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hier van is , voor cerr vcrlicht cn 6ecsteliik toolroor.
der , zeer klaar orn te verstaan I want dowiil de Hoo-
ye God de eenige en orruitputtelijke spring-ador van
alle zegeningen is, geestelijke en ligchamelijke , van
\Miens algenoegzaamheid , al het gewenschte goed , dat
w[i noodig hebben , beide naar ziel en ligchaam , voor
tijd en eeuwigheitl, alleenlijk rnoet voortkornen, en
zonder Wiens genade en hulp, wii de ellendigste ziin
van alle schepselen ; zoo kan het clan rriet anders ziin,
indien wil dien God gaan verlateí, met onze harten
van Hem a,faallen, Lijn dienst verachten, enwiions
niet ontzieo , op allerhande wi.jzen , tegen Hem te zon-
digen, en flern te vertoornen; het kan niet anders
wèzen, zeg ik, of wij moeten dan ttoodzakelijk , niet
alleen in een zeer dorren staat komen, Yan allerhan-
de geestelijke en liichamelifke ellende, zoo als met
geene pen te beschr{iven, noch met geene torrg uit
ie spreken is ; maar wii moeten, gelijk de psalmist
zegt, dan ootl- in het dorre wonen,' bestendig -enge-
duurzaam, in zoodanigc' ellcnde blijven , tot dat wii
ernstig besluiten, tnet den verloren zoon , our tot God,
onzen Vader , weder te keercn, van Wien wii afge-
weken en afgeuallen zijn; of wij moeten anders voor
eeuwig , in het darre van de allerschrikkelijkste el-
lende en ramp,..paligheid blilven wonen, onder Gods vloek
en toorn, zonder eenige de minstehoopvan verlossinS
(l) Het zii dan, dat, een geheel volk of kerk, allengs-
Èens kom[ van God af te iviiken en af te vallen, Zii-
nen dienst, verbontl en heiiige \Met te verlatett , en
in .hunnen afval , tegen allc Gods, roepingert r wo&r-
schuwingen en bestraÍÏngetr , hardnekkig bliift volhar-
den, "oo vertrckt de Ileerc dan ook cintleliik ' vall
7.oo een volk en kerk; neetnt Ziin Gecst, gcnode,
hulp en zegen van hen weg; laat lten nu wonen in.
het dorre, en zendt hun nu Ziine oordeelcn, van tijd
tot tijd te huis, als gewisse bliiten, ï19 Zi,iley toorn
en ongenoegen over hcn : rvaardoor dan alles, in hunnen
geestáiikeri en were_ldliike-n staat, allengsk-ens gr.oo-

íeliiks komt te vervallenl alle voorspoed vanhen wiikt,
en eene droevige dorheid, rnagerheid en onvrucht-
baarheid komt le ontstaart , in alle hunne geweuschte
dingen of genietingen. En wanueer zulh een volk,
dan" uogtaoï, io hin afval van den Heere, onverbe-

Want lTIijn oolk hee/t twee boosheden gedaan : JlIij,
den spring-ader des leuendig'en waters, hebben zii
oerlaten, om zich zelaen bahken uit te houwem , ge-
brolsene bakken, die geen utater houden.

Illaar de afoalligen, zegl de Profeet David t 'u)o-
nen ,ín het dorre, Psalm. LXVIII: 7. Het is een
woorrl van eeno gewisse en algemeene waarheid, hoe
het ook al rnogt Benomen en toegepast worden. -De afualldEen zíin de zulken, die van God , den lfee-
re aívallen", dooï Hem en Ziine genade , Ziine gemeen-
schap en dienst te verlaten, en zich met hrtnne har-
ten te keeren tot de rvereld en de zonde, en tlat,
na dat zij altemaal eerst God en Ziinen dienst bele-
den, en zich voor een volk Gods, in de wereld uit-
gegeven hebben. Deze ziin afaalligen, snoode ver-
laters van God en Zijne heilige lvegen ; het zii dan,
dat . een geheel volk en kerk, o[ slechts biizondere
personen, zich aan deze schrikkeliike zpnde van aË
+al, komen schuldig te maken ; 'het zíi , zii dezen
afval schielijker of langzamer, ganschellik of slechts
stukswijze mogen volbrengen ; van alle zoodanige af-
valligen, wordt hier nu getuigd , dat z'ij wonen in
het d.ome.' dat is in een staat van allerhande geeste-
Ujk en ligchameliik gebrek, ellende, droefenis , on-
vruchtbaarheid, toorn, vloek en eindelijk ook, van
eeuwige rampz.aligheid en ver<loemenis I indien zii,
tot den einde toe, onberouwelilk en onbekeerliik, in
dezen hunnen afoal bliiven volharden, - De red.en
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terlijh blijft volharden , zoo. wordt deze hunne dor-
h,eid , dan ten laatsten door Gods toorn veranderd,
in hun geheel acrderf' en onclergang. Even eens, ge-
liik een hovenier een dor,ie boom , eindeliik geheel
afhouwt en uitrocit. (2) Indien het anders bijzonde-
re personen ziin, die zoo voor zich zelven, van den
Heere komen af te vallen, al is het ook maar alleen,
een verval in de zonde I en een overslaan tot losban-
digheid , wereldsgezindheid, of eènige andere soort
van zondig leverr i r.oo geraken dezulken daardoor,
dan ook allengskens, tot een zeer dorcen , bedroef-
den en geesteloozen stalt,. verliezende hunne vorige
teederheid en vrrrchtbaarheid, en komende somtiids
ook onder Gods nare bezoekingen en oordeelen I zoo
dat, hoe men het ook nemen of begrijpen mag, het
bliift. altijd eene waarheid , dat d,e afaalldgen zullen
wonen in het dorre, alwaar niet dan nare geesteloos--
heid, tegenspoed, ellende en onvruchtbaarheid, voor
hun gevonden wordt. Helaas ! of dit niet de. groote
en algemeene zonde, van al het volk van Nederland
lrare i ja, van een ieder onzer , die hier biieen ziin !
ach ! dat dit nare brandmerk thans niet gedrukt ston-
de op onzer aller voorhoofden, de afualligem utonem
in, het donre / - En dit was ook dc groote beschul-
digirrg, welke de Heere ondtiids.had, tegenhetJood-
sche volk , dat zii IIem verlaten haddcn, en algemeen
var-r Hem rvaren afgevallen, en daardoor nu zich zel-
ven , in een zeer dorren' en rarupzaiigcn staat gèbragt
hadden, gelilk IIii dat hier indenTekst , aLzoo open-
lijk, en mct groote' beweging, door den Profeet, ten
hunne laste inbrengt, uitroepen:le '[Vant tnijn oolk
heeft lwee booshedcn gedaan. I)eze woorden hebben
wij' gedacht , dat ons in dcze ure, eene zeer gepaste
stoffe zouden oplereren , yoor hèt groote werk.van
dezen dag . u aarotn rvii die , ríet des Heeren hulp en
bijstand, dan eerst rvat n'ailer zouden openleggen , om
er dan verder, hct, noodige gebruik van te maken I
doch z.oodanig, dat wii voor ditmaal, alleen maar het
zakelijke van den zin des Geestes , zouden voordragen ,
zonder de dingen in het breede te verklaren, als zlin-
de het enkcl lceren en onderwiizen , van eenige waar-
heid rrit het Woord, nu zoo zeer het voornaamste
oogmerk r vBo oÍlze tegenwoordige bijeenkomst.
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Onze Tekstwoortlen kourcn.voor in rlc eerstc proli,.
tie of predikatie van Jerernias , de welke hii op Godu
bevel gedaan heeft, voor het Joorlsche volk , in rlo
dagen van den Godvruchtigen Koning Jozi;rs, voor dat
nog het wetboeh, dat langen tlid verloren \tras geweest
weder gevonden was. In dien tiid was het Joodsche
volk, uitermate zeer beCorven, hetgeen alleen uit deze
twee dingen, genoegzaarn af te nemen is: (r) dathet
Goddeliike Wetboek, dool de snoode achteloostreirl
der priesteren, geheel verloren was, zoo dat het
liloord Gods, een langen tiid, niet meer onder hun
gezien, gelezen noch gehoord wierd, niet meer dan
onder de Ileidensche volken, dic rondom hen gele-
gen waren. Wat moet er clan nu niet eene onbe-
schrijfelijke onrvetenheid en onkunde van God, en
van alle de zaken van Ziinen dienst , en van den weg
der zaligheid, algemeen onrler hen gefreerscht heb-
ben, alzoo slirn als onder de Heidenen ! (?) Dat de
Godsdienst alleh.gskens onder hun schrikkeliik h_edor-

ven was, en zii de afgoderii ; benevens denzelven,
openlijk ingevoerd hadden, zoekende alom, door het
gansche Land de Heidensche drek-goden, en zich voor
dezelven nederbrrigende, gellik een ieder dat kan na-
lezerr 2 Kon. XXII en XXIII. I)eze trree zaken
kunnen ons genoeg doen bemerken, hoe onbeschriife-
liik groot de bedorvenheid des Joodschen volks was,
in dezen tijd, eer nog de Koning Jozia Land en Kerk
heeft beginnen te reformeren. Nu, te dier tiid zond
de Ileere , den Profeet Jeremia tot hun, als ecnen be-
stïafrenden man, om in Zijnen Naarn, met hen te
handelen over deze hunne uiterste verdorvenheid en
goddeloosheid , en hun het schrikkelijk oordeel, van
hunne aannadereude verwoesting en gevangenis bckend
te maken, en te beproeven , oÍ- hil -ook íog iets door
ernstige bestraffing, vermaningen , bedreigingen, aan-
biedingen van genade als anderzins, tot des volks be-
keering, en tot verzachting van Gods toorn, konde
te weeg brengen; ten minste of er nog eenig over-
blijfsel _ van lren , daardoor mogt konnen ge\ryonnen,
versterkt en behouden worden. Tot een zoodanig
einde vangt de Profeet, (wiens Godrleliike roepinglen
aanstelling tot dit heilig ambt, in het vorige eerste
kapittel beschreven is,) dan nu in dit ons Tekstkapit-
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tel, z.i.irro cerste 1-rrecliking o[ Profetie tot de Joden
aÍrn; waarin hij, geliih doargrans , in den Naam des
Heeren, des Gods der heirscharen handelt, rnet het
gansche volk ' zonder onderscheid van staat of orde
van menschen: want des Heeren 'lVoord ,' hield of
was gerigt tot hun allen gezamenliik. (l) Stelt hii
hun Gods bevel voor oogen , hetwelk hij, tot deze
prediking aan hun, van Hem had ontvangen, opdat
ztJ moesten weten , wiens woord hii tot hun sprak,
en op wiens bevel en gezag hij met hun handelde,
vers 1 en 2 in het begin. (2) Daarop stelt hii hun
dan des Heeren zaak of \{oord , nu zelve voor, het-
welk eerst behelst , een levendig vertoog van de groote
weldaden Gods. in den aanvnng aan hun bewezen;
en hoe Hii hen, met eene magtige hand verhoogd,
en tot zulk een groot en heerliik volk gemaakt had;
cn daar dan nevens, hunne gruweliike ondankbaar-
heid tegen den Heere vers 2-8. Dit alzoo tot een
grond vooraÍ gelegd hebbende I zoo gaat hii nu een
groot register opmaken, van de schrikkeliike booshe-
den cles Joodschen volks, die uit eene zoo snoode on-
dankbaarheid tegerr den Heere, met der tljd al verder
gesproten 'waren. 

- (3) En eerst laat hii vers 9, bii
wijze van voorre<le , eene bedreiging van God voor-
afgaan, hoe lJii hen en hunnenakomelin.len,omdeze
hunne ondankbaarheid , zwaarliik. straffen zoude , en
hoe dezelve de oorzaak lyas yan al Zijn twisten met
hun, zeggende : Daaronr zal ik nog met ulieden
twisten, enz. - (4) Daarop gaat hij dan nu , tot der
Joden schrikkeliike boosheCen zelve over, onderne-
mende, orn die in dcn l\aarn des lleeren, hun klaar
te bewrjzen , en allerduidelijkst voor oogen te stellen;
geliik hij hiertoe dan vers 10-14 ziin eerste bewiis
neemt, uit vergeliiking van hen met de }leidensche
volLen, die in de andere landen der wereld wooÍl-
den; aantoonende, dat der Jorlen boosheid en god-
deloosheid, die der Heidenen , 7.eer verre in groot-
heid en gruwellikheid overtrof. En dat hunne aÍ'i5o-
derij, en het verlaten van den lleerc enZiinendienst
die onder hen was ingesteld, die van alle de Heide-
nen verre te boven ging. H1i wiist hun dan eerst tot
de Heidenen vers 10, u;ant gaat, ouer enz. Hij stelt
hun vers 1l eerste gedeelte n de zaak voor die ,ii bii
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deze lleidettsche volken !I)oe:il'Ji) rásI]orou oll ond(,r'.
zoeken , hee..ft <tok een. aoih de Gotl.en aeru,ndcrd! cnn.
Als wiliende leeren, dat de lJeidenen hunne afgodelr,
dewelke zij verkoz.en en aangenomen hadden , om als
Godheden te eeren en te dienen, die dan altiid ge-
trouw en standvastig bleven aanhangen, zonder tlie
ooit wederorn te veranderen of te verwerpen, oo irt
derzelver plaats, andere aigoden aan te nemen, om
diete dienen. - Neen, zulke trouweloosheid haddende
Heidenen hunne nietige drek-goden nimmer aangedaan I
maar zij hadden dezelve altijd, hoe nietig zii ook
wezen mogten , in waarde gchouden, en zoo onver-
anderliik aangekleefd. - Maar zoodanig eene trouw,
had het goddelooze volk cler Joden, den lJeere hun-
nen God, die de waarachtige en allerhoogste God
'was, en die alleen , alle eere en heerllikheid, tot in
der eeuwigheid waardig rvas , niet aarrgedaan; maar
zij hadden Hem schandelijh en trouwclooslijk verlaten;
en in Ziine plaats hadden zii nietige en vervloekte
drek-goden opgerigt., gelijk de profeet dat hier alzoo
betuigt, in des Heeren Naarn vers 11, tweede ge-
deelte , zeggende : nogta.ns heeft llliin uollt zijne eere
oeranderd in h.elgene dat geen, nut doet. Dit nu was
eene zoo boverrmatise gruwel en allerschrikkelijkste
boosheid, bij welke alle de goddeloosheden der Hei-
denen, niet eens te pas kwam, zoo dat de Profeet
daar over, in des lleeren Naam aldus uitroept, met
de hoogste ontzetting en beroering vers 72, ontzet u
hier oaer g'ij he'melcn enz,, rvaarna hii de zaak dan
zelve. noemt, en die hun klaar vo(rr oogeÍr stelt, wat
hel eigenliik was, zeggende in onzen Tekst : uant
mijn aolh heeft twee booslteden g'eda,on enz.

De lleere zelve verdeelt clcten Tckst voor ons,
sprekende (l) aan twee booslteden, clie Zijn aolk ge-
doan had ; (2) en dan dic bcide (toosh,eden nader
noemende, en aan den dag brengende, waarin die
bestonden enz.

I/I,ij" oolh hee.ft enz. IIii spreekt r-an Zijn t:olh ,
verstaande dqardoor het Joodsche volk, herwelk Zijn
aolh was, (l) ornrlat zij kinderen lraren van Abra-
ham, fzaak en Jakob, hrrnne vaderen, met welken,
en met wier zaad, de lleere Ziin verbond voor eeu-
wig had opgerigt. (2) Om dat Hii ook zelfs me[hun,
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(li[ Z:iu verbcn l, welerorn ptegtig had opgerist en
verrrieuivd, op.'liuaï in d: wo;stiin, err hen-van alle
de volkeren cles aarilboiems alleenlijk tot Ziin volk
trad afgezonCerd en aangcnornen, late-nde alle'de Hei-
denen , wandelen op hun;re wegen; (3) orn dat Hii
hun Zijn Ueilig Wooril en Wet, en de ordonnantieri
of bevelen, van den zuiveren Godsdienst had gege-
ven, en dien zelfs onder hun had vastgesteld, en alle
de beloften der zaligheid, in den Messias, aan hun
gedaan had. (4) Omdat Hii hun uit Egypten, door
de groote woestiin, in het land Kanaán gevoerd had,
een der beste en vruchtbaarste landen van den aard-
bodem, alwaar Hii hen tol. zulk een groot en voor-
treffeli.ik _volk gernaakt, en hen tot hieitoe Aog zoo
genadig bewaard en besclrermcl hacl. Dat God-zulk
een gruweliik volk, over welhs boosheid de hemelen,
zich moesten ontzetten, en zeer tnoest r,vorden, rrog-
tans hier Zi,in oolk noemt, en hen daarvoor bliift eï--
kennen , alzoo wel als toen zij voor dezen, in hun
besten cn bloeiierrdstcn staat waren, dit moet ong
ook met eene heilige ontzetting, deze drie dingeu
doen zien, en geheel aandachtig doen opmerken. (l)
Gods onveranderliik \trezen, liefde en getrouwheid
voor de Zijnen, dewelken Hij eens tot Zi,jnuolhheeft
aangenorncn ; l{ii }roudt hen daar Ílog voor, ook zelfs
als zii geene schaduwe van een volk Gods ureer heb-
ben , maar duizendrnaal erger en slimmer ziin, dan de
allerslimste Heidenen; dit is het, wat de Heere ons
zelve wilde zeggen lllal. III : 6, naant .Ih, de Heere
worde niet oeranderd enz. - (2) De grootheid van
der Joden ondankbaarheid en schrikkelifke trouwe-
loosheid, jegens den l{eere, door IIgm alzoo van
hunne zijde te verlaten, en geheel van Hem af te
vallen. - (3) IIoe nogtans de lleere daarmede, de
deur van genade en bekeering, wiid voor hun open
zetl dat Hli hun, in deze hunne uiterste boosheid
en goddeloosheid, nogtanp voor Zijn volk bliift er-
kennen, en niet anders dan als zoodanig, achtervol-
gens Zljn verbond met hun wil handelen; en daarom
ook nu nog geenszins hun verderf, maar alleen hunne
behorrdenis kwam te zoeken, geliik wii dat, bii eene
andere gelegenheid, voor dezen, uïren aandachtbree-
der verklaard hebben,
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lVat lvas er nu, vfl4 dit Zljn volk ? - hot harl ,

regt de Heere , twee boosheden ged,ann, Hij sprooLt
. (1) van twee boosheden, en (2) Iegt Hii die Zijn volk
te laste, dal zij die gedaan hebben.

l. De Heere noemt het boosheaen, (l\ omdat het
geene kleine of geringe zonden, lnaar allerzrvaarste
en gruwelijkste misdaden \ryaren, die niet zwaarder
noch schrikkeliiker konden bedreven worden, van een
volk, dat Gods volk was. (21 Omrlat zij die niet uit
zwakheid, en tegen hun zin en "wil , maar met een
volkomen besluit en opzet, uit enkele booze viiand-
schap, tegen den Fleere lnrnnen God bedreverr. (3)
Om dat zij rnet een boos en verstokt gemoed, in de-
'zelyen bleven volharden, en tegen alle de middelen,
welke God r.oo lang gebruikt hacl , orn hen daarvan
af te brengen. (4) Eindelijk, om de boozè gevolgen,
en schrikkeliike Straffen en oordeelen, die deze gru-
weliike zonden , noodzakel{jk met zich sleepten, eyen
als een doodeliik vergif , of eene booze pestilentie,
die alles aansteekt en vernielt , daar het rnaar bii , of
omtrent komt. Àls de zonden zoo veromstandigd ziin,
en van eene zoo grurvelijke hoedanigheid, dan noemt
de Heere die dobrgaani l.,ooshedez. Hi.i beschrrldigt
lren , dat zíi tweè zulke boosh,eden gedaan hadden; niet,
als of zii in 't geheel, maar aan deze lwee boosheden
alleenliik schuldig stonden, want hunne gruwelen en
boosheáen waren ontelbaar; het was aIs een berg,
die aan den hemel reikte ; ziet Jerem. VI : 7 en Kap.
IX : 3 I een enkel register van hunne boosheden , had
hun geheele land wel kunnen bedekken; maar onrdat
deze twee boosheden (1) de voornaarnstc en gru\rye-
lilkste van allen rryaren, en van ecne allcs overklim-
mende verfoeijelijkhei,l. (2) Orndat z.ij dc twee groote
fonteinen en springaders waren , van alle hunne andere
boosheden en gruweliike zondcn; ja, r'arr hunnegan-
sche goddeloosheid en verdorvenhcid, die uit al dat
schandelijk verlaten van den Heere , en uit hunne al:
lersnoodste afgoderij voorthwarnen; zoo dat deze clan
hunne twee hooidboosheden waren enz.

2. Daarmede beschuldigt hun nu de Heere., dat zíj
die gedaan hadden, zeggende: ntijn oolk heeft enz.
Zii hadden die gedaan (1) zeer langen tijd en menig-
vuldig, enzonder ophouden, yele iaren achter mal-
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kanderen, (2) met toenemíng, gaande daarin steeds
voort, van erger tot erger, (3) geheel onbeschaamd
en openbaar, zonder deze , hunne gruweliike boos-
heid, in het minste meer te bedekken of te bewim-
pelen, (4) zeer stout en hardnekkig, tegen alle Gods
vermaningen , bestraffingen en waarschuwingen, door
de Profeten, die Hii van tijd tot tiid tot hen gezon-
den had ; - ja , tegen alle kastijdingen, straffen en
oordeelen enz.. i - zii bleven daar ganscheliik in vol-
harden, (5) en eindelijk algemeen.,'het ganschevolk
stond aan die twee schrikkelijke boosheclen schuldig:
de overheden en de voornaamste lieden, in den bur-
ger-staat ; de Priesters, de geesteliiken in de kerk wa-
ren de yoorgaÍrgers; en het andere volk, jong en oud,
arm en riih , volgden hen in die boosheden na; ook
zelfs de rvcinige vromen en Gocizaligen in Juda, waren
door d,'n sterken stroom en vloccl , deralgemeênever-
dorvenheicl , verre weg gesleept , in de snoode afwii-
king van den Heere ; zoodat het eene algemeene be-
schrrldieing is, die de Ifeere hier algerneen inbrengt,
tegen het qansche volk, míjn oollt , zonder iemand
uit te zondererr, í:eef-t tw,ee boosheden geía,an enz.

En, indicn zii drrrfden onderstaan, dln Heereaf te
rragen, rvelke trccc boosheríen hel waren, tlaarzij aan
schuldig stondcn, zoo is llij gereed het hun te zeg-
gen, err die bciden duideliik te nocrnen.

I)e eerste boosheid was, -il[i, dcn.springader enz.
De ïIeere willende nu de grootheid, van der Joden
boosheid aanwijzen , in l{em moedwillig te verlaten,
noemt zich zelven hier, den springader des leuendi-
gen ,@-aters. Een naam , daar zeer veel van te zeggen
zoude zijn, orn die in deszelfs heerlijkheitl en uitge-
breide beteekenis nader te verklaren. \Mii moeten er
nu slechts, alleen dert r.in korteliik van aanwiizen.
I)eze Naam geeft hier cigcnliik te kennen, Gods heer-
lijkheid en algenoegzaamheid, en is , in eene zinne-
beeldige uitdrukking hctzelfde , dat de Ileere eens tot
Abraham zeide: f h (ten God de almagtigc, of de al-
genoegzame, die alles heb ; die alles werkt ; die alles
kan; dic allcs doet en geeft, aan alle schepselen;ja,
die alles ben, in allen ; wandelt rlaarorn uoor miin
aangezigt, en, zijt opregÍ / Gen. XVII: 1 , dat is,
hangt mii onafscheidelijk aan; leeft geclurig in mijne
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tcgenwoordigheid ; verlaat mij nooit; ftaar 'dient ltii
altiid oprcgt. Zoo ook hier. Ilit is eene grooto cn
gruwelijke boosheid van mijn volk , wil cle Heere zeg-
gen , dat rii *ii geheel verlaten hebben , die daar al-
leen ben , de spring'ader des leaendigen u'aters ; da|
is , de algenoegzame ll'erkmeester van alle geestelijk
heil en gerrade ; van alle leren en zaligheid ; van alle
goed en ze€ïen ; van alle hrrlp en lrocst; kortom , van
alles wat miin volk, naar ziel en ligchaarn, in tijd en
eeurvigheid , alleen eelukkig kan nraken ; Ih ben de
spriny-ader des leaeridig'en u'aíers ; Ik kan hen, door
miine magt en algenoegzaamheid , alleen helpen , zege-
nen bevochtigen , verkwikken, onderstetrnen en be-
'waren; voorspoedig en vruchtbaar maken , door mid-
del van mijn rvoord ; door nrijnen Geest, door miine
voorzienigheid ; kortom, Ik bcn voor hun de .f ontein
des leacns, Fsalm XXXVI ' tO; ziikunnen mijne hulp
en genader geen oogerrblik ontberen: noch in hunnen
uitwendigen ,. noch in hrrnnen inr:'endigen staat; Ik
weere van hen alie kwaad, en llt geei hun alle goed,
en dat doe Ik zonder ophorrden ; Ik ben de spring-ader
des leuendig'en u'erlet',r enr. Ziet ! dit alies geeli deze
zinneleeldige beschriirirg ran Gocl, hier geliikelijk te
kerrnen. (i) Ziine gronclelocze mogt en olgenoegzaam-
heid toor Z{in volk; hoe lJii alles, alles voor hun is ,
en ïoor hun overvloeide. (li) Ziinc onuitpuíbaarheid,
voor hun; hoe "ii bii llenr, rrooit het minste gebrek
zullen vinden , ran icts, dat zij noodig hebben. (3)
Zijne oneindige g'oederticrenheid en (tarmharligheid
voor hun ; hoe Z{ine algenoegzaamheid, nimmer voor
hun gesloten is , maar altijd voor hun wiid open staat,
om hen te helpen en le zogenen. (4) Zi,yte besten-
digheid en aanhoudenclhcid, in hen le zegenen; hoe
Bii nooit daarin ophoudt, noch in hct minste stille
staat, indicn zii lïenr. door hrrnnc zonden, maarniet
vertoornerr. (5) Ziine volstrekle nr,od zttkelijkheid roor
hun, hoe zij Hem , geen oogenblik konden ontberen ,
dewill al hunne voorspoe<l en gclukzaligheid, in Zijne
hand was, geliik alle bloei en vruchtbaarheid van een
hof , afhangt van eene waterriilie fontein of spring-ader
die denzelven steeds bevochtigt. (6) Kortom , hct geeft
te lrennen de onu,itsprekel{ke gelukzaligheicl van een
rolk , dat G od onder zich mag hebben en genieten
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en,ïet uiterste gebrek. ellende en rampzaligheid eens
volks, dat van Hem afvalt , en Hem moet áissert.

Dit ,i,i thans genoeg gezegd, van dezen heerlii-
kerr eertitel, daar God zich-zelien, hierdoor beschriiiï.
oÍ'schoon er wel duizend boeken, over konden beschie-
ven worden, om dien eerrigzins , naar waarde te ver-
klaren.

T,íet hier nu, de ontzettende en schrikkeliike boos-
heid, van het Joodsche rolk! dezen algenoegrr."o
Heere en grooten God; dezen spring_aAï, drí lrori-
digen.waters , hadden zij -a_erlatenj dat is, zii had-
den zichzeiven geheel van llem afgescheiderr, 

"h 
tuJ-

den .[Iem en. Zijne dienst verlatenl zij hadden Hem,rrit het midden van hen uitgeworpeË, u,r hadden dó
_vuile afgoden en alle iidele íoevlugt"u, en vleesche_
liike ,genietingen-, in Zijne plaats lesteld; zii waren
S*"*l , e.en aÍgodisch , aiheïsiisch, a"fvallig ón óod ver_
latend volk geworilen; zii hadden He,n,"den HeeÀ,
hurmen God verlaten, (l) met hun aerstaod, ver-
liezende alle kennisse van hern , van Zijn V""íorrJ,
van Zijne weldaden, geboden en inzettirig.o, 

"n 
*".

ren tot eene uit,erste hoogte van onwet"áheid geko-
men. (2) Zii hadden He-rn verlaten, met hun'ha,r,t
en ;enegenheden,' hunne liefde , geheel van Hem af_
getrokken , e-n die alleenlijk 

"".i do zonde, de we-
reld en de afgoden gevcnde. (S) ,L\i hadden ÍI"- ,"r-
laten, mct hunne arecze , eerbied ánuertrouwenelze
door Hem dat alles geheel te onttrekken, en afleen
aan hunne drek-goden op te offeren, die aan te hle_
ven en aan te hangen._ 14) _Zii hadden Zlin Woord,
en Wet verlaten , ón dat' zelvó, gelreel laïen verlo_
ren-gaan;- zoo_dat ?ij "!_,_ 

als eenËeiCensch volk, ge_
heel zonder Woord en Wet leeirteh. (5) Zii haád-'en
T,ijnen dienst.verlaten, en rlaren daar'gíooteïiiks ;;
aígegaan,-. hehouderrde 

_ 
slechts eenige ïeinigË fedig;

en geesteliike Ceremoniën, rneer uit"eenc infewortËt-
de gewoonte , dan uit eenige vreeze Gods I die zii.
door hunne schandclijke algóderij , zelfs nog grootË-
liiks bevlekten en bediervení zij Ëaden clen H"ee"re niet
m.eer aan; .zlj dicndcn noch o.eciden llern niet meer;
3ii wachtten niet mecr !p IIem, rnaar 

"1' 
n urra"ideri

hunne clrek_-goden na , als of zii nooit iets"uit staande ,net den llcere gehad haddeà. (6) En dit aller de-

zfl
den zii, zoo als rceds gezegd is, (a) gehecl boot al
moedutl,llig. (ó) Ilardnelehri, tegen alle bostrafingen
ver.maningln, zegeninqen en oordeelen. (c) Getrool
onberouwel,ijk en onbekeerliik ; ja, daarin dageliiks ,
van erg,er tot erger Yoortg!r61d", (d) E" dat alge-
meen ; al het volh, get'ne uitgezonderd , stond daar-
aan schuldig. - 0 ! weik eene verbaasde en schrik-
kelijke boosheíd / mogt de lfeere daan'an rvel niot
uitroepen ; ontzet u hieroaer ! enz. - Ziet eens! tot
welk eene hoogte, eene zigtbare kerk , of een volk
Gods, allengskcns met der tiid kan vervallen , als zii
eens begonnen heeft, van derr Heere af te wijken, en
tnt Hem niet wil wederkeeren. Laten toch alle de
volken en kerken, daar voor sehrikken ! - Dit was
dan hunne eene boosheid.

I)e andere was , dat zii den Heere, aldus verlaten
hadden, om zich zeluen baleken uit te houuten enz,
Dit is eene spreekwijs, die waarschijnliik ontleend is,
van het gebruik in de dorre en drooge landen van het
Oosten, daar men tot gerief voor menschen en bees-
ten, vele putten, bakken en groeven, in de velden
maakte , en ook langs de rilegen , voor de voorbijgaan-
de reizigers , die men dan met rvater vulde, op dat
men daaruit drinken konde; doch welke bahken of
putten diÏ,wijls door otrderdorn als anderzins, gescheurd
en gebroken wierden, zoo dat zij het water niet meer
houden konden, hetwelk dan, door de scheuren en
gaten, telkens in den grond wegliep, en alzoo die
groeven en bakken dan ledig en zonder water liet,
zoodat niemand , mensch noch beest, daarvan in ziin
gebrek, eenig nut konde hebben. - Bii zulhe gebro-
hene bakken, die geen water houden, vcrgeliikt do
Ileere hier nu, alle de iidele en ellendige toevlugten
des Joodschen volks, die zii zich zelven verkoren had-
den, met verlating vau llern, die hun eerte zoo alge-
noegzame lbntein en springbron aq,n leaendig water
wals. - Iloedanige daar waren (l) hunnc' nietíge af-
goden en drekgoden, dew_elken zii nrr dienden , in de

llaats van deà waren G'od. - b"r"tt, wat eerc.;rprl!
hoogachting, zii voor dezelven ogk mogten hebben;,
warèn nogtans slechts , als een gebroken bak of vat,
ledig en ónder water; zij konden hun, niet het min-
ste . heil aanbrengen; zii hondsn in het minst niot
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halpen, niet zegenen, niet heiligen , niet bewaren
noch beschernten-; niet verlossen uit ellenden en be-
naauwdheden. - Q neeu ! dat allcs 'was zoo weinig,
bii deze drekgoCen te vinden, als er water gevonden
wárdt , voor àen dor, tig mensch o{ beest. in een ge-
broken bak , oÍ doorboorden prrt. - (2) Ook bctee-
kenen deze gebrchcne en vaterlooze bakken ook alle

die iidele síeunsels en toerlugten van het Joodsche
volk,' daar zij zich nu op vertrouwden, 'en in hunne
verleeenheden qewoon waren zich te wenden ' met
terlaïinc van din Heere hrrnnen God. die hen alleen
helpen,"beschermen en verlossen konde - Zoodani-
g"o' w"t"t de Egvptenears, en de Asnlriers, met
íelken zii verbonden rnaakten , en daar zii door eene

verdorven staattunde, buiten tlen Íleere. hunne hulp
€n vooÍspoed, alleen van ver$'achtencle YqIg", geliik
een volË, dat den ttraren God verlaat ' altiid gelvcon

is te doen , hangende geheel, aan de nictige hulpder
menschen enz. Zietl hoe de llecre hcn daarvan,
uitdrukkeliik beschuldigt rs. 1C-18. Magtige Poten-
taten , voliieren cn bondgenooten ziin, rvanneer God
op een volk vertoornd is, en tegen hen, ten gerigte
Iràmt, maar geltrokene [tuklten enz. (3) Ook rnogen

deze gebrokeÀ-e bakken die gean u'aíer houden, hier
ook b-eteekenen, der Joden andere steunsels, eniidele
toevlugten buiten den lleere, daar tii zich nu op

vertroÍwden , eÍr hun heil en hulp van verwachtende
waren, zoo als hun eigen magt, rijl'dom' u:ijze staa.t-
hunde , sterke steden en aeslingrn. nragtige legers ,

koningen, helden, en alles' waarop een zondig volk,
buiteà den Heere kan vertrouwen; doch hetn'elk de
Heere te Zijner íi.jd , in Zilnen lootn, alles in stuk-
ken slaat, en een volk doet ondervinden, Cat het
maar iidele steunsels-zijn, en-gebrokene Isakkcn (4)
Ja , deie yehrokene liakben, beteekenen hier ook zon-
der onderJcheid, allc andere genietingen van het Jood-
sche volk, buiten God. Alle diugen det utereld ,

waarin zii zich nu \ ermaakten cn r erlustigden ; daar
zii hun hart en genegerrheden geheel aan overga-
vón; hetwelk zii tot hun hnogste goed en deel stel-
den, en waarop zii vertrou'rvden: huntte wiisheid '
hunne gezondheid, r{kdom, eere en hoogheid;vrede
en vooiopoed enz. Ja., ook zelfs hunne zonden en
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goddcloorhoden, waarin zij allen loefden, errdagolifir
hun vcrmaah in zochten , \raarin zij zich vorlurtigdon
tlr : hunne weelde err dartelheid, iidelheid en zorgê-
lcorheid; pracht en hovaardii I hunne onregtvaardig-
heid ; hortom alles, waarin zii hrrn genoegen vonden
buiten God, en lvaarop zii vertrorrwden ; het waren
altemaal gebrokene bakken voor hun , die geen water
hdelden, en dit zou de fleere hun, op Zijnentijd, tot
hunne schande en verderf doen ondervinden. - (5)
Eindeliik , deze gebr:tkene bakken, ziin ooh hunne
uitwendige en bedorven godsdiensten, en die geeste-
looze ceremoniën, die zii nog bleven\traarnemen, ne-
vens en onder hunne afqoderiien, als: dat zii eeo
tcmpel hadden, offerhanden offerden , vele priesters
onder zich hieklen ; dat "ii een volk GoCs waren I
kinderen Abrahams I verheven en verkoren boven alle
andere volkeu des aarrlbodems, en welke andere uiter-
liike voorregten, zii al verder genieten mogterr. T,ii
mogten op dez.e ijdele dingen ook hun vertrouwen al
stellen, zoo veel z.ij wiiden, maar de Heere verklaart
die hier , allen te zamen, rnaar gebrokene bakken te
ziin enz.; en dat zouden zij in een uur van ellende en
benaarrwdheid, metderdaad ook alzoo bevinden.

I)och , hoe kwamerr de Jodcn nu , aan zulke ge-
brokene baklaen enz. ? - Hoe hadden zij die, zich
zelven verhregen ? - I)aarvan beschuldigt hrrn de
ÍIecre hier, en zegt, dat dit hunne andere boosheid
was, clat zij dic zich zelvtn h.adden uítgehouuen en
gemaakt ; en dat ,i,i even , om zulks alzoo te doen,
He.m, den spring-ader des leoendigen wa,ter$ r zoo
trouweloos verlaten hadden. - ?,i.i hadden zich zelven,
allc deze gebrolcene bali,ken uitgehouwen; (l) met groo-
ïen arbeid. en iiver. Geliik men niet zonder groote
moeite cn arbeid, waterbakken en putten, in den
grond uithouwt, zoo hadden zii onvermoeid, aan dit
booze werk geárbeid , om zich van God, hunncn
sprin,E-a,der , geheel los te rnaken, en ziclr zulhe
iampzalige en waterlooze bakken uit te houwen. -(21 7.\i hadden het ook gedaan met groote kosten,
geliik als water-wellen, putten of bakken in den
grond uit te houwen, een kostbaar werk is.. Niet al-
leen hadden zi.i den Hcere, den spring-ade?" r m€t
alle Zijne genade en algenoegzaamheid er geheel voor
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ovcrgeEeven , en met verlies van Hem, hun.. deze

ïrà.iE-Ë q"ftok"o" bakken verLregen; maar lii pin'
Ë;;;i: ?to t'"ntt" tijdelijke bezitiingen en riitdorn'

Íuu de dienst van hrtnne afgoden ' en aan de nrrlp '
iii"oat"nup en vetbon<i"n, vu-n uitheemsche Koningen'

die zii tot hunn.'rr biistand, als om loon huurden ; en

ïii "tr-*"" 
t"ta"t geene kosten ' aan hunne andere

"3tars;"["t,tetingen 
Jsn weelde ,..pracht ' hovaardli'

;;-;;e;'; sodcteioosheden' (3). Zii:hadden zich zulke

)"brok"r" "l,okh"n, ook d;ep' ífigéhorrwen' -gellik 
men

?;;;;t"l'-1""" doorgaans diep iir den- grond uithouwt'

7'íi hadden zich in dez'e hunne boosherd ' dtep rnge-

íhl"iál-"ï ïi-ti.r, "oo 
gth"el aan overgegeven'dat

;ii-;; niet van aÍ te brerigen waren' Hunne rrater-

íJ"";'lïr.ï""1 rtsen zeer Ji-"p 
"1. 

vast ' in den. grond

it;;;"; harten lio'' IX: 9; zij hebben ziclt' zeer

clien aerdorl)en . ott ;i at dogei 6-sn Qi'Lea'- (4) Ein'
à.iïk . "il Ïuaa*" zich dezé bakken uitgehouwen '
;;i= ï""iltu-;;;; tiitt, t'ot dat het met hunne boos-

Ëil ;";tna"tiit< ía' ge'omert '- 
tot eene zoo<lanige

i.t"it,", dat de' hemelá er zich ouer moesíen' oní-

zetten , en zeer w,nust utorden' - ?i:\! dit geeft dit

u'itltouuen van zullie gebroleene hakken ' voor zrch

zelven, te kennen.
En dit was nrr hunne andere of tweede boosheid '

r*t"""- "ii zich tt"aaett schirklig gernaakt ' en rvelke

à;Í;;;" ïr"n hi"i te laste legt," àis eene orrderscJrgi-

à"rrt rrruaeid 'tan de voorgaóde;.-hetzii wii die hier

u"nm"tket , "1. 
een onvermiideliik geoolg ' v,an qre

""t.t" boosh"id, dat zii God , den spring-adet 9::
levendiqen lvaters verlaten hadden ' als rvanneer net

;i;;e;;: i1" t'"", o{ z1i m9e?ten zich zelven kee-

t"" i"t alleiÍrande 
'goddeïoosheid 

'. iittele steunsels-'

toevluqten en zondige genietingen' burtert den rleere'

:;";"t;;;;""í'i ['t'ïn at'oí ' deze gebrokene, bak'

iin "it; het zi.i dat wii het.ande-rs nemen ' als een

voorbedá"ht vooineme" o"tt dit volk 
'- 

dat zii dl"to.T

van den Ileere aí'gegaan rraÏen-' en Hcrn g,"n'"t"ll"
hadtlen vetlaten , op dat zii a.tz.oo vrllheld 91 5"t"-
eenhuid moglen'heLben' om zich zelven' zulke .8e-

7';';ï;; iií1""' "tt te houwen ' en geheel losbandiS '
buiten .o ,ooaJi- Goa, in ará godlleloosheid en af-

i"áLtï i" tut.tt'- Hoe 
-het 

z'ii' 
-de lreere stelt het

26t

een €n ander , met regt ter neder ' alr twoc tact

s-cËikketiite en verfoe"ijeliik e.. booshedaz '. die Zio
;"ilh-;;i';;n had, en daai' tlii het- nos se.fge.l onbo-

to"*íryt, "" onbekeerliik, op dezeu t1jd in voncl

leggen.
ïn ziet ! deze twee schrikkeli.ike boosheden ' waren

trr Á-t"àp;'.alige spring aderf (l) van alle hrtnne an-

á"r" "ot,l"n "ti 
goàa"tóosheden ' waar *an Zii tt t1:-

;;'Fi;it.- t"r, "Jur"*ia, nog vertier zoo. overvloedig

Íir"ï"faiga ' en \raarovcr zii zoo z'waarliik.bestratÏ en

;;l;;Ë; ";;',1"". Door dàze t.'.ee ' -wiitl 
geopende

áàrrr"rr"of sluizen, was er eene schrikkeliike zondvloed

t"" Í"a*f , en allerhande goddeloosheid in gekornen ' '

il ;; t;í gansche land, 
'aller 

wegen overstrootnde'

íti H; *ur.í ook de spring-aders ' Yan alle die kwa-

)íJ .ii"n"" en oordeel"rr, .l-i" hen nu zoo zeeÍ druh-

;;;-"; waarrloor hun slaat nu al reeds gekomen was'

tot orr den uitersten oever van ztllr verderf en onoer-

;ilï g"1iir dit ook verder, uit deze proletie te, zieo

i-'i?ri "riii tt"t rvaren eindeliik dL' spiing-aders ' -van
àïr-ïr,rïl.r.eliik en vreesseliik _verderf , rlar hrn kort

;;il; i;;.'eigek'omen , dooi Nel'ukadnezar ' den Ko-

iiig.; BabïI, die de sche{pe- roede en geesel' in

Coá. huod wa$ ' om dit gruweliike hwaad en volk te

straffen , 7.oo als mede klaar genoeg te zten ls ' ln
deze profetic'-'fr;i;t ;t-ii alzoo den droevigên ' en 89heel ramPza'

tie"" 
-.iu"t 

," tuo het oude Joo-dsche volk volgen: on'

""ï"t.lJ, b".chon*d hebben, zoo rnoeten wii.onr

""- 
f,"i""t ! begeven tot een an-(ler volk ' dat -wii in

;;"';;;;d, ',uËir,ig beter voor G.od zullen bevinden '
i"ai"i *ii -"u, or["o-mogtett !",b.bgn' 

omdat zelve re-gt

[-l"ri"tit ik rneeil , het-ongelql\ig en rampzalig vollr

""" fl"a"ttand, \raar onder wii allen mede behooren'

ili;t;;-;pt áe Ailerhoogste 
'God 

nu ' op.dezen dag 
'

-"d" f"ia"',tit, voor onze ooren' en totdehemelen'
ooautdiezichdaaroveroohontzetten'enzeerwoest
;;,rà;; *otd"t : mlin aolk, hel volk van Nederland 

'
n"Á-ii t*"t booslreíun gedaan' - Hii erkent Neder-

i;;ár"h volk, en ottt ufl"n te zamen.' |15 h.eden voor

Z'iin oolh, niettegenslaande onze schrtkkelgke Doos'
-háá ; afval vaí Hem; en dat wij ons zelven nu

odÈ bahhen hebben uitgehouwen enl"

i

;
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l/I'd1n oolh zegt Hij van ons (l) omdat llii ons wel

eer iot Zijn volk, oP eene biizondere wiize, en oP
grond van het algemeen verbond der zaligheid, on-
áer het Nieuwe Testament opgerigt, met de geheele
wereld heeft aangenotnen. (2) Ons uit het rarnpzali-
qe Anti-Christend,nr, en uit den heeten oyen der
3pa"n.che dienstbaarheid en verdrukking, ?9o lol-
dèr$k hceft uitgeleid. (3) Orndat_Hii ons Ziinen hei-
ligen dienst, \l"oord en zuivere ordonnantiëngt'schon-
kón heeit, boven zeer vele andere volkeren des aard-
bodems; ook zell.s die het Christendom beliiden 

' 
maar

die Hii, in het afgodisch papendorn heeít gelatelj;91:
derde'magt der Anti-Christische duisternis.{4) Omdat Hii
ons alzoo geholpen, gezegend en verhoogd heeft , dat w{i
een zeer gelukkig, en aanzienlijk volk, op den aard-
bodem ge.worden- ziin , tot welke de riike schatten,
yan OoJten en lïesten, eÍr van allc kanten ziin toe'
gevloeid. (5) En omdat trIli oÍls, tot hiertoe , Dog

àoo genaCig bewaard en beschermd heeft, en ons uit
zoo menigvuldige gevaren-, telkens ge!91p91 en ver-
lost heeÍï, - T,iet ! uit hooide van dit alles, bliift
ons de lleere, irr Ziine onverantlerliike genade enge-
trouwheid , nog heden Ziin volli noemen, en ons als
zoodanig houden en erkennen, niettegerrstaande wii
helaas !- nu van onzen kalrt , geene gedaante meer,
van een waar volk Gods vertoonen. Miin aolk, zegt nog-
tans de IIeere nu nog vau Nederland, en van ons al-
len, die hier te zamen biieen ziin !

Och ! of de Heere onze (iod, nu ook nog wat goeds
van ons te zeggen hadde! maar helaas! het is alheel
wat anders; llii beschuldigt ons hiermede, geliikHii
oudtiids het Joodsche volk deed , roepende : JlIiin oolh,
het volk van Nederland, heeft twee ltoosh,eden gedaan;
niet, dat wii maar alleerr , &cln twee enkele booshe-
tlen schrrlriig staatl , wartt ons Land is nu geheel vol ,

van goddelooshedert en boosheden, even als een kooi
vol is , van onreine vogelen ; maar Nederland staat
nu mede , voor den l{eere schuldig, aan twee zeer
grootc, ïoorÍrarne en schrikkeliike óoosheden, die de
ipring-atlers ziin, van alle onz.e andere zonden, be-
d-erl',- ranrpen en ellendqn , die alreeds als geheel on-
geneesliik voorkomen.- 

Onze eene groote booshedd is mede, geliilc bet was
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met het jodendom , dat wii den lÍcoro onzon God,
den sprdng-ader enz,, oerlaten hebben. O I dit lr
de groote hooíd-zonde van het volk van Nedorland,
en van ons allen te zamen : klein en groot, jong on
oud enz. , - zii ltebhen .ilIij , den spring-adàr inz, ,
zegt de Heere , t,erlaten ; zí.i zi,in van lllii afgevallenl
zij hebben llii den nek toegekeerd, en fk ben gan.
scheli.jk bii hen, in verachting *ekomen. Ten "ii wii
allerr, op dezen dag van deze schrikkeliike boosheid-,
voor den l{eere, eene \vare en regt ootmoedige be-
lijdenis doen: en ten zij dat geschiede vari een aan-
merkelijk gedeelte, van 's Lands inwoonderen: klei-
nen en grooteu , ?,oo zal deze bede-dag, ge€o [te€J
vrucht doen, dan alle de voorgaanden tothiertoe, on-
der ons geclaan hebben. Nogtans vreesik grooteliiks,
dat, rvat uitwendige vertooning van boete en god-
vrucht, wii nu ooh op dezen dag, door het gansche
Land, mogen mal.en. dat, noch Regenten, nochker-
kelijken, noch de andere inwoners van het Land zul-
len willen, om dit met ware gebrokenheid nu, voor
den Heere te belijdeg , dat wij Hcm den, spri,ng-ader
enz., wàarlí,ik oerlaten ltebben,' \ilant, zal biikans een
ieder hier, bii zich zelven zeggen : wii mogen ook al
aan vele zonden , tegen den Heere sclruldig staan, ge-
liik er toch geen volk zonder zonden, op den aaid-
bodem leelt, rnaar, dat wii nu den Heere gansche-
llik oerlaten zouden hebben, en geheel van Hem af-
geweken zijn, dat bliikt anders , rrit de ware Godsdienst
regt en geregtigheid, en vele anderê goede dingen,
die wij immers tot hiertoe nog, onder ons behoudeu
hebben, met vcrwcrpirrg en uitsluiting van openbare
afgoderij , en andere dwalende religiën. - Ziert de-
ze dingen ziin, te dezen dage, nog als een voorhang-
sel, voor de ooqen van al het volk, dat zij hunnen
schandelijken afval , etr verlatirrg van God, niet kun-
nen zien, noch bekennen, en daarom zal het nu ,

ond werk moeten zijn, daar elk onzer, in het biizon-
der , in des Heeren Gods Naam, en op Zijn uitdruk-
keliik bevel, nader van te overtuigen; wantdeHeere
staat daar, met deze zware beschulcliging, nu voor
onze deur, en roept op dezen dag uit, van geheel
Nederland : llIij, den spring-ader enz.; ltebben zi'j
aerlatan; en dit wil Hii ons, en al het blindo volk
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dcs Landr, nu zelve nader bewijzen. Och ! of wij
dan nu maar eens , allen te zamen, wilden hooren ,
naar den Heere, onzen God, dle nog heden, door
Ziin \troord en dienaren , tot ons spreekt , en met ons
handelt; of Hij ons , onze schuld en boosheid , ook
nog mogte doen zien, ten einde wii op heden rrog
eens geheel verstomd en beschaarnd, voor Hem staai
mogten !

_ 1. Gii Regenlen en Overheden dr:zes Lands , gii
hoofden en aarrzienlijken des volks, gii lieden hebt
den Heere, onzen (io<l , al setlert lang beginnen te
oerlalen; (l) mits dieu Gif niet, naar behooren gepast,
gewaakt en gezorgd hebt, voor Zi.ine heilige eere,
Woord , wetterr en dienst , hier irr dit land ; en wanneer
wii Gods wetten, en oere en dienst verlaterr, door
daar niet behoorlijk de hand aan te houCen, dan ver-
laten *ii God zelven, die van ziine heilige wetten,
eere en dienst, nooit .wil gescheiden zijn. Dit is dan
eeno der grootste zonden, vanonze Regenten enOver-
heden, waar in zij, den allerhoogsten Go,l uerlaten
hebben,' zii hebben , door hun verzuim; en uit gebrek
van genoe€ízaame vreeze Gods, Zijne heilige wetten
en dienst, onder het volk allengskcns, in grootever-
achting.laten komerr; aii hebben aangezien en toegela-
ten , dat het volk zeer schrikkeliik heeft beginnen ts
zondigen, tegen de beirlo taÍ'elcn vart <le rvet, in dron-
kenschap, vloeken , z.wceren, la,teren, sabbath schen-
den, hoererij , openliiks a:godcn- en beelden-dienst en
allerhande (iod lasterende hetterijen; ja, in duizend
andere zonderr en goildeloo.sheden, die nu als een
zond-vloed , in dit larrd ziin ingebroken. en het zelve
aller rvegcn. geliik als overstroornd hebben , dewiil
onze Oycrheden, tegen dit alles, niet vromeliik , als
Gods arnbtslieden en stedehouders hebben gezorgd,
gewaakt en gearbeid , door allerhande heilzame mid-
delen, rnaar dezorrderides lands, slechts zoo hebben
aangezien, zoo staan zij nu op dezen daE schuldig,
aan een snood aerlaten van God, den spring-ader dès
levcrxligcn waters, dic dit larrd alleen slechts met heil
en zegenkan bevochtigcn. (2) Ten anderen, zooheb-
ben ook orrze Overheden , dcn lfeere verlaten, met
hurr eigen personeel voorbeeld, verlatende Ziine hei-
lige wegen, en zich begevendc tot een zéer zondigen,
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iidelen en bedorven wandel , lovendo do moocton hun-
ner, in eene groote ongodsdienstigheid, wooldo , dar.
telheid, schrikkelilke pracht en hovaardii, un vorder
in allerhande zonden , tegen de beide tafelen der wot ;
hiertloor hebben zii, mrt hun ergerliik voorbeeld, niet
weinig geholpen. om het volk achter zich , van den
Heere en Zijrre heiliqe geborlen af te leiden , en tot
verlating vau God te brenqen, volqens het gerneene
spreekwoord, zoo de Meester is, zoo ii de knecht ;

d"tiit de Koning is , alz.oo is dc onderdaarr ; daar de

Óverheclen, als (iods stedehourlers verpligt ziin, hunne
onderdanen, met eenen vromen en heiligen wandel , in
alle cling,rn voor te gaan , en hen alzoo tot de rvare
vreeze'Gods, gedrrrig op te wekken; het is niet om
te zeggen , hoe z.eer de Regenten, het volk des lands
irr de vreeze Gods kunnen houden, wanneer zii ge-
trouwelijk voor de wetten, de eere en den <lienst

Gods willen waken , en met hun eigen voorbeeld,
vromelijk voor dc oogen des volks wandelen ; maai,
omdat Nederlands Overheden dit, tot op dezen dag
toe , in den hoogsten graad verzuirnd hebben te doen
en hrrn schandeliik verzuitn allengskens meer en meer
is toegenomen, etr ailerrgskens tot eene zoodanige
hoogte is r,pgeklommen. zoo roept de ÍIeere nu lui-
de,- van hen uit in de eerste plaats, dat zii deze
groote boosheíd gedaon lt'ebben van HeÍn, tlen spring-
ader enz. te aerluten.

2. ln de tweede plaats, staaa hicr ook grooteliiks,
aan deze boosheicl schuldig , de Leeraars , de pries-
ters en de geestelijke voorgangers cÍl besttrttrders, in
Neerlands kerk; o ! hoe zeer hebben tlezeu nu ook
God, dert spring-ader enz. nie t aerlaíen / (I)
Door hun schrikkelijk verzuimen en beclerven, van
alle zaken, van des lleeren heiligen dienst; ziistaan
hier aller schuldigst voor God, dat onder hunne han-
den, het geheele kerkeliike wezen in het land, biina
nu is .vervallen, tot eene errkele ccremonie , €o ge€s-
telooze sleur godsdienst, welke in den grond niet an-
ders is, dan eene openli.ike verlating van God en Zij-
nen dienst, en eene onrkeering vandezelve, inenke-
le geveinsdheid en vcrvloekte huichelarii, in duizend
dingen en meer, zijn de kerk-dienaars en Leeraars nu,
van God en Zijn heilig woord en wet afgeweken; en
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door hurr schandelijh vcrzuim, ongodsdienstigheid, on-
godvruchtigheirl en aÍwiiking van den Heere, ziin de slui-
zen, als het ware, wijd op:n gezet , waar door alle bederf
en gorkieloosheid , en een geheel wereltls wezen. in de
kerke {ioCs, met kracht is ingeslopen , en alle de heilige
dingen, nu geliikelijk, als overst.roornrl zijn. (2) {}oh he-b-
ben onze geestcliiken, nu God verlaten , met hunnen
wandcl ; zii laterr Gods heilise wetten liggen, en heb-
lien clie alleen slechts iu dcn mond ; rnaar zii schen-
den, en overtreden die dageliiks, induizend, duizend
dingen; men heelt rnaar alleen den vandelin te zien,
van Neêrlands Predihanten, Oudellingen, I)iakenen,
Schoohneesters, om er van uit tc rocpcn: de vreeze
Gods , is niet voor hunnc oosen ; rllaar zii ziin ver-
laters des lleeren I vergeters van den berg van Gods
heiligheid ! zii hebben l,iinne overtreclingen" tegen den
Heere, zeer vcle qernaakt! 

- O ! daar rvare nu rvel
een groot boek Ë schriiven, alleen van de zonclen
van de Ler:raars; en varr rle geestelijken van onzen
t{jd , rvaarop tneÍr .lvel , rnet groote letteren mogt schrii-
ven : Neêrlanrls kelkeiiilien , hebhen God, den spring-
oder enz., ïerlater.

3, Daar het hclaas ! irlrlus gcsteld is rnet de hoof-
derr en dc voorgarrqers, iir den burgerstaat , en in de
Kerk , wat kan rncu rlaar toch , van het andere uolh ,
des Lands, anders verwrrchten, dan dat het ooh een
geheel beilorven, goLldeloos e1 God-verlatend volh
rnoet "iin, dat op het voetspoor, van hunne kwade
leidslieden , ook van dr:rr IIeer.e geheel afwijkt. O !
dit is heden , Necleriarrris groote zonde en boosheid,
dat het God, Zijn sprins-ader beeï.t nerlaten ! - Dit
doet al het volk in 't gcrneen, en elk in het bijzon-
der ! (l) wij hebben den Heere verlaten met ons aer-
stand, verachtende Zijn \Yoord en waarheiil , waar-
door er eene schrikkelijke onkrrnde van God, en eene
beestachtige onwetenheid, onder de menschen geko-
men is, niettegenstaande x-ij, gelijk als bedekt ziin,
onder eene wolk van doode letterkennis. (2) Wii heb'
ben God verlaten met ons haa.l et genegenheden,
daardoor is de grootste losbaudigheid, bedorvenheid,
geveinsclheid , iidelheid en schennis der \Met, onder
ons gekomen , <lie rnet geene pen te beschriiven , noch
met geeno tong uit te spreken is. - Alle de inwr;-
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ners des Lands, tot de kleinste kinJoron too, hob.
ben hunnen weg nu schrikkeliik voor den lloero bo.
dorven, en leven nu, naar de wiize der lleirlenon,
onder ecn schijn en gedaante vart hcl Christendorn.
(3) Wii hebben Gotls Gr"sf verlrtten, derr sprrng ader
enz., daar al orrs waarachtig gced va:r moet voortko-
men. Hierdoor zifn wij nu gewor.len €cn, ten uiter-
sten dood, geesteloos , gorldeloss , zorgeioos , ongeyoe-
lig en onbehecrlijk volk , 'nier geheele Gods,lienst
maar in enkele sleur en ge.vcinsdhcid is, en aan welke
geene middelen van genade, hoe krachtig en menig-
vuldig die ook zijn mogen, in het minst meer kunnen
helpen. - (4) Kortom, wiihebben het geheele wezem
des Christcndorus, en al wat heilig en Gotldelijh is nu
verlatenl daar mecle, heelt Neêrlands volk nu alle
vreeze Gods, gelijk als verworpen en aÍgelegd; een
ieder leeft naar ziin eigen zin en lust, en zontligt on-
beschroomd, zoo veel cn zoo weinig, als hli dat be-
geerte doen ; alleen de gcmeene bandcn, van geweten
en eerlijkheirl , houden er nog velen , van openbare
laster en ergernis temg ; maar de \il'are vrceze Gods,
het harteliik berou.,v over de zoncieil , het opregte ge-
Ioof in den tríeere .Íez.us, en eeile teedere godzalig-
heid, en waarachtige treiligheid in har t en wandel ,
,iit nu, met. God zelve, den spring.ader enr. reeds
uit dit Land geweken. O ! rnijne vrieuden ! 'rvat wii ook
al hebbcn rnogen, u'ij hebben God niet meer metonsl
Hii is reeds verre van ons gerveken; wii hebben zel-
ven den spring-ader aerlu,tcn,' ditis onze eene schrik"
kelijke boosheid, die ook algemecn is, op dezcndag;
daar over roept God nu luidc , dat schrikkclijke wee,
van den hemel rrit , over ons gansche Land, en over
alle deszelfs inwoncrs, klein en groot , .jong en oud ,
arm en rtjk, wee ! den zondigen aolke ! enz. Jes.
I vs. 4.

4 Maar rvij hebben het, bij deze eene boosheid,
nog geenszins gelaten; neen, maar wij hebben ook
twee boosheden gedaan; wii hebben ons zelae hier
bii, ooh bakken uiígehouwen 6n7. - f[p wif God
helaas ! zoo schandeliik verlateu hebben, nu hebben
wii ons gansche Land vervuld en doorgraven, met
ledige spring-aders, en met gebrokene bakken , daar
wii nu buiten God, ons heil en zegen, hulp en ver-
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lossirg, troost en genoêgen in zoeken. - Nederlands
volk heclt zich nu bljzonder , d,eze drie gebrokene
bakken uitgehouwen, nu zij God, hunne spring-ader
verlaten hebben: (1) De gebroken bak, vanalláhan-
de {jdele toea,lugten, daar zij nu, in plaats van op God
den Hecre, hrrn vertrouwen stelleri, te weten, hun
uitwen<lige n-lagt en voorspocd; de sterkte van hun
Land en steden; hunne legers en krijshelden, en hun-
re schepen ter zee; hunne verbonden met uitheem-
sche Korringcn en Vorsten; hrrnne Res.-enten en Over-
heden; hunne religie oI Go<lsdienst, hoe schrihkelijk
bedorven en verbroken die ook ziin moge; als meàe
Gods hulp crr verlos:.ing, in vorige tiiden aanonsbe-
'wezen I en dan nog eene menigte van andere dingen,
die clk in ziin eigen hart, in <ie plaats van God op-
rigt, tot gronden' .r'aÍl een valsch err bedriegelijk ver-
trorrwen. - Ziet ! op alle zoodanige gebroken bákken,
en ledige spiing.aders, steurrt en rrrst ltlederlands dom-
rne volk nu; daarvan verwachtcn zij het heil des Lands,
en van hunne eigene zielen; maar de Itreere God is ,
en blijft bij hen in verlating en vergetelheid, ofschoon
Hii alleen, de spring-oder is des lenonal;*.trutaters.
(2) De trvee<le gebrokerre bak, van het volk van Ne-
derland is <le ,wcrold, rnet hare iidclheid. - I)e we-
reld is nu de God, of liever de afgo,l, van al het
volk geworrlen, sederl hctden Ileere, den waren God,
zoo schandelijk verlate:r heeft; het ziin rru allen lieden
van de aarde, rvelker goed en deel in dit leven is.-
IIet volk, en wij allen te zamen, dienen nu maar de
wereld en de schepselen; een hoogei goed wordt er
niet gekend noch begeerd. trlier van daan, al dat
jagen naar wereldsche eere enhoogheid, goederenen
bezittingen; dagelijksctre piaisieren en vernraken bui-
ten God, waaraan al het volk, nu geheel is overge-
geven ; maar God , en de dingen van den hemel helaás !

daar naar wordt haast van niemarrd, ernstig gezocht;
nooit is het lverelds weren . en de aardsgezindheid,
tot zulk cerle schrikkelijke hoogte . onder de men-
schen opgeklommen, dan'in dezen tiid. Niemandheeft
zich bifna met ernst, over Gotl en Ziine eeuwige za-
ligheid bekornmerd. (3) De derde gebroken bak , van
Nederlands volh is, de 'inbeelding oan eene eigene
geregtigheid. o ! Hierop steunt meest al het vblk;
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hierop rusten en vertrouwen zii, midden in allc hunnc
goddeloosheid , dat zij het tegen Gocl , nog zoo niot vor-
derven , dat er een wezenliik gevaar, van hel €Íl vor-
doemenib voor hunne zonden zijn. Z'ij beelden zich
in, dat zii vroornheid genoeg bezitten , als zij maar
niet geheel losbandig, irr alle openbare zonden leven,
en nog eene burgerlijke eerliikheid , en eenig gebruih
of oefening van Godsdienst, aan de hand hebberr ,
hiermede stellen de menschen zich te vrede, en wil-
len van hunne zonderr en ellenden ' en vall Gods toorn,
€n van het gevaar hunner zielen niet hooren. Ilaarom
haten zij , alle getrouwe en errtstige prediking, of blii-
yen er altiid slechts, geheel onverschillig en zorge-
loos onder. . De bekeering tot Gocl, is bii hun eene
ligte en gemakkeliike zaak, die haast wel genoes
gedarin is , op een dood-bedde, of door eerrige uiter-
liike werken, die zii goed heeten. En dit is zoo de
gesteldlreid, van meest al het volk , in dezen tiid;
daarotn doet de prediking van Gods Woord, ook bijna
nergens eenig nut I want in alle onze gemeenten , is
het volk bii z.ich zelven regtvaardig, en hee{t de be-
keering niet n,,odig. En dit maakt , dat alles wat er
is, maar altiid zorgeloos, in zijne zonden blijft leven,
en in het minst geene acht gêeft, op alle vermanin-
g€n , bestraffingen en bedr eigingen , van des Heeren
'Woord , dat nu slechts, als een dood ding is gewor-
den, in den rnond der Leeraren.

Ziet daar! deze trvee schrikkeliikeboosheden, heeft
Nederland nu gcdaan, en heeÍï die gcbragt tot eene
zoodanige hoogte in dezen tiid, als nooit voorheen,
meer gezien noch gehoord is; - eÍr daarin gaan zii
helaas ! van jaar tot jaar maar voort , en worden er
hoe langer hoe verstokter , en onbekeerlijker onder;
zoodat €r, als geene hope, van eenige beterschap,
meer schifnt overgebleven te zijn; en er is niet een
inwoner; in het gansche land , die aan d.eze twee
boosheden, niet minder of meerder, voor den fleere
schuldig staat I zelÍ's het beste volk dat eris, hetvolk
des Heeren , het wederqeboretr en bekeerde Christen-
volk in Nederland, o ! hoe grooteliiks hebben zii den
Heere hunnen God, den spríng-ader niet mede rser-
Iaten, en zich zeluen bakken witgehouwen enz. 4
Ik geloof niet, dat er ooit een laauwer, doodiger,
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zorgeloozer, blinder en slordiger Christendom elders
geieest is dan nu , bii het tegenrvoordige, geesteloo-
í. en vervallen Christendom van Nederland. O! wie
is magtig, om het uit te spreLen , hoe verre zelfs'ook
de rràre godzaligen ru. in dezen tijd van God ziin
vervreemd eÍr a geweten, en tlen eenigen rotssteen
en spring-ader van al hu,r heil verlaten hebben, en
.met welke ledige spring-aders en gebroLen bakken,
dit heilige volk helaas ! zich nu niet at behelpt. Ach !

zii moeten in het minste geene oogen hebben, die er
niet iets van zierr kunnen. ltlaar wanneer zouderr wii
eindigen , als wii ons hierover verdèr in bijzonderhe-
den wilden uitlaten ? hct is toch de gedurige stoffe
van des Ileeren bestrafiEng, bijna in elLe predikatie.

En ziet ! deze lzuee schrikkeliike boosheden van Ne-
derlancls volk, z{in nu tevens ook de twee bronnen
en srrring-aders, van Gods vrcesseli;kerr toorn, en lan
alle 'die" droevige ocrr'leelen en ellenclen, waarmede
ons land tegenwoor<lig. van alle kanten zoo zwaar

scdrukt, en ven tijd tot tiid geslagen en bezocht wordt,
ón die niet anders tlan een haastig rerderf en onder-
gang voor het geheclc land, en voor alle.deszelfsgod-
deloore inwoners toorspellen, geliik wil dat in het
namiddag-uur , met (iocls blistand_ nader hopen voor
te dragen I want, woar <le lleere Go<l , van een volk
ooft oórlalen, tuordt, tnet ecnc bliivcnde , en zelfs
meeÍ en rneer toenetnende verlating , ctt tlaat cen volk
tot (iod niet rvil rvetlt'rkeerctl , maar z.ich onverzette-
tiik houdt. arn hunne gebrolrene bal;i;en die zii zich

"ólo"tr 
uílgcltout'en trebben, daar moet de Íleere Gotl,

noodzalrclilk toorten, dat rii lieur, den spring-ader
yarl alle lreil crr voorspoed , cll. Yan het leaendige
water, verloi'en en verlatcn ttebben; en dat hunne
eigene spring-aders en baklien , die zii zich zelven
ui"t g c h ouw en h ebb e n, allecnliik tnaar g' eltr oh'en a b u kken
ziií, die geen uater houclen. - En hieruit spruit dan
eórr gat,sche zondvloed van slraÍfen en oordeelcn' voor
een ï,,rdarrig volk loort; de'.re.ken, indien zii hen
tot God, hutrrten spl'ittuader , niet ktrntten doen t'e-
derkeeren, lnaar zii integcnclecl daar onder ongevoe-
lic blijvcn, en rta<lat zii rnccr geslagcn lvor(len , des

al-vals ook tc meerdcr maken, dan nooclzakelrik de
droevige voorboden moeten rvorden ' van hun gewis
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verderf, er uakenden ondergang; want, of oon vollr
dat God heeft verlaten, en alleen tot gebrokeno balc.
ken gegaan is, moet noodzaleliik onder Zijne oordeo-
len , of geluchtigd en gebeterd, of anders eindelijh
geheel verlecrd en verdorven worden.

O ! mijne vrienden ! laat ili nu eirrdeliik mii. gaan
begeven , om Ceze mijnc redevoeling, en deze grooto
en ger','iglige stofle, voor u te sluilen; - Wii ziin
hier nu allen gezamenliik r oor den hoogen en }Ieili-
gen God , op dezen dag bijeen, tot een werk van
buitengewone boete en bekeering, of er ook nog mo-
geliik eenige verlenging van onzen vrede , of eenige
genade Gods, yoor ons te bek<lmen ware. - Maar
gaat nu ieder hier eens, in ulv eigen gcu'eten, en
schudt eens den boezem van uw hart voor den Al-
wetenden God uit ! - Cii hebt nu <ies lleeren twist
en zware beschuldigingen tcgen ons allen gehoord;
rníjn oolk zegt l{ii, het volk van Nederland heeft
twee ltoosheden g'eclaan. ; tn IIi; hcett ons deze boos-
heden nader en uitgelireid vcor oosen qestcld, waarin
dei:elve toch bestaa flch ! zegi nrii nu toch eens,
welke ltelíjdenis kunt gii nu eerst allen te zamen,
voor u eigen zelvcn tiaaivan cloen , voor den [-Icere?
Kunt gii nu ook (l) zeggen ik bcn de rnan of vrouw,
het kind of de jongeling, die tleze twee schrikkelijlie
óoosheden, tegen God .ierr ïIeere, t aarliik gedactn
heb? Ik ben het, die Hem, den spring-arler enz.
verlaien heb, err die m'ij:elren tot hiertoe, alleenlijk
bakken heb uitgehourile:l., di.c g'een tuoler houdcn, -O ! wie is er toch hier ort<ler ons, die rrrr heden bc-
reid is, ecne zooclarrige belijdenis, opregt voor den
Heere te doen, en tlat ecrst , cn voor allcs van zich
zelven in het bijzonder I lrant ik kan u, in des Hee-
ren lleiligen liaarn verzekcren , rlat irr<licn gij nu, op
dezen dag, tot zoodanige bclijrlerris , mot urv gansche
hart, niet rvilt ol'kunt kottrcn, gij cleien plegtigen
vast. en betledag dan, tioor urve onboetvaarrligheid,
ganschcrliik zuit ontheiligen, cn dat gii et uwe schuld
yoor God, op hct hoogst . mcde zult verzwaren. -Indien Neêrlands volk op dezen dag, niet voor God
staat , in zoodanige opregte belijdenis , zoo zal die dag
niet anders wczen, dan ecn algerneene grulveldag,
waarover de Heilige en Almagtige God, welhaast Zii-
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nen toorn van den bemel zal komen openbaren' -Ol Maar miine vrienden ! indien gii nu dan meent,
à.ía"" van u'zelven ' eene zoodanige beliidenis, voor

den hoogen God te doen ;, Och ! ziit dan toch wel
bedacht," o* daar mede rriet te spotten ! antwoordt
mii tot dat einde nog eens verder, welke boele et
ià'rntatrins gii , over'deze twee boosheden nu kunt
doen. oÍ óniÁen zíjt te doen, voor dien God, dien

Ci zoo ,&uur" beleëdigd hebt ? \Nant, de hemelen

iloeten zich, over deze boosheden ontzetten, en zeer

ioest *ordán, geliih de Heere hun gebiedt' opq."t
i.et ,o.t,l"n en báotheden ziin ' van eetre allerschrik-
keliikste natuur. Wat meent gii , dat de lfeere daar-

on"i "*n" 
kale , drooge en hartelooze belijdenis ' v-an

on"e hand zoude 
"attá",n"n 

? - Zi,it verzekerd ! dat

flii "u 
niet. voor aangenaarn zal opnemen , ten -'ii *i.i

"u" 
a" grurteliikheid-onzer booshèden-overtuigd, daar-

onu, *iurlilk 'beschaamd 
staan loor den [-leere, met

àen innig berouw, en droeÍheid desgeestes,enonder
eene heítige rerslagenheid en nederbuiging, . 

onder

Ziine reetváaldige stiaffen en oordeelen; even als eene

r-o* íou,le gósteld ziin, die hare-n eigen e-n wetti-
gen man verlaien , en mct vele boelcerders ' lang ach-

i"r".r, seboeleerd hebbende, nu tot haren man ten
Iaatste ïedcrkeert, en hare schrikk'ctiike mildaden,-

"oot 
hem kornt te beliiden. - En daarom giilieden !

allen die op der.en dag , eene beliid-enis van uwe boos-

heden, ooàt den Heere zoudt willen doen; o ! on-

,1"r, o"tt toch wel ter degen, welke hartel{ike schaamte

en berouw daar in u is ; welke vernederilg en ver-

slaeenheid. voor dien hoogen en heiligen God,' dien

nii'roo allerschrikkelijkst beleedigd hebt; welke ne-

EËrbuiginr des hartenl onder -de regtvaardige strafren

"" 
ooïd"ïl"tr, dre Hii u tot kastiiding en beproeving

zal opleggen; rvelh waarachtig verlangett gÍt]l l.ge-
voelt, naar Ziine verzoenlng en-genade ln Lhrlslus '
en welhe opregte begeerte 

- 
en lust , tot e-ene onge-

t.iorO" bel.eeriïrg, tJt op dezen dag ! o[ gii nu ook

waarliik voornemens ziit, -met Ziine genade, 9m- 3on-
dei .i!"ig onderscheid', alle twe gebroken bakkem '
r"orcheliik te verlaten, en den Éeere uwen God '
ï"á"t uii".t ' Yoor urren spring-ader te omhelzen '

"tt 
Hu^ altiid bestendig, voortáan daarvoor te hou-

n3

den? -. o vÍlendont gaat-daar àp nu allcn tc tlncn
Ë.net. 

"o 
oodut"oekt-en bepro-eÍi u zelven hartgroo'

Ï;;ï;deie dingen ! achl dat de lleere daartoc '
;;ï ;- ieder ziiie genade verleene' dat wii,allen'
onze tutee Eroote boosheden, eens zoodantg lt$- nor

ffii van ziËàn Geest, mogten kglluo-' dat wij daar-

ïan nu,GGneuoo goede en waarachtige beliidenismog

t* aou", als mót de pligt Í8n d€zen grooteo dag

overeenLomt| A.men'

t-

1E


