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Ys. 6. Doch rvij alle zijn als oen onreinc, en alle r,.-
rcgtighedon zijn als eên wegwerpelijk kleed: en wii alle vallel

af, als een blad, en onze rnisdaden voeren on$ heneu wegr
alc een wind.

Yc. 7. "0n daar ir niemand, die Uwen Name aauiocpl,
die zich opwekl , dat hii Uw aangrijpe : want gii verbergt Ur
rangezicble voor otrs, en Gij doet ons srnelten, door bet mid-
del van onzo ongoregtigheden.

Ya. 8. Doch nu Heore, Gij zijt onze Vader : wii rijn leem,

en gij zijt onze poltebaLker , en wij alle zijn Uwer handen

werk.

Yr. 9. lleere weest niet zoo zeer verbolgen, en gdenkt
niel eeuwiglijk der ongeregtigheid: ziet, aanschourt doch, wij 

i
allcn zijn ,Uw volk. . j Bl. 291

XIII.

n O U. XI: 20.

GelijL gerchrevetr is, de Yerlosser zal uit Sioa Lornen, er
zal de goddelooshcden afwendeu van Jakob. . . - 3?Á

xry.

IIOZEA YII:8-ll.
Ys. 8. Epbraim is een koek, die niet is orngelecrd.

Ys. 9. Treemden yerteeren zijne kracht, e4 hii merkt.het
niet; ook is do graauwigheid op hem verspreid, en hij merlt
het niet:

Vs. 10. .Deis zal de hovaardij Israëls, in zljn aangezigtge-

tuigen, dewiil zij zich niet bekeeren, tot den lleore hunnoa

God, roch Hem zoeken in allen dezen.

Ys. ll. lYant 0praim is als eenc botte duifzonderhart. - 253
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BIDDAGS-PREDIKATIE.
utT

J E n E JW I A V[: 8.

Laal u tuehtigen, ,f eraralem ! opdat msne ziel uam {
niet afgetrofrken utorde; opdat fh v niet cíellertoteenc
utoesthetd, tot een onbewoond laad.

_,-._.*F

Onder de groote en heerlijke voorregten, van het Jood-
sche volk,, onder het Oude Testament, lvas dit het aller-
voornaamste, en geliik als de grond en fontein van allo
de anderen, dat God een zoodanigverbondmethen ge-
maakt had, volgens hetrvelk ÍIii hun, tot een Vader was,
en dat zijZiin huisgezin, en Zijne kinderen waren. Iloort
eens, van des llecren zijde! Jerem.XXXI: 9, utail fh
ben fsraêl tot een Yader, em Bphraïm is rnijn eerst-
geborene.. Als ook aan de ziide, van des Heeren volk!
Íes. LXIII : 16 , Gij zijt toclï ónze Ta,der ! want Abra-
ham , die anders hun aller vleescheliike vaderwds, ueet
t)a'n ons niet, naardien hii al lang dood was , en fsraêI
hent ons niet; Gij, o Heere! zijb onzeYellosser! Ita?t
ouds a.f is Uw Naa.m. O! dierbaarder geluk en zegen,
kan een volk niet genieten, dan den Allerhoogsten God,
des Hemels en der aarde, tot eenen Yader te hebben,
en van Hem erkend, en gehouden te worden, voor Ziino
kinderen! want aldaar handelt <le ltreere God, een zooda-
nig volk in alles, rnet een vaderlijk hart en liefde; (t) Hii
bernint hetzerve, gelijk een vader zijn huisgeztn en zj!'ne
kinJeren; zii ziin dan de beminden des Heercn; Ziin
lust is aa.n hun. (l) llii beschermt ze als zi.ine kinderen.
(3) Hii bestuunt en regeert ze, als Ziine kinderen. (ll)
ld:1i moa,kt ze grooten zegent ze, en bewijst hun allesgoeds,
naar ziel en ligchaam. (5) En dat is het nog niet al-



lesl rnaar, als zii tegen Hem, hunnen Almagtigen Va-
der , ongehoorzaam ziin, en naar Ziine stemme nietwillen
hooren , dan straft en kasttjdt IIii hen ook, als Zijne kin-
deren, en brengt over hun, allcrhirnde plagen, oordee-
len en bezoekingerr; en clikwiils zulken, tlie zeer hard en
zn'aar ziin, naar dat hunne rnisdaad en ongehoorzaam-
heid dit vereischt; geliik de llcere zelve dat zegt, en
voor de ooreÍr Zijns volks verkondigt , Psalrn LXXXIX: 3t
enz,: indien zijne kinderen ntíjne wet aerlrtten, en in
mijne regten,niet wandelen; indien z'ij mijneinzettin-
gen ontheiligen , en mijne geboden niet houden , zoo zal
Ih h,u,nne ouertredttngen, met de roede bezoehen , en
hun,ne ongeregtigheden met plagen (6) Maar, geliik een
goed vader zijne kinderen niet kastijdt, met eette grim-
mige toornigheid , om ze te verderven, maar alleen uit
uoódzalielijkheid en rtit liefde, om ze te trrchtigen en te
verbeteren , en hen van hrrnne ortgehoorzaarnheid te ge-
nezeÍr, en om er goede kinderen van te maken; alzoo han-
delt de Heere ook met Zljn volk en kinderen; als Hii
hen, om hunne ongehoorzaarnheid , met de roede Zlinet
oorcleelen bezoekt en stra{'t , zoo doct tlii dat niet in
Zijnen grimrnigen toorn, om hen te verderven, en geheel
te onder te brengen; o neen ! dat wil Zline gelrouwheid
en Va,lerliike lielde niet liiden; maarl{ii iloet het, om
hen te tuchtigen en te verbeteren, en om er nederige en
gehoorzame kinderen van te makerr ; die Iïem, htrnnen

[rooten Vader, zouden eeren en vreezeÍl, Dit is het groote
ëi.ra" of oogmerk, dat de lleere , in alle Zijne tuchtoe-
feningen, met Z{in volh voor heeft. Nirnmer brengt Hii
ZiineÀ toorn over hen, of Hij gerlenkt altiid des ont-
feï.rncns, midden in Zíineníoorn Hab. III: 2. Geheel
'orgoo.rr" cn bezwaarlijk komt de lleere daar toe, dat Hii
Ziin volk en kinderen zoude verderven. Als Hij daartoe

senoodzaakt wordt, rlan wordt llii gezegd een oreemd
ïaerk tc rloen , Jes. XXVIII: 2l , dat Hcm gehcel vreemd
en kwaliik terhandstaatl geliikhet een geheel vreemd
r:n onnatuurlijk werk is, voor een regt geaard vader,
als hii zi.ine eigen kinderen en zaad, zou moeten ver-
rl:rvcn. Neen! midden in Ziinen toorn en kastijdingen,
r,,ept dc llecre Ziin volk en kinderen nogtoe, bidten
.,r,cekt huu, met eene ontfermende, Vaderliike liefde,
ilat zii zich toch van Hem, willen laten kastiiden en
t*clrtigen; en dat zij zich toch, onder Zijne slaande
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hand, van hunne zortden cn ongehoorzaamheid rvillen
laten afbrengen, en zich met ootmoedigheid tot Hem
willen bekeeren. Zoo doet en hanLlelt de Ileere hier
in denTekst, met het Joodsche volk, hetwelk Hii, in
het midden van Ziine oordeelen en kastiidingen, gelijk
als een vader Zijne kindercn toeroept: laat u twchti-
gen ent.- De Heere heeft, door Zijnen Profeet, in de vorige Kap.
het Joodsche volk, hunne zware zonden en goddeloos-
heden , laten voor oogen stellen, waaraan zij schuldig
stonden , en waarmede zij Hem z.oo lang en zoo schrik-
keliik getergd cn vsrtoornd hadden; ja , daar zij tot
hiertoe, nog zoo onboetvaardig en onbekeerl{jk in voort
gingen: niet, alsof zij Gods volk en kinderen, maar als-
oi' zii woeste heidcncn waren, die nooit iets, van den
waren God des henlels, gekend noch gehoord hadden.
Men hebbe maar rnet aan<iacht het vorige Vdu Kapittel
na te zien, ahvaar de l{eere, als in een register, alle
de gruwelen en goddeloosheden <ies ilodschen volks te
zamen brengt en opteit; gelijk de overzctters van den
Biibel, die in den korten inhoud , aan het hoofd van
dat Kapittel , aldus te zarnen trekken , zeggende:
laia,gt oaer dcn grutucl'íj/;en íoestond aan Juda en Jeru-
zalem. I)aarop laat de Heere hun nu, in dit ons Tekst-
kapittel, door den Frofeet bedreigen ,Ziine schrikkeliike
oordeelen, die Hiinu over hen zoude brengen, doorde
hand der Chaldeën, en Ces konings van Babel, dewelke
IIii , met een magtig heirleger, in het Joodsche land zou
duen komen, om de stad Jeruzalem , en den tempel te
verwoesten, en bet gansche land te verderven, en het
tolk gcvankeliik van daar rveg te voeren naar Ba-
bel. l)it groote kwaad stelt dc Heere, oÍ de Profeet
eerst, in het gemcen voor, vers. l, alugt met h.oo-
pett,! enz,, en breirit hetzelve nader uit, in het biizon-
àer vers 2-6, Il; heb wel rle dochter Zions enz. En
opdat de heiligheid en regtvaardighcid r an dezen grim-
migen toorn dc's lleeren, tegen I,i,in vr lk , des te klarer
zoude bliiken, ?.oo mengt (iod hier alweder, tusschen
beiden, de schrikkelijke zonden en goddeloo.sheid Ziins
volks in , waarom hun dit groote, en verderfelijke kwaad
zoude overkomen, zeggende van Jeruzalem, envanhet
gansche land, vers 6 ,7 , in het midden uan lt'aan is enkel
óerdrulaking errz, Maar o! onbegrijpelgkeSet{o.uwheid
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en barmhartigheid Gods, jegens Ziin volh ! midden in
liine heilige grimmigheid , eí regtvàardigen toorn, ge-
denkt IIii nu evenwel nog des óntfermóns ! Ofschoón
hunne boosheid en goddcloosheicl, zoo schrihkelijk groot
'w'asr. en Hiy nu zuike droevige oonleelen, tegen"hen
bereidde, noqtans wijkt Zifne Vaderliike liefde niet van
hen, maar Hii behoudt Ziin teeder hart nog voor hunl
Hii wil ze , orn hunne boosheid wel zwaar bezoeken, en
hen anderen ten exempel stellen; rnaar Hii wil ze nog-
tans evenwel niet geheel verdervenl daarom bukt IIii,
de Allerhoogste God hier nu, in hctmiddenvan Ziinen
heiligen toorn , nog zoo laag voor hen neder I err smeekt
deze, Ziine gruwelijke en booze kinderen, dat zii zich
van_ Ziine Vaderlijke harrd toch, tot' hunne verbetering
en behoudenis, alzoo willen laten tuchtigen en kastii-
den, en Hem tochnietnoodzaken, om 7.íjneziel geheel.
van hen af te trekken, en hengeheel en al te verdelgen
en te verwoesterr, dat er geen helpen noch genezen meer
aan zij I rvant zoo roept de Heere Zijn.volk toe, in den
Tekst: la,at u tuchtigen enz.

\Mrj zullen nrr eerst dit Vadcrliike vermaningswoord
des Heeren, aan Jeruzalem en het Joodsche volk, '\rat
nader rnet uwen aandacht over\regen, en u deszelfs zin
en inhoud openleggen; en dan zullen wii dat wat nader,
riaar den topstand en gelegenheid des tiids, op onszel-
ven en ons land toepassen. Drie zaken onlmoeten wii
hier, ter aandachtige overweging (I) de personen die hier
zoo ernstig , van den Heere vermaand worden; hel is
Jeruzalem. (2) De vermaning zelve, zij moesten zich
van den Heere , hunnen vergrarnden God en Vader,
wegens hunne goddeloosheid laten tuchtigen. (3) Het ein-
de van deze vermaning des Heerenl en de noodzakeliike
aandrang, tot dezen hunnen plígt: opdat Gods ziele aan
hen niet mo6'te a.fgetrokken taorden,, en Hij niet genood-
zaakt worden, hen Ie stellen, tot eene u:oestheid enz. Iloor
Jeruzalem wordt in Gorls Woord verstaan (l) de aardsche
slad Jeruzalem , ziet Jesj XXXI : 9, en Psalm I,XVIII: 30,
om au)es tempels wille te Jeruzalem , zullen U de Ko-
níngen geschenk toebren6'en (2) De eigenlijke inu'oners
van de slad Jeruzalem , of de Joden , die daarin woonden.
ZietJerem. IY:14. (3) het geheele Joodsche volk, dat aan
Jeruzalem verbonden was, en aan deszeli's tempel en
Godedienst ; ziet Ezech. XVI ;2,3 , menschen hdnd maaht
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Jeruzàlem hana gnuutelen bekond, en zogl olzoo zegt de

E e e n e d e r hqir s c h-ar en t of J e r u z al e m. (4) D o or J e r u z aI e m,

rvordt somtifds ook verstaan, de kerk Gods hier op aarde,
ziet Psalm 

'LI: 20. (5) Ooh de verheerlifkte en triomphe-
rende kerh bovenin den hemel, Gal.IV:26. Hierter plaatse
verstaat de Heere, door Jeruzaletm in het gemeen , het
gansche Joodsche volk; -zoo 

die !!qen Jeruzalem. als die
ítt eeheel Judea woonden, de beide stammen Juda'en
Benjamin. En niet alleen verstaat de Heere hier door Je-
rrrr"i"* alzoo in het gemeen, het Joodsche volk, dat
meestal onbekeerd was, en geen aasje ware vreeze Gods

bezat; maar ook die weinige vromen, en bekeerden onder
bet Joodsche volk, die er iog hier en daar gevonden wier-
den, doch die thans , in dit algemeen verval , al mede zeer

zondig en geesteloos leefden, en die zich zeer bedeht en

verboïgen'-hielden, zoo dat zii oP d9 stralen van Jeru-
zalem, zich in het openbaar, niet durfden vertoonen,
om tegen des volks zonden en goddeloosheid, openliik te
getuig-en, en hen in des HeerenNaam, totlekeeringte
íermànunl want zulke getrouwe en vrijmoedige vromen,
warpnerniet; ja zelfsnieteen eenige, alsbliikt uit het
vorige 5" Kap. vers I enz. Daarom zondert de Heere hier,
de Ëeinige vromen, dio er in dezen tiid, no-g,onder het
JoodschJvolk waren, dan ook niet uit, geliik hi.i an-
dere wel gelvoon is te doen; maar Hii behandelt hen hier
al, op eene en dezelfde wiize, met het geheele volk-, als

die ailen gelijhel[ik, GodÀ toorn 91 oordeelen haddcn
verdiend, ón 

'daaiom allen geliikeliih , Gods vermanin-
gen, om zích te laten tuchtigen, noodighadden. Had-
áen de vrome en Godzalise ioden zich getrou\Y ' naar
hunnen pligt en staat, voor den Heere- onderscheiden; en
waren zii openlijk, voor de zaak en den Naam des Hee-
ren uitgèkómen; de Heere zou hen dan nu ook , van dQ

andereri onderscheiden hebben, en hen over hunnen

iiver, en getrouwe Godzaligtreid, in het bijzonder getroost
Ëebben; 

-*"at nu stonden zii, wegens hunne gee-steloos-

heid, benevens aI het andere volk, zeer schuldig voor
den Heere, en deden hun pligt niet , als Gods vrome
en bekêerde volk betaamde; maar hielden zich, uit vreeze
en zondige moedeloosheid, bedekt. en _verborgen. IlSg'
om laat hen de Heere hier nu ook, in het verborgen blii-
ven, en maakt van hen, geene biizondere melding ' eYen

alr of zii er niet lvarerl, inaar behandelt hun, en el het
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andere volh even eens: Gods oordeelen zouden, zoo wel
over hun komen , als over alle de anderen; d" É""rL ,oo
hun uiterliik, niet verschoonen; maar heí zou hier toe-
gaan, gelijk Salomon elders zegt Pred. lX: 2, eenerlei

-utederaa,art den. regtraardígen, en. den goatleloozen.
Dit is ons eene lecrirrgtlat, áls de vromen"en Godzali_
gen willen, varr God geëerd, geprezen, en van de eo,:l_
deloozen onderscheiden wordeá, aut ,ii dan zich ,elicr, ,
door een vroom en Godzalig leven, ook moeten ona"r-
scheiden van de goddeloozeà; en dat de trIeere tru" n"-
trouw, in hunnen pligt moet vinden, als Hljkomt, im
Ziine gerigten tegen een land of volk uit te ïoere, j 

"rr-ders wil de Heere hun, met de groote meniste . uiterliik
!p eene-wj.ize b_ehandelen, getjk wij tlarii". ,i"r,,'in
het Joodsche volk.

Maar laat ors nu eens hcoren, des Heeren ernstise
lermanjng aan Jeruzalem ! ÍIii wil, dat zii zich 

"o,l 
l"o-

ten.tuch.tigen! Dat woord tuckiigen beteekent: (l) onder_
utijzen, leeren enz. Zie Fseirn"XvI:7 , zelfs'bti nacb
te, onderwijzen mij nr.iinc nrcrcn. En Spreíken"XXXI:
l_a de last, dcarmede Ziine moeder hent'ontlerwees. (21
Tuchtigen, kastiiden, bóstraffen enz., hetrv"lk au" J"1
der, op meer dan eene wiizc geschiedt: of cloor ryoor-
den, als men iemand met"schópe woorden bestraÍt, en
doorhaalt enz. Ziet Spreuhen 'XXtrX : lg, cen *"á"1*
zal door de woorden, niet getuchíigd worclen. En Spreu-
ken IX: 7 ,wie den spotter'íuchtigtieha.*lt zich s"lràncli:
en-die' de_n goddeloo:en. bestro/t, scltundxlekl.e. llaar
ook .beteekent het rroord , etn íuch!ígen oí'kastliden met
straffeu,- zegen_en oorrieelen. Zict"psalm XCiy, 10,
zoude die de l[eidcnen. tuchtigt niet strafen? Salomon
$^ree51 taneene tu,chti6'i,,g deí bocijen Spreuken VII:22. En de lleere trertíei{_t Ziin voïk te trichtigerr, ."i
eenwee, Hoz-ea VII: l Z, {J, Ii;, zai :e luchíise"n. eeliik
ge.hoor.d ,is , in lt,;mnc uergaclering. i tace'hun'!"*ínt
yij zdjn ogn myj ol gezworóen. Aïs men dus de betee_
lrenis van het woord, aanrlachtig oyerweegt, zoo worden
wij gewaar, dat hetzelve, als áne opktiámende betel_
kenis heeft, Dáêr de personen of voorwerpen, lvaar-
omtrent het wordt gcbruikt, en die van onjgctuchtierl
worden. (I) -De eerstc tuchtiging geschiedt, .Jóor midd"el
van zachte lceringcn, en sti"lle- àtdertaijziltfrê?xr als de
gemoederen teeder ên buigz.aam ziin , en ái| niit, of wei_
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nig, in het kwaad verhard zi.in. (2'1 I)e tweede tuchti-
ging geschiedt, door midclel van horde woorden en scher-
po bestra/fingen , als de gemoederen reeds zoo ver, in het
kwaud verhard ziin, dat zii niet luisteren, naar eene
r.nchte vernraning en onderwijzing. (3) Maar de derde
wijz.c van tuclrtiging geschiedt, door middel van harde
rlra.ffen, sla,gen , ko,sttjdingen, en wordt Ían ons dan te
vork gesteld, als wii te doen hebben, met ongehoorza-
rïro, verstokte en stoute mensohen of kinderen, die
nunr de twee eerste manieren van tuchtiging niet vra-
gen, maar rvelke die versmaden en verachtenl deze moe-
ton van ons , door harde middelen, en gevoelige tuch-
tigingen , tot reden gebragt worden. Nu, op dezelfde
wijzc, is de I{eere God ook gervoon, rnet ons menschen
hin<leren te handelcn. Hif begint Zijne tuchtiging altiid
ocrst met leering en onderwijzing; Hii laat hun Ziin
(loddetiik \ffoord op allerlei wiize behend maken; I "ij
rtclt hun daarin voor oogen, hunne zonden en hun ver-
tlocmeliiken en rampzaligen staat; Hii vermaant hen, tot
wnre boete en berourv; Hij stelt hun voor oogen, den
wcg der zaligheid, in Ziinen Zoon Jezus Christus , en
ondcrwijst hen van Ziine genade, en van de belofterr des
lloiligen Evangeliums , en zoekt hen, langs dien rveg,
tot een ootrnoedig geioof en ongeveinsde bekeering te
bowerken. Maar, als de menschen naar zoodanige on-
dcrwijringen, err vriendelijke tuchtigingen des lfeeren,
nict willen vragen; als zii daarentegen blíiven voortgaan
on volharden in hunne zonden en ongehoorzaamheid,
cn z,ich weigeren tot God. te bekeeren , dan vangt de
llccre aan, hen op eene harde wijze te tuchtigen, door
nchcrpe bcstro.fingez en bedreigingen; dan stelt Hii huu,
hunnc ongeloovigheid, verstoktheid en onbekeerlijkheid,
rnct grooten ernst voor oogen I en bestraft hen daaroyer
zeer scherpelif k , en betlreigt hen, met Ziinen vloek ,

toorn, zware straffcn en oordeelen , indien zij in hulr-
nc zonden rvillen blijven voortgaan, en rveigeren zich
tot llem, met hrrn gansche hart te bekeeren. Maar ,
uls clit allcs evenrvel niet helpt, en de Heere daarmede
niets vordert, dan komt IIii eindclijk den zondaar te
tuclrtigerr, en te kastiiden met de roecle Ziiner oordeelen;
rlnn brengt llii allerhande geestelijke en ligchameliihe
bczockingeÍr oyer tren, cri cloct hun de bittere smart daar-
vnn gcvoelen; eyen als ccrr vader zlin oneehoorzaarn, eÍr
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rvede,rspannlg kind, mer harde slagentastiidt, of hfihetdaardoor ook tam, en ootmoedig mogt ma*ken. Ji, deHeere laat den zondaar dan nog"al zriaarder .t.ur"o "ioordeelen.bedreigen; ja , mer e"en geheei t"a"ii ""'"r"dergang, rs_het zake, dat zijhálstarrig bliiven, enwei-
q,.l"o, naar .Hem te-hooren. En zulks íoort ttql'a;; ";tover hen uit, als Hii niet anders met hen tó' 

"eat 
láriraken. O ! droevigë en beklage".ru"*.tig";;;il ;;;die allergoedertiereádste en baËrharrig.t""VJ;;,' ;i;d.""Lroept: grimmigheid is bíi rníj"niet, rJ;"k;

Erratte-we-gen, en_harde handelingen, van de zondaars
genoodzaakt wordt, en dat zii lËver van Hem, voor
gglwig willen 

-verdorven en velnield worden, àá 
"á"iZiine stemme hooren, en Zijne zalige gunst en genade,

yo?l "9"*jg genieten.. En-eve_n, op iooda"igu";ii;,
hadde de lleere ng 9ok gehandeld ,' met t ut "looár"tá

Ël'; ,l!l tiil ïï,#l, $l;#:', "Ëii il::"ï :ïi;"'"";;""j";
zeer zachte en vrienderiike wijze,'met rt"n áuí."nu"l
gen of begonnen, Maar'helaai'! aat nua *"i"i* kï;;;
h3lnen op het .gemoed , van zoo een onbeke;rllik;;;;':
*okt volk; zii hadden op dit woord en onderwiis des
Ifeeren, zeer weinig acht'geslagen , maar waren al meer
€n meer' in hunne zonderivoor"tgegaan. 1zy n". r,aá-êratoen beg_onnen hen te tu-chtigerï, ï"t J"íruri;-;;r;;
mingen, bestrafin{en,-en bedráigingen, over hunne zon-
denr 

.lvets.e ltll van_trid tot tiid, door Ziine dienaren, do
Proteten, aau hun liet doen, geliik wij'dat, uit der Fro-
feten.prediking_e_n vernemen ï.orl.ruo." M"", ook à"r"
tuchtigrng des Heeren, had weinig 

-kunnen helpen; hoà
ernstig en !.rachtig, 

-hoe menigvuïdig en aanhL"dánd ,hoe Dewegelqk en ontfermend, de Heeró ook in de.ur, *ur-
T"t hen. gehandeld had ; het wqs maar alleen -;;;;3i
9uo moriaan gewassêhen; het Joodsche volk *?;k-;i;
hoe- langer ho-e- meer van'den Heère af , tot urr"rh"náu
zonden en goddeloosheid, en wilde zich van G;,t, i;il;niet laten-tuchtigen. (l)) Dus was cle }Ieere-lreri;i;à;:
liik- dan ho_me-n tuchtigen, met de roede ziiner ooi_
deelen, en had hen van-tiid tottiid geslagen,"u.-r*"",
bezocht , beide met ligchàmeliike'",r" g""Ët"liik; t;r;;-
kingen, zie-t k?p.V 13, o Heàro! zi.n uue oogen niet
naar waarheíd? enz. Gods tcorn en oordeelen fr'uaa*-"i
gebrand tegon Juda, en tegen Jonrz.alem, oná", á",".
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gcring,. van den vromen koning Jozia, onder wierr Je-romia heelt beg.onnen re profeteïe. t *u"t orr"r,oár, roiËro,o gg? biizonder- vroom koning ryás , en zoo grooteliiks
arDeldde , aan de hervormirrg en bekeering des iolks, zoábloof des Heeren toorn nogtans, tegen Jucl"a branï;;, ;_
f,,:"'Ï "f"*ï J ï'ïxïilË # :" nn-l nn jr":lx, ;[
flr_gul,_en oordeelen Gods, almede 

"iot'gàÈ"i";';;;:rton; niettegenstaande zij zulk .een iiverigËn 
"n cáa"ai-

fi 11, 
j'|il:,ï 

"ï"ift , Xiïlï'ií #,',1:h. fyJlf'*ï
ï"'.ii.ï:ïl'iil,i'dil"'dïï":ï'ri:"ïH,,ïJ:ïï"ï;"J:Ja., IIlj zoude hen, in Zi.inen grimmigen toorn, eindeliik
f,onool vcrderven, en_te onder brengen, indien zii dánnog.blovon weigeren zich te bekeere'n;-á;;;i;;ir, tïitntt ltier, en srneekt hun, dat zii zich'toch 

""n.nuul-*Jl_lom, wilden laton tu-chtigen, zcggen,le: lnat u tu",iíii"rl.
J c r u t a I o m / D a a rm e d e v e"r r n a a n rï" È 

" " 
r; ;;;i;;' " 

íi", "":liik, dct.rii :igh zelven alz.oo, gut""f 
"o"à."-rïaà.Bïi,gon, ondor Ziino regtvaardige o'ordeelen, 

"*ri;h;;;;-onoor loo zourton vernederen, dat Hii Ziineincleof onr-
morlr.namof iik hunno bckeerirrg, daardïorË 

"a" 
f"."f["ï,r'odtt Uod hior dan al dit volgende van hen v,,rdert:

(l) ,rlrt rii trrch allo dis zware íraffen en oordeelen, àiurlr lleorn nu oyor hon bragt, en verder d,,or de--hanï
dor lonlngr vrn llabol, o"uï hen brensen zoude- als rpor_
v'rdlgo on hiligo kartiirlingen rvilden" 

"rkcrrnen , 
-ái" 

?if
flpj n.l],no trngrturipo ongohoorzaamheid 

"n 
gódd"l,oo.lntlor oïlt :loh hrrldorr vorwaht, aln lrcbbende"den Hee-tcr^ hunn6n (iod, ru,r rchrilrlài;i-['mct hunrre zonclen

il'i'i{jjiil,ii'ii:fl t;i[ï'[iï,i'ïi,,iïï,::";*:*?ïïï
ntlllfholrl..an.-ro;tvurrrliglroirl, Liutl rco wirie de H!e-
l1:..,1..1 lll.l,,Zilnutr ro6tvaarrligcn toorn en oordeelen,
tou(lott lrlllqile. olr clhonnolr, dat alles, ", ,roo *uuit€nuonrt to lrnbborr orr woardig to ziin. í2) Dat #i. oo_rlor,hcl rrnartalijk Fovool, ,io Zilri'""tri"n"í;;; 

";ooÍ(toclon, routlelr komen, tot egn srnarteliik berouw_
rohoalnto on hartoliihc droef treia o"u, f,r-"ii; ;;;:
lvuo.rmodo zij dcn lleere, hunnen soede.ti;iu;;;:
nadigon God, zoo schrikkelijk vertóornd U.aj"", i"ttU qaarom, o€no opregte belijdenic zouden doen, yoor
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Zijn aangezigt, en zich daarover alzins vocir Hern zou-
den vernederen, beklagende htrnne zonden, en diemet
diepe schaamte betreurende, uitroepende, zoo als er
staat bij Daniël lX: 5, enz. utíj he[tbengezondigd enz.
(3) Dat zii zich, onder de kastiidende hand des Hee-
ren , met stille ootmoed en verslagenheid, zouden on-
derwerpen, dragende Zijne oordeelen zonder murrfiure-
ren; die hourlende voor Vaderlijke kastijdingen, ten hun-
nen besterr enz.; dat ziizoutlen zeggen z ik zal des Hee-
ren grarnschap dragen,, wunt ilt, heb tcgen Hem ge-
zondigd. Micha VII: 9. (4) Dat zi.i zich zelven , met
een hartelijk berouw en leedwezen htrnner zonden, ge-
heel zouden werpen, in de slaande hand des Heeren,
en Hem , met een opregt en standvastig geloof, om Ziine
Goddelijke genade, en grondelooze barmhartigheid zou-
den aanroepen, dat Hii hen toch niet wilde verderven
en uitroeijen, in Zijrren toorn I maar dat Hif , in Ziinen
regtvaartligen toorn nog wilde des ontfermens gerlenken,
en vergeven hun uit genade, alle hrrnne zondenen on-
eerestigheden , en verzoenen zich weder met htrn, en
ïe.tó.rËn hen weder van Ziine slaande hancl enz. (5)
Eindelijk , dat zij door deze tuchtiging des IIe eren, een
opregten haat en afkeer tegen de zonden zouden hrii-
gètr,- en zich daarvan, door Zifne Goddeliike genade,
èn hulpZijns Geestes, geheel zouden bekeeren, verla-
tende hunne vorige zondige .tregen, en zich begevende,
om <len Heere, hunnen God , van ganseher harte lieÍ'te
hebben, te eeren , te yreeren , en in alle Zijne heilige
regten, en inzettrngen te wandelen, gelijk Hii huu, in
Zifne Wet geboden had I want dit vras het, dat God
van hun verzocht , en lvaartoe Hij hen nu krvam'werpen,
in de smelthroes der ellende, orn al clat booze en vuile
schuim der goddeloosheid, van hen af te schuimenl daar-
om riep Hij hun toe Kap. IV: 14, wascht uu hart aan
booslr.eid , o Jeruzal.em ! opdat gij behowden u,ordet; en
vers 1 en 4 , zoo gij u bekeeren zilt fsraël , spreekt de
Heere, beheert u tot )lI'{ ' besnijdt u den Eeere ! em

doet ueg de aoorltu,id uwes harten enz, Ziet daar !

op zoodanige wiizc wilde de Ileere, dat Jeruzalem zich
zoude laten tuchtigen, onder Zijne slaande hand.

En dic vermaning doet de lfeere nu in het alge-
meen , aan het Joodsche volk, aan geheel Jeruza,lem ;
het is: laal u tue htigen, o Jeruzalem ! Een ieder t'icrd dus
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vermaand, yromenenonvromen, jongen en ouden, rij-
ken en armen . grooten en kleinen, overheden en onder-
danen , geesteliiken en rvereklliiken; zí.i allen , zonder
onderscheid , moesten zich zoo laten tuchtigen ; want (l)
zij hadden algemeen, tegen (iod gezondigd , en zwaar-
liik overtreden; niemand was hier onschtrldig. (2) íiods
toorrr was tegen het gansche volk ontstoken, en Ziine
claande hand lag op een ieder. Niemand zourle hier vrii
gnnrr. (3) God rvildc hun aller bekeering en zaligheid;
llii wilde hen allen kastg'den, als Ziine kirrderen, opdat
?.ii zich allen , voor Hem vernederen zoudbn, en Zijne
genade zouden zoeken. Het is dan, alsoi'deHeerewil-
rlc zeggen : o Jeruzalem ! clie zoo zwaarlijk tegen Mii, den
Iloore gezorrdigd hebt, en Mli door uwe gruwelijke en
langdurige bcosherd, zoo schrikkelijk beleedigd en ver-
toornd hebt ; laat rrrij nu toe , dat ik Miinen regtvaardigen
toorn ovel u br:nge, e;r miine grimmigheid over u
uitrtorte I O ! laat u nu toch, 'ran mij tuchtigen en kas-
tijrlon I tóg u nrr toch , in cen -,vaarachïig berJuw en hei-
ligo vorbrokcnhcid des harten, onder mijne slaande , en
bor,ookendc hond neder ! draag nu rnet geduld rnijnen
toorn I .bcliitl I beliid toch nu u,ve zonden ! verneder u
voor miin aongezigt ! vel mij toch te voel ! smeek mii om
g6nodc, on bckeer u tot mij , nret uw gansche hart !

ó Joruzalorn ! laat u rtu ioch tr:.chtigen ! enz.
[n riot ! rlozo crnutige verrnaning des lleeren aan Je-

rutalom, komt onr hior nu voor, als ecne laatste poging"
<llo God nog gobruikt en aanwendt, tot behoudenis van
hal Joorlroho volkl oln oon laatste hulpmiddol, datHii
hun, lrt Zijno orroirrtligo barrnhartigireid voorschrij['t, waar
made tif httttnntt gehoolon ondorgorrg ón verderf, nog
mollOtt voorltotn€tt, ntt llottt ttiot rtootlz.aken, do,rver-
dolá onbostvaarrliglroitl, ott ttrrrltotttlcn<lc onbckeerliik-
hokl , ottrlnr '/lijrrn hoiligo oorrlcelon, orn Zijn hart, ge-
heel on nl vntt hnn nl trr trokkcrr, crr hen, in Ziinen
grlnrrnlgnrr toonr , gnlrool te vcrrlcrven en te verwoestenl
lvanl urrr vnrklnnrt lrulr rlc lleerc hier dit zelve: laat
t luohliqon ,lorttzu,lom ! opdut mijne ziele niet na,n u
atllolrokh,n ruttrdc.

Mnnr laut ons nu ook verder hooren, hoe de Heere Ziine
Torrnarringen err rlc geëischte pligt, op het gemoed des
Joodrclx:rr volks aandringt en vastrnaakt ! - Iaat w tuchtd,-
gon, f,ogl llg, Jeruzalan ! opdatni.jna ziele oanu ndet
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qlgetrokkenworde. Ilat God hier van Z,ijne zieleepreeht,
moet Tan ons niet eigenliikverstaanworden, alsàf God
eene ziele had, gelijk rvij menschen, God is wel een
zuivere, en allervolmaakste Geest ; maar Hij heeft nog-
tan$ geene menschclijke z;icl- Doch wii weten, datIIff,
de Heere, zich zelven, , Zi,'n gansche Woord door, op
eene lage,, mènschelijke wiize', aan ons beschriift en
voorstelt, ten einde daardoor, ons klein en zwak ver-
stand te hulp te komen, om ons eenige kerrnis van Hem,
en van Ziine Goddelijke deugden en werken toe te bren-
gen. Indien IIii alleen met ons sprak, op eene God-
del{ike v'iize, zoo zouden wii arme menschen , niets
van Hem verstaan kunnen; maar nu komt Hii ons door-
gaans te gemoet, en spreekt met ons, opeene mensche-
liike wiize, op dat wii Hem alzoc eenigzins zouden kun-
nen begrijpen en verstaan. \Manneer God dan tot ons
spreekt van Z,ijne ziel, dan moeten wij daardoor God
zelve verstaan , -aangemer\t, _in eenige bijzondere eigen-
schap, van'Liin hoog, aanbiddeliikwezen, hetwelk met
zekere eigenschap, van onze mensoheliike ziel, eenige
overeenkomst heeft; geliik bij voorieeld Lev. XXVI: 1-1,
cn ih zal m,ijnen tabern,,kel in het midden uan u, zetten,
en mijn,e ziele zal aon w niet ualgen. Daar beteekent
Gods z,í,ele Zifn heilig mishagen en afkeer, dat Hii van de
zonde, en van hen, die ze bedriiven heert, gelijk wii
menschen , met onze ziel eene walging, en mishageÀ
aan iets hebben. En dus wil de Heere daar, tot Zijn
volh zeggen, dat llij geen afkéer,nochmishagen,maàr
een lust en behagen aan hun zoude hebben. Zoo ook
hier in den Tekst ; daar beteekent Gods ziele Ziine liefde
en genegenheid, die Hij voor Zijn volk heeít; gelilk
wii menschen, met onze ziele beminnen. en liefhebben.
En dan is de zin, opdat miine ziele , dat is , m,$ne
liefde en toegenegenheid Q)an u niet afgetrohkenuoide,
en niet geheel in haat en toorrt verandere. \Mii moe-
ten weten geliefden ! dat de Heere God, Ziine ziele of
toegenegenheid kan zetten, op een volk, en dat zelve
eenen langen tijd kan beminnen, zegenen, besctrcrmen
en weldoeÍr, op allerhande wiizen, zoo lang zulk een
volk Hem wederom blifft beminnen, eeren en yreezen.
Illaar , indien zii tegen den Heere. hunnen God , ten
uitersten wederspannig en ongèhoorzaam ziin, en niet
ophouden , T,$ne goedertierenheid en líefdc to versma-
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don, en Ziine genade en lankmoedigheid, alzingtever-
achtèn ; ja , als zij ganschelijk weigeren ' naar de stem-
me des Heeren te hooren, en zii zich op geenerlei wijze
van Hem rvillen laten vermanen, of doorZijne oordee-
lcn zich laten tur:htigen; maar als zij zich geheel boos
en onbekeerlijk, tegen den Heere blijven aanl.anten I
dan kunnen zii l{em zoodanig, in toorn en grarnschap
ontstehen, dat God geheel, of eenigermate Zijn hart
of genegenherd, van hen .komt af te treLken , en op-
houdt hen langer op die wiize, alseertijdstebeminnen,
te zegenen, te helpen en te beschermen; ditmaaktdan
wel geene verandering in den Heere, als of het zoo
met Hem ging, als met ons menschen, die zeer veran-
derllik en onbe'tendig ziin in onze liefde; neen geens-
zins ! God, de Heere handelt hierin altijd, geheelhei-
lig en volmaahl. Wij moeten Ziine liefde en genegen-
hóid voor de menschen tweezins aanmerken: of eene
gemeene, of eene biizondere lieÍde. Ziine gemeene liefde,
gaat over alle menschen: over een geheel yolk, hetwelk
llii wil zegenen en goed doen, en die IIii op zoo een€
wiize arbeidl. om tot FIem te bekeeren; maar Zijne bii-
zondere liefde in Christrrs, gaát alleen over Z[ine kin-
deren, alle ware bekeerden en geloovigeir, met'welken
Hij Ziin verbond, tot in eeuwigheid heeÍt gcmaakt en
opgerigt. Wanneer Gods ziele nu, van een volh wordt
ajgetrókhen, dan moeten wli dit aldus verstaan, (l) in
<ipzigt van Ziine gemeene lieide, waarmede Hii te vo-
rèn , een geheel volk omhelsde en beminde, en hen uit
dien hoofàe alzins hielp en zegende , gee.t het dit te
L.ennen, dat God zich, door de goddetoosheid enaan-
houdende onbekeerliikheid van zoo een volk, daartoe
laat brengen , dat Hii ophoudt de rritwerking van 7,iine
liefcle en genade, aan zoo een volk meer te bewiizeo
als te voren ; en dat llii hun nu meér doet gevoelen,
het schrikkeliike van Ziinen toorn cn heilig ongenoegen
dat IIii tegen hun heeft r pgenornen, wcgens hunnezon-
den en aánhoudende goddeloosheid; zoodat, in plaats
van hen meer zos te zegenen en wel te doen als te
voren, toen Hii nog hoopte en wachlte op hunne be-
keering; tlij hen nu, in Ziinen regtYaar(ligen toorn gaat
straffen en geheel verderven. Nogtans laat IIij daarom
Zijne lielde voor hen rriet varen, dic l-liite vorenhadl
cn H1i wordt omtrent hen , niet wezenliik verandcrd '
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op eene menschelijke wijze; maar llii kan hun Ziine
liefde, welke llii voor hen heeft, nu nietmeerbetoo-
nen , nademaal zii die nu geheel versmaden en verach-
ten; en zoo moet God dan nu, Zijnen schrihkelii-
ken toorn en wraak, tot hun verderf uitvoeren, hoe
lief llii hen anders ook mogt hebben, indien zii llem
nog maar wilden eeren en vreezen, en zich van Hern
laten tuchtigerr en kastiiden. Gelijk bii voorbeeld een
llegter, die de kwaadcloeners, docr zware straffen, moet
verderven eÍr ter dood brengen; niet om dat hii hen
haat, eÍr getrcel geene menscheliike lielde en medelij-
den met herr hceft, maar omdat hij hen wegens hun
kwaad, nu regtvaardig moet straÍferr, al heeft hij hen
anders nog zoo lief. (2) V/at nu aangaat Gods biizon-
derc liefde, voor Ziin'uitverkcren en geloovig volk,
daaromtrent is het alclus te verstaan, dat Gods ziele of
genegcnheid, ook van hen a.fgetrol;ken utordt, als de
IJeere Ziine liefde vcor hun, voor eenen tiid als het
.tvare , aan eene ziide stelt, .om plaats te maken voor
Zijne straffen en oordeelen, en voor de uitvoering van
Ziine heilige oordeelen , die llij over hen heeft gebragt
wegens hunne zonden en onbekeerlijkheid. Even geliik
een vader die ziin ongehoorzaam kind , strengeliik zul-
lende kastijden, dan zijne genegenheid en liefde voor
hetzelve, eenigzins als aan een kant stelt, en hetzelve
zoodanig behandelt, als hadde hii voor hetzelve geen
vaderli.jk hart of gerregenheitl meer; maar als ware alle
zijne liefde in haat veranrlerd ; rnaar nogtans blijft de
vader zijn kind irr dcn grond lieÍ'hebben, hoe hard hii
ook genoodzaakt is, daar rnede te moeten handelen.
Alzoo blijft ook Gods hart en genesenheid in dcn grond
onveranderlijk voor Zijn volk, ook dan, als Ziin hart
van hen afgetroh,ken, uord.í;; als lïii het meest ophun
vergramd en vertoornd is, en als llij hcn het zrpaarste
straft en kastiidt. Zoo roept de f'leere zelve uit MaI.
III : 6, w,q,nt fk , cle Heere worde niet ueranderd ,
da,aront, enz, En Parrlus zegt van God, 2 Tim. II: 13,
,indien ut'íj ontrouw z'ijn,, Hii lrlíjft getrouus, H'íj kan,
zichzelaen n.iet aerlooehenen. Zict, zoo is het te ver-
staan, in opzigt van bekeerden en onbckeerden. Als
Gods hart aq,n hen gezegd wordt , aJieíroklten te usor-
den, dan is , er voor beiden, maar inzonderheid voor
dc laatsten, niet dan nare ellende en rampspoed te ver-
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wachten. En let wel ! de Heere zegt hior niet, dat
Hii alzoo zelfs Zijn h.art vanZiin volk zoude aftreh-
lcen, als zii weigerden , zich van IJem te laten tuchti-
gen i neen ! maar irr eenen liidenden zin , dat het van hen
zou,de afgetrokken wordep,; zii r.elven zouden dat groote
krvaad veroorzaken, door hrrnne schrikkelijke ongehoor-
zaamheid en onbekeerlijkheid I daardoor zouden zii den
l{rbre, hunnen God, tot zoodanige aÍkeerigheid van
hen, en tot eene 'roo grimrnige en harde behandeling
noodzaken; de sihuld daarvan zou geheel alleen bij hen
zijn, en niet in het minste bi.j God , die hen onveran-
derlijk zou bliiven bcminnen, helpen en zegenen, in-
dien ,i,i zich rnaar van ilem wilden laten tnch,tigen ;
want dat de Heere hier biironderllik becloelt, dit Zijn
volk te doen verstaan, bliikt ook zeer klaar, uit de
kracht van het l-lebreeulvsche grondwoord, dat hier
voorkomt,, en door afheerig worden is otergezet; dat
woord beteekent zoo veel, als het verwringen, of uit
het lid scheuren, van een der leden van het ligchaam,
hetgene zeer pijnlijk, en met groot gerveld toegaat.
Zoo rvordt het gebruikt, van het verwringen, van het
gewricht van Jakobs heup, als hii met den Engel wors-
tclde Gen. XXXII : 25. Èn dus geeft zulks hier dan
drie dingen te kennenr (l) Gods zecr naauwevereeni-
ging te voren mel, Jemia'tern; (2) hoe 'martelijk llem
dez.e ontbinding of afschei,ling zoude vallen ; (íl) dat er,
door eene spocdige en opregte bekeering, nog hope van
herstel rvas. Err helaas ! als cl''s fieeren ziele, zoo van
een volk wordt afgetrokken, dan blijitervoorhunniet
dan eene schrikkelijke ellende en ver\iloesting over I
geliik de lfeere hier dah ook aanstonds laat volgen, en
l.eer ernstig aan Jeruz.alern bedreigL, opda,t fh u niet
stelle , tot eene woesllt,eitl , tot een onbewo,ond lancl.

Uit deze verhandelde ri'oorden nu, leeren wii zeer
klaar , indien rvlj anders maar eenigzins oogen hebben om
te zien. (l) Gods oubegriipeliike goeclerlierenheid, ge-
nade en lankmoedigheid r ov€r Zijn volk, en ook over
alle onbekeerden, die met Hem staan , in een gemeen
of uiterliik verbond; (a) hoe lang Hij hunne ongehoor-
zaamheid, en snoode goddeloosheid tegen Hem , kan
verdragen , en met een taai geduld, naar hunne betei-
schap en bekeering kan staan wachten. (ó) Hoe Hii,
met Zijne tuchtiging en oordeelen, niet haastig en on-
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Terwacht, neen ! maar zeer langzaam en allengskens,
tot hen homt treden ; en dat rog niet, dan na onop-
houdeliihe vermaningen en lyaarschuwingen, dat zii toch
hunne zondige wegien mogten verlateu. (c) Ja,'hoe do
Heere, als Hij nu op het hoogste van de zondaars ge-
smaad , getergd, en tot toorn verwekt is, en nu gereed
staat om hen, door Zijne schrikkeliike oordeelen te ver-
derven, dan nog eerst alle aanzoekingen, bii een zondig
en ongehoorzaan volk komt doen, en hun, gellik als
komt bidden en smeeken, dat zij het toch tot dat uiter-
ste niet willen laten komen; maar dat zii nog liever in
tlids, Í-trem in de roede rvillen vallen ; zich van Hem
late-n tuclrtigen, ten einde daardoor, hun uitersto
verderf en ondergang, nog voor te komen. O ! er is
niets, daar de l{eere God, nooder en ongaarneïoekomt,
dan om een land ofvolk te verderven. Eer IIij daartoe
overgaat , zet Zijne getrouwe menschenliefde Hem aan,
en dwingt [Iem nog eerst, alle pogingen, tot bekeering
en behoudenis, van z.ulk een volk aan te 'wenden. (2)
Doch hier zien wij ook , hoe de eenige weg, en het
laatste genees- en hulpmiddel, voor een zondig. volk,
om behouden te worden, en htrn rriterste verderf en
ondergang te orrtgaan, dit is, dat zii zich van.den Heers
laten tuchtigen. (11) Eindelijk zien wii hie{ ook, dat
als de zondaars, dit laatste genees- en hulpmiddel, dat
God hun z.oo ernstig voorschriift, tot hunne lehoude-
nis , niet willen gebruiken, maar hetzelve ganschelijk
blijven versmaden; als zij Gods gctrouwe yermaningen
blijven verachten, en al.s een ieder van hen, onbekeer-
tiik in z{ine zonden voortgaat , er als dan niet anders,
dan een schrikkeliih verderÍ' en ondergang, ran zoo een

'volk gewisselijk voor de deur staat ; dat deó Heeren
ziele dan noodzakeliik van hen rnoet a.fgetràkhen wor-
den; en dat daaruit dan niet anders, dan alle ellendig-
heid en rarnpzaligbeid, kan voortkomen; dat Godhen dan
schicliik, en zeker rnoet stellen tot woestheid , en tot
een onbewoond land, Dit kan niet anders ziin; want
(a) God is zoo oneindig heilig en regtvaardig, dat Hii
de goddeloosheid niet han verdragen; Hij is te rein
oan oogen, om ltet kwa.ad te zien; Zi.ine ziele han
niet altijd vast gehecht bliiven aan een volk, dat zich
geheel van Hem a:scheidt, en dat weigert tot Hem
weder te heeren i maar zij moet rlaar eens van aJge-
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trohhen worden. (ó) God kan de goddeloosheid en on-
gehoorzaamheid van een volh, wel langen tijd aanzien,
en met veel geduld en lankn;oedigheid verdragen; niet
omdat Hii hunne zonden kleirr, en gering acht , en ze
niet wil straffen, geliik de zondaars verkeeÍdelijk meenen I
maar omdat Hij nog al wacht, op hunne bekeering,(c)
doch als dit bij voortduring achter blijft, en er in het
geheel niets van wil komen, dan breekt de lleere God,
Zijne lankmoedigheid eindeliik af , en dan trekt IIii
?,ijne zicle van hen weg, en wiiL.t van tten, en stelt hen
íot woestheid enz.; dan ziin er geene plagen en oor-
deelen zoo schrikkelijk, dewelke God dan niet, in Ziine
grimmigheid en toorn, over zoo een zondig volh uit-
stort. (d) lMi.i hebben de droevige voorbeelden daar-
yan , voor onre oogen, in het Joodsche Land en volk. fm-
mers heeft riiet de Heere Zijnc ziele , wegens hunne
onverzettelijke goddeloosheid en onbekeerlijkheid, einde-
lijk oan hen moeten aftreleken, en hen stcllen tot
woeslh,eid en een onbeutoand land? Is dat heerlijke
en schoone land Kanaán , 'nu tegenwoordig niet eóne
woestheid, en een onheutoond lancl, onder het gewold
d.e" ongeloovige ïurken ? Waar is nu dat heerliike
Jeruzalem; die wonderliike tempel van Salomon, ende
tweede tempel, die in deszelfs plaats gebouwd is ? \Maar
r,iin nu alle die schoono steden, en prachtige gebouwen
van Kanaán, die er oudtijds geweest ziin? O! het is
nu alles geworden , tot eene ahelige woesthedd, en tot
een rampzalíg onbewoond land ! Ja, waar is nu het
Joodsche volk zelve ; die kosteliike kinderen Zions, te-
gen fijn goud geschat; dat gezegend zaad van AbrahamP
Zija zij nu niet , het ellendigste , rampzaligste, gehaat-
ste en verachtste volk , van den aardbodem ? ' \Maar
komt dat alles van daan, dan van hunne schrikkelijke
zonden engoddeloosheid; en dat zijzich, vanden Heere
hunnen God , niet hebben rvillen lal"en tuchtigen en dat
daaromnu, des Heeren ziele, oam henafg'etrokkenis?
Iin helaas ! heeft dit hun schrihkclijk oordeel nu niet
reeds í700 jaren lang geduurd ? Is de Heere tot hier-
toe, wel tot hen wedergekeerd ? Of ziin zii wel, tot
den Heere, den God hunner vaderen wedergekeerd ?

O neen! ziibliiventotop dezenhuidigen dag, vanHem
gescheiden, en Ziin oordeel rust nog oP hen. 

,
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Och ! is dit dan geen voorbeeld voor ons gelieÍden !

en voor het ganschc Volk van Nederland, dat het ons
irnmcrs niet betcr znl vergaan , dan het Gods oude, en
zao r,eer bemin.lc Volk der .Iotien vergaan is , indien wii
hunne goddeloosheirl, en schrikkelifke verstoktheirl en
onbekeerlijkheid willen navolgen; en indierr wiiook vol-
standig willen bliiven weigeren , ons yan den Heere Íe
Iaten tuchtigen? O ! wij en alle inwoners van Noder-
land staan, van langen tiid af, ook reeds schuldig voor
den Heere , dèn God des hcmels en der aarde , aan de
schrikkelijkste zonden, goddeloosheid, verstoktlreid en
onbèkeerlijkheid , waarin wij en onze Vaderen , tot hier-
toe geleetrl en gewandeld hebben ! (I) Och ! hadden wii,
een ieder voor ons zelven, maar eens oogen, om het
te kunnen zien ! v'ij zouden ons , oll dezen dag , in de
allerdiepste rouwe en schaamte , vroom en onyroom,
voor den Heere, onzen God moeten vernederen, en al-
len gelijkelijk, 's Heeren onëindige goedertierenheid en
lankmoedigheid , moeten aanbidden, dat Hii niet reeds
lange , Zijne ziele oan ons afgeírokken lteeft, en on$
gesteld tot woestheid enz.; wii zouden moeten uitroepen:
O ! het z'iijn cle goedertierenheden des Heeren, datuij
niet aernield zijn ; clat Zijne barmhortigheden geen
einde hebben ! KlaagL III: 22. (2) O ! daar ziin geen
zonden en goddeioosheden, daar ons Land , en wiiallen
te zamen, yoor den Heere niet aan schuldig staan, van
oude dagen af ! Geliik de Heere over Jeruzalem klaag-
de vers. 6 , 7 ; alzoo heeft ÉI{i ook reden, te klagen over
Nedcrland, en deszelfs goddelooze err verstokte inwo-
ners: z,ij is do stad, die ltezocht zal utorden enz. Zou-
den wij ons daarin begeven , om alle onze , en des Lands
zonden en goddek,osheden, hier , in een ordenllik re-
gister op te halen, en aan een ieder voor oogen t_e

Àtellen ;. ik zoude niet rveten , tvaar te beginnen , noch
te eindigen ! O ! er konden, over deze droevige e!
rampzalige stoffe, vele groote boeken tegen Nederland,
en tot, eene rcgtvaardige bcschaming, van alle deszelfs
inwoners , geschreven worden I want het verval , de god-
deloosheid en de onbekeerlijkheid onder ons , is heilen-
daags ?,oo groot , en zoo algemeen gcworden, dat er
helaas ! geene orden , of rang van personen, van uit
te zondcren is. O ! allcn zdjn zij q1[geutelien ! te zo'
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man z'iin z'ii stinkenda geworden crlz. Uit hetgcne

wii cr,"itt .lót voormiddag", brecder van gezegd hebben,

knn een Godvruchtig gemóed, tnet schrik en ontroering
oordeelen , waar tóe het helaas ! nu alreetls met ons,
on met ons Land gekomen is; en in welken rampza{-
gen zondvloed, van algemeene onbekeerlijkheid, g9d-
ieloosheid, afwijking eá verlating van God, wii en het
gansche Land, te dezer tijd gedompeld liggen. O-! gave

iio lleere God ons ' nog maar eens oogen , om het t-e

kunnen zien. (3) Het is daarom, dat de Heere , ook
rceds van langen tijd. op weg geweest is, om Neder-
land en ons ailen, iv"gens onie schrikkeli.lke ongehoor-
zaamheid , en goddelooiheid le tuchtigen: oP allerhan-
de rviizen i op dat IIij ons mogte íot beterschap en
bekeeiing breirgen ; I{ii heeft Zijne tuchtiging onder ons ,
oerst aangei';angen, met zachte leere en uerma.ningen,
O ! wat Ëeeft -dc Heere ons, in der ouden tijd, niet
eene menigte van liverige, Godzalige, wiizg en getrouwe
Leeraars gegeven ! \Nat hebben die , zonder-lP_hoyde9,
rnet moná , wandel en pen, het Volk van Nederland,
niet al Ineenigvuldig geleerd en vcrmaand, (-geliik wii
<Jat, uit hunne achtórgclaten, Godvruchtige schriÍten en
predicatiën , nu tegenwoordig- nog zieu kunn-en ,) dat zii
ioch wilden lvandelen, in de wegen des Heeren I en
IIem van harten dienen ' eeren, beminnen en vreezen!
Wat scheen het licht der Goddel{jke Leere en waarheid ,
in dien ouden tijd, toen de Leeiaars leefden, gelljk-zii
Ieerden, niet gànsch helder op den kandelaar ! \{at
is er onzen, I"g"ttwoordigen tiid en eeu\r , niet een
nare nacht , "n 

J"htikkelijÉe duisternis bii ! Maar he-
laas ! rvat heeft dcze dierbare , cn getrouwe tuchtiging-
des lleeren , toch hunncrr helpen ? - O ! niets met allen !
waht Nederland heeft deze fuchtiging , dit onderwijs ,

cn dezc dierbare vcrtnaning des lleeren, al vro-eg ver-
smaad I cn hcet't dczclve 

-gcheel achtcr-deszelfs rugg:
gcworpen ; \'.'rt zrln daar, vàn tiid tot tiid , boozer , god'
ácloozèr, verstokter en onbekeerlliker tegen aan ge-

worden; onze zonden ziin daar onder, van jaar-totjaa-r,
hooger aangewassen, (à) dus-heel't -de Heere dan ook,
als -een wijs en getrouw Vader , Ziine tuchtiging over
ons verzwaard ; en Ziirre lrand, van tiid tot tiid , z-waar-

der en sterker, tegen ons opgeheven; IIli heeft ons
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vele jaren lang getuchtigd, niet alleen met harde be-
straffingen, en schrikkelijhe bedreigingen , door Ziin
\Moord en boden , dewelke tlii ons , van tlid tot tiid,
gezonden heeft; rnaar l{ij heeft ons daarbenevens,ook
onophoudeli,ih gctuchtigd , met zeer vele zware plagen
en oordeelen, die ÍIii van jaar tot ,iaar', over ons god-
delooze Land heeft uitgestort, in Ziinen regtvaardigen
èn grimmigen toorn. (l) Wat heeit de Heere ons al
niet menigmaal en zwaarlijk getuchtigd, met het zutaard
des oorlogs ! wat heeft ons kleine Nederland, na het
'eindigen ían dien langdurigen, en zïvaren Spaanschen
oorlog van tachtig jaren, niet al zeer vele en lange
zware oorlogen moeten yoeren, voornamclijk rnet den
Koning van Frankriik , daar wij de droevige na-rveeën
en ellenden, in de uitgeputte zenuwenenfinantiënvan
oris Land, nu tegenwoordig nog zoo jammerlijk gevoe-
Ien. Wat was dat niet eene zware tuchtiging en kas-
tijding des Heeren, in dat droevige noodjaar-van J672
eí 1623, toen ons Lancl zoo nabij gekomen was, tot
het punt van deszelfs totalen ondergang, door het ge-
weldig, en oterheerschend geweld en de magt der Fran-
schen , en hunne bondgenooten, die in eenen L'leinen
tiid , van omtrent eene groote maand ol zes weken,
diie van de zevenProvinciën, door het overheerschend
geweld , hunner ontzaggeliike heirlegers, innamen en
i-ammerli.jk verwoestten, en op dezellde wijze, het ge-
heele Land, schenen te zullen inzwelgen, indi-en niet
de Heere God ons, met Zijne Almagtige hand , toen
nog zelve bewaard, en wederom genadigliik geholpen
en verlost had ! (2) IIoe menigrnaal heeít de lleere,
Nederland ook niet getuchtigd en geslagen, met het
zwaard der pestilenti,ën, of sterfte van menschen en
beesten ! \{at heeft FIi.i niet dikwiils de pest, en al-
lerlei kwade ziekten, onder de inwoners Yan Neder-
land gezonden, en daardoor duizenden van menschen
wegge"sleept; -en hen verdelgd van del aardbodem ! Hoe
dikíiils en hóe langdurig, heeft God ons nietbezocht,
met de sterfte ondcr het runduee ; en wat heeft ons

Land daardoor niet, eene schrikkelijke schade en Yer-
Iies geleden , daar duizenden van inwoners en van huis-
[edeá, immers nog hedendaags , het droevig g'evoel
van hebben ! (3) Wat heeft de Heere Nederland, niet
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monigmaal getuchtigd en zwaar geelagen, m€t hardd
winters, zware storm winden, te land enterzee;met
doorbraken aan dijken,' met droevige wateraloedenen
schrikkelijke overstroomingen van landen en plaatsen
onder ons ? fmmers, wien heugt zoodanig zwaar uór-
deel Gods nie[, over ons en ons Land, nbg maar ecn
jaar of drie geleden ? (4) rvYat heeft God Nederldnd ,
ook niet al vele jaren lang getuchtigd, met allerlei an,.
dere plagen en oordeelen, als: met hongersnood, du;
rcn tijd en on,oruchtbarejaren! Met velórlei schacleliik
ongedierte, te waler en te land? en ookbijzondermet
neeringloosheid,' het verval r:an koophandel, aiurwas-
sende armoede en gebrek, alomme door het ganschb
Land? Het verloop van's Lands6'el,drnid.delen o-f finau-
tiën enz. ? Immers, mot deze laatste plagen en oor-.
deelen, komt de Heere ons Land, van dag tot,dag,
nog al meer en zrvaarder tuchtigen , zoodat ivii in riik-
dom en aanzien, magt en we[vaart enz., geàurig:al
verder en verder afnemen , en de lasten en sóhattingen,
hoe l_anger hoe hooger klimmen; als rnede de,wee[de,
dartelheid,. pragt eà grootheid der inwoonderen, de-
welken altiid mg-eten ángezien worden, voor de brou-
nen van der volken aannáderenden ondergang. Wie,
die niet _blind is, bespeurt daar in niet ilairlijk, de
slaaÍrde hand des ÍIeerin aan Nederland ? Maa-*r och t
waren het deze tiideliike oordeelen en bezoekingen des
Heeren alleen ! máar ïvat kastiidt en tuchtigt de"Heere,
het ongehoorzame en wederspannige NederÍand, sedert

lange_n tiid ook niet, met de-allerdroevigste, geestelij-
ke plagen en oordeelen, die wel duir.en"<lmaafschadà-
liiker en verderfelijker zijn, dan alle ligchamelijke oor-
deelen, ofschoou zij, van een'onbekeeiii.jkvol[, door-
Blanl mi-nst geacht of gevoeld worden?-.als daar ziirr:
(a) de algemeene goddeloosheid, en hand over hànd
toenemende boosheïd, van Neêrlands volk en inwonerg.
(-ó) Het droevig gemis van Gods Geest, het gansche Land
door. 

_ (c) De schrikkeltjke aerstohtheid, iorgelouheid;
en oh,beheer.lijkheid van Neêrlands volk, onder alle des
Heeren lestraffingen, vermaningen en tuchtigingen. (dl
De schrikk elijke geueinsrlheid, en algemeeni laátruheid
en ijuerloosheid, in den Gotlstlienst; zoorlat de'Heere
DU , oyer ons heeft witgegoten t eêïr geest des ddelien
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slaops. (o) Ile rampzalige bli,ndheid, en het dageliiks
toenemend verval in de heilige leere en waarheid. (/)
Het jammerlijk gebrek, van goede , wiize cn ijverige
Leeraren. (g) Álsmede yan Dro?ne en Godzalige men-
schen, en het beklageliik verval en geesteloosheid, on-
der de weinige, die er nog ziin. (á) Het verval van
hcrhendiensf, van scholen, en den aanwas van het af-
godisch pausdom, en van allerhande zielverderfeliike
dwalingen en ketterijen. O ! wie ziet niet uit alle de-
zen, hoe de slaande hand Gods, over het goddelooze
Nederland is opgeheven; en hoe de Heere niet ophoudt,
ons van alle kanten, zwaarliik te kastijden, en te tuch-
tigen ? Maar helaas ! wat acht geven wii toch, op de,
grimmigheid , en ontstoken toorn des Heeren, tegen
ons en ons Land ? (1) \Mie heeft het tot hiertoe, ter
harten genomen , of er eens mot ernst, op gezien en
gemerkt? leven wij daar onder niet alzoo dom, boten
gewetenloos, als de beesten des velds ? En mag de
Heere niet wel l,eggen, yan geheel Nederland , een' os
Ieent zijnem bezitter enz., Jes. L (2) 'lMie onzerschrikt,
vreest en beeft voor den Heere, voor Ziin ontstoken
toorn en slaande hand ? Wie wordt er onder gewond
en verslagen; en treurt en bedriiftrouwedaarover,dat
wij den l{eere, door ouze ongehoorzaamheid , tot zulke
barde wegen en handelingen met ons te houden, genood-
zaakt hebben ? fs het met ons niet, geliik de Profeet
zegt, Jerem. Yz 2, o Heere! G,ij hebt ze geslagen;
,na,a/r zij hebben geene piine geaoeld ? (3) Ja, wie
brengt het alles, op zich zelven te huis, en zegt: het
ziin miine zonden I daarom is de Heere nu, zoo ?,eet
op Neêrland vertoorud ? Wie beliidt zijne zonden ? V[ie
doet erware-boete ovér? Wie roept God vurig aan,
om Zijne genade , en laa,t zich, door If em fuchtdgen,
en zoekt zich , met zijn gansche hart, tot Hem te be-
keeren ? Integendeel, worden wii , onder Gods slaande
band, die ons zoo bezoekt, niet hoe langer. hoe erger
en goddeloor.er; zoo dat de Heere ook tot ons zeggen
moet, als oudtilds tot het Joodsche volk , Jes. f : 5 ,
ua.artoe zoudt g,ij meer geslagen worden, g,ij zoudt
des afisals des te meerder rnaken?

Och ! rnijne vrienden ! daar de zahen helaas ! alzoo
met on6 , dn met het gansche Land staan I wat is er dan
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Íru , toch anders voor ons te wachten, indien wii nog
lungor blilverr rveigeren, ons yan den Heere onzen God
E'Íaten iuchtigen-, dan dat ons aller verderf en onfer-
gnnf, , gervisselijk voor de deur staat ; dat Gods la4kl
mocdigheid en barmhartigheid over Nederland, en over
olk onzer, eens een einde zal nemen ; dat Zijne zóele
oon ons zal afgetrokken worden, en dat Hij ons za';I

otollen tot eene uoestheid enz. ? Er hangen immers
van alle kanten, donkere wolken, van zware en be-
rrnauwde oordeelen Gods , over het hooÍd, die ' 

' '"'

wcl klaar, met onze oogen zien zouden; indien wii
niet alreeds zoo diep, in schrikkeliike blindheid ên
zorgeloosheid verzonken lagen ? God, de Heere weet,
in welk een droevigen en schadeliiken oorlog met
Itrankriik en zijne zamen vereenigde magten, wii eer-
lang zeker staan ingewil,keld te worden, en wel-
ke schadelijke gevolgen, die oorlog voor ons zwakke
Nederland zal hebben. Immers, onze overheden too-
non daarvoor hunne regtmatige vreeze, en maken onsi

in den brief van den bede-dag, openliik bekend, ilat
or groote en ongemeene toebereidselen, tot voortzetting
van den oorlog, aan de zijde van Frankriik , volgens-
do geruchten, tegen de barrièren van onzenstaatstaan
gebruikt te worden; zoodat de tegeuwoordige toestand,
áan vele kanten zeer duister en gevaarliik voorkomt ,

on zij deswegens, niet zonder groote bekornmernissen
ziin ènz. O!-de Heere weet, wat Hii met ons godde-
loos, zorgeloos en verstoht Nederland voor heeft; en
welke plagen en bezoekingen, Hii nog verder tegen ons
zal brengen, en hoe haast Hii ons regtvaardig verderf
en ondergang zal'te huis zenden ! want (l) onze zon-
den en aarrhoudende onbeheerlijkheid verdienen het,
en roepen om Gods gestrengé wraak en straffe. (2) IIii
heeft het ons zeer lang, en van jaar tot jaar laten be-
dreigen, en wil yragen er niet naar i wii spotten maar
met God, met Zijn \Moord en boden. (3) \Mat staat
ef dan toeh nu, anders voor .ons te wachten, dan het
algemeen verderf van ons Land , en van elk onzer, in
hét bijzonder, zoo w{j nog langer, oponzen onbekêer-
liiken weg, willeir blijven voortgaan , Gods \ffoord en
Heilige geboden versmaden, en wi.i ons , met êên op;
geheven hand, tegen Hem blijven aankanten, om ner-
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gens rmr te luisteren, wat Hij ons ook a[ laat vermanen ,
bestraffen, gebiederr en bedreigen, ja bidden eu srnee-
ken? Och geliefden ! daarmcde is de Heere God, im-
mers nog op dezen dag, zoo ernstig bezig ? Hij roept
heden nog luide tot ons, die hier te zamen vergaderd
zijn, en tot gansch Nedcrland: laatw tttch,tigen, o Jet
ruzalem ! op dat enz. , alsof God, tot elk onzer in het
bijzonder , zeide : o ! zondig, oribuigzaam en goddeloos
volk, daar Ik al zoo lang tegen geroepen en betuigd,
maar tot hiertoe nog geen het minstê gehoor van gekre-
gen heb ! nu is het eindelijk daartoe gekomgn, dat Ik
gereed sta, cm voor eeuwig yan u weg te gaan , en met
miine genade en Geest, van u allen te scheiden; nu
slaat mijne ziele aan u a"fgetrokken te worden; en Ik
ben nu, als genoodzaakt, dat Ik u haast zal moeten
stellen tot uoestheid enz. O ! ontwaakt ! ontwaakt toeh
uit uwen zorgeloozen zondenslaap, en laat u van Mii
tuchtigen, o Nederland ! opdat gii moogt behouden
worden! ZieI! dit is het eenigstemiddel, voor de be-
houdenis yan ons Nederland in het gemeen, en van elk
onzer in het biizonder, dat wij ons, zonder langer uit-
stel of vertoeven, van db hand des Ileeren laten tuch-
tigen, als goede en getroorzame kinderen, Maar ziet !

zál zulks nog geschieden, door Gods ontfermende ge-
nade, zoo moet elk onzer in het bijzonder, beginnen
van zichzelven en van ziin eigen huis; (l) wanr Gods
raad en vermaning , laat u tu,clttigen, rrordt gedaan
aan het gansche land, in het gemecn, en aan ieder
inwoner van hetzelve, inhetbijzoncler, van wat staat,
stand, sexe of ouderdom, hg' ooh weuen moge i zoo
wel vromen als onvromen I een ieder, zonder on-
derschcid, moet zichzelven, van- den . Ileere laten
tuchtigen. (2) Een ieder heeft voor zichzelven in het
biizonáer , ook genade te verwachten, indien hij zich
nóg, t"t den Heere, wil laten tuchtigen, al bleef het
geËcele Land, in deszelfs zonden en goddeloosheid vcl-
Éarden; ja , a'l maakten zii het nog alle dagen slirn-
mer, zoodat Gods toorn over ons, eindeliik ontstoken
wierde, dat Hij Nederland kwame $ellentot woestlt'eid
errz.. , ?.o, zal die gene ' die zich irr tiids, van de Va-
derl{kc hand Gods . hecft luten tuclctiggtr,, al 

-was 
het

dan maar ecn ecnig mensch, van den llcere zcker ver-

37

rohoond en behouden worden; het verderf Gods, zal
tot hem nict genaken; maar, geliikalsNoach en Loth,
gcrradc vdnden bij den trIeere , zoo zal hij ook voor
ccuwig, bii God genade vinden , hoe een groot en
gruweliik zondaar , hii te voren ook moge geweest zijn.
(3) I)eze troostelijke en ontfermende vermaning van
God, is als een gewis pardon, dat God nog aan allen,
en aan ieder zondaar laat aanbieden, en dat elk inhet
biizonder , voor ziin hoofd, nog mag aannemen, indien
hii er maar eene h_arteliike begeerte toe heeft. (4) O !
mijne lieve vrienden ! laat ons darr daar naar , toch
niet bliiven trachten, tot dat het gansche land , zich
ga bekeeren tot den Heere; want daartoe is zeer wei-
nig hoop , dat zulks ooit geschieden zal l maar laat een
ieder onzer, hier de zaak voor. zichzelven aanvangen en
beginnen! laat elk trachten de eerste te ziin, o- ii"h t"
laten tuchtigen ! En wilt gij eens hooren, hoe dit groote
werk, van ons aan te yangen, voort te zetten en ten einde
te brengen is ? Zoo zal ik dit nu nog eens met weinigen,
aan een. ieder voordragen. Och ! dat de Heere zelve ,
het u eens regt deed verstaan, en urreoogenenooren,
daar voor opende ! (l) Dan moetenwijregtleeren zien,
bekennen en op ons hart drukken, hoe Gods toorn
tegen ons Land ontstoken is ; en hoe Hii hetzelve nu,
aan plle kanten, mct Zijne plagen en oordeelen tuch-
tigt enz. (2) Wij moeten overtuigd zijn, dat zulks is,
niet alleen om de algemeene zonden des Lands, maar
ook in het bijzonder, om onze eigene zonden enz. (3)
ten dien einde, moeten wii ernstig gaan onderzoek.en,
welke onze bijzondere zonden "iin enz, , (41 moeten
wii leeren te 'vreezen, het verderf dat God over ons,
en over ons Land zal brengen, indien wii ons van Hem
niet laten tucht'igen enz. (5) wij moeten daar naar staan,
en vurig tot den Heere bidderr, om een wind des Gees-
tes , dat die in onze harten waaiie , om ons tot een regt
berouw en verslagenheid te brengen, over onze zonden,
en tot een ongeveinsd geloof , in den Heere Jezus 1. en
dat wij ons, ran ganscher harte, van alle onze zonden,
tot Hem mogen bekeeren enz., en wij niet eerder mo-
gen rusten, voor dat wii ons, met den Heere onzen
God verzdend, en van onze zonden bekeerd vinden ,

door Ziinen Gcest en genade enz. (6) en om in dit groote
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werk yoorspoedig te handelen, zoo moeten wii ons,
yan dezen dag af aan, getreel o'rcrgeven, aan de ver-
maning en het onderwijs, van Gocls getrouwe bodem
en gezanteu, door welken Hii ons , Zíjn Woord laat
prediken ; zii tiin ons, van den Heere gegevel_, tot
ónze leeraars , om ons zonder ophouden, Ziitt Heilig
Ifloord te leeren, hoe wii ons van Hem moeren laten
tuchtigen, , en ons, van onze zonden, tot den leven-
digen God bekeeren enz. O t die boden Gods, moe-
teu rvij dan nu naarstig hooren, en geyen ons geheel,
aan hun Goddeliik. onderwiis, vermaning en bestraffïng
over ! wij moeten ons van hen, in den Name Gods,
laten bestraffen en tuchtigen; onderwerpen ons geheel
aan hun, en leggen die- vervloekte zónde, van zoo
gedurig vijandig, tegen hen en het woord- Gods op te
Lomeo, €n aan te druischen I van ganscher harte af.
Zoolang wii daartoe niet willen komen, door Gods ge-

ndde, 7,oo blijven wij staan , in onze boosheid en vii-
andschap tegen God, eu ziju verre af van den.:weg
der bekeering.

Och! miine lieve rrienden! wii bidden u allen , zou-
der onderscheid, als een gezant van Christus, en als
of God door ons bade , Iaat, laat w toch alzoo tuchti-
gen! bekeert, bekeert utoch, zonder langer uitstel,
ïot den Heere urv'en God ! o I begint het werk met
allen ernst heden, op dezen dag ! laat het u genoeg

ziin , tot hiertoe, zoo schrikkelijk ongehoorzaam, tegen

dod geweest te ziin ! och I komt toch eens tot inkeer,
heden , heden nu gii nog de stemme des Heeren hoort ,

verhardet toch uwe harten niet ! (l) Ei ! bedenkt toch,
dat het Gods raad, bevel en vermaning aan u is ! (2)

dat het de eenige weg en middel is; niet alleen tot
behoudenis van het .Land r rrl&8r van een ieders .koste-
liike, en onsterfeliike ziel ! (3) dat bii langer uitstel
vïn gehoorzaamheid, Gods _ziele D&n_u_zal alfgetroh.'

ken íaorden enz. (4) Dat God nog heden met u wil
handelen, als een goedertieren en genadig V-ader, in'
dien gi.i ook met Hém wil handelen, als goede en ge-

hoor"Àme kinderen. (5) Het werk mag groot cn zwaar

ziin; maar o t als gi.i er maar eenige , opregt-e gewil-
fËUàia des harten toé hebt, om het teaanvaarden r zoo

wiest verzekerd, God zal u helpen en bijstaan; Hti
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zal u Ziin Gge,sr en genade, van den hemel schenhen;
cn uwe, zwakke pogingen en begeerten sterkerr, veei
meer I dan gil zoudt kunnen denlen of hopen. Och !of hopen. Och !meer I dan gij zoudt kunnen
zookt den Heere dan nu maar, terwijl Hij nog voor

-_:-l^- :- r -u te vinden is I en roept Hem aan , ierwiiiil Hij nabii
is I fk moet afbreken en eindigen, bii gebrók van
!iid_ e1 krachten. Mijn God doet ïnij oo.ib g"enade, dat
i\-.led_qn, op dez-en_{"g, tot u allen ook kln zeggen.
geliik lllozes tot de kinderen fsraëls, Deut. XXXiig,
ih neem heden, tegen u lieden tot getuigen, den he-
mel en de aarde !- het leaen en l"n d"ood heb ik u
o-oorgesteld; den zegen en den oloeh; hiest dan het
looem, op dat gij leíet, gij en uw zaad / Ameu.


