zii ook mogen ziin, nogtans gansch
ernstig en onophoudelijk, tot bekeering aan tè zoe-
ken en to vermanen. Zel*er I hierin betoont de al-
lergoedertierendste God, dat Hii geenen lust heeft in
den dood van eenen eenigen zondaar, alzoo Hij aan
alle zondaren eenen weg van leven en zaligheid voor-
schrijft, en hun vermaant zich van hunne verkeerde
en verderfeliike- wegen a[ te wenden, en opdienweg
Ziine gemeenschap en verzoening te zoekèn. God,
de Heere zou den zondaar aanstonds in de verdoe-
menis kunnen werpen, en voor eeu'ivig van zich ver-
stooten in de helle ; maar Ziine'deufden van goed-
heid" liefde, genade en barmhartigheid, dulden dat
niet. O neen ! de Heere roept allen, ook de groot-
ste en gruwelijkste zondaren tot bekeering, bólooft
hun vergeving van alle hunne zonden, eeuwige vre-
de , zaligheid en 

_ 
genade , zoo zii nog maar van de

zonden, en van hunne goddelooze wègen willen af
stand doen, en in waarachtige boetvaaidigheid door
het geloof in Ziinen Zoon tot Hem willen wederkee-
ron; zoo dat er dan geen zondaar verloren gaat, of



t64

ïÍaarin wii van den raad en wille Gods aangaande des
menscheu eeuwige gelukzaligheid en behoudenis on-
derwezen worden. De groote God van hemel en van
aarde , die wegens Ziine oneindige gelukzaligheid, niet
noodig heeft, van menschen handen gediend te wor-
den, vertoont zich hier aan ons in Zijn toegenegen
en liefderijk hart, voor de behoudenis des rampzali-
gen en zondigen menschdoms, roepende en vermanen-
de, zonder onderscheid alle zondaren, dat zii zich
toch tot Hem zouden wenden en zich van hunns
zondige wegen bekeeren ! eene stoffe zeer gepast op
deze tegenwoordige tiidsomstandigheid I want zoo im-
mer roept God de ltreere nu nog tot ons, en tot ge-
heel Nederland, en vermaant ons en geheel Nederland
tot geloof en bekeering, als het eenigste middel om
Zijnen geduchten toorn te ontgaan, en het rampzalig
verderf , dat ons anders gewisseliik zal overkomen, te
ontvlieden. Och ! dat wij deze roepende stem des
Heeren dan heden eens mogten hooren ! dat die eens
tot binnen in onze zielen mogte doordring_en ! dat wii
eens oogen mogten ontvangen, om onze verkeerde en
verderfelifke wegen te zien, en een hart om die te
verfoeiien, en met eene heilige schaamte , droefheid
en berouw, ons tot het dierbaar borg-bloed van Jezus
te wenden, en ons daarin te laten wasschen en rei-
nigen; keerende door dezen verschen en levendigen
weg tot den Heere onzen God, van Wien wii gan-
schóIiik door onze zonden zijn afgeweken, wederom
terug. Och ! Toehoorders ! dit is het eenige middel ,
van onze behoudenis ! konden wij het maar gelooven,
wii worden er van den Heere zelve alle te zamen toe
geroepen, en ernstig toe vermaand. O lleere ! ge-
duchte en groote Ciod ! geef dat. wii urve stemme
mogen hooren ! bekeert ons ! en'wij zullen beheerd
ztin. Amen !

Twee dingen worden hier , in onzen Tekst van God
den Heere getuigd. (l ) Dat H\i , de t'{den der onute-
tenhedd oaergeziem had. (2\ Dat Hij dat gedaan heb-
bende , nu aerlcondigde a'llen menschen dat zii zich
zouden bekeeren.- Van beiden zullen wij, met alle
mogelijke kortbeià' den zakenliiken zin en iËhoud, voor
rrwón aandacht openlcggen. Het eerste dan aanbe-
làngende,. Paulus getuigt, hier van God den Heere,
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aan do mannen van Athenen, dat II{i do ,tildan dcr
enz. - I)oor de taXden der onwetenheid, veietaat hii
hier .die vorige tiiàen, van duisternis en allerdiepctË
onkunde , in welken die van Athenen, met en bóno-
vens alle de andere heidenen der wereld, tot nog too
geleefd hadden, als. zijnde geheel beroofd geweest
en verstoken ; van alle ware kennis van God, en van
den wgg der zaligheid en der verzoening, want im-
mers, het is bekend ; dat God gedurende het Ouds
Testament, de heidenen geheel buiten Ziin verbond,
en Kerk gesloten heeft,- en hen heeft laïen wande-
len in hunne wegen, zonder hun buiten het duistere
schemer licht der verdorven_natuurlijke rede, die rrog
na den val , in der menschen ziei'overgebieven isï
eenige andere openbaring _van zich zelven i en van den
weg der zaligheid mede te deelen. Dit wordt ons
klaarliik geleerd, Psalm CXTVII : 19 , 2O daar van
God den Hegle getuigd wordt , H'iJ rnaalet fahob enz.
Alzoo.heeJt Hij €9engn t:o,lke gedàAn, en Zijnereg.
ten die hennen zij niet. Hierd-oor nu , wierd veroo"r-
zaakt , dat de heidenen, in eene schrikheliike duis-
ternis en onwetenheid, al dien tiid, dat zii "aldus af-
gescheiden en verstooten waren, hebben gáleefd zon-
der met al hunne vle-eschellike wiisheid, God en Zii-
nen raad, ooit te hebben kunnen kennen. Zii wiei:-
den oer,{deld dn hu.nne oaerleggdngen; en ion on-
aerstandig hart wicrd aerd,uistàid. Rom. I: 21. En
op eene andere plaats getuigt Paulus van hen , dat
zij aerdu-ísterd uaren, in hunaerstànd, Ephesen IV:
18. Ja_.hij-nocmt hen duisternis zelae: E-phesen V:
8. - Fii_ a" Profeten homen ons de heideien; daar-
om ook doorgaans voor, als een aolh dat in de duis.
tèrnis wandelt, en zit in h,et land aan de schaduue
des doods. Ja, zii worden rregens hunne blinde on-
wetenlreid, daar meerrnalen bcesten en u,ild sedier-
te. des oelds genaamd I zoo dat de heidenen iuo s"-
durcnde al dien tijd , zonder God , en Christus in ïe
wereld hebben geleefd , en rampzalig in hunne blinde
.onwetenheid, ziin verloren gegaan , állnde daarin een
!Ívendig afbeeldsel, van alle onbegenadigde onbekeer-
de en onwèderg€borert menschen,-ondeions, die me-
de irt dezelfde geestcliike duisternis en onwetenheid,
zoo veel het $.ezen der zaak aanbclangt levcn I want
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Íii ziin allen, heidenen van nature, en wordcn rtiet
eeider Christenen, voor dat wii door het geloof met
God in Christus verëenigd, en uit water en Geest,
wedergeboren worden. Dit oordeel van God, over
de heidenen was wel schrikkelijk en vreesseliik ; maar
nogtans geheel regtvaardig, wan_t het was hunne schuld
dai zii God niet kenden, dewiil zii zich door hunne
zonden , deze rampzalige blindheid en duisternis, op
den hals hadden gehaald ;. en dat zii het kenneliike
Gods , dat in hun nog overig was, niet aanlegden en
besteedden, tot verkriiging van betere, en meerdere
Goddeli.jke kennis, maar hetzelve verwaarloosden en
tegengingen , God zelfs, volgens_ hun licht , niet in
erl.enlenis houdende I waarom de Heere hun dan,
niet alleen oaergaJ' in eenen oerkeerdem zin, om te
doem dingen , cl"ií niet betarnen Rom. I; maar hun
ook het licht, vail eene nadere Goddeliike openba-
ring, dat zii noodig hadden om God, als een God van
zaligheid, voor zortdaren te kennen, regtvaardig ont-
hielà. I)aar en boven , r'oo hadden de eerste vade-
-€n der heidenen , voor en na den zondvloed, zoowel
als anderen , door de onderwijzing hunner vaderen,
de regte kennis van God , elt den weg der verzoe,ning
ontvangen, maar zii hadden dezelve- verwaarloosd, en
moedwïlig verrvorpen, en aldus zichzelven, en hunne
nakoruelirrgen , tot hun aller eeuwig verderf , in die
rampzaligc duisternis en blindheid gestort ; zoodat God
de Heere hun dan regtvaardig aan zichzelven over-
Eaf , en hun in de wegen huns harten, naar hunne
óigen begeerte, zin en lust liet wandelen. Op deze
rópzalige tijden ' van duisternis en onlvetenheid ,
waarin alle de heidenen, zoo vele eeurven lang ge-
leefd hadden, en waarin zij allen zonder onderscheid
waren verloren gegaan , zit:t de Apostel hier nu, en
daarvan getuigt hii , dqt God die tijden enz. ltad
oaerzien, Het woord in dcn grondtekst, heeft eene

twoederlei beteekenis ; het zegt , aan den eenen kant,
iels oaerzien, of uoorbiizien,'hetgene geschiedt, als

merr ïan eene zaak alziel; die zaak als het rvare laat
passeren of voorbij gaan , die uit de gedachten.stelt ,

àk of zij er nooit geweest warc. enz. Aan den anderen
Lant beteekcrrt het woord , iels aersmatlen, r)erach-
ten , ergens geen genoegen oJ uelgeaullen 'dn hebben',

w
on het daarom voorb[i zien enz. In boido dczc bc.
teohenissen , kan het woord hier opgevat wordon;
on dan levert het aan weerskanten eenón goodon zin
uit. Nemen wii het in de eerste beteekenis, voot
ooorb,i;jzien , oner het hoofd zien enz., dan geeft het
to kennen, dat God de Heere nu geene gedachtenis
meer wilde houden, van die vorige tiiden, der hei-
densche duisternis en onwetenheid, in wel}.eo Hii,
vergramd en vertoornd op de heidenen , hun, doór
een regtvaardig oordeel, in hunne wegen had laten
rvandelen; dat die nare rampzalige tiiden er nu ge-
weest waren, dat de Heere die nu voorbij , en over
het hoofd zag, als of zii er nimmer geweest waren ,
€n nu zich zelven, ook tot de blinde heidenen wil-
de wenden ; hen van Ziinen toorn en vloek, daar zii
tot nogtoe, onder gelegen hadden ontslaan, en hen
nu ook , ín Zi.in verbond rrilde aannemen; hun de
geesteliike zegeningen Abrahams, in het ware zaad
van Àbraham doen beërven. Nemen wii het woord
in de andere beteekenis aooÍ aersrnaden aerachtem
enz. dan levert het dezen zin, die in het hoofdlake-
lijke dezelfde is, met den voorgaande : dat God de
Heere, de vorige tiiden, der onwetenheid , in welken
Hti de heidenen had laten wandelen, in hunne we-
gcn, nu versmaadde en yeráchtte; dat Zijn raad hier
nu volbragt, .en uitgediend zijnde, Hii in die ramp-
zalige tiiden van onwetenheid, waarin Hij , van eono
?,oo groote menigte van menschen , niet gekend, ge-
diend, bemind , noch verheerlijkt was geworden , geln
lust noch behagen meer schepte, maar dat Ziin lust ,
wil en genegenheid nu was, om zich ook aan de
heidenen te openbaren, hen van hunne vorige blind-
heid, en rampzalige duisternis te verlossen, en Zii-
nen Zoon Christus nu ooh te geven tot een licht dór
heidenen. O I zalig besluit en voornernen Gods ! ge-
lukkige heidenen ! hier valt nu de scheidsmuur, àie
ni tot dus lange , van het vplk Gods afzonderde, om
verre ; hier wil God u uu, o wonderbare goedertie-
renheid en genade ! met Zijn volk wederom, tot een
Iigchaam in Christus vergaderen ! - Zijne ingewan-
den romrnelen hier nu ooh van liefde en barmhartie-
heid; H1i kan u niet langer in uwe rampzalige duis-
ternis laten; o neen ! al Zijn berouw '.r'orclt hier te
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zamèn, over u ontstoken. Eij utl nu oerslinden ;
het bewdndsel des aangezigts, wadrmede allo de uol-
heren beu.tonden w&ren 1 en het deksel waa,rrnede al-
le natiên bedekt u)&ren. Jes. XXV: 7 Zoo gaat
het nu nog Toehoorders ! met de roeping en bekee-
ring van elh zondaar; het is eene zeer levendige schil-
dorij , en afbeelding van, lvanneer God eenen zon-
daar onder ons krachtdadig wil komen bekeeren, we-
derbaren en veranderen, dan heeft Hij ook geen be-
hagen meer , in de' rampzalige onwetenheid , waarin
de zondaar tot nogtoe buiten Hem geleefd heeft, maar
dan komt Hii hem daaruit verlossen, en roept hem
uit de duistern'is, tot Zíjn wonderbaar licht. I Petr,
II: 9. - Op deze wijze dan, had God nu omtrent
de arme ellendige heidenen , de tijden der onweten-
hei,d ooerzien, lin wat deed Hij nu ? - IIr; ver-
kondigde nu, zegt Paulus , allen menschen alomme
dat rdj zich beheeren, Het woord in den grondteks!
door de onzen, door oerkondige overgezet. betee-
kent mede twee dingen, aan den eenen kant zegt
het, iels aanhondigen, bekendrnahen, óoodschappen
enz. - Aan den anderen Lant zegt het, iets belas-
tent \eoelem enz, Beide deze beteekenissen hebben
hier nu wedsrom plaats; God oerhondigde en maak-
to bekend; err God beoal en belasíte ntt, aan allen
enz, Op drie dingen lrebben wii hier wat nader, met
malkanderen to letten en acht te geven: (l) op de
zaaL die God hier alomrne verkondigde en belastte,
ziinde de ltelaeering ; (2) op de personen, aan welke
Hii deze bekeering verkondigde en belastte, zijnde
r.onder onderscheid , alle menschenl (3) op de tijds
omstandigheid, wanneer Hij zulhs dced, aangerver
zen door het woordj e nu.

IIet eerste dat ons nu hier te oyerwegen staat, is
de zàak, die (iorl hier, de tiiden derlnwetenheid
overgezien hebbende, nu aan alle menschen zonder on-
derschei<I, liet verkondigen en bcvelen , naureliik: dat
zij ziclo zouden bekecren. \Ierwacht hier rnijne Toe-
hourdcre I geene breedvoerigc behandeling, \,an de
leerc der bekcering,' want tlc kortheid en gelegen-
heid dcs rijds , zoude ons dat niet toelaten; wii zul-
Ieu er nu rnaar, 'he t hoofdzakelijke van voorstellen ,
zoo vccl er noodig is , on den menschen, eenig regt
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verstand , vao de bekecring tc geven; oÍ hot den
Ilcers bclicidc , cr hun eens bij te bepalen, on or
hun in te verlichten t weet dan ! dat alle menschen,
door de zonde, geheel en al van God ziin afgewehen,
on rrit Zijne zalige gemeenschap , daar de eerste mensch
in geschapen \ry'as , ganschelijk ziin vervallen; heb_ben-

de 
-uit hulne zielerr verloren, het beeld van God ,

dat bestond in regte kennis en heiligheid ; zonder
welk beeld, de mensch te eenennraal onlrekwaam is ,
om met God gemeenschap te kunnen houden; want
hii kent Gocl niet; ziin verstand is geheel verduisterd
geworden en vleeschelijk ; ziin wil is, door die dui-
iterheiil zijns verstands, ook te eenenmaal boos en
verdorven geworden I zob dat trii God , noch iets dat
Godes is, kan begeeren , noch beminnen I maar inte-
gendeel, ganscheliik in vijandschap tegen God gitgalt_,
ón geheel overgegeven is, aan zonde en onheiligheid.
Ilieidoor is de mensch dan nu, van nature, geheel
van God afgeweken, en is een vijand van God, een
slaafder zonde, .en een vriend en kind des satans
geworden. 7,oo een afgeweken, zondig en verclorven
mensch, die zoo ganschelijk , in haat cn viiandschap,'
tegen God, ziinerr goedertieren schepper uitgaat , kan
God, die geheel heilig en regtvaardig is, nuookniet
beminnen , noch génade bewijzen ; maar Hij moet hem
.lrederom haten, en hetn stellen, tot het ïoorwerP
van Zijnen toorn en vloek; om hem tiidelfrk €D e€u-
wig, op het schrikkeliikste te straffen ; zoo dat de zon-
dig:e mensch dan nu, van natute ligt, onder derr eeu-
wigen vloek en toorn Gods , in de uragt der zonde,
dci satans, der hel en der verdoemenis. ZÏer! op
deze wiize , is het nu met alle vlcesch, na den val
van Adam gelegen ! Zoo n'as hct mel, de heidenen;
zoo is het rnet alle menschert, €r gcvolgelijk ook
met ons , niemarrd uitgezonclerd; allen ziin zij dus
van God afgerveken, door de zonde ; en hebben zich
zelven , van Zijne zalige gemeenschap, tiidelijk en
eeuwig beroofd. IIier moet nu eell van beiden plaats
hebben: of die afgeweken zondige mensch, moet eens
tot God terugkeeren, en lJern wederotn , als te voren
kennen en beminnen; of hii moet voor ecuwig van
God, en Zrlne gemeenschap gescheiden bliiven , en
onder Ziinen toorn, vloek, en in de magt des satans,
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en der zonde biijven lieg"n ; hier is geen midden rves.De z.oudaar rnoet tot God, varr Wión hii,' door d"e
zonde afgeweken is , weder terugkeeren; "trf hii moei
eeurvig van Hem geschciden bliiven. Maar zal"nu de
zondaar, tot God terug keeren , d,zar moet noodza_
keliik een. ïreg zjjn , die tor Gods gemeenschap leidt;
langs welken, de zondaar tot Gód gaan, en teruc
keeren kan. Deze weg nu, kan de" zondaaruicË
z-elven_ niet banen, 

-noch- bereiden ; om dat hii geheel
dood ligt in de zonde, en de zond'e hem alle'iJ"eu.o
tot God, ganscheliik ca yoor eeu\ry.ie heeft .fd;;:
den. Doch God heeft hier nu, ,uur" Ziine onËesiil
p.etj.ike .mcnschen-liefde en goedertierenhïicl; en "om
zich zelven, in de verlossiág des zondaars te ver-
heerlijken , den zondaar zelve", eenen weg, tot Ziine
gemeenschap bereid en gebaand ; en henï'dien wËs.
1n het Evangelie der zaligheid, geopenbaard en b"":
kend gernaa}.t, ziinde het geloof , 

-in 
Ziinen Zoon;

Jezus Christus is hier nu, voór den zondáar de wec
geworden , langs, en door rvelken Hij nu , wederorfiuit den staat der zorrde,_ in de gemeenschap Gods kan
komen, tot God terug keer"r, ," "r, "uo "$o" ,fà**ling, voor eeuwig ge-neren worden. Err" dien wee
wordt nu, van den geloovigen zondaar, aldus ingel
slagon en bewandeld: God komt heur , door ti;o
\{oord en Geest ontdekken aan zich zelven; o" aoËi
hem T,iinen rampzaligen, en verloren zorrden-staat
zien I hoe- hii , 

_ 
door de zonden, ganschelijk van den

Heere is afge-weken, en nu dood-ligt in àe zonden,
onder den vloek en_ toorn .van God ;" in de magt des
satans en der verdoemenis; geene hope hebbËnde,
en zonder God in de wereld. -Ja, de iI"""" ontdekÍ
den zondaar hier ook , van zijne geheele onmagt, om zich
3:.t"q", uit zoo grooten dood te kunnen ïerlossen ;IIii doet Hem zien , dat alle ziine serertisheden ziin -
als eeJ J"eg wcrpelijk kleed i' "n" 

aaï Ëi; da"r,nËdó
voor God, in het rninste niet bestaan kàn. Hierbii
openbaart hem-God nu mede, door Zijn Woord 

"iiG'eest den raad van Zijne genade; Iiij"ontdekt hern
Christus, Ziinerr Zoon-, alJdcn ryeg, "van der zonda-
ren zaligteid, in .de volheid- Ziiner genade , algenoeg-
zaamheid en bereidwilligheid, 'en 

doet den iondaír
hartelijken zin en lust , 

-in dien lvcE yan genade cn
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zoligheid krijgen; Hii buigt er des zondaar$ wil cn go-
negenheid toe over; zoo dat hii toesternming, sn har-
telijke goedkeuring , oon dien weg van zaligheid geeft;
en dooi geen anderen dan door dezen weg, tot God
en Ziine gemeenschap wil wederkeeren. Op die wiize
werkt God nu, op eene krachtdadige wiize, in des
zondaars hart het gelooÍ , waardoor hij, als een alzins
goddeloos, onheilig, verdoemel{jk en -onmagtig zon-
daar, geheel uit zich zelven gaat; zich zelven, met
alle ziine eigen sterkte en geregtigheid, ganschelijh
verloochent, en zijne toevlugt neernt tot Christus en
Zijne aangebodene genade, gevende zich zelven, als
een verloren zondaar, geheel onbepaald, r'riiwillig en
voor eeulvig, aan Christus over , om door Hem, we-
derom met God vcrzoend, en van de zonden gehei-
ligd en verlost te worden. En niet zoo ras heeft de
zondaar zich alzoo , door het gelool'r gewend tot Chris-
tus, en zích aan Hem overgegeyen, of hij wordt
aanstonds in Eem, met God wederom verzoend I eu
ontvangt van Christus, den Heiligen Geest i waardoor
hii nu , in ziin verstand verlicht, en in ziinen wil ge-
heel vernieuwd, veranderd , en wedergeboren wordt.
Hier ziet zoo een nu, ziine voor gaande verkeerde
en verdoemelijke wegen; en ziet ziine zonden en
dwaasheid , . Tan zoo van God afgeweken te ,iin,
en zich zoo, aan den satan te hebben overgege-
ven i daar is hii nu beschaamd , bedroefd en verle-
gen over; daar heeft hii nu , een harteliik berouw
en leedwezen oyer; dat hii God, door ziine zonden ,
zoo verlaten, zoo ontëerd , en zoo vertoornd heeft.
Hier doet hii nu, in alle ootmoed , bel(idenis van ,
voor den Ileere l.en.neemt die aangeboden vergeving
en verzoening, in het bloed van Christus, Z(ioen
Zoon, met hartelif ke begeerte en gewilligheid aan ;
hii haat en reríbeit nu zijne vorige zonden-wegen I
en is er nu geheel tegen gekant i zijn zin, Iust en
genegenheid is nu, iu de kennisse Gods , en in lvare
heiligheid ; hij geeft zich zelven nu, aan den Heere
geheel oyer, en vindt zich opgewekt en genegen,
om in Ziine wegen te wandelen, en Hemin, endoor
Christus , voor eeuwig te dienen en te vcrheediiken,
en dus sterft zoo een, hier dan nu de zonden af, en
wordt een dienstknecht der geregtigheid, hebbende
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Iust , in alle deustl en heilighei,J. Ziet daàr Gelief-
den ! op deze wijze bckeert zich een zondaar, tot
den lleere ! zoo v'ordt hii wederom wiis , volgens de
kracht en beteekenis, van het Grieksche grondwoord;
en deze is nu die bekeering , die overal, in het Woord
Gods, den zondaren voorgeschrcven , en errrstiglijk
bevolen wordt, als het eenige rniddel, om eeuwig
behouden te worden; want zonder deze bekeering oÍ
wederke'ering tot God, en herstelling in Zijne 

-ge-

rneenschap, door middel van Christus , als d.e useg ,
bliift de zondaar eeuwig liggen, onder den toorn ván
God, in de magt rles satans , der zonde en der ver-
doemenis. IIet was hierom, het eerste woord van
Christus prediking , hier op cle wereld ; want zoo tee-
kent Iïlattheus van l{em aan, Kap. IV: 17 , aan toen,.
a,an, heeft Jezus bcgonnen íe precliken en te zeggen:
bekeert u ! ua,nt lrct Koningr.ijk dcr hcmeleniíttabij
gekomen ; en het was ook Zlin laatste woord, dat
Hij scheidende van deze aarde cm terr hemel te varen, tot
Zijnen discipelen sprak ; want zoo verhaalt ons Lukas,
Kap. KXIV:47, d.at de Heiland, het laatste aÍ'scheid vau
Ziine discipelen nemende, tot hun zeide: dat in Z(inen
Naam gepraet,iht zo,ude worden, bekeering enaergàa,ing
der zond,on, enz.

Uit dit verhandelcle bliikt dan nu, lvat eigenlijk de
bekeering des zondaars is; en hoe dszelve met het
geloove vergezeld gaat; want tusschen gelooÍ en be-
keering, is een onaÍlclreidelijk rerband; het een kan
niet bestaan noch begrepen worden, zonder het an-
dere; de lleilige Schriit paart die dan ook hand aan
hand zamen. Paulus getuigt Hand. XX: 2l , aan de
Ouderlingen yan Ephesen , da,t htj beitle Joden en
Grieken betui6d, ltad , de bekeering tot God,, en
het geloof in onzen Heer' Jezus Chrisíu,s. En zoo
predikte de Zalismaker zelve: bch,eert u en selooft
het Eaan7'elic ! "Nlark. I : 15. I)eze bckceriïrg íu
getuigt Paulus hier in onzen Tekst, aan de nrannen
van Àthcnen, dat God nu aon ailen aerhondigde ,
zeggende : God dan de tijden der onutetenheid ouer-
gez'ien lteltbendc , aerkondigt nw allen -menschen al-
orwnc dat zij zich beheeren, IIlj wil hiermede dan
niet anders te kennen geven, clan dat God de Heere,
door rniddel van Zijn Woord err Evangelie, err van
Z[jne Aposteien en l]iscipelen, nu alomrne den men-
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schen tot b,ekeering liet roepen en noodigen; dat ltii
hun, Zijn voornemcn van genade in Christus, on dat
zii zich tot Hem bckeeren zouden, niet alleen bloote-
telijk liet verkondigen en bekend maken; maar het
hun ook wel errrstig kwam te bevelen en te belasten,
hen bevelencle dat zij dc verzoening in het bloed Zijns
Zoons zouden aannemen, en zich met hun gansche
hart tot Hem zouden bekeeren; verlatende hunne vo-
rige verkeerde en rampzalige zonden-wegen; en zich
in ootmoed, schaaÍnte , berouw en harteliik leedwe-
zen tot IIem wendende, ontvangende rrit genade door
Christus vergeving der zonden. IMel! heeftdemenseh
(zal iemand mogeliik zeggen) dit dan zoo in zijne rnagt,
om uit zich zelven, zichop Gods bevel, zoo tekunnen
bekeeren, en zich zelven, zoo een nieuw hart en eenen
nieuwen geest te kunnen makcn ? - Neen Toehoor-
ders ! ganscheliik niet I de mensch kan hier zích zel-
ven alzoo weinig tot God bekeeren , als een doode
zich zelven kart levcnJig maken; maar nogtans heeft
God regt en magt, om die bekeering van den mensch
te eischen, dewiil dc mensch mocdwillig van God,
door de zonde is afgeweken, en daarom gehouden en
verpligt is, tot FIem temg te keeren , zoo,hij rriettii-
deliik en eeurvig van Cod gestraft wil rvorden. Doch
hierin blijkt nu de onbegriipel[ike genade err goeder-
tierenheid van God den Hèère-, dai llij den zondaar
zelve bekeercn wil, en hem tot Christui Zijnen Zoon
brengen, om in en door Hem, uit den dood derzon-
den levendig gemaakt, vernieuwd en bekeerd te wor-
den. Gods bevel in Zijn Evangelie, aan den zondaar
dat hij zich bekeeren moet z.oo hil levcn wil, dient
nu maar orn den zondaar, in zijne zondige onmagt,
aan zich zelven te ontdckken, hem te overtuigen,
dat hii garrscheliik van Gorl vervreemd en afgewèken
is; dat hii op eenen verkeerden zondenweg wandelt;
dat hii tot God moet weclerkeeren, wil hii zích zel-
ven nict in het eeuwig verderf storten ; opdat de zon-
daar hierdoor met ernst verlegcn en bekornmerd zoude
worden, uit den slaap der zorgeloosheid ontwaken;
zich in ootmoed voor den Heere vernederen, en bii
Hem de genade der bekcering zoude zoeken r ro€-
pende :, bekeert m{ Heere ! en trekt m,ii ! enz. Ja,
opdat hij met ernst, alle de middelen dèr bekeering
zoude gebruihcn ; uitzien naar Christus, en niet rus-
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tencle , voor dat hii met Hern vereenigd, door Zlinen
Geest vernieuwd , bekeerd, en wedergeboren is ge-
worden. Zierl zoo wil de Heere zelve hier dan,
door Z[jn Woord en Geest, de bekeering in den zon-
daar werken; en daartoe laat Hij nu Zifn Evangelie,
onder de menschen prediken, en roept hen allen tot
bekeering. Zoo deed Hii destijds, volgens Paulus
getuigenis, IIij verkondigde en belastte ntt , aan alle
tnensclcen dat enz. Aan alle menschen, dat is, zon-
der onderscheid, aan Heidenen zoo wel als aan Jo-
den; aan alle zondaren , zoo grooten als kleinen,
armen als riiken. jongen als ouden, zonder aanzien
van personen, of meerder of minder openbare god-
deloozen; God , de Heere gebruikte hier niet , het
allerminste onderscheid; Hif zonderde hier niemand uit.
Zijn bevel was algemeen, aan alle menschen, dat zii
hunne zondige wegen verlaten, en zieh tot hem be-
keeren zoutlen. Ilet was hier; komt allen tot Mij !
enz. Wendt u naor JVIi,j toe ! emz. Ftriertoe zond nu
de Heere alomme, door de geheele wereld , Zijne
Apostelen en dienaren uit, en deed door hun, de za-
ligheid aan alle menschen zonder onderscheid aanbie-
den, op voorwaarde van geloof en bekeering. Chris-
tus lrad Ziiue Apostelen bevolet: gaat henen doorde
gelteele wereld enz.. lïIark. XVI; dit deden nu de
Apostelen en Discipelen alomme, door de geheele
wereld maakten zij dit Evangelie bekend, en predik-
ten aan alle mensehen, dat God nu in Chnistus de
wereld uta.s tnet zich zelaen aerzoenende,' zoodatnu
niemand verloren konde gaan , dan die moedwillig,
aan het Evangelie der zalisheitl ongehoorzaam was,
en weigerde op de voorwaarde van geloof'en bekee-
ring, de aangebodene genade des levens te ontvangen.
En zoo is het nu nog; God, de Heere biedt Zijne
genade nql zonder onderschcid aan alle menschen,
vranneer zii rnaar irr Zijnen Zoon rvillen gelooven, en
zich tot IIem bekeeren. Doctr de menschen sluiten
zich zelven vriiwillig buiten Gods genade; omdat zii
die alzoo, geliik God hun laat aanbieden, niet wil-
len aannemen noch ontvangen; maar liever onbekeerd
willen blijven, en buiten Christus in de zonden leven;
want de zonde is hun te zoet, zii kunnen die niet
verlaten. I)och aan de ziide van God, o ! wat blinkt
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hier Ziine onbegriipeliike genadc, goedertioronhcid on
menschen-licfde niet in uit, dat Hii aldua alommo
a,a,rl. alle mensch.en uerkondigt enz, Daar niomand
van de menschen eenige gedachte had, om God oorst
te zoeken of tot Hem weder te keeren; daar komt
die groote, die heerliike en in zich zelven , volzaligo
God; die maakt hier eerst gedachten des vredes , dio
keert hier eerst tot de menschen rreder, en zoekt
hen allen te zamen ernstig aan ; ja, baant hun den
weg, en biedt hun cle hand , opdat z.ii ook tot Hem
zouden wederkeeren, en hunne vorige rvegen des
doods en des verderfs zouden verlaten. O ! wel te
regt mag de Heere zeggen , en luide roepen tot alle
zondaren, bij Ezech. XXXIII: 11 ,och! mijne Toe-
hoorders ! hoort, 'hoort het toch eens ! Zoo waarach-
tig als fh leae, spreekt de Heere , Heere , zoo fh
lust ltebbe in den daod des goddeloozen; nxaar daar-
in heb fh lust, dat de gocldelooze; zich bekeere rsan
z,i,jnen weg cn leue. - Bekeert u! bekeert tr,, oan
uwe booze u)egen, wont luaarorn zoudt gtj steraen ,
o huis fsraëls ? - Wel is het waarachtig, dat Pe-
trus schriift, 2 Petr. III : 9 , de Heere aertraagt de
belo.fte niet , maar is lanktnoedig ooer ons , niet wil-
lende dat eenigen aerloren ga&n, maar dat zij allen
tot belaeering laomen. Ziet geen een mensch gaat er
verloren , of het is ,iin eigen moedwillige schuld;
want God de Heere wil het niet; Hii wil dat alle
menschen bekeerd en zalig zullen worden. Zoo dan
te regt predikt Paulum voor de mannen van Athenen,
dat God nu alle mensch.en oerkondig't enz. - Geeft
wel acht op het woordje nut, nrr riep God alle men-
schen dus tot bekeering, nu was het de dag en de
ure van genade. - Nu , hcden ! hcden bood God
Ziine genade allen mènschen aan , en dus ook aan de
inwoners van Athenen; nu was het de tiid des wel-
behagens en de dag des heils, nu wilde Hii hen ver-
hooren, en daarom clie van Athenenenallemenschen
moesten zich nu tot den Heere bekeeren, en hunne
oude zonden-rvegen verlaten. Na dezen tiid zou er
in alle eeuwigheid geen tijd meer zijn, het werk moest
dus niet verschoven , noch uitgesteld worden. Neen,
terwijl de Heere Ziine genade aanbood, moest ziiwor-
den aangenomcn; de Heere wachtte rnaar naar bekee-
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rinq; en daarom , wee ! wee hunner ! die dezen dae
en"ure van zaligheid, kwamen te verachten, en wei-
gerden, zich tot Hem te bekeeren. Het zoude den
iï*ott".. van Tyrus en 'líd,on verdragelijker ziin,
in dien dag, dan hun lieden. Zoo dan, te regt ge-
tuigt onze Apostel, dat God hu a,llen menschen oer-
kondigt dat z'ij zich beheeren.

Zíet d,aar Toehoorders I zoo hebben wii den zin
dezer woorden, voor uwen aandacht nu open gelegd
en verhandeld. In deze prediking van Paulus, vin-
den wii nu levendig vervuld en bewaarheid, alle dio
voorzeggingen der Profeten des Ouden Testameqts,
die van de wijd uitgestrekte genade des Evangelies ,
aan allc menschcn, zonder onderscheid aangeboden
handelen. Doch er is nu geene gelegenheid, om hier
verder in te treden. De tiids omstandigheid eischt,
dat wij het verhandelde wat nader, tot ons zelven
overbrengen. Wif hebben hier maar de personen te
verandercn, en voor die heidenen yan Athenen, daar
Paulus hier, het \{oord voor predikte , ons zelven te
stellen ; eu dan zal hii hier , voor ons prediken , en yoor
ons Nederland; dan zal de Àpostel ons vermanen,
ons zondig en goddcloos Nederland; laauw en iiverloos
Riinzaterwoude : Sii ,iit van den Heere afgeweken , en
hebt u gekeerd tot de zonde, tot zorgeloosheid, tot
verstohtheid ; nu laat de Aller hoogste God , heden ver-
kondigen, belasten en bevelen, dat het zondige volk
van Nederland, en het laauwe, ongevoelige en zorge-
Ioozc volk , van deze plaats, zich tot Hem, zonder
langer uitstel, zal hebben te bekeeren I dewiil Hii de
tiiden der onwetenheid heeft overgezien, en niet wil,
noch begeert , dat zii langer, op die rampzalige zon-
den wegèn, daar niet dan duisterheid op gevonden
wordt, en welkereinden, heteeuwig verderf ziin zal,
zullen wandelen; maar rlat zij allen gezamenlijk,, hoofd
voor hoofd, van den kleinsten, tof den groótsten toe,
zullen wederkeeren tot dien God, van welken zíjzoo
moedwillig, zoo schandeliik, zoo langdurig, ziin a[ge-
weken; slaandc allc zijne geboden en vermaningen,
in den wind; en zich, tegen alle de middelen aan
verhardende.- O ! de lleere roept tegenwoordig lui-
de, van den hemel tot dit Riinzaterwoude, en tot ge-
heel Nederland , en a[e deszelfs zondige inwoners, ge-
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I$t er staat Jerem. ItI : 22, Keert weder , gli aJhcei.
ge kinderen! fk zalu.we a,fkeerdngengeneian.- Ooh I
mogt het zondige en afgewcken volk, hierop eonr
antwoorrlen , geliik te dier plaatse geschiedt: zdet ! hier
z'{n wij ;- uti komen tot U ! want Gij zijt de IIee-
re onze God. - Ifoe zeer wii van den Heere ziin af-
geweken, is in het morgen-uur getoond ; toen zagen
wij dat Nederland , en deze plaats, een ander Laodi-
cea geworden is; hoe alles met blindheid, laauwheid,
iiverloosheid, zorgeloosheid, verstoktheid enz. vervuld
it; hoe God niet meer gekend , gezocht , gediend ,
bemind noch gevreesd wórdt; in zoo verre , clat de
Ileere klare toebereidselen heeft beginnen te maken,
om dit Land , en deze plaats te verlaten I Z{jnen
Geest en kandelaar geheel weg te nemen ; en einde-
l[jk Nederlands laauwe en verFasterde Kerk, voor al-
tiid uit Ziinen mond te spuwen, en aair het eeuwig
verderf over te geyen, biialdien er niet spoedig eene
algemeene bekeering komt onder cle inwonerón, en
Nederlancl desrelÍs afwiikingen ziend.. met eene har-
teliike ciroefheid , r;chaamtc en bercuw, tot den Heere
hunnen (iod wcderkeart. Daar is dan geen ander
middel Toehoorders ! om ons en des lands eeuwig ver-
derf voor te komen, en onze kosteliike en onslerfe-
liike zielen voor de helsche verdoemenis te bewaren,
dan dat rvij ons haasteliiL , ;o heden, heden op de-
zen dag, zouder langer uitstel , tot den ileere beheèren ;
daar is hier maar voor ons te kiezen Toehoorders ! ons te
bekeeren, of te sterveu tot God den [Ieere weder te hee-
ren, cf eeuwig van [fem, en Ziine zalige gemeenschap ge-
scheiden te zijn; hier is geen weg tussóheh beide; roó íii
ons niet bekeeren, zoo moeten wij vergaan; wli moeten
hier niet langer bliiven hinken op twèe gedacliten; wij
moeten God dienen, of wii moeten den duivel dienen I
daar moeteen besluit genomen worden, van ieder mensch
voor zicir zelven of hii ziine zondige wegen wil afstaan ,
en zich ganschelijk tot God bekeeren, zonderlangeruit-
stel; aannemende deaangebodene genade en verzoening
in het bloed van Christus , op roorwaarde van geloof err
bekeering; dan, of hii ziine zondige wegen #it b-lijÍét't
volgen, en (iod zoor eeuwig wil laten varen.,:-:Í.lói
is hier maar bekeert u ! of gaat verloren ! ,: .,

Doch welke bekeering eischt God hier nurán ons?

I
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Geene andere dan eene ware , opregte en harteliike
bekeering, rvaarcloor wii ons tot Hem bekeeren met
ons gansche hart, ons ganscheliik en voor altiid van
onzen zondigen n'eg afkeerende, en ons gehecl naar
den Heere toervendende; cene bekeering die met een
waar, opregt geloot, in den llcerc Jezus vergezeld
gaat; want immers zoo eene beheering vordert God
yan den zondaár. - Nu darr , zegt Hii Joël 'lI: 12,
Bekeec"t u tot .ilIij , met uut ganselte lmrt ! en dot
tnet aaslen, en ntet teween , en met rou.uklo,ge ; en
seheurt uwe harten , en niet u,u'e kleecleren, en be-

. keert u tot den Eeerc uwen Gorl ! - Zullen wii ons
alzoo met ons gansche hart tot den lleere bekeeren,
wii moeten dan voor alle dingen ons zelven schuldig
kennen; wij moeterr zien, dat wii van onze jeugd ,
ja van ortze geboorte af aan, schandelijk en moed-
willig van God den Heere door onze zonden zijn af-
geweken; dat wij uit Zijne gemeenschap gevallen ziin,
in die van den satan; dat wij ons z.elven in eenen
jammerpocl, 'van ongeneeslijke blindheid , verkeerd-
heid , verdorvenheid en magteloosheid, geslort heb-
ben , op ons ladende alle de vloeken van Gods ïVet;
dat wii niet een eenig sebod dier \Met ooit hebben
gehoorzaamd; ia in alle eerrwigheid niet kunnen ge-
hoorzamen, lvegens onze z,ondige onmagt en vcrdor-
venheid ; dat wii dood liggen in de zonde; dat wii
viianden Gods ziin, en snoode slaven des duivels en
der hel; dat er niets goeds in ons gevonden wordt;
dat wii zoo ver door onze zonden van God ziin afge-
'weken, dat rnli in eeuwigheid uit ons zelven tot God
niet kunnen weder keeren: ia dat wii daartoe niet
eeoe eenige begeerte in ons zelven hebben, noch ver-
wekken kunnen; dat God regtvaardig op ons yer-
toornd is, en regt heeít om ons voór eeuryig van zich
te verstooten, en te werpen in de hel; ja, om nooit
meer naar ons om te zien, noch eenige aanzoeking
tot bekeering b[i ons te doen. - \Nii moeten zien,
hoe langdurig en hoe hardnekkig wii dien goedertie-
rén God hebben tegen gestaan i Zi,ine aangebodene
verzogning, zaligheid en genade hebben veracht, al
Ziin raad, bestraffingeq en vermnningen smadelijk ver-
worpen, en noch Ziine zegeningen, noch Ziine oor-
deelen, noch Ziine bedreigingen hebben in acht ge-
nomen, maar geheél gewandeld hebben naar het
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goc<ldunkon (Nlzer harton, opottenrlo rnet God , nal
Ziin \ffoord , mot Ziine dienstkneehten , ja mot allo dc
middclen van genade en bekeering ons tot nog loc I
zoo riikeliik verleend. Ziet Toehoorders ! dit allor
moeten wii klaar, en levendig zien; hiervan mooten
w{i overreed , en overtuigd zijn geworden; alle dezo
onze snoode ongeregtigheden, moeten wij kennen ;
daar moeten wij een levendig gevoel, en smarteliiko
droeÍ'treid over hebben, in ons binnenste ; daar moe-
ten onze verstokte harten, over verbroken ett y€r-
slagen worden; dit moet ous, in bittere tranen, van
berouw en leedwezen, doen uitroepen : o wce ! wee
onzer ! dat rvii zoo gezondigd hebben, en zoo van
God aflgcrveken zijn. Hierover moeten wii ons zelven
verfoeiien, van ons zelven gru\ren , schrikken en wal-
gen , roepende: o ! wat monsters , wat snoode I en
Iecliikc helwichtcn ziin wii I o I wat ziin wii gruweliik,
ongehoorzaam, cn tot alle goed werk ondeugend I
hoc is het mogeliik , dat die groole en, heilige God,
z.oo lang .verdraagzaaniheid, met ons heeft kunnen
oefenen, en ons niet reeds lang, in dehel en eeuwige
verdoemenis geworpen heefe ? IIoe is het moqeliik,
dat Hii onzc goddeloosheid en booze gruwelen zoo
lang heeft kunnen aanz.ien, en ons niet heeft omge-
keerd, als SoCom en Gomorra ! dit alles moet ons
brengen, tot ware ootrnoed en vernedering I zoo dat
wii ons, zoo schrrldig en verdoemeliik, tot God wen-
den; ons voor Ziine voeten nederwerpen, en voor
Hem , deze harteliike beliidenis doen , die wii vinden,
Dan, IX: 5-1Í. Ilier op moetcn wii nu staan, en
vuriglijk uitzicn, naar verzoening met God, in het
bloed van Christrrs, roepende , gelijk ons het vervolg
van Daniëls gebed voorgaat, vs. 15-19. In dit ge-
becl en smeeking, onr verzoening in Christus bloed ,

moeten rv{j vurigliik aanhouden; dat bloed moeten
rvii , in den geloove aangrijpen ; daar rnoeten wii, de
aangebodene vergeving, van alle onze zonden, op
begeeren en aanneÍnen; wii moeten Christus hier ge-
bruiken en omhelzen, als den rveg, om door Hem
wederom, in verzoening en gemeenschap, met God
te komen. \M1i moetcn , afziende van alle eigen krach-
ten en eigen gercgtigheden en sterkton, ons zelven
zuiver , geheel en onbepaald , aau Ckrristus 

ï;"1t""u",



180

en ïan Hern ontvangen een nieulv hart, en eenen
rrieuwen geest, waardoor wii nu, onze vorige zonden-
wegen, voor eeuwig verfoeijen en verlaten ; met God
naauw verbondeïr eiin, en in een nieuw Godzalig le-
ven wandelen; den Heere kennende, beminnende,
vreezende, diertende tot in eeuwigheid. Ziet daar
menschen ! zoo eene bekeering, eischt de allerhoog-
ste God van ons, en van geheel Nederland ! zoo be-
last en beveelt Hii ons, dat tij ons zullen bekeeren;
Hii laat het niet aan onze keuze, om het naar ons
believen, te doen of te laten; maar , het is Zijn on-
Jrcrroepelijk bevel, dat wli het moeten dcen, of dat
Hii ons, met de eeuwige verdoemenis zal straffen I
het is eene inzetting van den lleere, die Hii niet
kan, noch wil ovcrtreden, dat geen zondaar anders,
dan door geloof en bekeering zal leven en zalig wor-
den; ofschoon God vol van genade en bartnhartigheid
is , als de zon van licht I nogtans wil llii den zondaar
geen aasje genade , rroch barrnhartigheid bcwijzen;
ten zii hii geloove, en zich bekeere. Deze bekee-
ring, eischt God niet van dezen of genen grttoten
zondaar ofgoddeloozen, onder onsl maar IIii eischt
die van onn allen te zamen; llii vordert die van elk
oDzer , hoofd voor hoofd; en Hii zweert dat IIii niemancl
onder ons, in alle eeuwigheid, zonder die bekeering,
genade zal bewijz.en, of dat Christus, €€Ír druppel
bloeds voor hern zal storten. De openbore zondaars,
en onbandige goddeloozen onder ons, droukaards,
hoereerders, orerspelers, ontuchtigen, dieven, vloe-
Lers, zweerders, dobbelaars, lasteraars, leugenaars,
menschen die zelden of ooit in de kerk komen, of
Gods \Moord lezen; maar die als onreine honden err
zwijnen, zich wentelen in den draf van allerlei gru-
welen en goddeloosheid; God de Heere, roept ze al-
len te . zamen tot beheering , zonder acht te slaan ,
van welke Godsdienst oi gezindheid, zii ook zouden
mogen zijn; Papisten, Remonstranten, Lutheranen,
GereÍbrmeerclen; ja zelís diegeneu, rvellie voor zich
zelven , geeno de rninste Godsdienst lrebben, manr die
enliel deu duivel , en hunne wellusten dienen; allen ,

allen zonder onderschcid, roept God die nu tot be-
keering; en .Hij biedt hun dè zaligheid , de gcnade
snde vergeving, van alle hunne zonden aart, hoe
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groot, en hoe menigvuldig dio ook ziin mogen, eb
zij rnaar irr Christus, Ziinen Zoon, nu nog hedcn
willen golooven, en zich van hunne zondige-wegcn,
tot <len Heere , hunnen God bekeeren. Ja , Hii róept
hun allen toe, geliik'ler geschreven staat, Jes. f : 16,
wnccht u ! reinigt u ! doet de boosheid uwer ha,nde-
lingen tan ooor mtjne oogen weg, enz. Komt dan,
em laat ons te zamen rigten, ew' U, onwetende
menschen, die de minste kennis van God, noch van
Zijn gebod niet hebt, u roept de Heere nu ook tot
bekeering, al kunt gii niet lezen, noch rchrijven;
al zijt gij z.oo dom en onverstandig, als de beesten

{es-velds; ja, al beschamen u de ossen en de ezels;
God wil, verkondigt en -belast u nogtans , dat gii u
zult bekeeren ! IIii heeft de tiiden der onwerenheid
nu _overgezien; Zijne ziel walgt er van , dat gii langer
in die verdoemeliike onkunde leeÍï ; Hii rvil-dat áie
tijden , van nu af aan, zullen ophouden , en dat gii
Hem zult leeren kennen, en tot zaligheid wijs worden.
f.ii stitte,. burgerliike nenschen ! die waanf regtvaar-
dig te ,in , in uwe eigen oogeu ; gii zorgàlooze,
laauwe cn geruste Sionieten ! God belast u , dat gii
wakker zult worden; ulve drvaze inbeelding, èá
schijngeregtigheid zien; uïve schuld en zonden zult
kennen en U vurigtijk tot IIem zrilt bekeeren ! Gii ee-
veinsden en huichelaars ! God laat, u verkondig6n,
dat Hii lwe vervloekte huichelarii en geveinsdheid
weet; dat Sii lfem niet zult bedriegen ; dat Hii 

"eens naakt zal uitschudden; en daarorn , dat gii riwo
lerrgens en heillooze bedriegeriicn r.ult zien , eí u op-
regteliik tot IIem zult beke eren, met uw gansche trart.
Gii overtuigden ! die in een gezigt van zonden leeft,
en nogtans, niet van de zonden afstaat, entotChris-
tus gaat; maar den hemel , mct uw zuctrten en tra-
nen, meent te verdienen, en het leven uwer hand te
vinden; God laat u ernstig , tot g_eloof en bekeering
roep_e_n, €o biedt ll Írog, genade en verzoening-,
in Christus aan i maar zoo gri ze langer wilt weigé-
ren te ,ontvangeÍl, zoo bedreigt u. de Heere , dat Hii
Ziine hand van u zal aftrekken , cn u aan de verstokt-
heid uwer harten, z.al overgeven , u rer\íerpende als
een koek die niet omgekeerd is. Gii geloovige kin-
deren van God ! ook u laat do Heere- vcrkondigon,
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rlat IIii zoer vele <lingen tesen u heeft; dat gii in u
zelven zult keeren en zien, hoe verre gii uwc eerste
liefde hebt verlaten ; hoe weinig vruchten, ran ge-
Ioof en bekeering, gij hebt voortgebragt, hoe schul-
dig gij, aan allc kanten voor dt:n Heere staat. Hier
over vermaant u de Heere uw God, dat gii er u ern-
stiglijk over, voor l{em zult vernederen en veroot-
moedigen ! uwe trouweloosheden voor Hem zult, be;
liiden, u , in Christus rrederom herstellen , en met uw
gansche hart, tot Hem zult wedcrkeeren ! of anders
laat de lleere u bctuigen, dat Zijne ziel over u yer-
drietig zal worden, en dat t{ii u ook met menschen
plagen , zal komen bezoeken; alhoewei Hij nogtans ,
om Ziin eed en verbond , en om Chrisus wil, u nooit
aan het verderf zal overgeven; maar aan Ziinen kant
getrouw zal bliiven. Kortom, vrienden ! God roept
ons van den hemel allen te zamcn, tot bekeering. -Gij oude lieden ! Gocl laat rr ze1gen, dat zoo giiu niet
bekeert, niet haasteliik, niet héden, heden; dat Hii,
na korte dagen, uw larn5r zal uitblusschen, in eeu-
wige duisternis I want dat de haars bij u reeds in de
pijp brandt, en dat gij rnet uwe graaL$re haren , ter
helle zult dalen, en het zrtaarste oordeel zult heb-
ben I om dat gij het langste gezondigd , erl u het langste
tegen den Heere vr:rhard hebt. Gij rnannen en vrou-
wen ! die in de sterkte, en in de kracht van urv le-
ven zijt ; God laat u bekend maken, dat al.s gliu niet
bekeert , Hii t, op den droesem uwer ongeregtigheid,
zoo zal verharden, dat wanneer gii z.ult zoeken in te
gaan , gii niet zt'lt kunnen , orndat Sii de genade Gods
veracht hebt, die u tot bekeering moest leiden. Gtj
jonge lierlen ! God laat u vermanen, dat giiu, in uwe
vroege jeugd, van stonden aarr bekeeren zrtlt, en u
vroeg, in Zijne dienst zult begevcn of dat hii u vroeg
in de helle zal lyerpen, en u Zijnen Geest en ge-
nade zal onttrekken ; zoo clat gii, al oud en bejaard
gervorden ziiude , u niet zult kunnen bekeererr. Klei-
ne kinderen! ik zcg u, dat God ook u tot bekeering
roept. IIii rvil, dat gij u ook van de zonde zult ont-
horrden, alle <lartelheid cn weelde , zult verfoeijen ;
u voor Hem verootmoedigen, en }lemzult rreezen en lieÊ
hebben , en bidden, dat Christus u , ,van de zonden
verlosse en u zalig rnake I of anders wil God u , yoor
eeurvig buiten dcn hemel sluiten, en u , nrct allo
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goddelooze kinderen in de hello omiiten. Ovorhorlon,
onderdanen, leeraren en gemeenten , zii wordcn al
mede tot bekeering geroepen. Het is maar tot alle
man hier te lande, bekeert u , ltekeert u ! utant wd,a?-
otn zoudt g'ii steruen? - En dat wel , mu, ntt vet.
kondigt God aan alle menschen enz. - heden, heden
op dezen dag, zonder langer uitstel; daar is zoolang
aan den Heere bekeering beloofd, maar daar wordt
slechts den spot mede gestoken ; daar komt niet van I
eÍl daarom, God de fleere wil nu niet langer rrach.
ten. Menschen, g1i moet u nu hekeeren, of u rrim-
mer bekeeren ; gij hebt geen grond , noch verlof, om
eenen dag, ja , een uur of oogenblik te wachten; het
verderf is vobr u allen bereid, zoo gii des Fleeren ver-
maningen langer veracht , en in den rvind slaat. lMii
hebben geen anderen last, van den Heere ; dan u dit
te bevelen, dat g(i u gezamelijk van uwe zondige we-
8€n, opregteliik van stonden aan, tot llem bekeeren
moet I dat de $eere met minder niet te vreden. is ,
dan met een opregt geloof en bekeering. ÍIieí'valt
niet tegen in te leggen, noch af te dingenl en daar-
om , och ! rniine Toehoorders ! neemt het toch ter har-
te ! dat bidden *ii ,r , om de liefde Gods, en die van
uwe onsterfeliike zielen. O ! houdt u niet langer op
met zorgelooslreid , met val:iche inbcelding, of ijdele
hoop; want 'zoo lvaarachtig als God leeft, zoo gij u
niet bekeert , gii zult allen vergaan. Laat er toch
geen ding mccr ziin, dat u vandebekeeringafhorrdt!
wat het ook zoude mosen wezen; zelfs nict uwe on-
magt, om u zelven te kunnen bekeeren I want rnet
dit ding, bedekken velen uvyer' , hunne schandeliike
zorgeloosheid, en moedwillige onbekeerliikheid en ver-
stoktheid; maar Gotl wcet dat zi.i de bekeering niet
zoeken, maar dat zii met ditdekselderschande,hun-
ne gruwelen en onwilligheicl, voor flem zoeken te
yerbergen. Ziit gij waarliik onmagtig, orn u zelven,
tot God tc hrrrrnen bekeeren, geliik grj gervisseliik
riit; wel, ziet elr erkent daaruit dan, dat gij ver-
doemelijkc zondaars en goddeloozen ziit, die u zelven
deze rampzalige onmagt, door urve zonden , rnoedrvil-
lig op den hals hebt gehaald ! erkent dan, dat Sii i"
eenen allergevaarlijlcsten en raÍnpzaligsten staat zijt ,
en dat gij Christus noodig hebt, orn u tc bekeeren ,
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vrt deuo rnagt des tatans ! legt dan uwe vorige zor-
geloosheid af ! horrdt het niet langer, stout, onbe-
ichaamd , en vermetel tegen God, tegen Christus ,

tegen Zljn \Moord en dienaren uit ! maar laat rr ge-
vangen leggen en overtuigen, bfi de '\Met van God,
dat gij een verstokt adderen-gebroedsel, en een on-
bekeerlijk voll. zijt, wordt hierdoor dan , voor den
Heere verootmoedigd ! leert hier uwe schuld en zon-
den kennen! wendt u dan, in vurige en aanhouden-
de gebeden en smeekingen tot God ! roept dag en
nacht : beheent naj o God! d.an zal ih bekeerd zijn.
Brengt mli tot Christus ! want ik, verdoemeliik, on-
magtig, ellendig zondanr , ltt er .zelve niet komen.
\Nif weten, noch kunnen daar niet meer van zeg.
gen Toehoorders ! dan het gere vrii nu, al zoo me-
iigmaal gezegd hebben. Gii Nederlanders ! gii Riin-
zaÍerworrders ! zijt van God schandelijk afgeweken,
en gij moet, van stonden aan, _tot Hem wederkee-
ren ; en op voorrvaarde van geloofen bekeering, verge-
ving van alle uwe misdaden ontvangen , of gii zult allen ,
zon-der onderscheid den dood sterven, en eeulrig ver-
loren gaan; want God de tíjden der onwetonheíd ouoc.-
gez,iem hebbende, aerkond'igt nw nllen nenschon ol-
ómme , dot zij zdch behceren. Amen !

BIDDAGS-PfiEDTKATIE,
ulr

SPRIiUKËN.tr:24-2c'.

Vers. 24 Dewijl Ik geroepen heb , en g'ii lieden
geweigerd lt,ebt , rnijne hand uitgestrekt heb , em

daar niemand was aie opnerkte;
Vers 25. En heltbet al mijnen raad aerworpen,

en mijne bestra.fing niet g'eutild;
Vers 26. Zoo za,l fk ook in u lieder oerderflag-

chen ; fh zal spotten, w&nneer uwe t)reeze komt ;
Yers 27. Wanneer uwe aresze kom,t, gelijk eene

aerwoesting , en uw aerderlf aankornt als een. wer-
oelwind ; wcnneer u ltenaauwdheid en angst oterhomt:

Vers 28. Dan zullen zij tot JWíj roepen, m&cLr
Ih zal niet antwoorden; zii zullen llltj oroet zoe-
hen, maar z,i,j zullen IIIíj niet ainden.

IIet ziin gansch merkwaardige woorden, die wii
vinden bij den Profeet Nahum Kap. I : 3, alwaar hii
zegr: de Heere is lanhnroeddg , doch oan groote
hracht ; en E,f houdt den schu'ldigan, geenszíns on-
schuldig. : Nahurn voegt hier twec groote en voor-
name deugden , in God , den l-[eere te zamen, en ver-
toont Hem aan ons als, aan deneenenkantzeerlank-
moedig en barmhartig ; en aan den anderen kant , zeer
regtvaardig en heilig. - Beide deugden, die in God,
den Heere, op de aller volmaakste wljze gevonden
worden; en door welke Hii zich, irr alle tiiden, zeer
aan do menschen kinderen heeft bekend gemaakt; en
zich van hen heeft doen eerbiedigen. Zijne lankmoe-
dighcid tanbelangende, daar ir niemand, die God regt


