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mogten scheuren, en niot onze klederen ! miine Iievevrienden I is het mogeliit, o"u-i het tocË e;il;;harte ! bliift er roch nïet"tanger , onlevoeïj;;;;"ti;
:11"i! gent, o?ent tt"" oo[urr-tocoh eens! de ontfer-mende Uod wil ze voor u- openen ; opdat gii o*e el-lende en aannaderend verdei[, luá. ,ugt moogt zien.Ot heft toeh eens-een-geechrui ápi.n""nt, weent toch!o volt van Nederlanài och! oiS.j 

"ok'6";À;;;;;;;iyS. !" layen uu)en dag, heeíne" íot uwen orede dient.

fl"ïi,ltgi',,1$i"i"ïïrj:ïí:?'"*"",ï*-'""F;iírM";;
uwe qosen. Tot 

- 
uwen vrcde ". b1ï"$"ïir"j .ill,ïeene. algemeene, opregte , spoedige f"t""rl"!. - bil;:

ff ie aql"fi;ruif ';j"tr ": *r"fi.ï: "ïrilhartigheid t l)aarom is ons ,oornem"á van deze zaak ,met 's Heeren hulp en biisrand,-*aui-iu-fr"ia.jïi 
,in de namiddag ure', Amen'. 
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BIDDAGS.PREDIKATIE.

f n R E JII I A V: 3.
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O Ifeene ! zien Uute oogen niet naartlaae,heid? -Gii hebt ze geslagen. tna.a,r zij hebben geene p,ijne
geooeld ; G$ hebt ze oerleerd; rnaar zij hebben ge-
uteigerd de tucht aan te nemen; z'ii hebben huàne
aangezigten harder gemaakt- dan een staenrotse, z,i,j
hebben geweigerd z,ich te belceeren.

Onder alle de geschiedenissen des Ouden Testa-
ments, zijn zonderling merkwaardig, die van Pharao,
den korling van Egypten, die de heilige geschiedschrii-
ver Mozes, ons breedvoerig heeft aangeteekend, in
ziin tweede boek , genaamd Exodus, en waaryan dit
volgende , de korte en voorname inhoud is: - 

phsrr.
kreeg bevel van den Allerhoogsten God des hemels,
dat hii het volk van Israël, de nakomelingen van
Abraham, die hii tot dus lange in ziin land, in zwdre
dieristbaarheid en slavernii gehouden had, nu vriie-
liik zou laten uittrekken naar het land, dat de Heère
aan dier kinderen voorvaderen plegtig beloofd had. -Maar zíel I die hoogmoedige Monarch weigerde niet
alleen deze bevelen des Heeren te gehoorzamen, maar
hii antwoordde ronduit aan Mozes, dat hii den Jeho-
vah of Heere, van ïVien deze bevelenkwamen, niet
kende noch van Hem wist. - Hierover was het, dat
God grooteliiks op dezen trotschen koning vergramcl
en vertoornd wierd ; en willende hem doen zien, wie
Hii \\'as, nam IIii voor , dien hoogmoedigen Vorst,
err r,iin onderhoorig land zwaarlijk met Zijne oordee-
lcn en plagen te bezoehen, en te beprowen gfi,H{
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hem daardoor ool, tot onderdanigheid en gehoorzaam'
heid aan Ziine geduchte bevelen, konde beweggl. -Tot dat einde zbnd God toen, in het land van Egyp-
ten; tien zeer vreesseliike plagen en oordeelen, die
zoowel den koning Pharao en ziin geheele hof , als
alle de Egypte naais troffen, maar ziet I niette_8en-
staande deiè-vreesseliike plagen en oordeelen des Hee-
ren , bleef nogtans de Egyptische Nlortarch, even ver-
stokt en hardnekkig, weigerendc den Allerhoogsten
God des hemels te gehoorzamen ; waarom de Heere,
klaarliik ziende, dat-aan dezen hoogmoedigen koning
van Egypten, geen vermur\4'en was , en dat alle Ziine
geduchte oordéelen tot nog toe, op ziine versteende
iiel , niets ter wereld konden uitrigten, ten laatsten
hem, met eenen slag, gansch en gaar te morzelen sloeg,
doende hem, op de rampzaligste en ellendigste wiize'
mct geheel zijri magtig heirlt'ger snetrvelen, en jam-
merlil-k verdrinken, in ae onstuimige en woedende
wateren, der roode-schelf-zee, zonder dat er een eenige
ziel ontkrvam. - Eene geschiedenrs, rniine vrienden!
wel degelijk waardig, dát wif er mct onze gedachten
een klein- oogenblili bii stilstaan. - De trotsche en
hoogmoedige lioning Pharao, komt ons hier voor, als
die niet ongepast kàn verstrekken tot een allerleven-
digst zinneb=eétd, van alle terstokte en verharde zon-
daàrs en goddeloozen. \Mant, geliik deze hoogm-oe-
dige vorst openliik weigerde, de vermaningen en !e--
velen des Allerhoogsten Gods te gehoorzamen, en zich
als een weerspannige, tegen Hem aankantte I even zoo
is het ook , met vele zóndaars en goddeloozen, die
alle bevelen Gods in den wind slaan; die naar Ziine
geduchte vermaningen, niet het minste vragen, maar
àie zich als wederspannigen tegen den Heere, en Zijne
uitgezonden dienstknechten aankgriten, roepende lui-
de 1n opentijk uit, met Pharao z wie is de Jeh,oaah ,
dat ik Z'íjne stentme zoude geh.oorzam.en, 'ih ken den
Jehoaah- n'íet. Zond God dó Heere , om dezen weder-
spannigen vorst te tuchtigen, en tot ge-hoorzaamheid
tó brengen , eene menigte van vreesseliike plagen, 9n
verschrikkelijke oordeelen, over hem en ziln land ;
niet anders handelt de Allerhoogste ook wederom
menigmaal, met de wederhoorige en verstokte zon-
daarJ en goddeloozen. Als l{ij ziet dat zii naar Ziine
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geboden €rn vermaningen niet vragen, en naar Ziino
dienstLnechten niet willen hooren, dan komt lfii hon
ook menigmaal, met Zíjne plagen en oordeelen bezoe-
ken , straffende hen dus in Ziinen toorn, en hen kas-
tiidende , in Zijne grimmigheid. - Maar, bleef de
koning Pharao, in het midden van des Heeren vr€€s-
selijke oordeelen en bezcekingen; nogtans eyen onge-
hoorzaarn en verstokt; wierd ziin hart daar harder,
en onbewegeliiker tegen aan; het gaat al wederom
menigmaal eyenzoo met de zondaars en goddeloozen,
ofschoon de Allerhoogste God hen slaat' en bezoeht,
met Ziine plagen en oordeelen, die Hii over hun en
hun land, in menigte doet komen. Ofschoon Hii do
kwellende roede der kastiiding aan hun gebruikt, ziet
men menigmaal, dat dusdanige zondaars en goddeloo-
zen daardoor , niet alleen niet beter en gehoorzamer
worden, maar dat zii zelfs nog verstokter en harder
worden, tegen des Heeren oordcelen aan , in zoo ver-
r€, dat zij al hun gevoel, geheel schiinen verloren
te hebben. Maar, kwam God de lleere eindelijk,
en verdelgde Hii den verstokten en hardnekkigen ko-
ning Pharao, hem met al ziin volk doende verdrin-
ken, in de wateren der schelf-zee ; tnen ziet Hem op
die zelfde wijze, ook menigmaal handelen, met hard-
nekkige zondaars en goddeloozen. Als God nu alle
middelen ter bekeering, vruchteloos hee[t aangewend;
als Hij nu ziet, dat zelfs Zijne plagen en oordeelen,
geheel te vergeefs zijn, en dat de inwoners er van dag
tot dag, verstokter tegen aan worden , dan kornt Hii
ook. eindeliik, wanneer Ziine lankmoedigheid nu vol
geworden is, en HU slaat de laatste hand aan het
werk, met zulke hardnekkige zondaars en goddeloo-
zen eensklaps te vernielen , en in Zijncn grimmigen
toorn te verdelgen, door hunne lauden geheel te
verwoesten, en de inwoners aan dc allergrootste el-
lentlen over te geven. fs iemand belust, dit alles
eens wederom in een levendig voorbeeld aangewezen
en bevestigd te zien, hii wende zich maar wederom
tot het goddelooze Joodsche volk, in de dagen van
den Profeet Jeremia.

Hederr morgen vertoonden rvij de algetneene boos-
heid van dit heillooze volk, hoe er in het gansche
Land, op alle Jeruzalems straten en wijken , niet een

8ï
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eenige gcvonden wicrd , d.ie regt deed enz,, volgens
hetgene God de llcere zclve, in een gezigt aan on-
ze n Profeet vertoondc I nu zullen wii in dit namiddag-
uur gaan besclrouwen, de onbegriipeliike verstoktheid
en verhardirrg van dat booze volk , tegen alle des
Ifeeren oordeclen en kastijdingen aan; hoe zii daar-
door, zoo min als koning Pharao, rtiet alleen niets
gebeterd, noch vermrtrlvd, rnaar integenCeel, nogveel
harder en onbckeerliiker tegerr dcz.clvt: aan rvaren ge-
uorden, in 7.oo verre, dat God de lleere, nu niet
langer lankrhoedigheid en rerdraagzaamhcicl konde
oel'enen , rnaar dat Hij dat booze en verstokte volk ,
noodzakelijk moest uitroeijen eu verdelgen. f mmers,
dus luidt het antwoord , dat de Profcet Jeremia den
Ifecre op Zi.irr voorstel en klagte , over de algemeerre
boosheid en goddeloosheid, van het Joodsche volk
gaf : a Heere ! zien U'we oog'en nict nau,r waarheid!
enz.

Kom aan , miine broeders en zusters ! w(izullen de-
ze Tekstwoorden rrederorn , eerst korteliik uwen aan-
dacht openleggen , en z.e dan vervolgens lvederom,
letterl[ik op ons zelven, en op ons land overbrengen
en aantoonen , dat \ederlands inrvoners mede , sedert
eenige jaren, tegcn alie des lleercn plagen en oor-
deelen aan , met welken tl{i hen, van tiid tot tiid
bezocht heeft , boozer, harilnekkiger, verstokter eÍl
onbekeerlijker zijn geworden; gevolgelif k, dat er voor
ons ook niet anders , dan een haastig en schielijk ver-
derf , en eenen geheelen oudergang te waclrten is,bii
al dien rvij ons nog niet bii tiids irr waarheid tot clen
Heere bekeeren. O ! mogt het den Allerhoogsten Gotl
behagen, dat dit alles eens korrde dienen om ons tot
inkeer, en waarachtigc boctvaardigheid tc brcngen !
dat deze onze lecrretle daartoe nog eens, een geze-
gencl middel mogte zijn.! 0 ! groote God ! scheur toch
heden eens, Uwcn hoogen hemel ! daal met Uwen Geest
eens op Uwcn knecht, en op al dit volk ncder ! zend
heden eens eenen van Uwe lleiligc Seraphinen, die
Gii toch bij drtizenden ooor U'wcn troon hebt staan I
laat die de lippen van Urven krrecht, Íru eensaanroe-
ren, met eenc kole vllurs van Uwcn Zoon, den Hee-
re Christus genomen , als dén waren altaar; opdat hii
Ireden zoo mag sprcken, dat hij do harten van zijne
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Toehoorders eens mag treffen en bewegen I o God !

Gii kunt het doen; het bchoeft U maar een eenigo
wenk, een enkel bevel woord te kosten, en hct zil
geschieden I amen !

ïVat dan onze Tekstwoorden aanbelangt, die behel-
zen in zich het antrvoord dat de profeet Jeremia, aan
den Heere gaf op Zijne ingebragte beschuldiging, te-
gen het got{delooze Joodsche volk, s'egens de alge-
meenheid van hunne boosheid en afwijking, van d-en
Heere trunnen God I in welk antwoord de profeet,
wel verre van het joodsche volk, trii clen Hecró te ver-
ontschuldigen , integendeel allcs , wet dc Jehovah tegen
dat volk had ingebragt, niet slechts toestemt, màar
hetzelve nog nader vast maakt en bevestigt; zoo dat
er in dit antrv.oord,_ dan- eigenliik t,r'ee deelcn ziin,
'tvaarvan hit eerste is, des profcets toesternming"en
berusting in alles, wat de Jehovah tegen het Jóod-
sche volk , wegens de algemeenheid hunner Godde-
loosheid had_ingebragt! qelke tocstcmming hij aldus
voorstelt; o ff eere ! zien Uwe oogen niet naai waar-
heid? (2) de nadere aandrang, die hij deed, om der
Heeren beschuldiging volkomen te bevestigen, door
eene nadruhkeliike vertooning, van rles volks onbe-
keerlijkheid , en ongelooflijke verstoktheid en hard-
nekkigheid, tcgen alle Gods plagen en oordeelen aan,
stellende dezelve aldus voor : G,ij lt.e bt ze gesla.gen,
rna&r z(j heblten geene Ttjnc geroelt!.

Het eerste stuk dan aanbelangende; de Jehovah,
willende de algerneenheid aantooneh, van der Joden
grun elen , verval en goddelooshcid , hail aan onz€n
profeet bevolen, dat hij zoud,e.ontgftln door dcwif-
ken oa.n Jeruzalenz, en toezien of er ecn. *o,s í;e
regt deed, enz.; daarop geeft dez,e nu, aan den Al-
lerhoogsten God; dit volgend antrvoord r o Heere !
zien Uwe oogen niet naar waarheíd ? - De prolbet
legint ziine a.anspraak , op -eene zeer ootmoedfe , cn
eerbiedige wiize, noemenCe God met Ziirren-Naam
Jelrovah of Heere. Jehouah, is (iods heilige gedenk-
naam, die uitdrukt de lolmaaktheid vau ZiiuGodde-
lijk Wezen; en dien IIij daarom nirnrner aarr iemanrl
van Ziine schepselen wil gegeven hebben, rnaar dien
IIfi alleen gehecl voor zichzelven behoudt; willende
ook rnet dien naam van Zijn volk , en van hen, die



lt8

tot IIem naderen, benoemd worden. Hierom rpreett
Jeremia hier dan ook rlen lleere met dien naam aan
zeggende : o Jelrcaala / als wilde .hii zeggen: O vrees-
selij-ke en Almagtige Opperhcer ! groote Koning aller
koningen, die noodzakellik ziit, en bestaat uit,Ueigen
zelven , en die altijd ook bevonden wordt die Gij ziit '
namelijk : de getrouwe rvaarmaker van alle uwe geduch-
te beloften en bedreigingen ; bii ÏVien geene de minste
verandering is, noch eenige schaduwe van omkeering;
o vreesselifke en hooge God ! o Jehovah of lleere !-
en wat heeft de Profeet nu dien Jehovah of l{eere
te zeggen ? en zien, vraagt hij Hem , U*,9 oogen niet
naar-utaarheid,? - Vooraf moêten wii Uzeggenaan-
dachtigen ! dat hier de overzetting , van onze taalsman-
nen, wederom eenigzins moet veranderd u'orden I en
dat het geene zii hier door waarheid ,rerlolken, door
gelooae moct worden overgezet; want hier ontmoeten
íij het zelide grondwoord, dat de Heere_in Zi.ingg-
spiek 

. 
te voren ook eebruikt, willende dat Jeremia

zou zren en "u-"-"rï, naar een die regt deed en
waarheid zocht. Nu hebben wij u in het morgenuur
getoond, dat het Hebreeuwsche grondwoord, aldaar
niet door taa'arheid' maar door geloooe moet worden
overgezet, dewiil het meennalen om. het ware zali-g-

makènd geloof te beteekenen, van de heilige schrii-
vers gebruikt wordt. - Nu heeft het hier even de-
zelfde- beteekenis , als in het vorige eerste vers, en
dus moet het krier dan nu ook weder vertaald worden
d,oor gelooae, op deze wiize : zien Uwe oogem niet
naar {eloooe ? Het onderwerpvan des Profetensvraags-
wiize-voorstelling aan Jehovah, is dan het gel_oof 

-na-
mètilt : het ware zaligmaLend geloof , zoo als dat door
den- Heiligen Geest, in der uitverkoren zielen gewerkt
wordt , wáardoor zii met den Zone Gods, op.het uaauwst
worden vereenigd, gemeenschap aan Hem krijgen,
en dus eenig metdenHeereleven, volgens_I{ab,II a_4,
de regtoaaVdige zal ,door_ Zi'i.n, gelooae leaen. Van
dat g'álooue ntf waardoor de uitverkoren zonclaar, al-
dus inet derr }Ieere gemeenschap kriigt, en voor eeu-
wig behouden wordt, doet de profeet hier nu aan Je-
hoíah, deze vraagswiize voorstelling : en zien Uu.,e

ooÊen niet naar geTooue ! . Hii spreekt van des If ee'
,ón oog"*. Het is bekend dat God, een geheel zui-
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Íer geesteliik wezen ziinde, ook in eenen eigonliikon
zin, geene menschelijke ledematen, en dus ook geene
oogen kunnen worden toegeschreven I maar als dit
geschiedt, zulks dan geheel oneigenliik, en op eene
Gode betamelijke wiize, rnoet worden opgevat. Op
dezelfde wlize moet dit nu hier ook geschieden. Je-
hovah's ooten beteekenen eigenlijk Zline alwetenheid,
waardoor H$ alles ziet en weet. Als nu God de Heere
gezegd wordt, met Ziine oogeo ergens naar te z'ien ,
dan beteekent zulks, niet slechts blootelijk, dat Hii
iets weet en kent, maar wel inzonderheid , dat IIii iets
ziet en 'weet, met genegenheid en goedkerrring; dat
Hii iets, met een toegenegen oog en gezigt aanschouwt,
zoekt en goedkeurt. Even als onder ons menschen kin-
deren., als wii iets gaarne zien , goedkeurerJ en begeeren;
dan ziirr wij gewoon , datmet een vriendeliik oog te aan-
schouwen , en daar naar te zien ; dan geven rvii , met
ons oog of gezigt zelfs te kenuen , dat 1oo ietj-, daar
wii op zien, ons bekoorlijk en aangerraam is , daar in
tegendeel , als wij ergens, onze onaangenaamheid ,
tegenzin en afkeerigheid, omtrent willen betuigen ,
onze oogen van zoo iets, schieliik afwenden , zonder
het te willen aanzien. Zoo dan, de spreekwiis, die
Jeremia hier gebruikt, dat Gods, of Jehovah;s oogen
naar geloooe zien, zegl en beteekent eigenlifk iiet
anders, dan dat God een zoodanig geloof , nied'alleen
zonderling goedkeurt, en voor aangenaam houdt;
maar dat Hii hetzelve ook zeer begeert; dat Hii daai
in een groot welbehagen heeft enz. Zoo dat de pro-
feet hier dan eigenliik mede rvil uitdrukhen , de zon-
derlinge begee_rte van God, tot het geloovc; Zijrr
welbehagen, {at =Hii daar in schept ; hoe IJii daï,
als een noodzakelifk middel , ter zaligheid en ter be-
houdenis, van een iegelijk eischt en vordert
Dat hij dit nu aan den lleere vraagswijze voorstelt,
llem vragende : Ifeere ! zien uu) ooten niet naa.r
gelooae? Zulks geschiedt, on de zaak, met des te
meer nadruk te bevestigen, als wilde Hii zeggen:
Jehovah ! Uwe oogen zien immers naar geloove; - aat
eischt , dat vordert gt' immers, als een noodzakeliik
stuk van allen, die met U gemeenschap willen hou-
den ? En de zaak zelve ingezien ziinde, is immers
ook ten volle waarachtig ? Want, dat Gods oogen
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zonderling , naar €en -waar en opregt geloove zien;
dat Hii dat van een ieder eischt en vordert, die met
IIem eï Zijnen Zoon, gemeenschapzalhouden, wordt
ons, den geheelen bijbel door, overvloedig geleerd;
overal immórs, eischt en begeert Jehovah dit geloof ;
van den uitverkoren zondaar; het is de eenig€ voor-
waarde, die Hii, aan Zijne zijde , in het verbbnd der
genade,, van dien zondaar aÍvordert I zonder dat ge-
Ioof , wil IIij met den zondaar r g€€n€ gemeenschap
houden: want zonder hetzelve, is het onmogelijk ,
den Heere te kunnen behagen. Zoo dan, de Profeet
stelt dit stuk hier te regt ter neder, als eene vaste
en ontwi.ifelbare waarheid,_ zeggende : o Jehouah !
zien [Jutà oogen niet enz. En let wel ! dat stelt hii
hier voor bii- wijze van een antwoord, d1t hii aan
Jehovah gaf , op Zijne ingebragte_beschul{_ging, -te-qen het Goddelooze Joodsche volk. De Heere had
áan Jeremia bevolen, dat IIii zoude omgaan , door
alle wiiken en straten van Jeruzalem , en toezien,
t"ro"111Ëo en zoeken, of hii daar ergens iemànd vond,
die regt deed, en het geloove zocht. I)aarop ant-
woordï dc Profeet nu hier, met deze vraagsgèwijze
voorstelling z O Heere ! zien Uute oogen niet enz, Ie-
mand zal áogeliik denken, hoe dit vraagsgewiize ant-
woord van oÀreà Profeet , kan worden bógiepeir, toe-
passeliik te zijn op Jehovah's gesprek, rilegens de al-
iemeene boosheid des Joodschen volks , aan den lleere
[edaan ? Het is waar, in den eersten opslag schijnt dit
ántwoord van den Profeet, op Jehovah's redenen , niet
wel te vleijen, lyaarom wii de uitleggers hier dan
een weinig verlegen vinden, hoe zii des Profeets re-
den besl inet die , we]ke de Heere toï hem gesproken
had, zullen te zamen knoopen, en overeenbrengen
I)och, als men ervvil acht opgeeft ; is dit zoo moei-
ieliik niet aandachiigen ! Wij begrijpen het op deze
wiizc : de Jehovah wilde, dat Jeremia alomme , in het
Joodsche land, zoude gaan vernetnen en zoeken, of
hij er te dezer zijd, een koncle vinden en aantrefren,
die waarliik geloofde, en in Jehovah's regten wan-
delde. Nu verschoort de ProÍ'eet zich hier van b[i
den Ileere, ett oordeelt deze naauwkeurige zoeking
en navorsching, naar cenen opregten geloovigen, on-
der het Joodsche volk, geheel te vergeefs en onnoo-
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dig, dewill hij wel verzekerd w'as, dat hii er zoo
cenen, nergens zoude vinden; dat hii nergens eenig
waar gelooÍ', al zocht hii er ook nog, zoo na, zoude
aantreffen I en dat hii met eenen huichelaar, die
maar een uiterlijk geloof vertoonde , (hoedanigen ,er
thans , in het JóodJche land genoeg waren ,) voor den
Heere niet zou kunnen bestaart, dewiil die zag naar
een rraar- zaligmakend- opregt geloof; en dus wil hlj
trier dan, met dre vraagsrvijze voorstelling , o Eeere zie'n
enz, eigenliik di.t te kennen geven : o Jehovah ! zoude
ik volqens IJw bevel, alle de wijken en slraten van
Jeruzalem doorgaan, otn te vernemcn , en te zien,
naar eenen waren geloovigen, die in uwe geboden en
regten wandelt i v'el Jehovah ! hoe zou ik er zoo
eenen kunnen vinden , want Uwe oogen zien immers,
naar een waarachtig, zaligrnakend geloof I z.ulk, en
geen ander geloof zoekt en begeert Gfi ; wel nu, 

_ 
ik

6en verzekcrd, dat er niemand te vinden is, in het
geheele Joodsche land, die zulk een geloof heeft,
èn die openlijk in uwe regten wandelt; en daarom,
verschoon m{ toch van de uitvoering, van ditUrv be-
vel, want het zoude geheel te vergecfs en vruchte-
loos zijn. Gii begeert-, en ziet alleen naar een opregt
geloof , dat de ziele heiligt, en dat weet ik nergens ,

in de rvijken en straten van Jeruzalem te vinden.
Ziet ! op deze wiize , begriipt een ieder nu, hoe deze
woorden van den Profeet , zeer qepast slaart , op het
gene Jehovah, van de algemeene goddeloosheid des
Joodschen volks, tot Hem gesproken had ; hoe h[i
dit gesprek des Heeren en Zline ingebragte klagt,
tegen dat booze en zondige volk, daardoor ten volle
instemt, en gelijk als beaarnt. I)och, hiennede houdt
de Profeet rtu niet op ; ncen , hiy' gaat verder voort,
en vervolgt zijne redcn; hii bevestigt Jehovah's in-
gebragte beschuldiging tegen het goddclooze volk, nunlg
nader, aantoonende de verschrikkelijke verstoktheid,
en hardnekkigheid van dat volk, tegen zoo menig-
vuldige plagen en oordeelen, met dewelken Jehovah
hen, en hun land, van tiid tot tijd zwaarlijkbezocht
had; doch , waardoor zij nog slimmer , verëelder en
onbekeerlijker dan te voren waren geworden ' Gij
hebt ze geslagen, spreekt hij verder totdenHeerernaar
z,ij hebben geene p'ilno geaoeld,
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Qij hebt ze geslagen. ?,oo vervolgt de Profeet tot
Jehovah te spreken, en het heillooze en booze Jood-
sclre volk vóor IIem te beschuldigeni rnaar zij heb-
ben geeno pijn gettoeld. Twee dingen getrrigt hii hier
van het Joodsche volk , nameliik, dat de Jehovah hen
had geslagen, en zelfs verteerd I maar dat zii nog-
tans van die slagen geene pijn hadden geooeld; dat'
zij, niettegenstaande de Jehovah hen dus verteerd had,
evcnwel halstarrig hadden geweigerd de tuch.t aan te
nernen. De Heere hatl hen geslagen narneliik, met
Ziine oordeelen en bezoekingen, die Hii van tiid tot
tiid op hen en hun land had uitgezonden. De Profeet
bedoelt hier in eene zinspeling, de burgerlijke regts-
pleging, in welke men de misdadigers gewoon is met
roeden te slaan en te gecselen, om hendaardoorover
hunne gepleegde misdaden te kastiiden en te straffenl
en lanfs 

-dien 
weg , is het mogeliik, tot beterschap

en tot ihkeer te brengen. Op dezelfde wiize getuigt nu
Jeremia hier, dat de Jehovah het goddelooze Jood-
sche volk ook , wegens hunne boosheid en goddeloos'
heid, met de roede Ziiner oordeelen had getuchtigd
en geslagen I waarmede hii dan niet anders wil te ken-
tter,- gevln, dan dat de l'Ieere van tild tot tiid, dit
heiiloóz.e Joodsche volk, met Ziine oorcleelen zwaar-
liik harl bezocht; dat Hij, als een regtvaardig en ver-
giamd Rigter , hen meermalen had gekastiid, en met
áen geereÍ Ziiner oordeelen had geslagen, even als den
hardnekkigen' koning Pharao, . o_D te_ beproeven, of
zii door dat middel, ook tot inkeer konnen gebragt
worden : eeliik er alzoo staat Jes. V: 25 daarorn 'is

i, toorn"duï H"ur"n ontstolr'en tegen Zijn ttolh; en

Hii heeft tegen hetzelae Zijne hand uitgestrekt ' em

Uíl teáít trít geslagen. Ziet ook Jerem. XIV: 19.

Erí zoo 
"kw"* God h-ier dan met het Joodsche volk' te

handelen , geliik Hii zulks aan het -volk van Israël ,

door hunnJn Profeet Mozes reeds had doen bedrei-
gen , dat wanneer zii van Zijne wegen kwamen af te wij-
ii"r, , "n 

tegen Hem ongehoorzaam te worden, niet meer
wandelendJ in Zilt e regten en inzettingen , dat Hii hen
dan met Ziine oordeelen zoude komen bezoeken , slaan

enkastiideË; en dat had de Heere nu al zeerdikwiils
sedaanl Hii had hen met de roede Z{jner grimmige
íordeelen, van tijd tot tiid bezocht en geslagen; en
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dat niet op eene ligte ' maar op eene zeer strenge ett
harde wijze; want zulks geeft de Profeet te kennen,
met er bij te voegen , dat de Jehovah, dit volk niet
slechts alzoo met Ziine oordeelen had gekastijd en
geslagen, maar zelfs uerteerd, Dit laatste geeft te
l,ennèn, de schadelijkhei<l van deze oordeelen en kas-
tijdingen des Heeren, omtrent het goddelooze Jood-
sóhe 

-volk; de Jehovah had hen daardoor, geliik als
oerteerd,' dat is: merkeliik verminderd in magt en
vermogen I in eere, aanzien , riikdommen , inwoners ,
enz,i zoo dat zij door die oordeelen, grooteliiks in dit
alles waren verzwakt gew'orden, en een goed gedeelte
van hunne krachten, volk, aanzien en vermogen had-
den verloren. Eene zoodanige verteering of vermin-
dering van een volk, is God de Heere doorgaans ge-
woon , voornamelijk uittevoeren, door deze driederlei
soort, van zeer vreesseliike en schandeliike oordee-
len ; nameliik : door hongersnood, door het zwaard
en door pestilentie ; geliik Hii die alle drie aan het
Joodsche volk bedreigt, Jerem. XIV : 12. Behalve
deze, heeft Gocl nog eene menigte van andere oor-
deelen en bezoekingen , die Hij mede gewoon is te
gebruiken, om een goddeloos volk en land daardoor,
át van langzamerhand, geliik als te verslinden en te
cserteeren. 'Alle die bezoekingen, alle die plagen, alle
die vreesselijke en schadeliike oordeelen nu, had Je-
hovah van ti.id tot tiid, dit heillooze en booze Jood-
sche volk, in groote menigte toegezonderr I en daar
mede had Hii hen ru, niet slechts geslagen , en
zwaarlijk gekastiid; maar zelfs grooteliiks beschadigd,
verzwakt en oerteerd ; zoo dat zi.j op verre na, nu
zoo magtig en ontzaggelijk niet meerwaren, als te
voren; want, dit kan hier uit klaarl{ik worden al'ge-
nomen, dat God te dier tijd, eene menigte vanmag-
tige vijanden, tegen hen verwekt had , die tegen hen
oorloogden, en van dewelken zii nederlaag op neder-
laag kregen, in zoo verre, dat hunne goddelooze ko-
ningen gevankeliik van hen werden weggevoerd; de
koning Joahas naar Egypten; en de kouingen Joja-
kim en Jehojakim naar Babel, te gelijk met de aller-
kostelijkste vaten des tempels , geliik blijkt uit 2 Chron.
XXXVI: 3. I)aarom zeide de Heere tot huu Jes. I:
7 , uut aardrijh is eene oerwoesting ; uu)e steden z'iin
net dc* owse oerbrand; vw lq'rd dot vertoaron de
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oreernden in uwc íegenuoordigheid. Ziet ! zoo had
God dit booze Joodsche volk thans ter tijd door Ziine
oordeelen , voor een groot gedeelte , geliik als vertecrd,
en van hrrnnen luister, wclvaart , magt en sterkte
beroofd. JVlaar wat \vas nu het gevolg vgn deze slaan-
de hand des Ileeren geweest ? - \Mas dit volk daar-
door wijzer ert voorzigtiger geworden, engekomen tot
inkeer, bcrouw cn bckeering? Gansch niet, miinc
vrienden ! hoort wat er onze Proleet van zegt ! Gii
hebt ze geslagen en verteerd , zegthiil. maar zij hebben
geene pijn geaoeld ; zíj heltben g'eweigerd de tucht
áan te nernen, Zij hadden geene pijn gevoeld; dat
is : deze gedurige slagen van Jehovah's vreesseliike
oordeelen, hadden op hunne zielen geene de rninste
uitwerking gemaakt, noch .eenige snrart, piin noch
wonden veroorzaakt I even als ecn misdadigêr, wiens
rug, door het ge<lurig slaan met roeden, geliih als
verhard en verëclcl wordt, zoodat hii op het laatst
yan de allerfelstc gecselslagen r geen of lveinig ge-
voel rneer heeft, maar die op zijnen harden hrrid ,
geliik als orrgevoelig aÍkaatsen. Evenzoo was het hier
nu ook gegaan, met het goddelooze Joodsche volk;
zij hadden de gedurige felle slagen, van Gods oordee-
len niet gevoeld; zii hadden zich dezelven niet aan-
getrokken; zij hadden er geene de minste droefheid
over, noch pijn, noch srnart van gehad; integendeel,
zij hadden die oordeelen des }leeren ligt geacht, en
r.e gelijk, als niet eens in het hoofd ge.rlagen I zoo
verre was het er van daan , dat zii door een smarte-
tiik gevoel van des Heeren grimmigheid en oordeelen ,

eenigzins tot inkeer en tot beterschap zouden ziin ge-
bragt geworden ; in plaats van onder (iods slaande
hand te roepen : o ! Il/ee mii , ouer mi'ine breuke !
mvine plage is smarteltjk; zoo hadden zii integendeel
geroepen; dít is imtners eene kra,nkh'eid die ik wel
árlgtn zal ! gelí.ik de Profeet zerlve getuigt kap. X:
19,- ziet ! zoo hard , zoo ongevoelig was dit volk ge-
wecst, onder alle des Heeren slrenge oordeelen, met
wellien IIii hen scdert eenigcn t{jd herwaarts, zoo
zwaarlijk geslagen en bezocht had. Zii hadden dan
geenc smart t geêke piin geaoeld, [Iad des l{ecren
ilaande hand dit booze volk dan geene piin kunnen
verwekken , zoo kon het ook niet anders ziin, of
zii moesten in het midden van alle die oordeelen en
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bezoekingen, nogtans even verkeerd en goddeloos blii-
ïen; en dat was ook zoo I lvant, zoo voegt er de
Profeet vcrder bii, dat zii hadden geweigerd de tucht
aan te nemen. lJet aannemen yaÍr de tucht, is eigen-
tiik rtiet anders, dan dat men zich rloor des Heeren
oordeelen en kastiidrngen , laat tuchtigen en tot inkeer
en betcrschap brengen; geliik Salornon alzoo yer-
maant Spreuken III: II , mijn zoon ! zterwerpt de

tucltt des Heeren niet, en zi,jt ndct aerdrietig ooer
Zijne kastijdin,g. Dit aannemen van de tucht is het
einde of oogmérk van Jehovah's oordeelen eII kastij-
dirrgen I daarom bezoekt en slaat hij de zondaars en
goddeloozen met dczelven, opdat zij daardoor ,ten
goede zouden getuchtigd lvorden. Bven als een Va-
der ziinen zoon , dien hii lief heeft, met de roede
slaat en kast{ldt; hii doet dat met geen ander oog-
merk , dan opdat ziinen zoon , door die tuchtiging be-
ter zoude worden, en hem , zijnen vader, meer zoude
gehoorzamen en vreezen dan te voren. In dien zin
spreekt de Profeet Jesaïas van Gocls oordeelen Kap.
XXVI : 9, daar hii tot den Heere r.egt : want I 'u)an-
neer uwe gerigten op der aarde zijn, zoo leeren de

inutoners der wereld geregtigheid. Doch dat einde,
dat gewenschte oogmeik, had de lleere nu met Ziine
oordóelen en kastiidingen, bii het Joodsche volk niet
getroffen; neen, zii hadden gerveigerd de trrcht aan te
iem"n. Dit getuigt liii daaróm ook zelve Jerern. II:
30, daar Hij dit booze geslacht dus aanspreekt : le
aergee.fs heb ih uwe kinderen gesla'g'en ; zij hebben
de 1uóht niet aangenoTnen. Dc 

-Profeet wil hier dan
rnet dcze beschuldlging, zij hebliàn enz., niet anders
te kennen geïen, -dan dat alle die zwarc oordeclen
en bezoekingen van Gotl, rnct wclken IIri rru sedert
z,ao vele jaren herwaarts, dit booze en hardnekkige
volk geslagen, ja verteerd had, tcn eeneÍnaal vrush-
teloos-, en-te vergeefs geweest waren ; dat zii er in het
aller rninste nief door getuchtigd of gebeterd waren
geworden; dat zii er gànsch geenc geregtigheid uit
[eleerd hadden ; integendeel, dat ?'\i daardoor 

_ 
hoe

l=anger hoe meer van den Heere \trraren afge_weken,
en 

-het hoe langer hoe meer door hunne- goddeloos-
hcid tegen hem-verdorven hadden, zoo dat God tot
hun moest z€ggen Jes, f z 5, uaartoe zoudt gij meer
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esldgen worden enr?,. En wilde de Heeïc, dat hrt
ier nog maar bii had mogen blijven, maar zíet! de

Profeet slaat hier nu nof een toon hooger, en beliidt
voor den Heere, dat dit Ziin volk, niet alleen door
dit slaan en verteeren met Zijne oordeelen niet het
minste was gebeterd, maar zelfs dat het tegen alle die
oordeelen en zware bezoekingen aan, nog veel god-
deloozer, hardnekkiger en verstokter was geworden.
\ilant, alzoo getuigt hii terder: zrj hebben hunne
a,angezigten harder gemoakt, dan een steenr6[s. 

-De spreekwiis van het aangezigt te aerharden, of
harder te maleen, dan een steenrols, is eigenliik eene
beschrijvingr yon de aller grootste onbeschaamdheid en
verstoktheid I wanneer iemand zoo yerre in ziine boos-
heid is gekomen, dat hii daarvan geene de minste
schaamte heeft, maar alle eerllikheid , schaamte eD
schande, getijk als uitgetrokken heeft, zoo dat er aan
hem nu niet meer te doen valt, noch geene zalf meer,
gelijk men zegt, is te strijken. Dit nu wordt omschre-
ven als eene verharding, of hard maken van het aan-
gezigt, omdat het aaugezigt, gelijk als de zitplaats is
der schaamte, waaruit men iemands' schaamte kan
merken, dewiil de schaamte iemands aangezigt rood
maakt. Bn zoo is het schielijk veranderen en rood
worden van iemands aangezigt, dan in sornmige ge-.
vallen een klaar en levendig teekenl vofl a€rra €cr-
bare schaamte , die zoo in iemands ziele huisvest;
daar in tegendeel onbeschaamde menschen, die van
geene eere , noch schaamte meer weten, maar de
schande door zijn, gelijk men zegt, ook zelden in het
aangczigt rood worden of veranderen, die hebben een
verhard en verstokt aangezigt, rtraaraan, geliik het
spreekwoord zegt, geen verbleeken noch verbloozen
meer is I de zoodanigen hebben aangezigten harder als
een steenrots en diarnanten , waar geene de minste in-
drukselen van beweging, schaamte en aandoening,
meer in kunnen gemaakt worden. De Heilige Geest
echildert ons zulke schaamteloozen , arrders wel af , als
die bezitten een hoeren ooorhoofd., dat weigert sch.oam-
tood te uorden, omdat eene vuile hoer, door zich
met alle man schandelijk tc v€rmengen, met dertijd,
alle beweging van schaamte en eerliikheid zoodanig
Lwiit raaht, dat zii de allersshandelijkste dingen hau
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rprekeo en bedriiven, zonder in het minsto daarovor
te bloozen. Zoo was het nu met het goddeloozo volk
der Joden, in dezen tiid ook ; zij waren nu tot dien
trap van verstoktheid en goddeloosheid gestegen, dat
zii van alle schaamte en eerbaarheid, geheel 

-ontbloot

waren, en hunne aangezigten harder gernaa.kt had-
den , dan een steenrots. En dus ziin deze woorden,
van den Profeet hier dan, eeRe allerlcvendigste be-
schrijving, van den allcrgrootsten staat van virstokt-
heid , boosheid en verharding, waarin en waartoe,
een zondig volk kan komen. Zoo lang er nog maar
geringe indruksels, yàn eerlijkheid en schaamte, in
eens zondaars ziel of gemoed, overig ziin, zal hij. ten
minsten nog voor de wereld, zijne gruwelen eenig-
zins. inhouden : )rij zal nu en dan , nog wel eens , met
eenige kleine beweging en aandoening, i.n het hart
Lunnen getast worden, maar, rvanneer dà zondaar,
eens vooral, alle schaamte geheel heeft uitgeschud ;ull hii alle indrukselen van àeugd, ten eenemaal uit
ziine ziele heeft verbannen, dan is alles voortaan te
vergeel's ; dan zijn er geene banden noch koorden meer
{i" dusdanigen zondaar kunnen vast, of eenigzins in
de.n loop liiner gruwelen tegenhouden. En- op die
wijze was het nu met het Joodsche volk; zi.i badden
nu alle eerliikheid en schaamtc, geheel uitgetrokken
en -weggeworpen; zii hadden nu hunne aangezigten
harder gemaakt dan'een steenrotsl en dus viel einu
aan zulken boozen, schaamteloozen en verstokten volk ,in het allerrninste niet meer te doen ; noch plagen,
noch oordeelen, noch bestraffrngen, noch veimanin-
Beni alles was nu voortaan vruchteloos en tevergeefs.
De Profeet voegt er, om de maat hunner verstokt-
heid en schaamtelooze boo:.heid , voorts geheel vol ts
meten, log voor het laatste bij: ztj hebben gewei-
gerd zich te beheeren Over de bekecring zullen wii
thans niet breedvoerig spreken, maar alleèn zeggenl
dat de bekeering in het gemeen,liet anders is,-dan
wanneer een zondaar in ziinen boozen zondenloop,
gestuit wordende, daarvan aÍstapt, en met eene hár-
teliike droefheitl en lecdwezen , over ziine vorige zon-
den, tot den Heere weder keert ; Hem ernstig Jmeekt
orn der zelver genadige vergeving, en yoortaau van
ganscher harte voorneernt, den Heere te dienen en
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te vreezen, en in Ziine regten en inzettingen te wan
delen. Tot zulk eene bekeering nu, had Jehovahdit
goddelooze Joodsche volk., nu zoo menigmaal en zoo
vele jaren lang, laten roepen en noodigen, en hen
door allerhande middelen en wegen, tot-dezelve ge-
tracht tc brengeu; daartoc had Hli hen zelfs met Zij-
ne oordeelen geslagen en r:erteerd,' maar wat wàs
het ? - IIet lvas alles tot nog toe, geheel en al
vruchteloos geweest ; zij hebben geweigerd , zegt Je-
remia , zich te bekeeren,. zii hadden tot op dien hui-
digen dag, van geenc bekeering willen wèten r maar
waren hoe langer hoe onbeschaarnder en onbekeerlii-
ker geworclen ; de Jehovah had Zifne handen den gan-
schen tlag te vergeefs uitgebreid, tot het booze, yer-
stokte en wcderspannige volkl maar zij hadden ge-
weigerd zich te ltekeeren.

Daar sclriet nu niet anders over, dan dat wij deze
verharrdelde woortien van den Profeet, Dog korteliik
zetten en brengen , in hun verband en zamenhang,
met de vorigen. De Prol'eet ,spreeki hier dit alles
noo, bij wijze van een antwoord, dat hij aan Jeho-
vah geelt, op Ziine nadrukkelijke en ernstige beschul-
diging, die Hij tegen het Joodsche volk, in detwee
vorige verzen had ingebragt. Ile Iïeere had aan Je-
remia bevel gegeven, dat hï zoude omgaan, door
alle rviikeu en stratcn van Jeruzalem, endaarnaauw-
keurig toezien, zoeken en vernemen, of hii ergens
iemand koude vinden, die openliik het regt des Hee-
ren deed, een ongeveinsd griloove zocht , met belofte
bijaldien Jeremia maar zoo eenen konde aantrefen,
dat llii Jehovah dan orn dien eenen, het gansche
volk nog zoude genadig zijn, en hen sparen. Daarop
antwoordt de Proí'eet hier nu den lfecrc , en verklaart
Hem, dat hij geheel te vergec'fs zoude omgaa{r , door
Jeruzalems straten en wiiken ; clewiil hij wetende ,
dat Hii, Jehovah niet, dan een \ïaar en oprcgt ge-
loof begeerde, wel rerzekerd was , dat bij niemand
in het Joodsche lancl , nrr een dusclanig geloof werd
gevonden; dat het gansche volk nrr integendeel, op
den droesem hunncr ongeregtigheid eÍl boosheid,
ten eenemaal was verstijÍtl geworclen ; dat zij , in
het rnidden van dcs Ileereu menigvuldige oordeelen
en bezoekingen, met welken IIij hen , niet alleen
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gealagen , maar zelfs verteerd had , nlet alleen ganrch
verstokt en ongevoelig waren gebleven ' maar zelfe to
digr tiid, alle schaamte over hunne gruwelen , geheel
hadden uitgeschud, en openlijk geweigerd hadden,
zich tot den Heere te bekeeren', zoo dat er nu ge-
volgelijk , niet anders aan te doen viel, dan dat do
Heere maar aanstonds de laatste hand aan het werk
sloeg , en rnet dit booze . verstokte , onbekeerlijke en
schaamtelooze volk, eene geheele omkeering en vol-
einding maakte, want dat is zel.er gelielden ! en de
ondervinding van alte tijdon en eeurven, Ieerthetons
zeer klaar, dat de versmading van Gods kastiidingen
en oordeelen , en de verstoktheid en onbekeerliikheid
van een volk daar onder, de waarachtige middelen
ziin, om het verderf Gods te verhaasten, en te ma-
ken dat God eene voleinding brengt, or/er een land
of volk. O! ziet en leerl dat eens aandachtig, uit
des lleeren Woord ! Ezechiël XXI : l3 a/s er beproe-
aing uas, uJat was het toel?,? Zoude er dan, ook
geáe oersmadende roede zijn, spreeht de l{eero ,
Heere? ZíeI! eerst zendt God Ziine beproeaingen
vooraf , door eene menigte van plagea en oordeelen,
dewelke IIij over een volk uitstort, om het te be-
proeyen, of H[i hen langs dien weg ook tot inkeer
èn bekeering kan brengen; maar als dat alles niet han
helpen, dan komt eindel{ik Zijne a-ersmadende roede.
Ziel ook Jes. lX t 12, 13 en Jes. XLII: 24 , 25. Hoa
zoudc dit toch anders kunnen ziin P Want do ver-
smading van des lleeren oordeelen en L.astiidingen,
en. de onbekeerlijkheid van een volk daaronder, is
de allerhoogste en uiterste verzwaring van de zonden,
en eene gansche verwerping van de leatste middelen,
die God tot behoud van een volk gebruikt. I)aarom
moet H[i dan het verderf en de ondergang van zoo
een volh verhaasten. T,íet, Levit. XX-il : 23*2ó !
en daarom vraagt Job, Kap. IX : 4 wie heeft zich
tegen Hem terhard en orede gehad ? geliik dit daq
ook kort daaraan, evenzoo uitgevallen en gebeurd
is; rvant God de Heere ziende , dat de boosheid , en
de schaamtelooze gmwelen, van dit heilloos Joodsche
volk nu tot den hoogsten top waren gestegen; dat de
maat van dczelvc nu. vervttld was , en dat g,*:.,?iine
regtvaardigheid en heiliglreid aan was gelegfire il"t
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zulk volk, naar verdiensten gehandeld en gestraft
wierd, verwekte tegen hetzelve , den geweldigen en
magtigen kouing van Babel, Nebukadnerar , die met
een vreesseliik en ontelbaar heirleger in hun land viel ,
en dat tegeliik met de stad Jeruzalem en den heer-
liiken tempel, geheel en al vernielde, omkeerde en
yerwoestte, en alle de heillooze inwoners met zich
nam, en als slechte en verachte slaven , gevankeliik
voerde naar Babel, ahvaar z\i tcen zeventig jaren
lang, in eene z.eer harde en ellendige slavernii , ver-
vreemd van den God hunner vaderen hebben gez,e-
ten ; en meest allen te zamen, op de droevigste en
rampzaligste wijze ziin gestorven, zonder immer hun
verwoeste vaderland te hebben moqen rvederzien.
I,íet! zoo waarachtig is het, dat de wiize koning Sa-
lomo elders zegt, namelijk Spreuken XXV: I een
tnam die dikuijls bestraft z'ijnde , de neh aerha,rdt,
zal schiel'{k oerbrokem worden, zoo dat er geen

tenezen aan zij.- Hiermede hebben wij den droevigen en rampzali-
gen toestand des Joodschen volks. ten tiide van Je-
iemia, dan ..ru wat nader ingezien. Helaas ! of het
niet dat volk rr.aar alleen in dier voege gelcgen ware
geweest , en dat het niet even eens , ook heden , met
Íet volk van Nedcrland en met ons'allen gesteld
ware ! maar dit moest ons gezamelijk strekken, tot
eeile bittere droel heid dat , al v'at in dcn Tehst ge-
zègd is, van het oude Joodsche volk, ook eveneens
waarachtig is, van het gansche volk van Nederland.
Alle deze stukken en z.aken, moeten ook in der waar-
heid van ons allen getuigd wordert: (l) dat God ons
Nederland heeft geslagen ; (2) dat Hii hetzelve heeft
oerteerd; (3) dat wij nogtans geene p|ne. van alle
die slagen Gods geaoeld hebtten; (1) dat wij tot hier-
toe, ganscheliik hebben geu,eigerd de tuch,t aan te
nerken; integendeel,'dat wii onder alle Gods zware
kastijdingen en oordeelen , nogtans onze aa.nt'ezigten
harder hebben gemaalat dan een steenrots, en gewe,i-
gerd hebben ons íe bekeeren.

t. Itan den morgen zaqen wij de schrikkeliike zonde
en afwiiking van Àerlerland, tot welk eene hoogte
van sciruld en ongeregtigheid rvij thans gekomen , en
allengskens c,pgeklommen zlin; hoe alles gansch jam-
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merliik onder ons TeÍTallen, verdoryelr, en von den
Heere algeweken is ; hoe groot en klcin , jong en oud,
ooerheden en onderdanen, geestelijken en wereldlii-
ken, gezamenliik in den hoogsten graad tegcn den
Heere overtreden , en allen geliikeliik hunne wegen,
voor 7,ijn aangez.igt schrikkelijk verdorven hebben.
Dit is alzoo niet geliefden ! van gisteren of van he-
den, maar reeds van oude tiidcn af I van jaar totjaar
is Nederlands ongcregtigheid, als een watervloed op-
gerezen, en heeft allengskens, aan en toegenomen tot
die hoogte rvaar clezelve nu toe gekomen is. Dit
konde de Heere , die een heilig en regtvaardig God
is, en in Wiens oogen het kwaad een gruwel is, al-
zoo geensz.ins ongestraft laten ; maar Hii heeft dit
Land, orn deszelí's ongehoorzaamheid en tocnemende
goddeloosheid, van tiid tot tijd zrvaar moeten straf-
fen, met den geesel en de roede Ziiner kastijdingen
en oordeelen. Wanneer wij dit eens aandachtig ko-
rnen te overwegen , zoo zrtllen wij zeer klaar kunnen
besperrren, hoe de regtvaardige God op ons en ons
Land , van eenen langen tiid herwaarts, zeer zwaar
vertoornd is geweest, en daarom hetzelve van jaar
tot jaar ook zeer zwaar geslagen en bezocht heeft,
met vele scherpe kastiidingen en oordeelen, Maar
niet alleen heeft God zoorlanig ons Land geslagen ín
den voorleden tiid, maar ooh nog heden rust Zijne
bezoekende hand immers nog zeer r'waaÍ op ons; want
(t) alle die zware en geestelijke oordeelen, die w[i
opgenoemd hebben, leggen tegenwoordig niet alleen
nog zoo op ons, maar neÍnen zelfs dagelijks handover
hand meer toe. O ! wie die maar een weinig gezigS
heeft van de verbrekinge Jozefs, en er niet geheel
blind en zorgeloos onder leeft, moet het niet met
droefheid zien en bekennen , dat Gods hand, in de
z'rryaarste geesteliike oordeelen tegen ons opgeh,even
is ? want 

-ook onze zonden en goddeloosheid zelfs, is
e en zwaar en verschrikkeliik oordeel Gods, naardien
er geen scherper plaag noch bezoeking van den Hee-
re, immer over een volk ziin kan, dan dat de lleere
zonde rnet zonde irastrjdt, en Zijn Geest en genade
van een volk wegneernt. 0 ! dan staat het naarste
cn sclrriklieli.ikste wee yoor de <leur, tvant dal roept
(iotl een lantt of volk toe : utee ! uce lt'un ! als ik

9+
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t,dn hen zal geuteleen z;i1t ! (2)^ maar behalve allo

áI"u'g.à.t.liilie" oordeelen,- komt Gocl-in .Ziinen regt-

vaardËen toórn en grimmigheid, ons land tegenwoor-

à;;-;;t t*aar slaai en bàzoeken, met de roede van

íi*".ft"-.fiike oordeelen' als daar ziil , -geJiik. 
die. van

;"ï;;ilïooge overheden , in den Bcdedagsbrief ge-

noemd wordá: die zware oorlogen-, die reeds sedert

;;;;" jaren geduurd hebben, tusschen de Yoornaam-

.* fiáJ""aheien van Europa, en die zich' hoelanger
"n*-"àia". uitbreiden , en inogeliik L'" dit jaar ' nog

l"tttit t 
"tilt "t en bloedi-ger..zullen ziin dan te voren'

iáï'GJ'ftet niet genad"iglljh verhoedt' Die verslin-

á""a" àotlogeo ziln"ook eeà zwaar oordeel Gods over

lor 
-t""a , ín) wegens hetgene onze comrn'ercie en

"-iítirroorl 
itaatbii reeds geleden hebben ' en nog rer-

áLt- í"u. alle gedaóhten bii staan te lijden ' t91.gi-o.ot

Í"""ru"t van h"et land en deszelfs inw-oners' {A),Wg:
n"n. de schade, die'onze stàat daardoor reeds heelt

?;Ë; io huno" barriere of voormuur ' waarvan de

ià"frt"É,ig" franschen, in het- voorleden jaar ' be-

i.rï"" ""aËre 
plaatsen van minder Sewigt ' reeds drie

voorname sterke vestingen hebben lvegge,noÏtjn,r,rl8'
neliik : fJperen, Illeenen en het fort de Knolrke '
;;iil;-tiiïog bóden in hun bezit houden, waatdoor

;;;;-baïrierË aan dien kant, tegen het ggweld I9t
onie nagtige viianden, aanmerLeliik verzwakt is' ' (c)

Itl.nu.* " dle zu:are kosten, die wii tot onders,teuning

;;r;; ÍontlgeDooten , volgeqs de traktaten ' 
in het zen-

á"o t"" mígtige hu-lptroËpen, reeds genoodzaakl-3ii"

selveest te óalen , en die-alreeds verscheiden mrllloe-

i;;-fu.agen' tot groo-t be-zwaar van ons land' (d)

\4t;*;r t"ï baird oier hand toenenend. get:ao! ,, d?r

ons'iand , zoo het de lleere niet genadig verhindert '
á"1-""tlrng in eenen zeer verderl'eliiken oorlog staat

insewikkeld te worden, als wanneer het met ons \Yel

l"Ei ato."ig en ellendig zou kunnen afloopen '- 
en ons

iuJ "t"t ïpoedig aari ziinen ondergan6 zou kunnen

Lomen, vant het ziet er tegenwoordig meer dan oort

zeer gevaarliik uit'-- ffiJt benËvens heeft de Alrnagtige- God. ons land

van dezen winter , lveder ?.eer zlvaar bezocltt- en g.c'

:1?"ï;'i"',::i:"ï,n;lh"l*ï;,":r!":{'i';i.:ïilï
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ooit te vgren , zoo vreesseliik of geweldig meor ondcr
ono gezien of gehoord is: dat in zoo korton tiid ,
door 

-zulk een zigtbaar oordeel Gods, zulk eeno vor-
bazende menigte van ruud-vee, het gcheele land door
is weggemkt. - lk weet met genoegzame zekerheid,
dat ailèen in weinige weken, alleen in het dorp Zoe.
terwoude, wel drie duizend koe-beesten, van de beste
die in ons land gevonden worden, door de verschrik-
l,eliike pestilentie ziin weggerukt. En dewiil dit zwaar
ooràeel- Gods, thans genoegzaam het eeheele land
door ontstoken is, wat moet er dan niet -eene 

ontel-
bare menigte van kosteliike beesten, alree<ls gestor-
yen ziin ! en de Heere God weet, hoe weinig vee
dns hier te lande zal overgelaten worden, want het
sterft er dagelijks nog even zeer op aan, en de al-
magtige hand Gods is nog hoog opgeheven. \ilat
staan uit dat eene oordeel niet al droevige ellenden
vóor'ons en ons land te volgen! (a) hoe staathetniet
te duchten dat het geheele land haast van rund-veo
zal ontbloot ziin, en dat de landeriien overal ledig
en tot schade zrtllen liggen. (ó) rtrat zal het niet
groot geld moeten kosten, uft andere landen weder
Ë"tt" áo tallooze menigte vee te rnoete;t halen, als
hier in dit land noodig is ! (c) \{ic weet of de lfeere
die nieuwe beesten dan niet wederom in Zijnen toorn
zal wegrukhen; en laten de pectilentiën , geliik te
Toren, jaren achtereen aanhorrden ! (d) Roe menig
huisman zal daardoor niet verarmd, ja zells door be-
dorven worden ! lloe .menig land-heer zal er niet do
grootste schade door liiden ! Wat zal het gemeeno
iand er zelfs niet grooteliiks aan inkomsten door verlie-
zen ! (e) Wat staat er voor alle dc inwoners des lands,
niet een zeer duren tijd, en ander groot ongemak
uit te verrvachten ! Begint men dat niet reeds het ge-
heele land door merkel[jk te gevoelen ? En wie weet
wat nog het einde hiervan zijn zal ! (/) Kan de lleero
niet zelfs die pestilentie , ook haas'. doen overslaan
tot ons ander vee, tot schapen, paarden enz. en ha-
len die ook weg ? (S) J" , kan Hfr Zi.jne hdnd , ook niet
haast uitstrekken tot de menschen , en slaan die ooL
met den geesel der pestilentie, dat er zoo vele, en
meer duizénden menschen sterven, als er nu beesten
gestorven zijn, en nog dagelijks rterven ? O ! is. dit



I
t

tu
dan niet eerl zeer zigtbaar, zwaar en droevig oordeel
Gods, over ons erl olls land ? l}[ag men hier ooh niet
wel zeggen : Ifeere ! Gii hebt ze geslagen, Voegt
hierbij zbo vele andere zware oordeelen Gods, waar-
mede 

- 
ons land tegenwoordig z.oo geslagen en bezocht

wordtl van slechte tijden en neringloosheid, het ge-
heele land door; aerual in lsooprna,nsch'ap, €r Y€r'
loop van allerlei handwerken, die voormaals onder ons
zoo plegen te floreren, en zoo veel rilkdom 9n weJ-
vaart in het land bragten; van zoo vele drukkende
lasten en belastingen, als tot 's Lands onderhoud ver-
eischt worden , die niet alleen duurzaam bliiven , maar
van jaar tot jaar gedurig merkelijk vermeerderd wor-
den, zoncler êenigó de minste hoop van herstel' Yoor
het toekornende. 

- \Maar zal dat eindeliik nog naar
toe gaan gelietden ! biizonder als de Heere ons laat
valleï, in"eerren langtlurigen, kostbaren oorlog? [let
is waar, men t'al zeggen, er is nog geld, en riikdom
genoeg in het larrd ;- inaar (o) het is zeker , dat geld
ór, di-e rilkdom welke er nu nog onder ons is, is te-
senwoordig niet hall' zoo ve'I waardig, dan het te
ïo."r voo-r een honderd jaren rvel zoude geweest
ziin; eensdeels wegens iret algemeen verloop in alles,

dó <irrurte vart alles, en de menigvuldige lasten en

schattingen die er van alle dingen 9p-1.9 brengen ziin.
Anderdèels I wegens de verschrikkelijke verdorven-
heid Tan weelde, pracht en hovaardii , die nu alge-
meen bii kléin en groot de overhand verkregen heef!,
waardoor de lnenschen nu met eens zoo veel geld,
indedaad veel armer z{in dan te voren, met half zoo

veel geld en goed. (ó) En rvat meent gii , dat er
aan ,ló rijkstegoucl-miln mct er ti.id gcen uitputtenis'
en clat een oird' rank schip, met er tijd, niet rvcl
zoo belast en overladen kan rvorden, dat het in den
qroncl z.inkt ? IJe meeste rilkdom van Nederland be-
ítaat enkel in 's tr,ands schulden. Als God nu ein-
deliik , door den tijd, het iand..eens ?.oo zwaar slaat ,
dat het niet meer magtig is, zline schulden of uitgif-
ten tc bctalen, dat met er tiid aI heel ligt zou hun-
nen qebeuren, wat zal er dan rrezen van onzen kos-
teliikin riikdoru; cn 'wat zullen \"ii dan uitvoeren
m"ï onze schoone papieren P - O menschen ! zíet
daE toetr ccnt hier ! cn laten wii ccns onze oogen
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openen, hoe de hand des almagtigen Gods uu togen
Nederland is opgeheven, en hoe IIii hetzelve nu aan
alle kanten slaat, met den fellcn geesel Ziiner oor-
deelen! - Niet te vergeefis stond daar, in het voor-
leden jaar , die schrikkelijke Comeet of staartster,
alle avonden een tijd lang voor onze oogen. Nu zien
wti hedcn yoor onze oogen , o[ dat maar losse, ge-
meene en natuurliike teekenen ziin, daar men geen
acht op moet nemen, noch waardoor men iets kwaads
te vreezen heeft. Gewoonlijk ziin diergeliike teeke-
nen, droevige voorboden van Gods nakende oordee-
len en bczoehingen; en ik vrees zeer dat God ons
deze waarheid nog al nader en verder zal leeren.

2. Maar had God het Joodsche volh, niet sleclrts
zoo geslagen, met Ziine oordeelen; maar hetzelve
ook aerteerd, gelíik wij gezien hebben; o! hoewaar-
achtig moet dat ook niet getuigd worden van ons Ne-
derlarrd. De Heere heeft ons in Ziine regtvaardige
grirnmigheid, ook alreeds merkelijk , en sedert een
geruimen tlid herrvaarts als verteerd. Het is met ons
land gegaan even als met een ziek teeringachtig
mensch. \Mii zijn in eere, hoogheid , magt , yermo-
gen en welvaart, van jaar tot jaar al ongevoelig ver-
minderd en afgenornen ; de klacht van 's Lands voor-
spoed en welvaart, is allengskens grooteliiks verteerd
en yerzwakt;.cr ligt een verborgen oordeel Gods, en
eene verteerende motte in alles , niettegenstaande alle
die verschrikkeliike weelde, pracht en hovaardii, die
alomme in het land heerscht. - Door die hovaardij
en overdaad zelfs a.erteert God ons; daarmede ver-
kwisten wii Zline z,egeningen en voorspoed ; .en zoo
zijn wii nu op den regten .rreg, om haast te rvorden
een kaal, berooíd en geplunderd volk. Met dagelijks
groote vuÍelr op de haardstede te stoken, komt men
haast ten einde van turf en hout. Nu moet Neder-
land, in alle weelde tlomineren, tot dat het zal
rritgedornineerd ziin. Nu moet klein en groot in prach-
tige koetsen rijden, tot dat het alles wederom zal te
voet gaan, en men geen onderscheid meer zal kun-
nen zien tusschen den knecht en den Meester; de
mot teert zoo lang, in het hostelijke 'laken , tot dat
het laken in stuhken en brokken van malkanderen
valt.
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Iltaar,, hoe vcrteert de Heere Corl orts ook niet!
in onzen Godsdienst en geesteliiken kerk-staat. - Q,
wii hebbcn het imnrers vatr dezen dag gehoord, tol
welL eene schrikkelijke ellende en verderf Nederlands
kerk tegenwoordig gekomen is. De zonde heeft al-
reeds bijna alle geest, kracht en leven in de kerk
verteerd, en ons bijna niet anders overgelaten , dan
een dor en uitgeteerd geraamte zonder geest I een
hoop geestelooze Predikanten I geestelooze predikatiën,
geestelooze ordannantiën, geestelooze gelneenten, scho-
Ën eaz. Ziet ! dit alles is ons toegezonden, van de
hand des Heeren I van den heiligen, regtvaardigen
toorn Gods. Dit alles ziin de bittere vruchter, van
onze langdrrrige en onverbeterliike zonden, waarmede
gansch Nederland nu zoo vele jareu, tegerr den aller-
Éoogsten God gezondigd hceft, niet uillende hooren
naaf Z[jne stem, en weigerende te wandelen in Zíj-
ne wegen.

3. Maar, hoe ziin wij , onder tlat alles , toch nu
gesteld geliefden ! o I niet anders, dan oudtijds het
Joodsche volk ! zoo als dezen zich gedroegen ' onder
Gods slaande en aerteerende hand, alzoo doen wii ,
en gansch Nederland tegenwoordig nog even eens. Wii
hebben, van alle die zware kastiidingen en oordee-
len Gods, tot heden toe , nog in het minst 6'eeno
pi'jn gct:oeld. (a) Wii hebben ons des Heeren toorn,
tn alle Ziine bezoekingen, niet eens ter harte geno-
men; wii hebben er naauweliiks eens opgemerkt ,
noch er acht op gegeven. (ó) W{i hebben die slaande
en verteerende hand Gods, tot hiertoe ganscheliik'
versmaad ; v-ij hebben den almagtigen God, tot hier-
toe laten toornen en slaan, zoo veel het Hem 'bo-

liefdc. (r) \Mii hebben er geene smart van gevoeld;
wij hebben er ons niet hartelijk over bedroefd, noch
het rninste Lerouw, oyer onzc zonden gctoond, (d)
Maar wii zi,in, wij allerÍ,, Oygrheden , kerkeli.iken,
geme€nen, jongen en oudeh, even diep gerust en
àorgeloos, tot hiertoe, in onze zonden bliiven le-
ven-. \ilij hebben ganscheliik geuteigerd de tuchi
aan íe nemen. (") Wii haten die tucht en de
'Wet Gods, meer dan eenig ding. (à) Wij houden zo
voor zwaarhoofdige Predikers , voor fijnen en ferne-
laarr ,die veel van tucht èn reformatie, tot bns spre-

I
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Len. (") \trii rverpen de tucht en bestrafling, hoo
langer hoe wijder en verder van ons af , en willen er
niet eens van hooren. (d) Wij maken het, van jaar
tot jaar , al gedurig slimmer en erger ; dat onder ons
vervallen en verdorven is , dat bliift staan, zoo als
het is, en wij ver<lerven alle dagen , hoe langer hoe
meer. Ja wij hebben onze aans'ezigten ook h,arder
gemaakt, da.n. een steenrots. (a) 0 ! Ncderland is niet
alleen , geheel ongevoelig en verstokt geworden, on-
der alle Gods oordeelen, en in het midden van alle
deszelfs ellendcn, zoodat niemancl zich de verbrekin-
gen Jozefs aantrekt, zelÍ,s de vromen, die er nog
zi.jn helaas ! wat ziet men tbij hen eene aller diepste
zorgeloosheicl en verstoktheid ! het is, of er geen
toorn; noch oordeelen Gods, op het landlagen, maar
of alles wel, en zeker rnet ons was. (ó) lllaar het
volk van Nederland is heden, terr uitersten herdnek-
kig en onbeschaarnd geworden in lret zondigen; alle
zonden worden maar openlijk , en vrii uit onder ons
bedreven. Honderden van ongeregtigheden zijn door
tle langdurige gewoonte, hij ons zoo diep in gewor-
teld en ingekankerd, dat zij niet eens meer, 'voor
zonden erkend, rnaar rnet de uiterste onbeschaamd-
heid , het gansche land door gierigllik bedreven wor-
den (c). 'Ja wij spotten nret God , (iodsdierrst , \Moord,
Predikanten, vermaningen , bestraffirrgen enz. ; en het
volk roept : de Heere zíet h,et niet , en de God Ja-
hobs merkt'het niet (d). Ieder irrwoner draagt in zij-
nen boezem een hart, dat harder is, dan ecne steen-
rots I dat door alle Goris bedreigingen en oordeelen ,
en door duizend predicatiën, in het allerminste , lriel
gebogen, noch vermurwd kan worden (e). En bii dit
alles, zijn wii nog zoo verharrl cn onbeschaamd, en
hebben zoodanig een hoeren voorhoold aangenomerr,
dat wii nog vragen durven: welk kwaad hebben wij
toch gedaan ? ieder inwoner denkt van zich zelven,
dat hij wel een deugdeliik goed mensch is; dat hii een
Godsdienstig leven leidt, en dat ziine zonden maar
ligte struikelingen en zwakheden ziin; dat , indien
al het volk in het land zoo leefde, God Zijnen toorn
en oordeelen weldra, van ons zonde wegnemen.

Eindeliik, *ti hebben tot heden toe , ook gewed-
gerd ons {;e belceeren ("). Niemand wil van z[ine
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tondcÍr afstand r.loen I niernanrl .rvii zich daar henen
eohikkcn, rnet zijn hart, tot opregte boete en be-
rouw : noch Overherlen, noch kcrkclijken, noch ge-
meenen, niemand wil een lrand leenen, aan de reÍór-
matie of verbetering van hetgene, sedert zoo langen
tiid , in den staat , in de kerk , in de scholen, in-de
huisgezinnen, in het hart, in het leven en wandel
ontsteld en bedorven is. (ó) \ryii begee4en allen te
blijven zoo als wii zijn, en niet anderJ te doen en te
leveu dan te voren. I)e een legt het hierop. de an-
de ander legt het daarop I kortorn , Neerlaàds lyaar-
achtige praktijk is heden drrs ge worden : ,liever land
r en ziel en alles verloren, dan de zonde verloren I
rliever aerteerd en verdelgrlte worden, dan gerefor-
r meerd en bekeerd te. wor.lenl en willcn de Leeraársdaar
, w'at tegen roepen eu predikerr , zij rnogen dat doen , zoo
r yeel en zoo lang zij willcn ; het is zoo hun ambt en pligt;
rmaar ons aarrbelangende , hetgene zii tot ons spreken,

" 
in den Naarn des llecren , wii zullen naar hen riiet hoo-

Dren- enz.; een deel uitwendige zedigheid en godsdien-
rstigheid I o['een deel schoone gevcinsdhcid, en gcpteis-
r terde Godzaligheid, daarnrede zullen zii zich te vieden
, moeten houden , rnaar mecr, of anders denhen wil daar
rniet aan te doen," - LieL daar geliefden ! dat is
zoo de waarachtige staat en gesteldheicl van ons Land;
eÍr die er anders over oordeclen, die hebben deze
dingen, nog nooit in het regte licht aanschouwd. He-
Iaas ! wat staat hier toch rru anders van tc wachten,
inrlien dit voortaan zoo onrler ons voortgaat , dan dat
ons Land door een regtvaardig oorrleel Gods, alzoo
zekerliik en haastig zal te gronde gaan , en wij altren
te zanlen, eeuwig zullen verloren raken, als er een
almagtig, heitig en regtvaardig God, daarboveninden
hemel leeit? - Ot het is de uiterste dwaasheid en
zinneloosheid, indien wii daarvan nog andere gedach-
ten zouden maken; wij hebben deze waarheid iu de
verklaring, klaar genoeg gezien. O ! of de ontfer-
mende God, dc Vader der barmhartigheid, dien wii
door onze zondeu, zoo lang en schrikkeliik vertoornd
hebben, dan nog hedcn, naar Ziine groudclouze ge-
nade ; ons dit alles eens wilde op het hart drukkó,
en onder ons van den hemel uitstorten , den Geest
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van ware boete en bekcering I dat rvii Hem, ilr clcr
waarheid, met een gebroken hart rnogten te voet
vallen, en wii ons in stofl en assche voor ffem mog-
ten vernederen ! er is voor ons, en voor alle de in-
woners des Lands, maar een eenige weg of middel ,
om den toorn Gods te verzoenen en genade te ver-
lry'erven i oln l,and en Kerk , ziel en ligchaam en alles nog
voor een geheel,bederf te behouden. Och ! dat de Heere
hiertoe Zijnen Geest wilde geven ! dat rvij, met aile
de inloners dcs Lands, <lit eenig middel onzer be-
houdenis clan nog eens, zonder langer verzuimofuit-
stel , rnogten gaan aanvangcn, en metderdaad in het
werk stellen ! hetzelve bestaat hierin, miine vrien-
den ! dat wii alle n gez.amenliik een ieder voor ziin
hoofd (l) eene regte pijn kotnen tegeuoelen van Gods
slaande en aerteerende hand; dat wii oni, van gan-
scher harte daarover smarteliik beclroeven en berouw
hebben, dat wli den fleere onzen God, door onze
zonden, zoo lang en zoo schrikkelijk vertoornd hebben
enz. (2) dat wii niet langer ',ueigeren de t'ucht a,an

te nemen, en Gods straffen, dreigementen, verma-
mngen, wetten en geboden, niet laoger verachtenen
venuerpen I maar tlat wii ons in alle vreeze en oot-
moed, 

-daaronder 
nederleggcn , en ons Yan den Heere

gewillig laten. tuchtigen. (3) Dat wiions onbeschaamd
Loeren voorhoofd, ons hard en steenen hart , geheel
van ons weglverpen , en in deszels plaats een week,
gebroken , nàdrig- en vleesch hart aannemen; dat wii
óns, in ware schaamte en ootrnoed over ollze zon-
den voor God verootmoedigen. (4) Dat wij ons, in
ware opregtbeid, zonder langer vertoeven , van alle
onze zordán, tot God beheeren, Dit laatste stuk
is breeder voorgesteld in nriine leerede orer Ezechiel
XXXIII: 11, ltik'eert u! beleeert u, t)an uwe booze
u)egen ! utant rp&a,rorn zoudt gij steraen, o h,uis Is'
raëls ? Amcn.
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