
BIDDAGS-PREDIKATIE.
H O Z n "8, IX: 12.

Want ooÀ wee hun, ak fA van hen zal geu,eïen zijn.

l{anneer eens Gods getrouwe dienstknecht Mozes,
den heerlijken en gezegenden staat van het volk van
IsraëI, boïen dien, van alle de volkeren des aardbo-
dems, op het hoogste wilde roemen en verheffen , be-
diende hij zich, van deze merkwaardige uitdrukking :diende hij zich, van deze merkwaardige uitdru
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was de Heere nu ook, nablj het volk van fsraël; Íneer,
dan bii eenig volk van den aardbodem; Hij beminde
dat volk groctelijks, als ziinde Zi,in eigen volk, dat
IIij, op eene zoo wonderlijke wijze, uit de handen hun-
nei vijanden verlost had, en ldat Hii voornemens was.
tot den hoogsten top van luister en heerliikheid te
verhefien I en daarom was Hij nu met Zijne zegeningen,
genadige hoede en bescherming,' hen zeer nabij, zlch
Cl"g en uacht, in eene wolk- en vuurkolom, in het
midden van hun vertoonende. En in die genaderijke
nabiiheid des Heeren, stelt nu hier de man Gods, Mo-
zes, den gezegenden en gelukkigen staat, van het v-olk
van IsraëI, bóven alle andere vblken van den aardbo-
dem, gezegend te zijn. En waarlijk geliefden ! zulks
doet hij met regt I rvant, om het geluk en welvaren
van een volk te verheffen, is er niet anders noodig,
dan maar te kumren roemen, dat de Heere nabij zulk
een volk is. Grooter zegen en geluk, kan er nietwe-
zen, dan des Heeren dierbare en genadige nabijheid;
die brengt een volk alle veiligheid , alle bescherming,
allen zegen , en alle tijdeliike en geestelijke welvaart
aan I zoodat een volk, dan eerst regt gelukkig kan ge-
roemd worden, als er God, de lleere nabij is. Maar,
bestaat daarin het hoogste geluk ên rvelvaren, van een
land of volk, dat het God, den Heere nabij zichheeft,
zoo spreekt het van zelve, dat het grootste ongeluk,
en rampzaligheid van een volk, dan ook noodzakelilk
daarin gelegen is, dat de Heere Ziine genaderi.ike rÍa-
biiheid, van hen komt weg te nemenl en dat Hii, uit
het midden van hun, met Ziinen zegen, gunst en be-
scherming, henen gaat en weg wijkt. Wanneer Hii,
zoodanig een Land of volk , in Zijnen toórn verlaat, en
van deszelfs bescherming , heil en welvaren, de hand
aftrekt, en hen laat varen, dat is het allerdroevigste
en zwaarste oordeel, dat er kan bedacht worden; dan
gaat een volk , van dat oogenblik af aan, met groote
schreden, naar deszelfs ondergang en verderf toe; dan
is het geheel uit en gedaan, met deszelfs voorspoed en
welvaren; dan staat cr niet, dan allerhande rampzalig-
heid en ellende voor de deur. Hierom is deze, de al-
lergrootste straf, die Hij aan een'volk bedreigen kan,
dat Hif hen zal verlaten, er van hen zalwijken. 7,oo
eene bedreiging is dan eene gewisse aankondigingr yan

diende hij zich, van deze merkwaardige uitdrukking :

want wat groot aolh is er, utelhe de goden zoo nabij
ii,jn, als d9 Hegyet !!rz_e God, zoo dí,kuijls wij Hemzvn, ae$ &e rteere, omze 1ruu, zoo a?fiwxJls eaxJ ITern
a,&nroepen? geliik wii dat.zoo vinden l)euter. IY z 7.
Mozesitelt hièr, aan de kinderen van IsraëI, hunnen
gelukkigen, en gezegende staatvoor oogen, die biizon-
der daarin gelegen was, dat de Eeere, lrun God, hun
zoo nab,íj was, zoo dikwijls zii Hem rn&ar aanriepen.
I)oor Gods nabijheid onder , en bii het volk van IsraëI,
Terstaat hii Gods groote goedertierenheid, Ziine gena-
dige hoede en bescherming, voor en omtrent de Israë-
lieten, waardoor Hij, met Ziine Goddeliike gunst en
zegenrijke bewaring, alzins nabij hun was, en hunne
gebeden verhoorde, zoo menigmaal _zii Hem maar,met
óenen waren ernst aanriepen; want, dan wordt de'Heere
gezegd , o"bii een volk te ziin, wanneer Hij met Zíinen
àegen , genade en bescherming hen , gelijk als omringt,
en hen van alle kanten , grootelijhs begunstigt; dan is
Hii zonderling ncbii hun, en in het midden van hun
tegenwoordig; zoo dat, zoo ras zii Hem maar aanroe-
pen , Hii tot hunne hulp, en bescherming vaardig staàt;
ieliik wii dat zoo vindcn Psa'lm CXLV: 18, de Heere
lc -na,bdj allen, dde Hem &a,nroepen , allen die Eern
aanroopên,'in der waarhedd. En op zoo eene wiize,
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eens volks ondergang,en ver\roesting; en hoe naar is
fet. c1 dan niet gesteld , als de Heeró'deze, Ziinc be-
dreiging, ook met der daad uitvoert, en van een volk
lveg rviikt. Ongelukkiger, bedroefder en rampzaliger
staat , kan er niet bedacht wnrdcn . qllp on"Áo-olo- -o-staat , bedacht worden, alle oord"èl"n ""o
bezoekingen, van dcn Allcrhoogsten God ziinligt;maar
lrenen te gaan, en van een volk wes te wiiken: o!be-weg te wiikeu; o!be-henen te gaan, en van een
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lem; de anclere Koning van fsraël; dat is , van de tien
andere starnmen, die z.iin hof en regering hield te Sa-
maria; zoodat [sraël en Juda, dan nu twee bijzondere
volken en koningriikenlvaren, die lleiden hunne llro-
fetcn hebben gehad, die onder henprofeteerdenl want,
alle de Profeten , hebben niet te geli.jk, in Juda en
Israël gcprofeteerd ; maar er zijn er geweest, die maar
alleen, of in Israël, of in Juda geprofeteerd hebben.
I)och , wat onzen ProÍ'eet aanbelangt ' die heeft gepro-
feteerd, voor beide deze volken, yoor het volk van
Juda, en voor dat van IsraëI, gelijk dat klaarliik, uit
den inhoud van ziine Godspraken zelve, kan worden
afgenomen, die niet anders zijn , dan een bundel van
boet-predikatiën. door hem, in verscheiden tiiden , yoor
de Joden en fsraëlieten gedaan , waarin hii hun bei-
der zondige gruweien en goddeloosheden, levendig
voor oogen stelt, err hen daar over bedreigt en voor-
zegt, de6 [Ieeren toorn, en toekomende oordeelen, die
hun in volgende t{iden eens zekerliik zouden overko-
men: hoe Juda zorrde gestraft 'worden, door middel
van de Babyloniërs; en IsraëI, doorde Assyriërs, daar

"ii beide, zoo eens, om hrrnne goddeloosheid, gevan-
keliik stonden weggevoerd te worden I de een naar
Babel , de ander nààr Assyriën. Ziet ! op deze wijze,
liet de Heere, deze Zijne oordeelen alz.oo, lang tevo-
ren, door onzen Hozeas , die dc eerste van de Profe-
ten was , het volk aankondigen, ten einde ,. of het ook
iets konde doen, om hen, in hunne goddeloosheid te-
gen te houden, en hen op te rvekkerr, tot beterschap
en bekeering.

lMat nu ons Tekstkapittel aanbelangt , dat behelst in
zich, eene profetische predikatie, die llozea gedaan
hee[t op zekeren tiid, voor het volh van IsraëI, ziinde
de tien stammen, die zich , gelijk wii gezien hebben ,
van de twee andere starnmen, Judaen Benjamin, had,
den afgezonderd r €o €en biizonder koningrijk hadden
opgerigt . verrigtende hunnen Godsdienst, in eenen af-
zonderliiken tempel 

'. 
die zij zich gebouwd hadden, op

den berg Gerizim, bii Samaria. Deze tien stammen
zich aldus. na Salomons dood, onder Jeroboam, hun-
nen Koningr yar het oVerige ligchaam van Gods volk,
hebbende afgescheurd, krvarncn zii al vroeg te vervaiien,
tot den vuilen afgodcndienst der heidenen; verlatende

droefder -oordeel, zwaarder straffe , f.uo er niet gevon-
den noch bedacht worden. Waartoe dit met"eenen
breeden omslag van woorden, verder vertoond en open-
gelegd ? Iloort ! hoe God, de Heere er zelve 'van
sp."*\!r in de voorgelezene woorden van onzen Tekst,
daar,Hii dat IsraëI, aat Hil eertijds zoo nab{j was, nu
om deszelfs zonden en gruwelorr, do, vreeíse[jh be-
dreigt, zeggende, rloor ïen msnd van Zijnen tnecht
Hozea: want ooh wee hun enz.

Alvorens deze woorden zelven te verhandelen, is het
wederom noodzakeliik_ geliefden ! eenige dingen, die-
nende tot een klarer b"Srip en verstanï van ïezelve ,
vooraf aan te merken, en nwen aandacht voor te hou-
den. Ffozea, uit rn'iens Godspraken deze woorden ge-
Írom^en zijn, is de eerste gewèest , van alle de zestiïn
Profeten, die na den dooá van Salomon, en de scheu-
I:S, d"ï twaalf stammen in IsraëI, geprofeteerd heeft.
IIii heeft beginnen te proÍetcr"tr, otítierrt een grooten
acht h.onderd iaren_ voor de geboorte van Christrís; vol-
gens de _netste tijdrekening-, in het jaar 68p, .rá deo
yitryH .der kinderen_ fsraëls , uit Egypten; en dus bii
de 200 jaren, vool derr ProÍeet Jereirrias , ,íiu de laatstË
-geweest i.s, van- de Profeten , die voor de Babylonisehe
gevangenis, onder dc Jodcn geprofeteerd heeft. I)eze
tijdrekening moet wel worden in acht genomen I want
daaruit kunnen wii leeren bcgriipen, den regten toe-
stand, van het volk Israë|, itdedagen van iáderpro-
feet. Onze Ilozeas nu, heeft geprofËteerd , onrler vier
bljzondere Koningen van Juda; enbnder verscheiden ko-
ningen van fsraël: lyant Juda en IsraëI, die te yoren
maar een eenig volk waren, waren nu na Salomons
dqod, in twce bijzondere volken verdeeld, of liever
gescheurd gcworden, die ieder hunne afzonderliike Ko-
ningen hadden; van welke de een genaamd-wierd,
Koning van Juda; dat is, van de twee stammen Juda
sn genjamrn, die ziine regering en hof had te Jeruza-
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hunnen vaderlijken God; en eerende, in Ziine plaats de
vuile afgoden. Behalve dat, waren deze tien Ctammen
van fsraëI, in dezen tijd ook vervallen in allerhande god-
deloosheid en gruwelen; gaande daarin, de twee stammen,
Juda en Benjamin zecr verre te boven; ofschoon on-
der die twee stammen thans, het verval van den wa-
ren Godsdienst, ook reeds vrij groot was. Tegen dgzo
vuile afgorlendienst en goddeloosheid der Israëlieten,
profeteerde hier nu llozea, in dit ons Tekstkapittel;
en vaart er , in de negen eerste verzen , zeer hevig tegen
uit, hen bedreigende de vreesselijke oordeelen des Hee-
ren, die hun daar over zekerlijk nakende waren. Met
het tiende vers, maaht de profeet eene yerandering
yan spraak-wending; €n, daar hii tot nog toe , zelve
gesproken had ,' voert Hii nu God, den Heere , sp.re-
kende in, en dat wel , op deze wfrze. Vers 10 haalt
God aan, en.vertoont aan de tien stammen van fsra,
el, de groote weldaden. die Hij eertiids , aan hunnen
Vaderen bewezen hacl; en tevens dier Vaderen snoode
ondanklraarheid , zeggende r f k aond fsraiil als druiaen
in de woestijne enz, Dewijt nu deze, tegenwoordige
IsraëIieten, in alles, cle goddeloosheden , en den gru-
weliiken afgodendienst hunner vaderen, niet alleeg na-
volgden, maar die zeli's noS zeer verre te boven gin-
g€n , zoo is het, dat God, de Heere , hier nu verder
laat volgen eene iedreiging, van Zijne vreesselijke oor-
deelen; rvaarmede IIii het goddelooze volk van Israël
eens, te zijner tijd zoude straffen en bezoeken, weg-
nemende alle hunne heerliikheid, en uitrociiende hun-
ne kinderen, al terstond na hunne geboorte, en zelÍs
in 's moeders ligchaam :'Want zoo spreekt de Heere,
aa n g a, an de E p hr a.i rn enz. Dit vreesselijk oordeel bevestigt
de Heere nader, irr ons Tekstvers , daar Hij den Isra-
eliten bedreigt dat, wanneer zij al eenige yan huune
kinderen, mogten in het leven houden en grootbren-
gen, IIii er hun als dan, toch evenwel van zou be-
rooven, zéggende : oifscltoon zlj ook hare kdnderen
mogten grootmaleen, ih zal ze er toch aan berooaem
enz, I)och. hiermcde nog niet vergenoegd , komt de
Jehovah nu nog verder, in dq woorden van onzen Tekst,
en bedreigt aan de leraclieten. de aller schrikheliiksto
straffen en bezoekingen , die Hii over een Land of volk,
T'egens hunne gruryelen en goddelooshoid kanbrengon,
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bortaande in eene geheele verlating en wegwiiking van
hun , zoodat IIii naar hen, niet meer zoude omzien,
maar hen geheel, aan hunverderf en verwoesting zoudo
overgeven; dus lrridt des Heeren verschrikkeliike be-
dreiging: want ooh wee hun, enz, \Moorden geliefden !
die niet anders zijn , dan eene levendige vertooning,
van het allerrampzaligste oordeel , dat eens in der tijd,
over de tien stammen van Israël , wegens hunne afgo-
deriien err goddeloosheden , zeker zoude komen ; zijnde
daarin gelegen, dat God de lleere eens Ziine hand,
geheel van hen zoude aftrekken; met Zijne zegenrijke
hoede, en genadige bescherming, ten eenemaal van hen
zoude wijken, hen voor altijd begeven en verlaten.

Ons oogmerk was, deze woorden eerst kortélijk te
verhandelen , en die dan, naar tijdsgelegenheid , op ons
zclven, en op ons Land toetepassen. GaveGod!dat
het met Ziinen Heihgen zegen mogt gepaard gaan, en
dat het nog van eenige vrucht mogt wezen, voor onze
zielen ! o Jehovah ! aanbiddeliike God ! wiikt toch niet
geheel van ons weg ! maar weest nog eens, in dit uur,
krachtdadig bii ên met nns ! of het mogeliik nog eenr
konde dienen tot uwe eer, en tot onze bekeering en
behoudenis ! Àmen.

'\Mii zullen onze Tekstwoorden verhandelen aandach-
tigen I in deze orde: (l) Eerst zullen wi.j beschouwen
het oordeel zelve van God, dat over de tien stammen
van fsraël komen zoude, hierin bestaande, dat de Heere
oa,n hen zou weg of afwijken,' en dan (2) hunnen be-
klagelijken en rampzaligen toestand, orrder dit verschrik-
keliih oordeel, die ons lrier vertoond wordt, door het
bedreigend, en beklagerid woordie utee, want ooh wee
hun enz.

Wat dan het verschrikkeliik oordeel van God, over
het volk van fsraël aanbelangt, dat stelt dc Heere
daarin gelegen te ziin , dat Hii van hen zoude weg wii-
ken. Het Hebreeuwsch grondwoord , van de onzen,
door van iemand weg te wiiken tertaald, beteekent
eigenlijk zooyeel, als henen gaan; weg trekken; ergent
van afwiiken enz. En dus geeft het dan te kennen,
eene scheiding of afzondering van twee zaken, die te
voren bij een, en te zamen gevoegd waren. In zul-
ken zin, komt het zeer dikwijls voor in Gods \Moord,
en wordt daar gebruikt van alle zaken en personen,
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tusschen welken eene scheiding of afzondering geschiédt.-
7,oo wordt het genomen, voor van den regten Yeg af
te wiiken, en d-íen te verlaten; voor van des Ifeeren
q"bo,tltt ai te wiiken enz, Onder antleren virrden wii
áat woord nu ook gebruikt van God, dcn l:Ieere; om
in Hem te beteekènen, dat llii iemand verlaat en
van hem afwijkt, door hem Ziinc gunst, genade e.nbe-
scherming te 

'ontrekken, en hem zoo geheel te 
-bege-

ven , ,oó dat hii aan zich zelven wordt overgelaten,
en zonder den l.leere wandelt ; hetgeen dan eene ge-

wisse voorbode is, van zoo iemands aannaderenden on-
dergang. Zoo vinden wij lret van den koning Saul,
r SamI XYIII: 12, daar wii lezen: en SauI areesde
ooor Datsid ; want de Heere was met lr'em, en Hij
was aaru Saul geweken. En zoo-sprak Saul naderhand
zelve , tot den gewaanden Profeet Samuel , 1 Sam'.

XXVIII : 15, ih- ben' :eer beringstigd, want de Ph"í'
l,istiincn krijgen tegen mi.j , cn God' is uan mii gewe-
h"n", en anítioordt-tnii niet ,neer- Zoo hier , in onzen

Tekst nu ook; de Jehovah betlreigt, aande tien stam'
men van Israël, dat Hij van hen zoude weg wijken.
Dit moet niemand zoo opvatten, als wierd hier , door
clit weg wijken des tr-Ieeren, van dit volk van Israël
verstaai , r'oo eene volkomene wegwiiking van hen,
waardoor flij zoude ophouden, met Ziine alomtegen-
woordigheid,-- en algemeene Voorzieniqlreid, onder hun
te ziini neen, want in dienzin LanGod niet, uiteene
nla"i. ái tand weg wiiken, orndat IIii, door Ziine God-
àeliike VoorzieniÀheid, en allesondcrhoudende kracht,
noodzakeliik altilá in, en door het geh-eele geschapen-

dom, moel werkzaam bliiven, en alle dingen besturen,
naar den raad Zijns Goddeliiken wille. lmmers, zoo

setuiet [-Iii van zich zelve, Jerem. XXIII z 23, 24, dat
fu6 ït" Glod. ds uan nab'ij , en /,)a,n l)eme ' en dat E'ii
tleí hemel , en de aa'rde oerault. Neen, het utegw'ii'
ken des tleeren, van de tien stammen Israels ' waar-
van hier gesproken wordt; is van eene Seheele andere

rratuur; dát beteekent niet anders, dan e-enlegwiiken
des llceren, dat geschiedt, door eene ophouding, -van
Ziine genaderiike 

- hrrlp , -go99.t,1ig ' zegen 
. 
en, bescher'

mïng ;mtrent 
'een vol[, als Flii Ziine genadige hand van

hen"altrekr; Zíine gunst hun ontneemt en zoo dan, met

Zijne ,egeniogèn vàn hen alwijkt, zoodat zii I{em te
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vergeefs, in gebeclen en smeekingen, overal loopen

"o"i."t. 
' 

lMan"t, dat valt zcer ligt, onr te begriipen ge'

licfden ! er han geen heil, geen zegen of welvaren, Yan

ee" volk wezen," of het moet van (]od, den Heere af-
to*"tt. Gevolgeliik moet den Heere .dan, met. Zijne
qoedheid, huli en bescherming, nabii zoodanig een

ïàru ,i1", 
"tt 

it het midden van-hun te-genwoordig: ,El
waar áat zoo is, daar geniet een volk , alle tijdeliik
en seesteliik n'elvaren, onrdat het den ljeere , met

Zlinh ,"gè. en bi.istand. lob-tJ zich heeft' Hierom is

"i'tro 
,tiËts gemeener in (iods Woord, dan dat alle

heil . ecluk en welvaren, doorgaans alleen daarin ver-

"uf 
'"i 

opgcsloten worclt, dat- God , de l{eere }jj , of
met ienrani is. Gcliik 'rvii zoo den man Gods, Mozes,

lsraëls selukzaliecn 
-staat, 

boven alle andere volken
á*r uurrÏbodems,"daarin hebben hooren stellen' datde
Heere God dat volk zoo nabii rvas' Flieruit nu, kun-
nen wii klaarliik bcgriipen, r-at Let eigenli.ik te zeggen

is , *orrrr"r, àe Ilàeiê van iemand, of van een volk
ol Land rveg wijkt, clit nameli'ik , dat Itrii ophoudt lan-
ger, rnct Zïine"g"nadcriilie gunst, zegen en bescher-

áins bii . of irr hci rniddelr van hetzelve, tegenwoordrg

te tiiini'rlat Hii Zijne zegenende en bescherr'ende hand

er ;il aftrekÍ , 
'en 

zoó een volk ' geheel laat varen'

Dit wordt anders , in de Heilige Schrift, oolr wel ge-

noemrl, rlat de Heere een vóIk aerlaat of 
-begeeJt ,

.nl. , Jerem. XXIII : 33 , alwaar de }Ieere aldus zegt

tot den Pro.feet: Wanneer dan dit t:olk , ,of een

Prof,eet of Priester", w a?"ascn zal zegqende: wat
is 'des lÍeererl' lest? zoo zll't gij tot hen zeggem-'

àat last? dat Ih ulieden oerlaien zal , spreekt de

Heere. En Psalm XCIV: 14, daar wif deze trooste-

liike belofte vinden: de llecre zal Ziin oolla niet
blg"r,rn, noch' H'ii zal Zijno e.ru.e niet aerlaten, eÍtï"
Oh nu te rveteri, \Yat 

-cr at toc behoort , als de

Heere zoo van een volk wcg rviikt, en hetzelve be-

seeft en verlaat, en hoe dat eigenliik geschiedt, z'oo

fieeft maar acht geliefden ! op al dit volgende : de Ileere
ï"i;Ut (l) in de àerste plaati varl eenland of volk, als

Èi; op É"tzelve , w"gË.tt. {e -zon-del-"."-.g9qdelooshe-
den, ïtr eenen geruirien tijd, hardnekkigtlik.bedl"Ïtt'
ten hoosst"r, ""iE.u*d 

en"vertoornd, er Ziine liefde '
got tt erï genegenËeid van komt af te trekken ,* en dia
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in afkeer, haat en viiandschap verandertl zoo dat Hii
ru, zoo een Land ol'volk, dan tenhoogstenhaat, en
zich deszelfs viiand en tegenpartijder verklaart. Niet
anders, dan wii lezen van den goddeloozen koning
Saul, tot wierr de gewaande profeet Samuel , aldrró
spreekt, I Sam. XXVIII: 16, dewijl de Ifeere oan
u geytekgn ) cn ttw a(,jand geworden is. Dit gaat zoo
altiid , door een noodzakeliik verband te zamen: als
God van eon volk, met Zijne gunst en genade weg-
*iikt, dan wordt Hii deszells viiand en tegenpartiidei;
geliik wij dat zoo, 'van het Joodsche volk-getuigd vin-
den, dat de Heere hun , ,in een u,íjand aerkeerd was ,
en zelve tegen hen had gestreden, Jes. LXIII : t0. (2)
Nog eens, God de Heere wijkt dan van een volk, wan-
neer IIii het berooft, van alle zegeningen, geluk en
welvaren; niet slechts in het tiideliike , maar ook en
wel voornamelijk in het geestelijke. In het tiidelijke,
wiikt de Heere weg, met Zijne zegeningen en welda-
daden, als IIli al dat gcne, dat instaatisomeenvolk,
in het wereldlifke, gelukkig te maken en te doen bloei-
jerr, van hen wegneemt i zoo dat zoodanig volk dan
rru, te vergeefs zoekt naar welvaren en voorspoed,
dewiil de Heere toch Ziine hand , daartegen verheft,
en den zegen, in eenen vloek verandert, dan vervalt
eerlang hun geluk, heerlijkheid, rlikdom , magt €D y-oÍ-
mogeill in een woord, alles wat dient, om oen volk,
in het tiideliil.e, gezegend en gelukkig te doen ziin.
Van zulk een wegrviiken des lleeren, met Zijne mildo
zegeningen , uit het midden eens volks wordt gesproken,
Jerem. XYI: 5, daar de Jehovah, van het Joodsche
volkzegt z Ik heb aan dezen rolke uteg lenornen, spreekt
de Heere , mijnen orede, goedertierenheid en barm-
hartigheden. I)och, wel inzonderheid, wiikt de Heere
van een volk weg, door hetzelve te berooven, vanalle
geestelijke zegeningen, aan welken het eeuwig heil en
geluk , van zoo een volk, gelegen is; geliik als daar
is (") het wegnemen van alle genade- en bekeerings-
middeleí, die te voren in overvloed , waren bezeten
geworden; wanneer de Heere het volk berooft, van
de zuivere waarheid en Godsdienst, van Ziin di.erbaar
\[oord, deszelfs prediking van getrouwe en iiverige
Leeraars en herders , en van andere vrome en Godvruch-
tige lieden , waardoor in korten tiid , alles vervalt, in
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eene jammerliike en betlage$ke onwetenheid ' zorgo-
loosheid, laauwheid; in een woord, in eene uiterste
boosheid en onbekeerliikheid, zonder dat er eenige ,
de minste hoop van beterschap of herstelling te wach-
ten is. (ó) \Miikt de Heere Yan een volk, in het gees-
teliike, als Hij yan, en uit het midden van hen, Zii-
nen Heiligen Geest zelve wegneemt, met deszelfs ge;
naderijke werkingen , zoo dat er geene bekeering, noch
inwendige genade meer geyonden w-ordt, maar eene al-
gemeene geesteloosheid , en verharding in het kwade,
íaardoor vast, de een voor , de andere na , in zijne
zonden komt te sterven, en henen gaat, naar een eeu-
wig verderf. Nog al meer (c) de Heere wiikt nog van
een volk, wanneer Hij zoodanig een volk nu dus, van
alle tijde\jke en geestetiike zegenilgen beroofd heb-
bende, verder geheel en al, aan zich zelvenovergeeft,
en aan hunne onbekeerlijkheid en yerhard harte, trek-
kende Ziine hand , ten eenemaal van hen af , latende
hen zoo wandelen, naar hun eigen goeddunke[, zo[-
der in het minste meer te doen of aan te wenden,
tot hunne bekeering en behoudenis; gelijk wii dat zoo
vinden Hozea IV: 17, daar God zelve aldus spreekt,
van de tien. stammen fsraels z Ephrairn is oergezeld
met de afgoden; laat hem oaren / En Psalm LXXXI:
1.3, daar de Jehovah, van dat zelfde volk getuigt, dat
frij het had otsergegeoen, in het goeddunlaen huns lcar-
ten, dat zij uandelen in. hunne raa,dslagen En nog
hebben wii het hier niet alles; God de Heere wijkt
(d) van een volk rreg, rvanneer Hij hun onttrekt alle
hulp , bijstand , bescherming en verlossing, hen latende
zitten in alle hunne rampen en tegenspoeden, en ten
prooi van hunne viianden, zonder zich, in hetminste,-meer 

met hen te bemoeijen , of zich over hunnen on-
gelukkigen en bedroefden toestand te bekreunen, ge-
lijk de fleere zoo, van den goddeloozen koning Saul
afweek, hem latende van alle kanten benaauwen err
bestriiden, door de Philistiinen , zonder hem , in het
minste tc helpen , b[f te staan of te verlossen. Zoo wiikt
de Heere dan van zulk een volk ook geheel af, laat
hen over ten prooi van hunne rampen, en van hunne
viianden, tot dat zii eindelljk geheel omkomen €r v€r;, 

,,

nield worden. (u) [n om hier geene meerdere biizonl
dcrheden op tc halen, de lleere wijkt ten laatsten van
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eon volk ïvog, als Hij zich teneellemaalverbergt,yoor.
alle hunne srneekingen en gebeden , zoo dat, hoe zeer
zii in hunne benaauwdheid , tot Hem ook om hrrlp, bii-
stand en genarle roepen, IIij nogtans, naar dit hun ge-
roep niet hoort, maar Ziine ()oren voor het zelve stopt.
Zoo vinden "-ii dat beclrcigd Spreuken I : 26 enz.,
daar de lleere aldus tot de goddeloozen spreekt,
die langen tijd hardnekkig, alle Zijne vermaningen had.
den tegengestaan en verworpen: Zoo zal ik ooh in u
Iieder aerderif lagchen; fh zal spotten wa'nneer ztwe
lu,reeze komt ; wanneer utue nrecze komt , gclijk eene
oerutoeiting, en ?trp oerdcrJ ttankomt , als een wer-
oelwind ; wanneer u benaauwclheid en angst ouerkotnt,
dan zullen z,ij tot ilij roepen,, tna.u,r fk zal niet ant-
utoorden ; ztX zullen ilij Droeg zoelten , ?naor zullen
ITIij niet ainden, Ziet daar geliefden ! op zoodanig eene
wiize is'het, dat de [Ieere in Ziinen toorn, van een
Land of volk weg rvijkt i zoo trekt Hii Ziine hand,
van een volk af, en verlaat hetzelve- I)och , hier moet
wel worden aangemerkt , dat ?,oo eene verlating en \yeg-
wiiking des Heeren, niet haastig en terstond, in een
oogenblik geschiedt; neen, maar zeer langzaamrendan
nog allengskens, gelijk als b{j trappen. Eerst laat de
Ileere zoo een volk , eenen qeruimen tijd te voren, met
allen ernst waarschouvven, hen tot beterschap err be-
keering vermanen , rnet dedreiging , dat Hii van hen zal
wegwi.jken , en hen verlaten , als zij hardnekkig in hun-
ne goddeloosheid komen ïoort te gaan, zonder naar
Hem te hooren. \Manneer nu het volk daar niet naar
luistert; maar des Hceren bedreigingen en vcrrnanin-
gen, op eene aanhoudende rviize bespot en veracht I
dan komt Hil eindelijk, en wiilit geliil( wii gezicn heb-
ben, al van langzamerhand, van zulk een volk ; even-
wel niet, zonder hetzelve, nog al'gcCurig tot inkeer,
en tot afstand van hunnc goddeloosheid, ernstig te la-
ten vermanen , met belofte, dat Hii dan ook tot hun,
met Zi.jnen zegen cn genade , 'w'eder zal terugkeeren,
en niet verder van herr zal wijken. I)och, als nu de
Ilecre eindelijk ziet , dat alle rniddelen van bekeering,
door Ilem aangewend , geheel en al vruchteloos , cn te
vergeefs zijn; dat het volk naar lfcm niet rvil hooren,
maar Zijne vermaningcn en bedreigingen bespot envcracht,
en dat zij hand over hand, in allerhaude boosheid cn
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gotldolooshcid toenemen, dan komt IIii ten laatsten,
on wijkt van zooclanigen volk ten eenemaal af ; dan
vorlaat IIii hetz.elve geheel, gelijk wii gezien hebben.
Iilr zulk een vreesseliik -en rampzalig oordeel , lag hier
nu ook besloten r over de tien stammen fsraëls , wegeus
Ittrnne vuile afgoderijen, en menigvuldige gruwelenn
rlio ,ii beclreven, en waarin zij nog dagelijlis boozer
on hardnekkiger wierden I want zoo spreekt de Heero
lrjor z Want ooh uee hen ! als fk oa,n- hen zal gewekeng,íir. Ilet is eene manier van spreken, bii v-eronder-
;tollirrg; doch die niet duister, eene openlijke bedrei-
ging in z.ich bevat dat de Heere waarliik, van de tien
rtnmmen Israëls zoude wegwiiken, bij aldien zij dus,
in hurrrre boosheid en gruwèlen, verder kwamen' voort
!g_ g"rtr : want deze is Gods gewone handelwi,ize, ge-
Iti\ .rrii gezien hebben, dat Hii eerst eenen gèruimln
tiirl te vorerr , Zi.ine oordeelcn bedreigt, eei Hij die
rvcrkelijk rritvoert. En zoo geven deze woorden, a/s
Ih oan hen zal geweken zijn, dan niet duister te ken-
non, dat de tild eens stond geboren te worden , op welken
do Jehovah, zoodanig van fsraël zou weg wijken. En
helaas ! wat waren zii dan niet , ten allerhoogsten ramp-
zalig en ongelukkig ! rvant deze wegwiiking des Heero-n,
io het allerzwaarste en verschrikkeliikste oordeel, dat
oen volk of l-and kan overkornen. Hoprt ! rvat er de
Ileere zelve van zegt ! Hii roept om, of van wegen dit
nanstaande ztvaar oordeel, reeds vooraf een naat wee
uit, over het volk van fsraël, zeggende:wee hum enz.

Gezien hebbende, het verschrikkeliik oordeel des
Ilcaren , dat eens zekerlljk, over de tien stammen van
Israël stond te komcn , moeten wii nu verder gaan be-
achorrwen en overwegen, den aller rampzaligsten staat
der Israëlieten, ondcr dat zware oordeel. Dó Jehovah
drukt dat uit, door op dusdanige wijze een naar, en
beklagelijk wee over hen te spreken, zeggende : wa.nt
oola utce enz. Wee is ecn v'oord van z\ry'are bedreiging,
zcer gemeen in deHeilige Schriít1 waardoor, geliikals
een zarnenloop, vall allcrhande z\ilare oordeelen, be-
klagcliike rarnpcn cn onheilen, die over iemand staan
tc komcn, worden uitgedrukt, die al te groot en te
veel ziirrde, orn achter malkanderen genoemd. gn. op.
gotcld te worden , daarom, door dat eene woord ván
bcroerds ontzettirrg, worden zamen gebonden cn uit-
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godn*.t. En aog geeft dit woord dan niet anders te
f"oo"o , dan iemanás jammerlijken, beklageliiken en
rampzaligen toesta_nd, waarin lrii "_f 

r-eeds_ is, oframpzalrgen toestand, waarln hu ot reecls rs, ol Rog rn
het vervolg door des Heeren slaande harrd, staat te ko-
men. Bn zoo moet het hier nu mede genomen vor-
den, voor eene allerlevendigsto en krachtigste vertoo-
ning en aanduiding, van der Israëlieten , geheel ramp-
zaligen, jammerliiken en ongelukkigen toestand, in dien
tijd; wánneer God, de lleere dus van hen zou weg-
gàweken ziin, en waarliik, dit stuk behoeft geene zeer
Èreede , of lange verklaring ; een ieder begrijpt ligteliik ,
dat onder alle plagen en oordeelen Gods, deze de aller-
zwaarste en verschrikkeliikste is, dat Hii zoodanig,
zoo als wii gezien hebben, van een Land of volk weg-
wiikt, en hen geheel begeeft en verlaat. Droeviger of
iaàmerliiker toestand voor een volk, kan er niet be-
hacht ivórden ! want let , en geeft maar eens acht, op
dit volgende ! als de Heere van een volk, met Ziiue
genade, hulp en bescherming geweken is , dan moet
Ëetzelve aanstonds noodzakeliik vervallen, in den el-
lendigsten en rampzaligsten staat, die er ziin kau, beide
in het ligchamelijke en in het geestelijke. In het lig-
chamelijke , komt en geraakt zoo een volk dan, in eenen
zeer ongelukkigen en rampzaligen staat, door dien het
yan dat oogenblik af, geheel versteeken en ontbloot
wordt, van al datgene dat dient, om een volk gezo-
gend en gelukkig te maken I want (1) zoo ras, als de
Ileere dus geheel van een volk geweken is, verliest
het aanstonds al deszelfs luister en uitwendige heerliik-
heid, en het wordt een veracht en versmaad volk, zon-
der eenig aanzien of achting meer te behouden, bij an-
dere volken; geliik wii dit zoo , van de Joden getuigd
vinden, Jerem. VI : 30, daar God zelve, aldus van
hen spreekl,: rnen noernt ze een oeruorpen zilaer', wsant

de Heere heeft ze t)erworpen. (2) Een volk van het-
welk de lleere zoo geheel geweken is, verliest ook
terstond al deszelfs sterkte, magt en vermogen , even
als wii lezen van Simson, dat hij ziine sterkte en kracht
verloor, nadat de Heere van hem geweken lvas, Rigt.
VI. En geen wonder ! want dewiil God alleen de sterk-
te, hulp en bijstancl van een volk is ' en er geene an-
dere magt is , dan van IIem, zoo valt het ligt te be-
griipen , dat de Heere niet zoo rat weg wiikt, of die
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Itorkto van [Iem wfiht ook aanstondc weg; gêliik wii
zulkr ook al wederom, van het Joodsche volk, vinden
aangeteelrend, Ezech. XXIV : 25, dat de Eeere uon
hun de sterkte z7u rregnernen,. (3) Nog al meer, als
do Heere van een volk geheel is weggeweken, dan wordt
zoo een volk aanstonds, aan alle onheilen , rampen en
hwaden blootgesteld ; dan houdt deszelfs tijdelijke ze-
gcn en voorspoed geheel op; het welvaren, ddar een
iolk van bestaan rnoet, vermindert dan, en neemt dag
op dag, grooteliiks af ; het Land geeft dan_zijne vruch--
ton en inkomsten niet meer, maar het houdt die in ;
mem uta,cht dan. naar tsrede , ,naa,r daar is niets goeds.
Jerem. XIY: 19; alle zegen verandert dan geheel in
vloek ; eene groote rnenigte van kwaden en ralnpen,
worden dan , onder zoo een volk gezonden; gel{ik als
daar zijn : wreede hongersnooden, verslindende pesti-
lontiën, al vernielende oorlogen, iammerlijke armoede
on gebrek, en honderd andere plagen en oordeelen des
Ileeren , waardoor zoo een volk, al van langzamerhand,
gel[jk als verteerd wordt. Zoo vinden wii het al we-
derom , aan het volk van Israël bedreigd , I)eutr. XXXI:
17, daar de Jehova\ aldus van hen spreekt z zoo zol
mijnon toorn, ten dkn dage , tegen'hetzelae ontste-'
han ; en fh znl ze tserlaten, en mijn aangezigt aan
hcn oerbergen: en cele kutaden en benaauwdheden,
zullon hat trefen , dat het te dien dage zal zegten:
hebban mdj deze kutaden niet getrffin, omdot mijn
God dn het tnddden l)an mij niet is? (4) Eindeliik,
lvarmeer de Heere dus geheel van een volk komt weg te
wiihen , dan wordt zoodanig een volk daardoor, geliik als
overgegeven, tot eon prooi en rooÍ, aandeszelfs viianden;
dio vallen dan van alle L.anten, met groot gelreld, op
hetzelve aan ; en dewiil te gelijk mct den Heere, alle
welvarcn, magt on sterkte, te gelijk van hen geweken is ,

zoo moet noodzakelijk volgen, dat de vijanden zulk een
volk, in korten tiid, geheel vernielen , en té onder brengenl
want zoo vinden wij dat alwederom, in de Heilige Schrift,
wanneer de Heere yan een volk wegwijkt, en hetzelve
verlaat , dat Hij het dan ook te gelijk geheel in de handen
van den vijand overgeeft , als 2 Kon. XXI : 14, daar de
Heere ons aldus, sprekendc in Ziinen toorn yoorkomt:
Ih zal het oaerblij$el mijns erlfdeels oerlaten, en zal
ze in de hamd, humner t:$anden gooen; en zij zuller
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tot een roof , en plundering worclen oan alle hutre
uijanden, enL, Zict! zoo droevig en jammerliik, is
het seschapen geliefden ! in het tiideliike en ligcha-
meliike, met een volk, dat van God, den Heere-ver-
laten is , cn van hetwelk Hii is weggeweken. I)och,
dit alles is nog nicts, in vergelijking- van den naren ,
en rampzaligen toestand , van zoodanig een volk, in
bet geestelijke; dat is nog wat anders te zeggen, om
dat het de eeuwige zaligheid , en behoudenis iàakt daar
het alles aan gelegen is I rvant zoo ras verlaatde Heere
een volk niet geheel cn al, of ziet ! aanstonds sluit Hii
hun de deur , voor de zaligheid, geliik als toe ; Hii neemi
van hun weg, gelijk wii gezien hebben , niet alleen
alle de middelen van genade, maar ook te gelijk Zijnen
Heiligen Geest, waardoor zoo een volk , aán de onbe-
keerlijkheid, cn de verharding huns harten, ten eene-
maal wordt overgegeven, zoodat er geene ware Godza-
tigheid, noch deugd meer in het midden van hen ge-
vonden wordt; maar de boosheid en goddelooshei-d ,
nog dagelijks , hand over hand I onder hen toenemende,
zoo krijgt de Satan , met de wereld , geheel alle magt en
Termogen, over zulk een vol\ I want dat volgt mal-
]randeren, zoo ras de Heere iemand geheel verlaát, eu
van hem afwijkt, konrt- hij aanstonds , in des satans magt
en heerschappii; geliih het zoo geschieddc , met dá
g_oddeloo-zen korring Saul, v_an wien wii lezen 1 Sam.
XVI: 14, dat de Geest dcs Heeren óan lcem rteek,
en da,t eenbooze geest aanden Heere, hant aerschrihte.
Dus beheerscht de satan zoodanig een volk voortaan
ook geheel, naar zijnen wille , en doet hct van kwaad
tot kwaad, van erger tot erger voortgaan I en wat
is er rampzaliger staat, dan te zijn in de magt,
en overges€ven-in de handen van den satan? Datgáat
immers alle ellerrden zeer verre te boven ? Van- de
zoodanigen mag billijk geroepen rvorden, geliik er stàat
Openb. XII : 12, wee den g':enen, die de aarde bewo-
nen! want de duiael is tot u aifgekomen. Een volk
dat zoo van God verlaten, en aan den duivel is over-
gegeïen , dat heeft immers niet anders te verwachten,
dan een gcwis cn ecuwig verderf , na ditleven, beide
van zicl en ligchaam; en dat is irnmers de allerhoogste
rampzalighcid, daar een mensch toe komen kan, ge-
Itik een ieder, dio het gelvigt vau eene eeuwige za.
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ligheid of verdoemenis , op het harte draagt, zeer ligt
zol kunnen begriipen ?

\Mat dunkt u nu, miine vrienden ! als tot verstan-
digen spreck ik; oordeelt gij zelven ! blrikt niet uit al-
len dezen klaarlijk, dat er rvel degeliik een rampzalig
wce , rnag rritgeroepen wordcn, oyer een volk, daar
God , de Heere yan l'eg eerveken is ? IïIag rnen dat
nare wee , niet rvel eens , en meermalen herhalen, en
Iuide roepen : lvee ! rvee ! wee ! een volk of land , wartneer
de Heere hetzelve komt te verlaten, en daarvan kontt
weg te wiiken ? Voorzeker ja ! zoo er ergèns een woe
mag worden uitgeroepen , lret is billiik alhier. Bn daar-
om, te regt bedient de Jehovah, er zich nu mede van,
op deze plaats, om den tien stammen'vanlsraëI, hun-
nen ellendigen en rampzaligen staat, aan te kondigen,
wanneer Hij alzoo, met Zijne goedheid en genade,
van hen zou weggerveken zijIr. En let rvel ! op den
zonderlingen ernst en nadrukr voD Jehovah'sretlen!
Hii zegt niet, zoo maar in het gemeen, en blooteliiks
weg, wee h,un ! enz. Neen , maar Hii roept met groote
iladruk : utant, ook uee hun enz. I)e woordjes want
ooh , kunnen gevoegliik vcrtaald worden door, goruis-
salijk ooh; en dan dienen zii , tot eene krachtige be-
vestiging, van der fsraëlieten, rampzaligen toestand,
onder dit vreesseliike oordeel Gods; als wilde deIIee-
re zeggen: gewissel,fih, ooorzeker ooh wee hun ! enz.
Zoo dat deze onze woorden , dan hiermede, aan de voor
gaanden worden zamen gebonden en vastgeknoopt. Daar
had dc Jehovah bedreigd, dat ÍIij het volk fsraël eens,
wcgens hunne'boosheid, zwaarlijk zou komen bezoeken,
en hun van hunne kinderen beroven, zelfs als zii die
nu al groot gebragt hadden , zoo dat die nu niet meer,
onder de menschen ziin zouden. I)och, hier mede
houdt Ziine straffe bedreiging, nu nog geenszins op;
neen, de Heere vergroot die, in onzen verhandelden
Tehst , nu nog merkelijk , met te voorzeggen, dat IIii
zelfs eens geheel van hen zou v'egrviiken, en dat zii
dan ten hoogsten ellendig en rampzalig zouden ziin,
roepende : want, of arrders , geuisselíjh ooh wee h,un!
cnz. AIs wildc FIij zeggen : niet alleen zal Ik de heer'
Iijktreid van Israël lreg nemen, en hen van hunne kin-
deren beroven, ofschoon zii die al groot gebragt had-
donl maar, Ik zal zelfs, om hunneaanhoudendeboos-
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hdd , en goddeloosheid , hen eene geheel verlaten, en
van hen wegwiiken; en wee hun ! als Ik dat zoo kom
te doen; gewisselijk , dan zullen zii Aet ongelrrkkigste
en rampzaligste volk zijn, van de geheele wereld. -En
om er dit nu verder, nog met een woord bii te voegen,
niemand denke, dat deze woorden des Heeren , zoo
maar eene losse en iidelebedreigingziingeweest; neen,
ganschelijk niet, miine vrienden ! Toen de tiid, tot
uitvoering van Jehovah's yreesseliik wraak-oordeel be-
$"-ryd daar- was; toen Israëls gruwelen en goddeloos-
heid , ten hoogsten top gestegen.waren , heefi de Heere
gedaan, hetgene llii alhier , zoo ernstig bedreigt; om-
trent-_een groote horrderd jaren, na dit geprofeteerde
van Hozea, gebeurde het, dat de JehovaÉiiende, dat
n\r de maat, van der fsraëlieten goddeloosheid ver-
vuld was,, Hii van_ de tien stammen geheel weg week,
en met hen eensklaps eene voleinding maaktè, door
middel van Salmanasser, den Loning van Assyriên,
dien Hii tegen fsraël verwekte. I)eze vorst viel, met
een geweldig heirleger, in het Iand der Israëlieten; en
na eene driejarige belegering, nam hii eindelijk deszelfs
hoofdstad Samaria in, 

- 
die tot nog toe, de Rijks-zetel

was te\yeest , .van de koningen van lsraëI , voerde de
stammen gevankeliik, uit hun land rnet zich naar As-
syriën, alwaar hii ze verdeelde, en deed wonen als
ziine slaven in Halah, en llabor, aan de rivier Gazan,
en in de sleden der Persen en Meden, daar zii toen
vele jaren , in slavern[i hebben geleefd; en eindelilk
meestendeels, ziin zij , gelijk als versmolten err te niet
geloopen, uitgenomen eenigen , die naderhand weder
naar hun land werden terug gezonden. Zoo maakte
Salmanasser dan een einde, van het koningrijk van Is-
raël, na dat het, yan Salomons dood afgeiekend, on-
der hunne biizondere koningen, afgeschóiden van die
van Juda gestaan had, een tiid tan 254 jaren. Leest
het wederom , als gii te huis gekomen zijt , met aandacht
na Toehoorders ! gij kunt het alles beschreven vinden
2 Kon. XVII. Zíetl zoo heeft de Heere dan, deze
Ziine_.bedrejgin_S, in alle! deele uitgevoerd ; zoo is Hij
waarliik geheel van de tien stammen Israëls gewekenl
en heeft hen , ten eenemaal, in de handen hunner vii-
anden overgegeven. !n niet lang daarna, week hij ook
weg, van de twee anderestammèn, JudaenBenjimin,
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die overgevende in de handen, van den koning van Babel
En zoo was het nu dan gedaan, met het geheele volk;
met alle de twaalf stammen, waarvan er tien in slavernii
z,aten in Assyrien, en de twee overigen in Babel. En
op die w{jze heeft zich God, de Heere, over dit boos-
oardig en goddelooze volk, dan nu gewroken.

Het is alreeds meer dan tijd, dat wii al dit verhan-
rlclde, nu eens wat nader, op ons zelven gaan oyer-
brengen en toepassett, naar de gelegenheid des tijds.
Daar blijLen deze drie voorname waarheden bijzonder-
liik uit: (1) Dat het zwaarste en schrikkelijkste oordeel ,
dat over een Land of volk, of over ientand in het bii-
zonder Lomen kan, is dat God weg wiikt, met Zijnen
(ioddelijken zegen, Geest en genade. (2) Dat de Heere
God dit zware oordeel niet zendt, dan na vele vooraf-
gaande vermaningen, bedreigingen en waarschouwingen,
door Ziine dienaren en gezanten, die Ziin Woord tot
de menschen spreken. (3) Dat de Heere Zijne bedrei-
gingen dan ook, met der daad vervult en waar maakt,
ón-van de menschen aÍ'wijkt, en een Land of vokfe-
heel verlaat , wanneer de menschen, naar Ziine diena-
ren niet willen hooren, maar aI even zeer voortgaan,
in hunne zonden en oSrbekeerlijkheid. (4) Nogtans is
dit ook waar, dat als God nu Ziin vreesselijk oordeel,
begint werkstellig te maken en uit te voeren, dat Hii
dan niet aanstonds , of in een oogenblih , zoo geheel en al
van een zondig Land of volk wijkt; neen ! maar de Heers
doet zulks allengskens , en wrikt al van trap tot trap,
gaande al met langzame treden deu Lande uit, en verlaat
ons zoo, al hoe langer hoe meer, En als dit zoo van
den lleere geschiedt, zoo wordt het van de zondaars,
in het minste niet gemcrkt, noch in acht genomen;
want naarmate do Fleere al meer en verder, met Zii-
nen C'eest , zegen en genade, van hen wijkt en henen
gaat , worden de zondaars hoe langer hoe gemster,
laauwer, zorgeloozer, verstokter en goddeloozer, en
zii worden des Heeren gemis en vertrek van hen, niet
eer regt gewaar, voor dat de Heere geheel, en te
eenenmaal van hen gegaan en geweken is, en dat hen
alle die plagen en zware oordeelen homen te treffen,
die God dan, als een viiand, en een vertoornd en grim-
mig wreker , orrer hun brengt. Nu, och ! of deze din-
gen niet alreeds gansch waarachtig waren geworden
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van on8 Land en Kerk in hetgerneen, en ookvandeze
plaats in het biizondcr I (1) Het is maar al te zeker

-iit " 
vriendett ! dat God de [Ieere r groote en onbe-

scËriifeliik heerliike weldaden, zoo gecsteliike als tiide-
liike'. ván den Ëegiune af , aan ons land bervezen heeft,
hátr"ive ,.oo *or,á"rbaarliik, ett met Ziinen magtigen
arm verlossende , uit het anti-christische Babel, en uit
de Spaarrsche tirarrnii of dwingelandii; en hetzelve
g"n."Ít zeer verheffende en verhoi;gende , geesteliik en

iischamcliik; zootlat de f,Ieere ook van ons' en van ons

Lïn,l "egt', 
volgens vers l0 , fkoond fsraël als druiaen

in de ioest'íjná enz. (?) Ook is hct zeker '-dat wli al
van den be{inne, rwuutÍi|k tegen-God, den Heereheb-
ben gaan ándigen; -en dat Nederland ?l..tto*q, zich
tesen"God, die hetzelve zoo rvonderbaarlijh verlost en

veïhoogd had, ganscheliik heeft aangekant; zoodat ook
op ons, en op onze vaders past, hetgene er staat vers 9'
íá) Daarbii is het ook zeker, dat God de Heere ons ,

iJn tiid tói tiid zwaarliik, cloor Ziine dienaars, dieHii
tot ois 

"ond', 
heelt laicn bestraffen I en ons Zlinen

toorn en oordeelen heeÍï laten betuigen, ons bekend
makende, dat Hii geheel van ons wiiken zoude, indien
.rvii ons niet beÈeó.den van onze zonden' (4) Het is

vercler almede gcheel zeker, dat-wii-ons tot derr Ileere,
seenszins in rrárheid err opregtheid bekeerd hebben-;

ilaar dat het volk van Nedàrland, al van tiid tot tiid,
hoe langer hoe zondiger, schuldiger en goddelooz'er ge-

lyor<len'is; en dat dà zonderr van Nederlattd, vanjaar
tot jaar, gansch zeer ziin t_oegenomen en aangewassen'

zooáat 
'dà 

Heere rnenigvuldige plagen, en allerhand-e

"*ur" 
oordeelen en bezoàkingèn, over ons en ons Land,

heeÍt moeten uitstorten, dèwellicn alle op te halen

niet doentijk is. Nogtans zijn wii d-aardoor, niet het
minste gebóterd ; mair de ongeregtigheden, zonden en

Eoddeloàsheden des lands , zijn al meer en meer: en

Ënder Gods slaande, en ondei Lï,ine zegenende hand,
sansch zeer toegenomen. (5) Eirrdetiik is het mede ook

ieheel waarachïig, dat de [Ieere God, om alle dezen,

ío ,""r, en ten- hoogsten' op ons en op ons land-is
vertoorná geworden, én dat IJii alreeds Z.iin vreesseliik

oordeel , oïer ons hceft beginnen te vervullen, me-t oP

eene zecr zigtbare wijze van ons ' en ons Land te
wiiken, al "sedert omtrent vijftig jaren herwaarts ;
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cn dat Hrj ' o ! zwarc bezoehing ! rrog dagelijks, hoe
langer hoe meer en verder van ons wiikt. De lJeere
is ían ons alreeCs grootelijks gervekeq (o) in het tii-
deliihe, rnet Ziinen zegen en genade. llli bezoekt ons
land hoelanger hoe meer, metzwareoordeelen, waar-
door deszelfs voorspoed en welvaren, nu alreeds zoo-
danig is aígenomen, dat het niet te zeggen is , hoe
droevig en ellendig het in dezen, nu alreeds met ous

l,and gesteld is. (ó) Doch dit is nog maar het gering-
ste ; màar helaas ! de l-f eere is alreecls ook erooteliiks
van ons en ons Land geweken, in het geesteliike met
Ziinen Heiligen Geest ' Licht en genade: want (l) daar is
alieeds eene algemeene laauwheid , zorgeloosheid, onbe-
keerlijkheid en verstoktheid in, en door ons gansche Land
gekomen, onder grooten enkleinen, jongen en ouden,
Overheden en onderdanen, Leeraars en gemeenten,
alles ligt nu biina reeds, in eenen diepen slaap van
zonde en godcleloosheid gedompeld ; en de getrouwen
in den Lande, ziin zeer weinigen geworden. (21 t{et
licht van des Heeren waarheid, is reeds boven mate
r,eet , onder ons verdonkerd geworden, en schiint nu
rnaar zeer flaauw op den kandelaar; onze ware Gcre-
formeerde Leer begint reeds gansch iarnrnerliik te stnri-
kelen op de straten; de oude zuiverheid, eenvoudig-
heid en geesteliikheid onzer Leere, wordt biina niet meer
onder ons gevonden I overal breken de dwalingen, nieu-
wigheden en vleescheliike wijsheid, onder ons door I
en onze Gereformeerde Leer is DU, bii velen in
oÍrze kerk, als rvat vreemds geworden. (3) Met de
nredikine van des Heeren Woord, en de andere mid-
àel"n dJr genade, is het nu gansch ellcndig gesteld.
Onder de Leeraars, vindt rnen er maar weinigcn , die
waarlijk derr lleere vreezen ' cn die zich. op de za-
ligheid en eeuwige behoudenis van otrsterfeliike zielen,
rnet ernst toeleggen. I)e meesten leggen het maar al-
leen toet op een deel ijdele letterkennis; maar geens-
zins op ware praktiik, geloof en Godzaligheid. \Neinig
Leeraars doen naar behooren onderzoek, op der men-
schen staat, en op de opregtheid van hun geloof, boet-
vaardigheid en bekeering. Ook "iin de predikingen
van Gods \{oord, en de middelen der genade 1 nu groo-
teliiks vruchteloos en ongezegend, doordien de Heere
zoo grootelliks, met Zljnen Heiligen Geest 1 YoD otrs
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is begonnen te wijken. Jaar en dag'rrordt er gepre-
dikt, in de gemeenten , eer er een eenig mensch
door bekeerd wordt. I)e menschen blijven blind. doof,
stom en dood, omdat de Heere Zijnen Heiligen Geest,
als een regtvaardig oordeel, nu komt in te te houden.
(4) Alle Godsdienst hipr te Lande , is nu laauw, sleu-
rig, ijdel, hart- en geesteloos, en wordt van de mees-
ten grooteliiks bespot en veracht, omdat de Heere
reeds zeer vene, met Ziinen Geest van ons geweken
is. De dag des Heeren wordt op de schrikkeliikste
wijze , hier en overal, door het gansche Land onthei-
ligd; en alle de heilige instellingen van Gods \Moord,
worden algemeen, van de meesten, grooteliiks veracht
en verwaarloosd. (5) Zelfs des Heeren volk is, in
dezen geesteloozen tiid, almede ten hoogsten ijverloos,
laauw en geesteloos geworden ! Onder hen heeft we-
reldsgezindheid, lossigheid, ifdelheid, onboetvaardig-
heid en alle zonden, boven mate toegenomen; een
teeken, dat de Heere ook almede helaas ! grooteliiks
van Zijn volk , is begonnen te wijken. Scheuringen,
twisten en verdeeldheden nemen nu onder hen, gansch
zeer de overhand; en onder hen zijn vele snoode huiche-
laars en geveinsden, Zier! dit, ennogzeerveleandero
droevige zaken, zijn klare bliiken , dat God de Heere
alreeds zigtbaar , ntet Zijnen Heiligen Geest, van ons
en ons Lancl, is begonnen te wiiken. Bn wat is er
nu anders te wachten, zoo de lleere voortaan , in Zijnen
heiligen en regtvaartligen toorn, verder van ons wil
wiiken, dan (l) dat Zíjn tijdelijken zegen dan ook,hoe
langer hoe meer van ons, en van ons Land zal afge-
.wend worden I en dat Zijne plagen en zïrare oordee-
len over ons, in groote menigte, nu yan jaar tot iaar,
staan te kornen; en dat God ons, door oorlogen r pes-
tilentiën van menschen en beesten, hongersnooden, wa-
tervloeden enz., allengskens meer en meer zal verbreken,
en ons Land en deszelfs welvaren, daardoor doen te
gronde gaan. Want wat zegen of voorspoed heeft ons
Land toch nu te wachten, nu de Heere daarop reeds
zoo r,eer vertoornd is, en alzoo verre van hetzelve ge-
weken is ? (2) \Nii hebben te wachten, dat de inwo-
ners van ons Land, naar mate de Heere, met Zijaen
Geest van hen wiikt, ook dies te zorgeloozer, verstok-
ter en goddeloozer zullen worden i want wie zoude hen
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toch bekeeren, als de Heere Zí,inen Heiligen Geest vart
hen wegneemt, en Zijnen hernel -voor hun toesluit?
(3) Ja, 

- wii hebben te wachten , dat de Heere eens ,

àn voor altiid yan ons wiiken zal, en van elk in het
bijzonder I en dat Hij ons , en ons La4d , zal ove_rgev-en

aatr onze viianden, tot eene verwoesting; -en 
dat Ne-

derlands sta-at en volk, dan eens geheel zal xe gronde
gaan, en dat wii gevankeliik zullen weggevoerd wor-
áen , onder de tiraànii en slavernii van wreede, paaP
sche vorsten, waartoe tegenwoordig de weg Yoor ons ,
al schijnt gebaand te worden. En was het_ dan dit nog
maar alleen ! maar o ! als de Heere zoo geheel van ons
zal geweken ziin , en ons aan onze vijanden zal-overge-
ven, dan zal Hii ons ook doen sterven en omkomen,
in onze zonden I want dan zal FIij ons den Geest der
bekeering, dien wij zoo lang versmaad en veracht heh'
ben. geheel onthouden, en verstooten ons voor eeuwig,
van Ziin aangezigt, in de helle, en in het eeuwig
verderf. \Mant (l) als de lleere zoo geheel van ons
zal geweken zijn, daa za! IÏii niet willen tot ons we-
derkieren. (2) llan zal IIii ons gebed niet hooren,
maar dat ver$'erpen ; orn dat wli Hem, en Ziine ver-
marringen en besÍraffingen, niet hebbeu willen hooren-
(3) Dan zal IIii geen het minste medelijden met onst

ÈóbUen; maar IIij- zal in ons verderf lagchen enz.
Och ! of dit alles dan nu nog eens ' Yan ons mogto

in acht genomen .worden, door Gods ontfermende ge-
nade ! (l) Och! of wii hier rrog eens, tot een regt ge-
zigt màgten komen, valt onzo zond91, goddeloosheid '
en-rampáaligen staat! (2) Och! of wii nogeensernstig,
daar ovàr be-droeÍtl, vcrlcqen en verslagen mogten worden !
(3) Och ! of wii voor Cods aannaderend , verschrikke-
liiir oordecl, nog eens rogt bevrcesd ntogten worden!

14; Och ! of wii nog eens, ecn regt medeliiden.mogten
Èót ben, met ons lelven, en rnet dc zaligheid, van
onze onsterfeliike zielcn, en tttet het rvelvaren, en het
behoud van ons Land, eÍt varl onze arme kinderen na
ons ! (5) Och ! of wii ons nog cens, in ware ootmoed
en boetvaardigheid onzes harten, van weger otrz€ zor-
den, voor den Heere mogten vernederen ! (6) Och! of .
wij Hem nog eens, in eu door een rvaar geloof , om
geíade , verzoening en bekeering, gansch ernstig mog-
Íen aanroepen ! (7) Och ! of wij den Heere eens regt
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lnogten in de roede vallen, en Hem vurig en Eeloovie
bidden , dat Hij toch voortaan, nict verder *áo oorl
ï, ors l.and rnogt ,wijken; maar rnet Ziine genade,
Geest, .zegen crr gocdertiererrlreiri tot ons rnógte-weder-
keeren !

Oclr! of wii (l) he| alle te zomcn, mogtendoen!dat
er de een dcn andcren- ecns ernstelijk ioe mogte op-
wekken I (2) Oclr ! of dc mcer<lercn'oniler o"i *o'g-
ten voorgaan, en dat de nrinderen mogten volgen ! (5)
Och ! of rvij het alle , opregt rnogten .Io"n , 

"n" 
aut àó

l-leere tlaartoe ons allen , ,|,_1incn [leilrgen Geest gave !
(4) Och ! of u {i het in tijds rrrogten doen , en ónder
langer uitstel t (a) nu de Ileerc nog niet geheel van
ons gcweken is! (ó) nu riii nog tol on-s wil rrederkee-

191 , (c) nu I lii onze gebeden nog wil hooren, (r/) nu
Hij ons log roept en verruaant tót belieering , "í o.r*
Ziinen Geest en genade nog aanbiedt ! Amá.

BIDDAGS-PREDIKATIE.

UIT

P ,S "{ L M LXXXV: 2.

G;j z,{t Autentrande gunstig getoeest Eeere!

I)e Heere onze God, en barmhartige hemelsche Va-
der, is van den aanvans der ryereld àf gewoon, aller-
hande midclelen te gebruihcn, tot zalighéid en tot be-
keering 

^de 
r zondaren I rvant Ilii is cen genadig en barm-

hartig God, en Zijne lieftie tot de ménschen, en tot
hunne eeuwige behoudenis is zeer groot. lJoort wat
de lfeere daar zclve van rritroept, tot den profeet
Ezechiel , l{.ap. XXXtiI: ll , zcgt tot laun, te weten
tot het goddelooze volk der Joden, dat als wanhopig,
onder den last hunner ongeregtighederr, en booze gËr-
welen, Iag tc vel.snrachten , zoo waarachti4 ak" fh
Iec,f', sprcehí de Heere , Heere, zoo th lust-'lrchbe in
d,en dood des goddeloozen; maa?. daa.rin h,eb ilr lust ,
da,t de goddeloo:e ziclt bcheere uan zi.inen ueg em
Ieae. Be/rcert u ! heli,cer[ u, r)a,n uwe booze utisen!
wont ua.arom zottdt gij steractt, , o huis fsraóls?" En
hiertoe, orn dc bekccrin.g cn bchoudenis van ecn zon-
dig volk te berciken, is dc llecrc nu gewoon,.veler-
hande , zeer krachtige midrlcleu tc gebruiken, en in
het rverk te stellen. Sorntijrls gcbrriikt Uii daártoe
zware hastiidingcn cn oor.lót,lcn'j allerlci,ir"kf."nJ"
plagen en bezoekingcn, dic IIij brengt over een zon-
dig land en volk, tcn einrle, our hen te tuchtigen, en
tot irrkeer te brengen. Even als een vader, áie ziin
rvederspannig kind kastijdt, en dathardclijk, opdatËii
hetzeh e hierdoor mogt betercn , en door gevoeiige sla"-

$eÍr, van z-ijnen verkeerden \{eg,- indien-mogefijk af-
brengen; dat het leere zijnen vàder vreezenf*eË naar


