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aan het tegt gelooaen en gebrudken, van deze vet-
handelde waarheid , uwe gansche pligt, troost en za-
ligheid, ten eenemaal hangt: de Yerlosser zal uit
Zdon komen , en zal afiaenden de goddelooslteden aam
Jahob. - O ! dit is de grond van het Christen-geloof.

0) Gelooft alleerrliik aan , en in dezen getrouwen,
magtigen en eeuwigen Yerlosser. (2) Erkent Hem,
voor dien grooten en eenigen Verlosser Ziiner Kerk,
van alle Zijrre geloovigen , en van uwe eigene zielen.
(3) Arbeidt om Hem, door Ziin lVoord en Geest, toch
meer tc leeren kennen , en tr in geloove steeds naauwer
met Hem te vereenigen. (4) Och ! legt toch nu voor
Ilem neder : Land, Kerk, Biitrel, Godsdienst , het
onbekeerde Heidendom, het verlaten Jodendom enz.;
en daar benevens ook u zelven, uw huisgezin en fa-
milie; ure' volk , uwe vrienden en bekenden ; werpt
het alles altemaal toch nu in geloove neder , op dezen
Rotssteen der eeuwen, wiens werk volkomen is! hangt
en kleeft ganscheliik, aan die beloÍïe van het eeuwige
trouw-verbond; leelt en sterft daarin, met Jakob:
dat de Verlosser zal komen udt Zion , en dut Hij de
goddeloosheden zal afuenden oan fahub. Ik, atm
-man, zal miinen geringen dienst op dezen dag nu eindi-
gen, zoo als Gods Geest denbijbelookeindigtOpenb.
XXII : 16-21. fk, Jezus heb mijnen Engel gezon-
den , orn u lieden deze dingen te getuigen, 'in de ge-
tneenten. Ih ben de wortel en het geslacht Daoids ,
de blinkende morqenster. En de Geest en de Bruit
zeggen , kontt. En die het hoort, zegge komt. En
die dorst heeJt kornel en dÍe wtl netne het utaterdes
eeuwígen leaens on níet, Want ih betutg a,an een ie-
qelíik d;e de utoorden der Pno/etie dezes boeks hoort:
'fnár"n rcmand. tot deze dingen íoetloet, God zal otser
hern toedoen de plaqen , die in dil boeh geschrene?t
zrjn : En índeen íemand nlfdoetoam deWoorden dezer
Profetzc , God zal Zy'n deel ofdoen uit het boek des
leaens en uó de he,lige stad , en uít hetgene in d,it
boeh gecchreDen is, Dte deze d;ngen getuigt, zegt:
Ja íh home haastel,jh, Amen. Ja komt Heere Jezu.

De Genade van onzen Heere Jezus Christus ziimet
U allen. Àmen.

BIDDAGS-PREDIKATIE.
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EOZEA VII:8,9,10,11.

_ Vers 8. Ephradn 'is een hoeh, dde niet is omge-
heerd.

Vers 9, Yreemden r:erteeren zrjne krach,t, en hi_,j

merkt het niet ; ooh is de graauuigheid op hem uei-
sprcid , en h.rj merkt het niet;

Vers 10. Dies zql de hoaaardij fsraëls, in zijn
aongezitt getuigen, dewi,jl zíj zich niet bekeeren,
tot den Eeere hunnen God , noch Hem zoeken ,in
a.llen dezcn.

Yers ll. Wont'Ephr.adrn is als eene botte d,utf
zonder hurt.

Het is een oprnerkeliik rvoord van llavid Psalm
LXXXIX: 18, ahvaar hij tot God zegt : Gf zíjt de
heerlíjk-heid ,hunner sterkte, hij wil te kennen feven
dat God de heerliikheid,, en <le sterkte van Ziin volk
is, en dat zii dien hoogen, en algenoegzamen Heere,
in het midden van zich hebbende, en naauw met
Hem vereenigd ziinrle, dan alle genade , zegen , voor-
spoed en heerlijkheid , rvijsheid en sterLte, zeer over-
vloedig genieten, en dan een gelukzalig volk ziin,
waaruit dan ook noodwenrlig volgt dat, wanneer óen
volk, den Heere hunnen God, trorrweloos verlaat,en
Hem ook noodzaakt, door hunne zonden en godde-
looshedcn, van hen te wiiken , zii dan terstond alle
hunne heerliikheid en sterkte, wiisheid, Godzatigheid,
vrede en voorspoed, en alles wat hen gezegeod ón ge-
lukkig kao doen ziin, geheel moeten vËrfieïen, 
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zeet veracht en rampzalig volk moeten worden. O !
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onder hcrr in zwang gingen, zo'r bij tle {irooterr airr
het Ho[, als het geheele lanil door,'trààruletl€ hiidan
nader wil- aanwiizen en bevestigen, hetgene trii'hart
voorgesteld-, in het vorige kapittel, nameli;h daí h,rn
geval doodeliik wes ; en dat zii nu niet anders, dan
het verderf te vervrachten hedden. tlebbende in de
vorige verzen van tlit Kapittel , reerls vele van hunne
heillooze gruwelen en boorherlen geno'?rn(l , die de
wanhopen<le rcrdorvenheid eÍr ongcneeslijktreid van
hunnen staat aan'rvezerl ; :.oc laat trij er , in onzen af-
gelezen Tckst, nog al rnecr arrrlcren opvolgen, die wii
tot viif biizondere hooÍtldeelen, bekwameliik kunnen
brengen, en welke wii rrrr korlelijk , eerst wat nader in
het licht zullen zoeken te stellen, tot ecne levendige schil-
derij , van de doodeliihe verdorvenheid , waarin wif al-
len te zarnen helaas ! rnet het gansche volk van Ne-
derland , nrr geliomen r,ijrr , door onze, hand over hand
aanlvassende zonden cu godileloosheden, die ons ook
niet anders , dan een schrikkelijk verclerf des lleeren,
eerlang kunnen doen verwachten. - Oclr ! of de ont-
fermende God rvilde geven, dat wii het allcs. mct,
verslagene en boetvaarrlige harten, nu nog honclen
aanhooren en ovenvegen !

De ProÍ'eet stelt de zaken eedeeltelijk voor, met
zinnebeeldige figuren of geliikenissen, zoo als in 's Gees-
tes taal veel gcbruikeliili is. (l) Sp"geht hii van de
snoode ltuiclrclar{ of goteinsdheid. der lsraëliten, hen
vergelijkende,ltij ecnen !;oe/;, i.io niet is omg.eÈeerd
(2) van hunne <looclclijke ongevoeli,gheid onCer alle
Gods verdervende ooruleelcn, rva.'rrorider zij lagen, err
dageliiks onder te grontle ginecn, zcggcnCe :-dat de
oreemden hunne krocht uerleerilen,, err dat d.e,graa,u-
uieheid op -lt.un aerspreitl w,as : doch dat zii het niet
merkten,, of ter harte narneu. - (3) Meldt hij hunne
hooaa.rdij cn schrikkelijlie ltocEtnoed; die in hun
aangezigt moest -getuigen. (4) llunnc onhehecrlí.,ih-
heid en verstoktheid, rvaardoor zii zich niet wililen
bekeeren, íot den lfeere hu,nnen Cod, noch Hen, zoe-
hen in a,llen dezen (í) En eindelijk bestraíï hij hunne
uiterste blindlnid en dornme onvernuftigheid, dat zii
'rnaren als ecne 6otte cluif , zonder lrartl, Ziet! eenË
geheele liist van de doodelijke zonden en uertloraen-
heden, die hen eerlang in het uiterste uenderf zou-

als wii Gotl alleenliik verliezen, .lan verliezen w1l aI-

il ,';; á"" ""."i"kï 
ecn staat oÍ kerh , in eenen droe-

riuát "o"avloed, 
varr allc'rlei onuitsprekcliike-ellenden'

Ziït dat hicr, in het volh ran trsraël ' in Ephratm '
a"i a"" Itrcere hunnen God ' <locr hrrnne zonden zoo

snood verlaterr, en l{em ook genoodztakt harl ' om

oá" ft." te wiiken - ïVelk 
"""r, tuut, en tleernis-

waar.lie eetuigenis , gecfr de Prol'eet nu rriet vau hen'

""gg"nà"ï 
Efihratní is een hoek, die niet is clnSe'

keerd enz.- 
M"o kan aart het hooÍd van I{ozea's Profetie afne-

men , \yarlneer en onder rrelhe koningen van Jutla en

fsraêl hii geproÍ'eteerd hcai'i.i í{ii heeft des Heeren

dienst r*aaigóno,nen, geiijkliidif m9l de Prol'eten Je-

,uitu, , Micha" en Amoi; èn h;| is blizonder gezonden

Eeweest, aan het voik Israëls of de tien statntnen ,

ái" zich na den dood Salornons ' van de trvee stam-

men Juda en Beniamin, hadiien afigezondcrdl rvaarom

trii in ziine proÍ'ótie, dan ook rnaar weinig inel<ling

muukt "á.t JLda, elr zich in het biizonder ophoudt

me| [sraëL De zaketiike inhoud van r'iine irro-fetie rs'

áii "ollr., 
in des [Ieeren Naam zeer zwaar te bestraÍ-

i"r, oo"t hunnc grurveliikc zontlett e-n goddcloosheden'

en htrnnen snooden afvai van den Heerc; en dat zi;

áen vuilen aigorlendienst der Eleidenen h:ldden inge-

voerd, welkeii zii ouvereetteliik blcven aarrhpngen enz'

Hii roerrt en vermaant hen zcer ernstig tot bckeering,

"-ti 
t 
",i.";gt 

hun artders, ltuitnsn rritersten oirdergang

Jr, t ".d"tí, 
door cle A.ssii:'iërs , welke hen ook , kort

áuuruuo , zelis bil het le'ren van den- Profeet' 
-tl-og 

i: '

overseko'.nen; en hii vertroost het kleine overblilisel

á.i ïtotn"n en Godialige' ortd-cr hen, rnet de Jierbare

t àioft"" van Gotls vr:rloising, beschcrming, en van 6e

ooo"tu"au.liike getrouwheid Zlins verbontls, lva;rrtnede

t ii t "n, 
in "oó een boozeu ert tlroevigen tiid' log

,.óekt te versterhen en op te welikcn , om door het

n"ioof , aan dcn lIeere ón aan Zi.in verbond vast te

fiánd"t , en al httnnc hoop en vertrouwen, alleen op

Hem te stellen'-- 
Hie, , in ons Tekstkapittel, stelt de Profeet, als

".i"-Éuttt"frend 
man, vuo- Gods wege , aan het volk

irtuei" een schrikkeliik register voor -oogen'- 
vau (le

menigvuldige zware zon(len en godcleloosheden ' dle



Í''
368

den storlen - Laten wii die dan nu '' een Yoor een'

eens korteliik wat nader inzien !

I Bestrait de prol'eet hier hunne grurvelijke ázrl-

chel,arij, zeggendd : Ephraïm is ee-n koek, die ni'et

is omg-ekeerí.'1t1 Ephra'im is h.ier-het volk Israëls,
der tËn stammen , die r eel in de Heilige Schrift, al-
dus geheeten worden naar Ephraïm, den jongsten zoon

van io"ef' I)eze werd, met z(inen ouder broeder Ma-

nasse, van Jakob, in Egypten aangenomen enge-steld,

neyens ziirre andère elf ibnen , in geliiken graad, om
niet als aàht"t kindrren van Jakob ' maar , als n'aren

zii ook zijne eigene kinderen , ieder voor hun hoofd '
eËn geli.jË erfcl"eel te hebben, in het land Kanaan I

want"zoï zeide Jakob tot Jdzef , Gen. XLVITI: 5'
mu d.an, uwe twee zon,en, dis u in Egtlnteland ge'
boren ,ijn, ee'r ik tot u itt. E,gtloten-gekomen lten,

ziin miiáe: Ephra,ím en ilanasse zullenmíine zí'in 
'

oï" Ríbto ti Simeon. En dit was het nog alleen
niet, dat Jozefs twee zonen , Ephradnt' en tfan'asse,
hier zoo geliik gesteld werden, met de zonen van Ja-
kob, als ïaien""ij ook onmiddefiih, uit Jakobs len-
denen gerproten ; maaÍ di9 heilige^aarts-vader heeft
door dJ bàsturing en ingeving tui Gotls Oeeit, ooh

eewild. dat ziirï oudstá eri eerstgeboren zoon Rz-
i"n, o^dat hii"die gnru'eliike misdaad had bedreven,
van ziins vadàrs beilde beklornmen te hebben, daar

door voor altiid , van ziin eerstgeboorte r.egt , ond.e1

de kinderen'Israëls, zotrde veistoken ziin, en dat

hetzelve zoutle overgaan op de twee zonen Jozefs ,

Ephraïm en Manasse ,-die alzoo het eerstgeboortc regt'

rán gun.ch Israël , in- Rrrb.errs- plaats., ortveranderliik
zoudËrr bezitten ; seliik wii dat duidelijk alzoo aan-

s"te"k"oa vinden;"t Chrorr.' V: l' En derviil nu IIph'
ïa,i,m de jongste, nogtans van-Jakob gesteld -eI 

geze-

eend \ilieíd,"boven i|.t"tt ouderen broeder llfanasse'

i"t i. hicrdoor, clie àerstgeboorte , vatr geheel Israël'

á"" "o ook op hem, en op ziine nakomelingschap

"ii""" 
gekomen. En hier van tlaan is het geslacht '

of de tïumtt" Dphraims, dan nu de eerste en voor-

iu"tn.tu gewor,len, onder-.allg du^stammen' vart de

fittd"t"tt "lsraëls. En uit dien hoof'le , worden de ti.en

rt".-"", die nu €en biizonder volk en koningriik

"itnu"ltán, 
dan ook naar Ephraims naam ' alzoo
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geheeten. l)eze is de grond dier benaming: dan hee-
íen zii fsraël , dar Ephraim. Hr:t is hetzelídevolk
der tien stamtnen, ondcrscheirlen van de twee stammen
Juda en Berf amin, die doorgaans Juda, gelteeten rvorden.

Doch Eplcrai,ra beleekerrt zoo niei slechts hetgan,
sche volk Israël i rnaar ook in het bljzonder, het Ko-
ninhlijke huis, en de grootsleu e n voo: naamsten van
Israël in onderscheiding van het gemeene volk, om-
dat de eersre Koning van lsraël Jeroboam, en meer
andere Koningen na hern rrit de starn:ne Ephraims
geweest zijn ; welke stam dan alzoo, de Koninklijke
stam , orrder fsraël was, geliik het dan daar ook
voorgehorrden rvordt, dat hunne Kohinkliike troo,d-
stad Sarnaria, in <le stam van Ephrn.irz gelegen was.

Zoo is Eph.raern hierdan, in den Tekst, iu het,ge-
meen, het geheele uolk Israels, en in hetbijzonder,
hun Kouirrklijke .rtam I oi hunne Regcnten de voor-
naaursten en aanzierrlljksten des volks enz. In welken
zín de pro.eet hen ook ocrderscheidcn heeit, Kup.
V: 3, noernelde ecrsl hunne lloordeu en Regenten,
met den naaln van E,oltraim,' en lrct gros des volhs,
met dien van fsraël; en dus moeten rvíi , alle deze
zlyare beschuldigiÍrgeir van onzerr tekst , hier dan ook
zoo opnelnen erl verstaan, als ziende eerst op hunne
Regenten en Overhe,-ien, die hrrnne voorgangers en
aanvoerders warcn , in allc rlie schriL.kelijhe gcdde-
loosheden; en vervolgels ook op het gansche volk,
in het gerncen. (2) ilct gerre dau nrr hier , eerst tot
Ephraims beschrrliligirrg rvor.lt ingebragt is, dat hii
was o/s een koek , die ni"t is orng'elaeerd. lV{i weten
dat een koek, die van rneel-bloern gebakken wordt,
eene gewone spijze is, dic rnen eet I en welken de
oudon vcel gebruikten ' eer er zoo een overdaad van
spiizen , in de wereld gcvortdcn wcrd I gelijk wii dan
reeds van Abraham, en vao andere heiligen, in het
woord aangeteeLend vinrlen, dat zii die gereede en
eenvoudige spqjze , van gebakken rneel-koehen, ple-
gen te eten rnct vleesch , daï, zii slagtten, en waarop
Abratrarn, ook de Engelen (iods onthaald heett , Gen.
XVI: 6 enr. Nu weteu '.r'ii, dat cen koek, die ndet
is omgeheerd , eigenl$h een koek is, dre nog maar
half gaar gebakken rs, zijndc aan de eene zijde hard
en gaar; doch aan <le anrlerc zijde raaurv I en alzoo
onbekwaam, om gegelen te Lunnen worden. lïlct
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roodanigc aardigu geliikcnisscrr , rvii de l'roíeet hier
nu af beèlden, Ephraims snoode huichelarii en geveinscl-
heid; hoe zij de afgoderii, en den waren Godsdienst,
als ondcr een gemengd haddcn; doch meest riogt,ans,
aan cle afgoderij der lleidenen hingen, en die hittig-
liik narvantlelilen I r-r-ant aan die ziide rvaren zii , als
hard en gaar gebakken, rnaar aan cle artdere zijde van
den waren Godsdienst, waïet) zii lrog als t'aattw. Nog-
tans hingen zii dezen ooli aan , en voegclen dien
tlaauwcliik, bii hunne trieidenschc aÍgoderii. In den
grontt \varen zi,i hittige en ijvcrige aÍgodendienaars;
doch de ingesteldc en hciligc {iodsclienst ran detr Hee-
re, lag bii hen, als boven op, en zii hadden daar
nog zoo het uitelli..liic aanzien, cn _de vertooningvanl
maar zij waren aan dien kant slechts, als hall' gaar
gebakken; zii haddcn geene lieete en opregte lieÍde.
ioor den Godsdienst, gelijk zij voor de afgoderil had-
dcn, op rvelke ziide zij heet engaar gcbakkenwaren;
maar zij waren omtrertt detr rvaren (ittlsclienst , geheel
laaurv, harteloos err ern-*teloos : noch ldoud , noch heet,
Cperrb. III : 151 in een rvoord : zfr waren snoode af-
goclenrlienaars, en daarin heet en gaar; nraar zii hiel-
den naar buiten, nog ecne llaatrrve en rleurachtige
gedaante, van den warcn Goclstlienst; dit wil cle ge-
liikenis hier zeggcn ; en zoÍ) ltinkten zi j Írier dan op twee
gedachlen, (lod. eu dcrt lJaal te gellikdienende, ge-
IiiU a" Pro"eet lllias, hen t'eeils r.oo ?.eer bcstraÍthad.
1" [orr. XVIII: lt; of , eeliik het duideliik genoemd
wordt , zij vrcesdcn den lleere , en dtende n , ooh, lrunne
goden 1 naer cle wíjzen, cter t:t,lken, t uaft dewelken zdj
-aieurggtuoerd hadtle.'r, 2 l(on. XVlt : 33. I)eze was
hunne srroode en grurveliike huich.elaríj , waarmede
zii dcn hoogen God, schrikkcliik tergclen en bespot-
teden.

2 Hierop laat de Profeet nu volgen , ltunne uiterste
ongeaoelig'hedd cn verstoktheid onder Gods verdervende
ooideelen, l'ell'e hij aldus voorstelt : (1) dat clc areem-
den, zijne ltrqcht terteerden. Dit geschiedde eens-
deels, 

- door de vreernde volkeren , rnet welken zii
dikrviils moesten striiden crr oorlógenl waardoor hunne
krachtcn , dan zeer wierden rritgeput, en hunne lan-
den en steden yerloest : want de oorlog is een ver-
slindentl ondier, waarcloor lantlen en staten in dcn
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qrontl rerdorven worden, en hunne kracht en rvel.
vaart verliezen , als de Iieere die, tot een geesselvoor
dezelven wil gebruiken. - En anderdeels wierden der
fsraëliten krachten en rijkdomrnen , ook zeer droevig
verteerd door die vreemrle volkeren, lvaar zii hunnó
hulp bij zoct:ten I * aararider bijzontler de Assiiriërs
waren, welker vriendschap en .bonrlgenootschap zii ,
met zrvare schatting'cn en -l:elastinp;cn rnocsten koopen,
en als al'bedelen; hetwelk hun dan gcweltlig moest
kreuken en ten uilersten ?..!yaar err schadelijL vallen.
Merr hebbe, om hier cerr rrarlcr beiigt van te ontvan-
gen , slechts aandachtig na te zierr , dc geschiedenissen
des Israëlitischen voiks 2 l{on. van het l3 tot aan
het ! 7 Kapittel , aLwaar rvij genoeg zullen vinden, om
te bemerken hoe, door de beide gevallen van vrien-
den en viianden , de krachten dczes volks, van de
areemden vei'teerd wierden. (2) ÍIet andere stuk van
Gods oorde el , dat stee<is op hen rustte, ryas dat de
graauuiglteid op lte'nt,, Le weten , op Ëphra.irn aer-
spreid was. Ilier gebruikt rle profsct, een zinnebeeld
of gelijkenis van den ouderdom Cer rnenschen, die
allerrgskens aartkornt- nret eerre graa,uwigh,eid of grij-
righeid, welkc zicir opcrrbaar t aan hct ligchaa"i àn
die een gewisse voorbollc is van des mensch€o a&rr-
naderenden dood err onCergang. Als die g'raauutig-
Iteid daar nu zoo begint te verschijnen, dán gaat de
rncnsch zijne krachten vr:rliezen; dan neemt iiln le-
ven allengskens af, en dan staat ziin einde voor de
deur; en daar is geen raad of hulprnidtlel orn die
griize graauwigheid van den aankoruendcn ouderdom
te verdrljven. Hierop zag de man (iods, I)avid , in
ziirr gebecl , du,a,rorn ook tertuijl de oude rdon en grt^.,j-
zigheid daar is , aerlu.ut ttt.ij niet o God,I Psakn
LXXI : 18. Zoo kwam er rru eene graauwighcid die
oerspreid wierd op Ephruïrrts staat. lJoor God=s verbor-
gen oordeel ,, narn hu-rr staat en voorspocd hoe langer
hoe rneer af , en er krvam op hen, cen algerneen-en
doodeliik verderf ; op alles wierd nu, als eenegraau-
zuigheid aerspreid , welke stil, allengskens over dit
volk kwam, en hoe langer hoe rneer de overhand
nam. Zii rvierden, in den grond langzaam verteerd,
verzrvakt en uitgernergeld ; en alles liep nu tlaar op
rrit, dat hun rampzalig verderf en ondergang voor dè
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tleur stond. O ! als er zoo eene grao.u'aiqh,eid over
een volk komt ; zoo een doodeliik bederf en verval
op alles, dan is zulks een gewis voorteeken , dat de
Ileere nu haast , eene schrikkeliike volëindirrg met hun
zal mahen ; en dat hunne verdorvenheid doodelijk en
ongeneesl{ik is.

I)arr , helaas ! het droevigste van allen was, dat de
rampzaliqe en geveinsde Ephraïru , in eenen diepen
doodslaap, van de rriterste ongeuoelig'lrcid en zorqe-
loosheid , daar onder als gedompeld lag, en bleef lig-
gen 1 want zoo r.e'àt de Profer:t hrer, tot twee biizon-
dere reizen, dat hii n'ieÍs bemerlcte, ,as het een of
ander i en hij merht het niet ; dat is: hct volk [s-
raëls wierd daar niets van gewaar, zii bekommerden
zich deswegerrs niet , zii namcn het geenszins ter har-
te , dat de heilige en regtvaardige God , zoo in tegen-
spoed, met hen wantlelde; en dat Hii de vreemden
zoo , lrurrne krachten en welvaart liet verteercn ; en
zoo eene doo<lelijke gra,auwig lteid, en verderf ; over
hun aerspreitide,' en dat alles nu, z.oolepostof haas-
tig, naar het einde liep; dat Gods alrnogerrde wlaak-
oordeel , hrrtt staat . en hen allen eerlang , zoo schrik-
keliik zou komen verrvoesten en verdelgen, door de
Assyriërs, z.ooriat zii geen volk meer zijn zouden. -O ! hoe klaar deze dirrgc'n ook honden gezien worden,
en hoezeer des Heeren Frofeten, hen desrvegens ook
bleven bestraffen, verrnanen, be<lreigen enz., hetmogt
toch alles al te maal, in het minst niet helpen ! God
had Ziincn Geest. van dit volk nu \veggenomen; en
zi.i hadden llern geheel verlaten I drrs t'aren zii dan
nu, aan zichzelven overgelaten. O! nare err verschrik-
kelijke gesteldheid ! en daarom hadden zii nrr geene
oogqn, om hunne doodelijke ellenden, en aannade-
rend verderf te eien , of te bem,erken,' maar zii lagen
allerr, gro(|ten en kleinen, rijken en armen , ouden
en jongen , geestelijken en wereldlijken, in de diepste
ongevoeligheid, en in de uiterste zorgeloosheid ; en
zoó r*as hun staat of gesteldhcid dan nu, met al-
len zeer rampzalig en ongeneesliih. Ziet ! dit homt
er van, als een volk den waren [iodsdienst , nu maar
uiterliik , voor een sleur en slentcr , nog wil aan de
hand houden , maar met hurtne harten , den Heere,
hunnen God verlaten; dan zal er wel ras eene doo-
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deliike graauwigheid, over hen komerr, <loch die zii
niet zullen bemerleen. En die graauwigheid zal herr
dan ook biibliiverr , en in alles aankleven I en zal ein-
delijk, van jaar tot jaar, bii een geheel terderf.en
ondergang, meer en meer toenemerr , tot dat zii ein-
deliik, in een schrikkeliik verderl nederstorten.

3 Op lrunne geaeinsdh,edd en ongeaoeligheid ,laat
de Proleet nu, hunne gruwelijke hoaaard'ii volgen ,
zeggende : dies zal de hooa,ard,fi fsraèils , in zijn
aangezigt 6'etuigen. Te voren Kap. V: 5, had hii
een diergeliike klagt, v&n hunnen hoogmoed gedaan.
(l) Daar heerschte eene schrikkelijke trotschheid en
hovaardij. in de harten van dit volk, niettegenstaan-
de God hen, door Ziine scherpe roeden, tot oot-
moed en vernedering zocht te brengen. Deze ho-
vaardij was algeme.en in gansch lsraël; z.ii begon van
den Konrng , en van de (irooten en aanzienliiken, die
ohverdraaglilk trolsch, stout, wellustig en hoogmoe-
dig waren, waarop dat woord zag, bij den Profeet
Jesaïas Kap. XXVIII: | , t";e' ! de hoaaardige lcroo-
ne , der dronkene aan Epe"ahn, t '-'elker heerl'i1k sde-
raad ,is, eem afoallende bloem enz. En vandaarver-
spreidde zich deze gruwelijke hoaaa'rdij, door het
gánsche volk, bii geesteliiken en wereldliiken;_want,
zoodra de grooten voorgaan, zoo volgen de kleinen
doorgaans na. - En deze hunne h'ouaardii was zoo-
danig openbaar. dat tle Profeet daarvan zegt; (2) dat
d\e,-in hun aangezigt zal getuigen,' zoo dat zii'gee-
ne andere getuig-en tegen zich zouden noodig hebben,
dan zichzelaen. Zij betoonden die snoode hovaan-
di.i , @) in hunrte gruwelijke weelde , wellust, dar-
telheid en brooddronkenheid ; en in die verkwisting
die zii aanrigtten in kleederen, in huizen, en inhun-
ne tafelen, 

-waarin ieder , evenzeer zocht uit te ste-
ken. Hoewel de grijzigheid nu reeds zoo zeer, op
dit volh verspreid lag, en hun aller verderf zoo Do-
bii ïras, zoo scheen toch hun land , van weelde en
vóorspoed , als over te vloeiien ' want daar was geen
einde aan pronken , praal . pracht en hovaardii , waar-
door zij hunnen ondergang, al,s met geweld wilden
verhaasten. (ó) Ook bleek fsraëls hoaaaidii ín
hunne verheffing, boven hunne broederen , de stam-
men Juda en Benjamin, waar zli zich van afgeschei.
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ricn hariderr ; zil achtte ,r::*zelven, eerl veel rnas-
tiger' , aanz.ienl{ikcr en geluliliiÍrer volk te zijrr din
dezen; en zij hielden hunne hoofdstad Sanraria, veel
heerliiker en bloei,jender te zijn, clan Jeruzalem en
den ternpel; waaroln zii ook, rnel <!e heiclensche vol-
ken , tegcn Juda en Jcruzaleru aanspan,-lcu en tegen
tlezche wre e<ielijk oorloog<icn, oru hcu geheel te ón-
cler te breng^cn enz. (o) lVÍaar bii;.:ouCer blccli. de ho-
uaardl;, van Israël , in hulrr-re grootsche , trotsche eu
troognroeclrle :;edragi;ige;r , tegen rlen ijeere hunnen
God ; dcrr sprlrrg.a<ier, die lren gegenereertl had; wiens
Iloogheid, en gctlrrchte Slaiesteít, en heiligen dienst,
\ffoord en Proíeien, zii *anschciijli veracirtteden, en
zeer on\raerrlig behandeklen ; geiijk de Profeet

4 Dat hier I als een klaor herviis, van hunne ver-
der[eliike en verÍbeijelíike ltouaàrdij , nader áotr-
wiist, door hen ook te besc?ruldigen; van de uiter-
lte onsehoorzaarnheid, onboelvaarcligheid en onbe-
keerlijkheid , tegen den Heere, ak hlj daar biivffi,
detu'íjl :ij zich niet bekeeren, tot den Heere'ir,uri"n
God, noclt, Eem zcu,',,en, in allen deze. (t) De 6e-
keering van een zondig en goddcloos volk , tot dem
Eeerc lcu.nnen, Gacl , van v*ien zii afgervekeu zijn, en
rriens schrikkelijken toorn, zii tegen zich onisteken
hebben, is het eenige rnid<lel, vÍlÍr hurrne herstclline
en behorr<lenis , biialdien dezelve waarliik opre;;t, ei
hartgrondig is, door de genade Gods. 

'-lVaar in die
bestaat, zulhs hebben wii tii andere gelegenheden,
de gerneente dikwijls -voorgehouden; wàarom wii ons
claar nu niet , bijzonderlijk zullen uitlaten. Dit'zul_
len rvii allcen ril_rar zcggcn , dat de trleere God , nict
opgehoucien harl, cioor Zijne Profeten, dit rampzalic
r-olli , gedurig aan te zoeken, dat zi.i zich to"A to?
rli:rr !iccrc z.ouden lrel;eeren,' dat zii tbch een irarte-
l1i!. l,gro131v en lecdwezen wilrtr:n dragen, van hunrre
sclrriLkrlijkr: zon<lcn en god<leloostre<lÀ. en vernede-
rcrr zich rlaar<,rvcr, vocr Ziin heiiig aangezigt, e6
rryeÍr(ion z.ich, rnet eerr opregt geloof , tot"clcri troon
Ziirrcr genarie, verlatendc lruirnó grrrweliikc afsoderii-
err srroorlc zonclcn; en heeren w".Ër irr Jcrr t."* "#7,i,tt vcrbond. en tot dcrr rvnren (iorl.srlier:st, ïvclke
tii zito sehanrlelijk vcrtraten lradden; met belofte, <Iatllii hen riarr ock r','eder in genade zoude aannemen;
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Ziinen toorn van Íren afwenden; bun hunne zondcnv€rgeven, hu_n vervallen staat weder oprigten en her_etellen; en dar Hii.hun Ziinen É"if{*"Ci;;;
ï:lg:, goedertierenhed"n, "r"uder- ,ou geven; ennen, alzoe helpen en behoudeu z,oude. ieest'maarstechts het vorige zesde Hooídstuk, daar de pro_
íeet hrrn alclus " d";-;;d';;;"iík"rr;ne aanwiist .e,n wii-a opcn stelt : komt ï hu on" irifrk;;;;"";;;tlcn lTee?.e / - En hiertoe strekten alle die ,*u.u
b.estraffingen , -bedreigingen o" 

-oï.á""tun, 
oun a".rteere, over dit volk; het geschicdde alles, om hen

*:_"_:,]" oqregle boervaarciigËeid en bckeering ;;i;
.orengen, cn hcn alzoo nog voor hun bedeif te ïe-houden. Maar ach ! dit volf. ,;;, ;;,oo,lanig;t*hen onhan<lelbaar gerrrorclcn , en zi,i waren zoo verre,yan den lleere ;r'g"*"i;;, ; ;il ai"f ou"c"H 

-;;
verstokt geworden,- in hunrre ,o,rdàn , àot "rj ;"h ,tot den Íf eere Jtunnen God n.ict beieerrten: maar zií
.sloegen alle T,;,ine vermaninge;, t"i;É;;, 'u".,ïàmïj
gen en oordeelen , gcheel in ïen win<l; "o ,ii ;;;;tog steeds toe , in ireclder aÍ'val en gotldeloosË"ií;;;:
Daarurn riep dc ?roi'ect trit , Kap. it, 4, , ,i.i ,jrità
lur?o. handel i ;igen n iet non', orri z;ri tot ir;í";;" C;';ae oekceren. ,. wa.nt de geeg! der h,oererej , is in het
y?dd:ry u-cr,n lren, en cíe\ Ifeere l*ennen2gi 

"*t. 
_(2) Dit breid: de ProÍbet lrier nader uit, "met er bii

te-. voegen, dat "ii Cerr iTeere ook niet zochten, ,ilt
allen dezen. IIct'eerstc dat een 

"oodig 
ooik t;h;";;te doen , als zij ondcr GoCs toorn geíallen ziin. enals hun staat nrr tc gronde gaat is ,- aat zil dàn 

-alle

middelen , en ernst móeten aówenden, om den Hee_re hunnen God weder te zoeh,en, wien ,ii, aoárïun-
ne zonden, vcrloren hebben. Ilierorn *diat dit zoc-
Iaen van den lleere , zo-o clikwijls in .f e Ueifige Scfi.ilt
den zondaren vel.ma€nd , als clen regten *"g I tot hun-ne bekecrirrg; cn iret, eenige middïI, tot hurrne be-
houclerris. Iict is daar zackt den Heere" terwiil Eii
1s q;inilen is ! roeft If em oan , íeru,,íil Ht; na'ít; ;ít
!_e godlc.loott: ucrln[c Zqjnen *rg eír. JesïLy,6,7.
Maar, alle die vcrmaninfen, gesËhiedd"r, t. 

""rg"áfr,aan het _zoudige Israel ; ái| nu*"n die, in lret riinste
nict ter harte.; zii -licten áen lleere ganschcliilr ";;.;;cn versmaaclden den rotssteen. die-hen 
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lra.l: ;;i zocltí,en Hetn niet,in Q'llen dezen; dat is'
i"*"ffa ".fi" <iroerige en z$are oor<leelen, waaronder

zii nu lagen ; en 
-oischoort httn uiterste verderf zoo

"Ïnil nooï aL deur stond; o! dat nrogt niet helpen!

"ii *ut"" en bleven eve^ blirrd , verhard en onboeLvaar-

;ï* "; 
-"org"loos' Zij tagen niet eerrs om , naar Gods

Jr,ï.t "tt cïr,ade; zii"tietËrr triets, om hrtn verderl'en
l"rwoerritis voor te kornen ; maar zii leefderr alle te

,"-"n, irr" de doodeliikste onbc[ecrliikhei<l , die im-

*"t b"clacht kontle wórderr; en zii lieten het zoo ge--

heel staan, op eenen gcveilrsrlen sieur'godsdienst ',wel-
ke zii , bii hunne vuilè afgotleri.i , ooli nog aarr de hanct

hieldàn; waardoor zii dcn lleerc' dan maar te meer

tereden en vertoorrrden. Zict ! dit lt'as hurtne doode-

iiitï ot,Uo"tvaardighcid, en onhekeerltjkhel!',
Daarop laat ïe ProÍeet hier , irr den Tekst ' nu

"iria"ryt "olg".r, 
hrtnne blindheid, en domme onver-

""iiiofi"ia, 
íeggende z E pltroint' is als eene botle

it"ili zoh.cler 
'it"arte. De'geliikenis is van de onnoo-

r"iá 
'a"in"n 

.ontleerrd , die 
-men 

acht de eenvoudigsten

;;^;i"; ontler het gevogelte: waarop de.Zaligrnaker

ziet , irr Ziine vennaning: zi.it dan .rsoorztS'lt'g'€ntU!
de slnngen ; en opregi ," g'elijl;' de tluiaen ! Ilatth' X:
ïó.-'í8-"riÍ ae á"ión ïi"Í listig z'iin' g.elii.h.andere

ián"t"ot 'Ltt ook niet zoo schu'w en schichtiS.:3oo

"Io"ráu" 
ti, au" gemakkeliik, in de netre' e^ strikken

àiá--t"" 'tt"" s[ant, gevangen en gedood' En zoo

was het nu , m-et Ephraim ook; er lvas geene ïrtJze

staatLunde meer bii dit volk ; elr geette. geestelSke

ïiirtt"ia; maar zii waren , als eene bcttte dttif" zonder

ï;;;;.- Zorr4er ïerstancl, noch voorzigtigheid;..noctr

ï;;;i;, noch goecl overleg in hun.e zaken' - zii.*1-
;;; volk, Jat God nu-varr rvlisheid ontbloot had;

"tr-a"tt"-vlogenziinumaarlosertonbedachtzaamto", in de striÈken die hun van de volkeren .gesPan-
r""l'*ta"n. Deze bedierven hett, en aerleerden lt'un'

;;;" ir;;i;;n; doch 't\i ben'erkten daar niets van; zij

;;.;" ,ou dríaar, daï in plaats. van zich te bek'ee-

t"ï, 1"t, tlcn Heere hunnen (lod; en bii Hem h,"llu
irnto ," zoeken ; zii integendeel ' -op eetrelr vleescheltl-

t"trt utt" steunden, €Íl zich zelven rritrnergelden en

iàJi".""", i" verbonden te muken met heidensche

;il;;";, die het toch maar toelegden op hun ver-
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dert ; gelllk dat naderhand ook, maar al te zecr gg"
bleken is, rtranneeruii van diezelldè Assyriërs ziin
verwoest geworden, van dewelken zii hunrre hulp en
bescherrning verwacht hadden. O ! als de Heere van
een volk geweken is, dat nu in de zonde verhard is
geworden, dan nemen zii alle maatrcqelen geheel ver-
keerd; en dan lv(rrden zii, door hunne dwaasheid de
ellendige werktrrigen van hun eigen verderf; dau
vliegen de orrnoozele du.íuen zoo bot niet toe, in de
gespanÍre strikken en netten der vogelvangers, als zii
bot en onvoorzigtig loopen, in het verderl'1 dan heet
het, als de lleere eqn zondig volk laat bedreigen;
daarom ziet ! Ik zal aoorlt wonderlijk handelen met
dit oolh; utonderlf k, enwonderbaarlijk; want de utijs-
heid zijner wíjzen zal eer6'aan ; en. het aerstand
zijner uerstandigen zal zicla t:erbergen, Jes XKIX:
f4; dan stort God io Ziinen loorn, een geestyanon-
bedacht.aamheid , van blindlreid, van dwalirrg en van
verwarring , over zoo een volh uit en over deszelts
Hoofden en leidslieden, in het burgerlijke err kerke-
liike; en dan venalt alles, s,at er is, hoelangerhoe
meer door de doodeliike dwaasheid en verkeerdheid,
waar de Heere zulk een volk , dat Hii straffen en ver-
derven wil , Íru aan overgeeft, Iecler ziet dan rnaar
op zijn eigen belang en grootheid, weelde err wellrrst
en om goede dagen te hebben; maar met het belang
van Land en Kerk, bekornrncren zíi zicb niet het
minste; het eigen is dan bil allen de wet, waar het
gemeerr zich naar rnoet rigten en buigen. En op zulk
eene heillooze en domrne staathunde, worden Land
en Kerk, dan nu geregeerd; of liever, alzinsnaarhet
verderf gestierd. Err het gerneene volk schikt zich
naar het voorbeeld van hunne hoofden en lcidsliedcn;
en dat doet, in hunne mindere zaken ook alzoo; dat
is dan op grootshcid , weelde en wellust , geheel ver-
zot ! en dat is Let alleen , w'aaroyer alle nran zich nu
behommert. En w'anneer er dan nog al eeuige wiizerr
en Godvruchtigen, hier en daar gcvonden worden,
die het doodeliik vtrderf , van Land en Kerk zien en
betreuren; die ziin zeer wcinigen , en van geen gelag
of aanzien; die vinden geen gehoor, err kunnen nieti
uitvoeren. Kort oÍor het gansche volk is dau dielr
bedorven en vleeschel;,jk; en deware Godsdienst harrgt
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dan maar bii . als ecn slerrr en slenter; en zoo is het
dan, even als eent botte dti.f , zon,der ha'rt; want
zieLl de Eeere gee/t 'wijshe'id, uil Zijnen. nr,ond komt
kenni,s en oerstand. Spreuken I[: 6. Vau die hooge
en heerliike zon, moet alie licht en levcn, heil en
voorspoei, over een volk komen. Als die zon ccn-
maal ondergaat , dan gaat ook alles onrler. \Vanrreer
God vertrekt uit een Land, o! <lan neemt IIij alles
mede; en dan bliiit er niet an,lers over, dan hetgeen
de Profeet, te voren uitreroepen heeit, Kap. trV: 6,
mijn aolh is uïtqeroeid, ontdat lrct zonder litennz'sse
,i,s ; dew,jl q'j de ken'nís 2;erworpe,t, lueLt, he(t tk u
ooh oerworpen, ]in vers 14, het oolh tlan, dat qeen
aerstand hee/t, zul omqekecrd worclen, Q ! nare cn
verschrikkelijke rrtaat ! wel nogt Ce Profeet claarover
nogmaals uitroepen z wont oolt r,uee lrcn ! als f /; oan
hen zal geweken z,jn.I{ap. IX: i2. -llI;in Gotl zal
ze ae?'we?'pen, omda,t z:i naar Íf em niet ltocren, en
z,;j zullen omzweruende ",Jo, onder cle Heidenen.
Vs. 17. Ziet ! dit is iret droevig besiuit van de zaakl
dit is het einde van de onverbeterlif ke toddeloosheid,
en van het heilloos verlaten en aÍiroereeren van den
Heere, dat kan op het laatst, nooit anders dan doo-
deliik zijn, voor een zondaar of voor een geheel volk.
Och ! of de ontl'ermenrle (iod, ons licht en scnade
schonk ; om het op te rnerken ! tlier zict gii dan de
zware en schrikkeliihe beschulcligingen, welke de Fro-
feet, in Gods heiiigen twist, tegen het volk van Is-
raël , en tegen hunne hooirlc'n en leidslieclen, ltier
inbrengt. Zulke vilf gruwelijke rnisrlai,len, lcgt hii
hier tot hunnen last nerlcr ! Zoo eeno ve!"vloekte
huichelarij, uiterste ongeuoel i:; iteid em verstoktlrcid,
schrikkeliik e hoaaardy ; dooLieliike onbel;,eerlij kheid.,
en ongeneestijke blindheid en onverÍruitieheid. En
dezen zijn nu de rarnpzalige wegrn geweest, van huu-
ne allerverschrihkeliikste verwoestins en ontlcrp;:tng,
tot op dezcrr huidigen riag , r'reilie hun kort hier na
is overgekomeu , door cle hanti dcr Assljriërs , tlic de
Ileere God , tot ver,-,lelging van de tien stammen, van
voor zijn aangezigt, hee:t rvillcn gebruilien;en rvaar-
mede "\i zoo had,len gchoereerd , en die hun , alvo-
rens eerst zoo bedorven, en tritgernergeld haddcn ;
want het is waarschiinllik, dat Hozea dit verderf van
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fsra-ëI, rrog- zelve heeft gezien, dewiil hij z.eer lrrrr,l
heeft geprol'eteerd, toI onder.rle regering-van llisIia
den Koning van _Juda; in wiens zesde jàar van ziine
regering, de stad Sarnaria is ingenornen, na €êoe zvrfl-
re belegering van drie jarerr , door Salmanasser, tlerr
Koning ran Assyriijn, die toen Ephraïrn, of de tien
stammen, gevankeliilc heeft weg{evoerd I en Gods
oordeel over hen rritgevoerd en volbragt heelt; ge-
liih rvii dat altemaal áo aangeteekentl "vinclenZKËu.

XVIItr enz.
Ziet claar miine Vrienden ! eene liorte opening van

de Tekstrvoorclen. l)aar hebt gii nu eene levendige
schilderii , voor uwe oosen van het volk Israëls, fn
den vorigen tiiq , hetwelk alles tot onze leerin3 en
vermaning zoo beschreven is, op welkea de einden
der eeuwen gekornen ziin. Och ! ef .wii daar nu , on-
zen eigen staat , en dien van geheel Nederland, eens
regt bij mogten nederlegeerr ! en dat de Heere ons dan
oogen mogt geven, om die naautve overeenkornst te
mogen zierr, die er helaas tusschen dat oude fsraël ,
en tusschen ons nu gevonden rvordt. Wii hebben
dan anders niet te doen, dan maar de vijf hooicldee-
len, van Israëls droevige beschuldiging, van nabij
in het oog te houden, en daar <lan ouzen staat oÍ
gesteldheid bii te stellen 1 zoo zal onze deerniswaar-
dige bedorvenheid en ellende, hier dan, in Gods ont-
dekkend licht, rvcl klaar te voorschijn ko:ren. O !

wij die _allen rnede inwoners, van het ongelukkige
Nederland ziin , dat alreecls beEonnen is, riip te .svor-

den, voor Gods verdervende rvraak-oordeelerr ; rnog-
ten wii hecleir, tloor Zijne ontlbnnencle genade, nog
eens eenen da,l hebben, van lvare boeteen vcrnecle-
ring over onze zonden ! rvant wii hebben allen ons
deel , aan de algemeene zonden; en het verderf rles
Lands, waarvan v'ii dan , voor alle dingen, eerst eene
regte kennis, behooren te nemen, int{ien wij daar
eene opregte boetvaardise belijdenis van cloen z-ouilen,
voor den l-Icere , onzen God ; want hiertoe zi.jl '.viiimmers, door onze Ovcrhcrlen nu ook te zarnen ge-
roepen , op,Jat wij belíjdonis tloen zouden I ttan onze
zonden, in Gods ontzag*elijhe [,e,s'enruoarddg!r.e.id ;
dc ongaregtig!rcden oen een. zo:r,d|g polh ; te lycten,
y.tn oils eí,gen aolk , zoud,en. betreuren; err opdirt rvii
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nu i den hoogen Goà, met ootmoedigheid , -in den

Nanm oan Círistus , orn aerge.,ing zouden bidden ,

6n orn, den b'iistand Z{ner genad-e, tot onzer aeta'n'
dering en íekeering.- H9e 1o-uden wii van dat alles

toch ïets , in ware ópregtheid kunnen verrigten, zon-

der onze eigene, en-des Lands gruwel.iike. zonden,.en

wertredirrgjn eerst regt te kennen. -ïï!j- zullen he-
den stechti eeóen verdóemellikcn, en heilloozen vast-

on biddag houtlen, indien wii hier. nu bok niet , in
waarheitl-kunnen zeggen, door Gods genade ' gelii\
er staat, in de boetvààrdige belildenis van Gods volk
Jes. LIX : 12, Want onze ottertredtngen zijn oelen

ooor [J, en onze zonden getui;e:t' tegen ons ; want
onze ouertredingen zijn ly o-ns, en o-nze ongereg-
t;gheden hennen- w$. - lrch! da-t de Heere dit, im-
mers nog aan eerrilen onzer, d99t een wondeÍ Yan

Zijne alv"ermogende 
-genade, belieftle te geven ! , .

i Onze ee-rste origeregtigheid , \traarvan wiinu hier,
in Gods ontzaggeliike tegenwoordigheid, eeÍre lvare
beliidenis behoïie,i te doeir, isdie gruweliikegeaeinsd'
heid of huichelarij , waarin wli zoo lang gewandeld,
en waardoor wij ioo zwaarliik, tegen den lleere ge-

zondigd hebbenl I let moet rtu ook heeten ; Neder'
land, ís een hoek, , die niet is om'gekeerd. IMel is waar '
á"t wii tot hieitoe met Ephra"ïm, tot de grove afgó-

derii èn bceldendiertst der Heidenen, nog rriet ver-

vallËn ziin ; maar, ach ! wat mag ons dit toch helpen,
daar de "wáreld, met hare zondlge iidelheid, nu de

groote afgod van het Larrd gewor'.len is ' waar al het
ïolk, zónder on lerscheid , zich nu geheel voor ne-

der buigt ? - Wii hebben den Heere, en den lry'aren

qeeste[iïen Godsáienst des harten nu verlaten i en

ívij heËben ons diep ingewikheld, in de snoode aË
soáerii derutereld. ' De-harterl de zinnett , <le gedach-

í"t "t genegenhecleÍl, van al het volk .- ziin nu ge.he,el

oardsclï en 
-vleeschelilk , en leggerr, als gaar gebak-

ken , in de hittigste liefde der vergank-eliike iidelhe-
d"o.' 0 ! nooit ias de aardsch, en wereldsgezrlndheid
zoo algemeen , en zoo ster:h doorgebroken, alslegen-
woordrt ! en nooit was de Geesi, en de liefde tot
tiod, Ën de hemelsche dingerr, uit de harten der

m"ttcheo ' zoo verre geweke-n ! En toch houden wii
on., aan den buitensien kant, ook nog veeltiids op
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met den Godsdienst en mel eette gedaanle aanGod.
zaligheid, I)aar is nu eene finigheid of vroomheid,
onder ons ingel,ropen, die zelfs van dag tot dag, de
overhand neemt, rvaardoor men die twee: Gód en
de wereld , zeer konstig 'lveet zarnen te voegen. IIet
schijrrt, dat de finighetd nu zelÏs, als eene mode
van het l.and, gervorrlen is. ltlaar, het is slechts,
een half gehakken Godzaligheid ; vsiiziin, nochkoud,
noch heet; maar laauw. 0 ! het is eene walgelijke
Godzaligheid , zoo als er rtu onder otrs begint te heer-
scherr! Illcn houdt de wereld,, enderzelv'erbegeerliik-
heden, heimelijk aan de hand; zonder dis ooitwaar-
liiL, voor den }Ieere te beliiden, en die te trillen
verzaken , ?,oo als het regtschapen Christendom van
den Geest , dat r ereischt. En ondertusschen , men
praat vroorn , en men gaat yoor vroorn door; en men
rvoelt zoo heen, in een schijn van Godzaligheid, ryaar-
mede duiz.enden in ons Land, tru zeer listig, den hui-
chelaar weten te spelen ; die toch, in , den grond , de
allerbitterstg vijanden, en tegenstanders zijn, van al
hetgene , dat náar eene ware Godzaligheid, bekee-
ring of vromigheid geliilt. Ziet! dit is nu de alge-
meene , gruweliike zonde, van Nederland geworden !

Eene Godzaligheid, die rnaar ha.l/iaar gebakken is !
eene walgeliike geveinsdheid, welke, benevens de
openbare goddeloosheid, en eenendooden sleur-Gods-
dienst, het gansche Land nu helaas ! als een zond-
vloed , zeet droevig overstroomd heeft. - En wie
is er onder orrs, die hier met 'rvàarheid zal kunnen
zeggen: ik heb' rnijn hort gezuioerd ; ih ben redn
oam mijne zonden I - Mogt ()ods licht, op dezen
dag, eens in onze harten schiinen ! lloe zouden de
beste Godzaligen ook zelfs, dan niet met schaarnte
bekennen moeten, hoe heet en gaar zij nog liggen,
op den grond van de wereld,'en hoe laauw en doo-
.dig zii zijn voor d,en ltreere , en voor het leven van
Zljnen Geest ?

2 Onze tweede groote zonde, waarvan wii allen ,
op dezen dag, eene opregte, boetïaardige bellidenis,
behooren te doen is onze doodeliihe ongeaoelighei,d,
onder Gods verdervende oordeelen, waardoor ons
Land en Kerk, nu dagelifks te gronde gaat. (l) Er
moet oo}. van ons gczegd worden: vreeurden vertee-
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Ien zijne kraeht. (") Wii zrin uitscprri en uitgemer-
geld , door de zware , ert langriurige oorlogen , die wii
hebben moeten voeren, metde buitenlandsche natiën,
en bijzonder met l'rankriik. Onze staat is daardoor
tot zinkens toe, nog ztraar met schulden beladen,
waaruit rvij ons nooit zullen kunnen redden , eu die
onze krachten ongevoelig, als verteeren en doen uit-
droogen. (ó) rffii ziin, en rvortlen ook nog dageliiks
uitgeput en uitgernergeld , door de vreetnde volken,
met welken wiy dagelijhs in verbonden of alliantien
staan. Dezer vriendschap, magt en biistand, moeten
wii, met zvtare onkosten, als ai'koopen; en de troe-
pen of krijgsvolken, die zij altif d , tot onzen dienst ,
gereed moeten houclen, voeren jaarliiks een groot deel,
van onze rijhdommen, en gereede inkornsten , uit het
land; waardoor dan onze kracltten grootendeels aer-
teerd worden. (c) Ja , ureemden aerteeren ook onze
krachten, door het onbeschrijveliiknadeel, dat ziions
doen, aan meest alle de takken van onzen koophan-
del, die nu reeds, naar andere landen en volken toe-
vloeiien , door den ijver r 'waàrmode dezen zich nu ook,
op de negotie , te water en te land ' dagehiks toeleg-
gen. Hierdoor is clie beroemde koophandel van Ne-
derland, nu geheel vcrvallen en afgenomen ; en onze
inlandsehe rnarruíacturen, neeringen en handwerken,
z[jn nu allerwegen, door het gansche land, in eene
doodeliike krvijning gestort. Fn de lleere weet, of
die ooit , door eenige menscheliike middelen, daar
men nu zoo bezig is aan te werken, weder eenigzius,
zullen kunnen opgerigt, en hersteld worden. (d) Ilier
komt bij, dat de areerntle werklieden en anderen, jaar-
lijks mede veel geld het land uitvoeren, door derinwoon-
deren luiheid, weelde en grootsheid. (2) En hortom,
dit is nu ook, ons droevig oordeel , dat d.e graau-
wigheid t ii ons , op alles aerspreid is. \ffij kun-
nen onzc oogeÍr nergens heenslaan. of wij moeten ,
hoe blrnd wij dan ook zijn, toch bekennen , dat er
een verderf en slaantle hand van God, op alle din-
gen rust, en dat kerk- enburger-staatbeide, tegron-
de gaan. - O ! die graauwigheid heeft reeds lang,
zoo op Nederlanrl gelegen ; maar nooit zoo geweldig
als nu. Alles gaat ten achteren ; alles vervalt L.Ír ver-
zinkt, irr een doodelijk verderf. ï)e mot van Gods

383

toorrr doorknaagt onl Land en Kerk,totindeuerourl;
alles staat op losse sctrroeven, en schudt eurvag.gelt,
als een oud vervalien huis, dat bij den minsleu stórm,
die er opliomt, eens deerlijk schiint te zullen instor-
ten , zoodat er Eeen helpen, rroclr oprigten rneer aan
zijn zal. En de ÍIeere bcz.oekt ons, van jaar tot jaar,
met nierrrve piagen en ooldeelen, r.yaarrloor die nare
graau,wiglteid, al lneer op ous aerspreid wordt; zoo
eenc aanlroudende pesti,lentie oÍ ster.fle, ondcr ons
rundueo; zullie tlroevige inondaliën oï wateruloeden,
biina in elken rvinter , clocr een doodeliih 

- 
verval ,

van onze rivieren en zee-cliiiien, biizonder aanden hoeh
ctan Holland; zoo dat leet zeer te duchten staat, dat
nog eens schieliik en onverr\racht, ons geheele Land,
in .eene openbare zee zaï veranderd worclen. Wii
zwijgen van zoo vele andere oordeelen des Heeren,
die ons ongevoelig als vcrteereu, en tot een geheel
verderf bereiilen. (3) Maar ach ! Neêrlancls volk óe-
merkt ltet niet; alzoo 'weinig, als Ephraïm oudtiids.
IIoe zeer heeft de lleere nu niet, eenen geest des
ddepen slaaps, over alle de inwoners uitgegoten, en
ook onze lfoofden en zienders aerblind, áoodat al
het volk, in eene doodeliihe eorgeloosheid en onge-
voeligheid, daar zoo nederligt, en zich naauweliiks
iemand regt bekommert, over het aannadèrend ver-
derf van Land cn Kerk ! ! - De groote menigte ziet,
noch bemerkt er niets van; en die er nog al iets van
zien , praten er eens met elkandcr over; zuchten daar
eens flaaurvelijk onder, on verder trekken zij !,et zich
geenzins aan I men staat er niet waarlijk stille bii ;
men draagt de doodeliike ellende, en het hooge ge-
vaar van Land en Kerk, niet gebonden op ziin hart;
men ziet er Gods heilige en regtyaardige hand niet
io ; men vernedert zich niet hartgrondig, voor den
Ileere. - \Mie toch van ons , is een ernstig voorbid-
der voor het Land P - Wie staat er nacht en dae
in de bresse, clat de Heere het toch niet moge verï
derven ? - leder houdt zich maar op, met zijne ei-
gene zaken, en aangelegenheden in de wereld; maar
Land en Kerl. laten wli drijven. - Alle man is ge-
rust, en roept maar alleen:. aredeenzondergeaaarl
En zoo gaan wij helaas ! al slapende en zoetvoerig,
naar ons verderÍ toe. O ! wat is dat niet een zwaal,
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en schrikkelijk oordeel vanden lïeere, en eenklaar be'
wiis, dat l.lii Ziinen Geest nu, van, ons l.reeft wegge-
no-rncn ; en dat ons geval nu reeds doodelijk ' en on'
seneesliik is.- 3 Eplrraïms derde ?.ware zonde , was hunne schrik-
Lelijke 

-hoaaardij. 
- ll[aar ach ! dit is imrners ook,

de groote ongerègtigheid van Nederland, _waaraan wii
allen ook zeer schuldrg staan. Hoogrnoed en zatheid
van brood, heelt ons tegen den lleere, onzen God,
geweldig doen achter uif slaan, en de schrikkelijkste
óndankbaarheid doen begaan. (I) Daar is eené gees'
tetiihe lrcaaardii. waalitt al het volk nu verzonken
ligí Eene dooíeliike inbeelclirrg . en opgeblazeuheid
dós harten, hoe ichuldig en ràmpzalig wii ook zijn
mogen. - En ofschoon er rlaauweliiks eene gedaante

vuti ""t geesteliik Chlistendom, bii ons is overgeble-
yen, zoo steunen wij toch trotscheliik , op onze eigen
qeregtigheid , elt vet heffen ons , tegen den Hcere.
Wii-rfi" de Laodiceësche kerk geliik geworden, die
daar zeideu : i,4 ben riik en oerrilkt geworden, en

ih heb teens dings gebreh enz. Openb. III: 17. Dit
is onze gruweliike blindheid, dat wii ons zelven nu
zoodanig verheffen, op een deel doode Godsdienst-
pligten , \\ aarover wii ons, tot de helle toe , schamen

àn- vernederett zourlen , indien wli alle waarachtig,
ontdekkend licht, van Gods Geest, niet regds ten
eenemaal vetacht en ver\rorpen hadden. W'elk eene

verdoernelijkc hoogmoed is dit niet, voor den Hee-
re ! en toch, al het volk van Nederland, rvandelt
daar nu in. Deze is de vrucht, van die n'ieuwmodi'
sche Glotlzaligheid , welke men nu hee,t uitgevonden,
waardoor men weldra, op r:ene Pelagiaansclre wijze
of fatsoen, zondsr hartgrondige boeté of vernedering
over de zonden , over den vloek, ett den toorn Gods,

waaronder wli liggen: en zonder eenig regt gebruik,
van den spiegel <ler Wet te maken | l'eeÍ spoedig groo-

te , en heilige Christenen kunnen worden, opgeblazen

van eigen inbeelding. (2) llierbii komt dan ook, eene

uitwenVige h,ouaard"$, die nooit schrikkelijker, noch
verdoemèliiher in ous Land heeft geregeerd, dan nu,
in dezen tiid. Wie toch, zou er in staat ziin , om

regt te kuànen be"chriiven, die ongebondene weelde,
prácht I snoode -iidelheid en grootsheid , waaraan Ne-
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derlands inwoners, zich thans geheel hebben oyer-
gegeven ? De groote en vermogende lieden , gaan hior
Toor; de mindcrerr volgen na. Ieder treLt het zeil ,
zoo hoog in den top. alg hij imrner kan; daarisgeen
einde aan de dartelheid , velkwisting èn hovaardij.
De geestel{lhheid staal hier, alzoo schuklig , als het
andere volk. O ! die trotsche weelde en ijdelheid,
is eene doodeliike plaag. waarmcde (iod ons Land nu
slaat, orn 'het daardoor te spoediger , tot zrjn verderf
en ondergang te brengen. Want zoo is het ook , even
€ens gegaan rnet Israel , en met alle zondise volken,
vroeg en laat: hunrre h,ouo.ard,ij en ijdelheid namen
dagelijks toe, en wierden meest onverdragelijk, hoe
nader zii aan huu verderÍ kwamen. Goddeloosheid ,
huichelarij en hoaa,ard,ii, ziin de drie voorname land-
verdervende gmu'elz.onden; en daardoor zal Neder-
land, ook eens te gronde gaan,

4 \Nant daar komt ter vierden ook nog bij, die
z$'are z.onden van schrikkeliike onboetaaardigheid en
onbekeerl,ijkheid van al het volk , die het alles, ten
eenemaal wanhopend en ongeneesliik maakt. - He-
laas ! het moet met orrs nu ooh heeten : dew'ijl z'{
zich niet bekeeren , tot den Heere , hunnen Gocl , noch
If em zoeken, ,in allen. deze De Geest der ware
boete en bekeering schiint ru , als uit ons land,
geheel geweken te zijn. - I)e goddeloozen weten van
geene bekeering; maar gaan onbezuisd voort, in hunne
zonden, en leven als openbare Atheïsten , die zich
nergens over bekommeren. I)e zorgelooze sleur- em

maam'Christenen, denken aan geene andere bekee-
ring,..als op een zcdig, en burgerliik leven, en dat
zii vrii mogen ziin, van grove en schandelijke godde-
loosheden I en daarop laterr zii het alles berusten. De
qeaeinsden zoeken geene bekeering, dhn slechts eene
uitwendige, om geliik te zijn aan de gepleisterde gra-
verL De Oaerheden doen niets, met regten ernst,
om het Land van zoo vele heerschende gruwelen,
en goddeloosheden te bekeeren. De Leeraars predi-
ken wel van bekeering; doch het is, en blijft eene
doode letter ; maar aar de zaak zelve slaan zii, noch
iemand van hunne toehoorders, ooit eenigzins de hand.
Zelí's de leere van de ware bekeering tot God, is
reeds zoo zeer vervalscht en verbasterd, dat men thans
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veel meer, over de bekeeríng en ltet geloof , heeÍt
beginnen te twisten o[ te disputeeren, dan dat rnen
die beide, door Gods genade, regt zoude beoel'enen ,
en in het werk stellen. O ! nooit beleefden wii, zoo
een Babel van verwarring, als te dezer tiid. Nooit
wierden de heilige zaken des Christerrdoms ruwer,
oneerbiediger en ongoddeliiker behandeld. Sedert
die wilde en vreemde beroeringen, in onze kerken,
zoo zijn ingeslopen , door Gotls verborgen oordeel ,
ziln de heiligste waarbeden van de bekeering, veel
meer gelasterd en bespot geworden; en tlie nrr meest
van de bekeerzng spreken , en roern dragen , ziin door-
gaans de allerbitterste viianden, van ecne regtscha-
pene . bíjbelsche beheermg en Godzaligheid. O Ne-
derland ! gii zult u zelven, met dit soort, van bekee-
rrng , die maar half gaar gebakken is, voor <len ver-
schrikkeliiken toorn Gods, en voor uw aankomend
verderl' en ondergang, geenzins kunnen belvaren I de
Ileere zal u, om aI dat gewoeln en bekeeringwerk,
en otn uwe geveinsde bekeering en vroornheid r gee[-
zins verschoonen; maar gii zult u\ve verwoesting daar-
door, slechts te meer verhaasten. Och ! of er ook
nog mogten gevonden $'orden, onder ons, die er een
regt , zie|-vernederend, Goddeliik gezigt van mogten
hebben !

5 Maar helaas ! NeêrianCs Bphraïrn, is nu ook ge-
worden , als eene boíte dui,f , zandcr hart ; en deze
is hunne viifde groote zonde , tegen dcn lleere. - Er
ligt nu een geest van blinclheid, randwaling, envan
domme ongeregtigheid en onvernuftigheid, op het land;
die rust op het gansche volh: op het lIoofd, en op
het gansche ligchaam. - \Maar is onder ons de wii-
ze P waar is de profeet ? waar ziin de lippen der pries-
ters, die de wetenschap bewaren ? - ziet ! z,ij heb-
ben des Heercn woord ?)erwor.pen , wat uijsheid zou-
den zij dan hebben? Jerem. VIII: 9. - I)aarisgee-
ne kennisse Gods meer in den Lande ; maar alles on-
der ons , riekt nu, naar eene rerrotte , vleescheliike
wiisheid. - llet gemeene volk leeft, in de domste
onwetenheid; en de besten hebben slechts, eene ge-
daante der hcnnis o en cler u,aarh,eid , ,ín de Wet.
Rom. II : 20 , zij knabbclen te zamen , aan eene doo-
de letter van het Evangelie . waarvan z.ii nicts re{t
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verstaan, ll[en heeft maar een weinig te weten, vart
de regering van onzen staat en van de kerk ; en Yan

het leven yan derr burger' om veel klaarder te be-
merken, hoe waa,rachlig lt{ederlands volk, nu gewor-
den is, als eene l;oííe tluif , zonder hart, dan men
zulks wel , mel \yror:.ien lian benoernen oÍ'uitdrukken'
O!rrrr Gods L)cest, tlie ook ecn GeestderWijsheid,
en cler hennisse Gcds is, Jes. XI , ?oo verre van ons
gerveken en verlt'oltltcn is, \','at lvare rviisheid of ken-
ni. zou er rtu tlair toch, bii ons overgebieven ziin?
Helaas! wii vliegen nu, als eene lto{,!e d.uif , haaslig
naar ons tiideliik en eeu'rvig verderf! en toch is er
biina niemancl, die cr iets regt van zien of bemerken
han. De lleere heei't gerroeg gedaan om ons te waar-
schorrwen ; maar wi.i hooren naar H,'m niet nreer;
alle middelen ziin te vergeeis, want wiihebbengeene
oogen om te zien; geene ooren orn te hoolgn; noch
geén hart om te verstaan, tot op clezen huidige_n dag.
Een os kent z'$nen bezi'tter , en een, czel de kribbe
z,{ns heereni tnoar Isrct,ël l,ee/t geene k'ennis,_?iin
oólk oerslaat niet, Jes. I : .? ; alzoo roept de [:leere
nu ook uit, van he t ellendige volk van Neclerland.
En daarom is het te vreezen. dat ons geval, nu ook
reeds doodelijk en ongcneesliik is, geliik het was met
Ephraïm; en dat de Êleere het verderf, nu vast over
ons besloten heeí't.

A;h ! miine Vrienden ! indien wij hier nu tegen-
woordig bijeen gekomen zi;n, om belijdenis t)anonze
zonden te doen in Gods ontzaggeliilte teg'enwoordig-
heid, en om daarover ware boeie en berouw te be-
toonen; den Heere ootrnoedig , om yergeving en om
de genade der bekeering .te bidden, en indien zulks,
dooi het geheele land, nu alzoo zoude geschieden;
ziet daar dan zware en gruwel{ike zonden; waaraan
wii allen te zamen, rnet geheel Nederland ' voor den
hoogen God schuldig staan ! Komt ! laat ons hier dan
nu, onze harten eens onderzoeken en doorzoeken !
laat ieder die opregt n'il handelen, ziine_hand hiernu
eens steken, in zijn eigen boezem ! - \trii ziin hier
nu allen, in de ontzaggelijke tegenwoordigheid., tan
den geduchten God, den Heerc der heirscharen ! -Ziin Ëeilig oog ziet hier, op ons allen neder , hoe Hii
ons nu , roor Ziin aangezigt zal vinden; welke \raar-
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achtige kennis, inlvendige droeftreid en schaamte er
nu toch is, in onze harten van alle deze snoode zon-
den en goddeloosheden. - \Tie onzer is nu die boet-
vaardrge- tollenaar, die van verre staande. op ziin be-
naauwde borst slaat, en de oosen niet durft opheffen
naar den h-emcl? - \[ie betreurt nu hartgrondig,
zijne eigene,-e.n des ganschen land., gruwelijhe zon-
dèn voor den lleere ? - ]Vie beliidt ' met een ge-
broken en verslagen gee't, die snoode qeaeinsdheid;
die rriterste ongeuoeliqheid en verstohtheid; die schrik-
kelijke hooaardij, die on,ltekeerliikheid, die doode-
lí.ikè blindheid en domme onvernuftigheid, waarinwii
zóo lang zorgeloos geleeÍ'd en gewandeld hebben? lk
yreeze maar te zeer dat er weinig of geene waarach-
tige boetvaardigheid over allen dezen , in ortz.e harten
zal gevondcn worden'

Máar wat zal er nu toeh heden ziin ' van dezen
plegtigen vast- en bede-dag ? - \Mat vrucht of ze-
'g"à, -krrntren wii daarvan rerwachten ? - O ! mijne
Vrienden ! zagen wi.i ook nog eens, onze diepe el-
lende ! mogt de ont['ermende (iod, Ziinen Geest nog
eens weder , in het midden van ons, genadigliik uit-
storten ! ei ! ziet toch (l) hoe groot, Ziine verdraag
zaamheid en Ziine barrnhartigheid, nu nog over ons
is ! in Zljnen toorn, gedenkt Hii nog des ontfermens.
(2\ Hii schenkt aan ons allen nu nog tiid, middelen
èn gelegenheid , tot bekeering; Hii laat er olrs nu
nog, ernstig toe Íoepen en vermarren enz. (3) Hii
bieidt ons Ziine genade , Geest, hulp daartoe ook aanl
Hii wil zelÍs onze blinde oogen openen , er onze ver-
stóhte harten vermur\yen en week maken: wantnie-
mand werd ooit, waarliik boetvaardig, zonder Zijne
genade en Geest' (4) Zict dan toch , o volk van
Nederland ! hoe verre gii mede afgeweken, en ver-
vreemd zlit van den Heere, den Rotssteenuwes heils,
en in welke doodeliike ellenden, gii t zelven nu ge:
stort hebt ! en hoe de ontfermende Gotl, nrr nog laat
arbeiden, aan uwe bekeering ! o Land ! Land ! Land!
hoort nu toch eens des Heeren Woord !

Zoudt gli dan rvillen doen, geliik fsraël deed , en

houden het onverzetteliik, in ttwe onbekeerlijkheid,
tegen den lleere uit? - Zoudt gli willen aÍkecren
en"weigeren weder te heeren? - 

-Zoudtgif 
olleGods
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sanzoekingen, beloften, bedreigingen, vermaningen
en bestraffingen, dan nu zoo halstarrig willen vir-
smaden , en verachten ? - Zoudt gii u dan zoo trotsch,
hoogmoedig en onhandelbaar willen aanstellen, tegen
den hoogen en heiligen Go.d, die zich zoo laag vóor
u yernedert , - van door Zíjne gezanten tot u ie ko-
mqn, en met "u te handelen, ovir den weg van uwe.
verzoening, _b_ekeering, tijdeliike en eeuwige behou-
denis ?

den lleere toch nu geórdineerd ? - Is het niót, dat
Hii !,ijn_e_.fanden t_ nu nog in genade, tot onsuitbreidt;
en dat IIii ons allen nog luide , door Zijn Woord als
van den hemel laat toeroepetz bekeert u! bekeertu!
want waarom zoudt gij sterven , o huis aan Neder-
land,? - Bn genomen of veronderstcld, het volk des
Lands , bleef nu al éens weigeren, naar den Heere
te hooren; dat niemand zich tot den Heere wilde
bekeeren; maar- dat zii wilden onboetvaardig bliiven
liggen , als 

-eem 
koek, |r:u -?;"t is omgeheerd,- op"de'

grong'an.hunne.ge-veinsdheid, gngevoeligheid,'hoog,
*9-qd, onbekeerllikheid en blindhèid ; dàt zij nu zó
wilden voortwandelen, als eene botte duif ," zonder
hart; zoo zal immers hier nog een volk des lJeeren

"ijr;- 
nog_een_-overbliifsel, naar de verkiezing Ziiner

genade_, dat ïif in dezen boozen tiid, nog-als"een
steunsel voor het land , heeft overgelaten I - tsn wii
vertrouwen, dat er zulke, in andeïe plaatsen un 

""rlgade-ring-en , ook no.g z-ullen ziin. O !- gii treurige Zi-
onS kinderen ! en gii allen, die u bii dái arme àn el-
lendige volk begeert te voegen ! laat ik nu nos een
kort woord van vermaning tot u lieden aoen! (t)
Overweegt den jarnmcrlijken en bedroefden staat van
Land en Kerk, welke de Heere u, nu door 4ps,
heeft laten yoor oogen stellen , staat er te z.amen stil-
le bii ; en zoe},t het toch regt, op u\il'e harten ee-
drukt te kriigen ! enz. (2; Belreur[ toch uwe bliËd-
heid, onboetvaardigheid en ongevoeligheid voor den
fleere ! doet er voor Hem, eenê ootmoedige beliide-
nis over ! want zulks komt, van uwe sno-ode afwii-
kingen van Hem, en dat gii Ziinen Geest, ,oo I".L
bedroefd hebt. (3) O_! zucht'toch oru de genade]
van een regt veruederd en verootmoedigd hait ! legt
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u zelve , r,otr ellendig als gii rvaarlijk zijt, toch rru
neder voor den troorr der gcnade, en zegt tnet Mi-
cha, de Profcct ntr ook, rnet een hartgrondig voor-
Íremen des geloofs z rnaar ik zql u;Izien n.nnr clen
fleere ; ik zal u,aclttert op den Goclnt.,jns heils ;m;,jv
God :al nnj h.ooren. (l) OJ welit uwe kleine je-
nade nu toch op ! de ïíeer e rvil rr helpen ; Ilii is uive
zon en schild ; zoekt Hert, nu toch, in allen dezen.
(5) Komt mijne Vrienden ! laten wii den lleere nu
nog te zamen zoeken , terwijl IIii te vinden is ! Àmen.

{,tbtbr.


