
Vers 1. Och ! dat Gij de hemelen scheurdet I dat
Gij neder kwaa,mt ! dat de 6ergen, t)d,n fIw aan-
gezigt aeralooten:

Vers 2. Gelijh een smeltauur brandt en het ouur
de wateren doet opbobbelen ; om Uuten Narne Uwen ute-
derpart,if ders bekend te rna.hen ! laat alzoo de hedde-
nen Dan Uw aangez,íchte beuen.

Vers 3. Toen gij areessel'ijke dingen dedet , die utij
ndet en oerwa,chtten : G,ii kutaamt neder , aicn Uw aaí
gezicht cteroloten de bergen.

Vers 4, Ja e)a,n oucls heeft tnen het niet ge-
gehoord , noch met ooren aernomen, noch geen oóge
heeft he_t gezien, behalaen Gij, O God, wat í,ii
doen zal dden die op hem wa,ch,t.

Vers 5. G'i'j ontmoet den onoldjhen, en die gereg-
tigheid doet , den genen die Uwer gedenken íp Ulte
uteten: z,iet, gij wa.ant aerbolgen, om dat *,il S"-
zondigd he-bben ; dn de zelae is de eeuwigheid , ip áot
w,ij behouden wierden.

Vers 6. Doch utii alle zijn a|s een onre'ime , en
a-lle onze geregtigheden z,ijn als een utegwerpelijk
hleed : en w,ii alle aallen a.f , als een blad, eà oize
m'isdaden t)oeren ons henen weg , als een wind.

Vers 7. En daar is ndemand, die Uutem Name
aanroept, die z,ich_ opweht , dat h$ Uw aangrijpe :
uant g'{ tserbergt Uw aa,ngezichte .aoor ons,-en-G,ij
doet ons smeltem, door iet mdddel oan onze onte-
regtigheden,

Vers 8 Doch nu lfeere, Gij zijt onze Yader :
w3;1 zdjn leern, en gij zijt onze pottebakher, en wdj
alle zdjn uwer handen werh.

BIDI}AGS-PREDIK ATIE.

orr

rA8ÁIA LXIV:l-9.

307

Vers 9. freene'weest níet zoo zeer oerbolgenron
gedenkt niet eeuwiglijh der ongeregtdghedd: zdet,
aanschouwt d.och, wij allen zijn Uw aolh,

Itewijl het groote werk, en de pligt van dezen dag
van ons allen vordert, dat wii ons op het diepste,
voor den hoogen God , den Heere der gansche aarde
verootmoedigen, om (1) Hem, onzen bèklagelijkenen
ellendigen staat, voor oogen te stellen. (2) Om onze
zonden , als de waarachtige oorzaken daarvan, met
harteliik berouw en droef heid, voor Hem te belijden.
(3) Orn ons daarvan heden , opregteli.jk te bekeeren,
tot den Heere onzen God. (4) En om Hem vurigliik,
om Zijne genade en verlossing te smeeken. - Dewiil
dit , zeg ik , nu alzoo heden, onze allergrootste pligt
en werk is, zoo hebben w{i gedacht , orn ons heden
daartoe , tot bestuur, opwekL.ing, en behulpzaamheid
te bedienen van eenige voorschriften of modellerr, van
krachtige. en ootmoedige gebeden, van welken oud-
tiids het volk Gods, in diergelijke ellenden en zwa-
righeden, met vrucht pleeg gebruik te maken, err
die ons , tot dat zellde einde , in het Heilig \Moord zijn
nagelaten. Hetgene wii voor dit morgen-uur, best ge-
voegelijk oorcleelden, ontmoeten wii hier in de woor-
den van den Tekst; hetwelk wii dan, met den bijstand
des Heeren, eerst wat nader , doch slechts kort eh
hoofdzakeliik, tot een ieders onderwiizing, zullen ver-
klaren, en er dan ook voor ons zelven, een goed ge-
bruik van zrrllen zoeken te maken , naar de gelegen-
heid des tiids.

fn het gemeen moeten wti o zeggen, tot opening
van dit voorkomend gebed , van des Heeren volk, dat
de Proleet Jesaias, 

- die een geruimen tijd, voor de
wegvoering van het Joodsche volk, naar de Babijlo-
nische gevangenis, onder hun geleefd heeft, nogtans
als een Prol'eet des Heeren, dit droevig onheil, reeds
lang te voren, in den geest voorzien , en hun wel
duidelilk bii voortgang hunner zonden , in Gods Naam
bedreigd en voorzegd heeft; en dat hii de z\,v'are en
droevige ellenden, Tan het volk Gods als toen, en
ook in latere tijden , te gemoet ziende , die hun, om
hunner zonden wil, zeker zouden overkom;n, dan
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recds vooraf , in ziine, predikatien door den Profett-
rchen Geest , ook een model of voorschrift, vau een
zeer krachtig en ootmoddig gebed, yoor hun heeft
opgesteld , waarvan het volk Gods als dan, in hunne
dióevige tegenspoeden en zrvarigheden, zoo in Babel
als daarna, in latere tiiden, tdt aan het einde der
vereld, zich telkens zoude bedienen, om zich daar
mede plegtig, voor den Heere hunnen God te verne-
deren, en hunne verlossing bii Hem te zoeken. 'Wan-

n€er men de zaken , die in dit, en in het yoorgaan-
de Kapittel, worden voorgesteld, in dier voege be-
griipt en opvat, daq worden dezelve _gereedelijk , Yan
èene algemeene nuttigheid en gebruik; en danbehoeft
men, met onze hedendaaqsche uitleggers , niet lang
en breed te twisten, op welke tiiden en zwarigheden
rnen den inhoud , van deze twee Kapittels, volgens
het oogmerk van den Profeet,. en het verband ziiuer
zaken, zoo bepaald zal toepassen,

Wfi zullen dit gebed van onzen Tekst, als best ge-
schikt tot ons oogmerk, dan nu , volgens dien alge-
meenen uitlegregcl, liefst nemen en toepassen , op
den bedroefdèn en'jammerlijken staat des Joodschen
volks, in tle Babiilonische gevangenis , wanneer hun
Land, van de Chaldeën overheerd en Yerlvoest, hun
stad en tempel geplunderd, en met vuur verbrand was;
hunne Yorsten en Overheden wreedeliik gedood, en
,ii in de ellendigste slavernii en ballingscfrap, naar
Bàbel gevoerd werden; alwaar ?ii "" zaten, in de
hoogste smaad, jammer en verdrukking; beroofd_val
alle- hunne gewenschte genietingen; belast met Gods
toorn r en met de schuld hunner zonden, ziende ner.
geàs eenige ontkoming, noch verlossing yoor hun,
dan enkel in de magt, getrouwheid ' wiisheid en on-
veranderlijko barmhartigheid, ran ilen Heere hunnen
God, voor wien zii zich, in deze hunne hoogste el-
lende, dan nu ook zeer ootmoedig vernederden, en
Hem om Zijnen Goddeliiken biistand, genade €D Yor-
loesing, zeer vurig smeeken en aanroepen; geliik wij
dit hun gebed, dan nu eens wat nader zullen gaan
inzien.

I)aar in komen. ons verscheiden stukken of zaken
yoorr die eene zeer bekwame stoffe van een gebed,
is zoo dringenden on zryaren nood uitmaken. (1)
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Stellen zii hunne smeekingen en begeerten, don llgoro
hoofdzakóIiik voor rs. t , 2. (2) Dau dringeí zii dic
op Gods gemoed aan, door verscheÏdene Lrachtige bo-
w^eeg of "drangredenen vs. 3-5. (31 Hier ofdoon
zíj èene harteÍiike en ootmoedige beliidenis van alle
hÍnne zonden , voor den Heere, als die de eigenlijko
oorzaken waren , van alle deze hunne droevige ellen-
den vs. 6 , 7. (4) Dan stellen zii Gods tootn en oor-
deel, zich daar over voor vs. 7. (5) En dan gaan zii
na dit alles, weder op nieuw, dan het ,emeeken en
pleiten, voor den lleere ' dat Hii hen , drrwaardigen,
irit hoofdc van Ziin onveranderliik verbond, toch wil-
de helpen en genadig zijn, en Ziinen toorn van hen
afwenden vs. 8, 9.

A. Belangeude dan eerst hunne begeerte en smo€-
Liog, die stellen zij aldus, met grooten ernst en be-
weSng des harten , den Heere voor: och ! dat g'i de
hcmelen scheurdet ! dat enz. Het wootdj e och! waar-
medp zii hun gebed beginnen, is doorgaans van groote
kracht ón nadruk, in de zaken, daar hetingebruikt
wordt; en'daalom komt het zoo dikwiils voor, inde
gebeden der heiligen. _ 

Hier !e_r 
plaats gebruikt hct Gods

iolk, als een woord van klagt en geschrei, om uit
te drukken. (l) [Iet smartelijk gevoel dat zij hebben;
van hunne zwarigheden en ellenden, die zoo groot
en menigvuldig waren, dqt 1U "t bitterliik over kla-
gende, in de benaarrwdheid hunner harten, er aldus
lJagend over moesten uitroepenz och / even alsAmos
V:-16, in alle straten zal rouwklage ziin, en dm

oIIe .wijken zullen z(j zetgen: och ! och / (2) AIe
eene beroering en hartsbeweging., om uit tedrukken,
hoe zeer hun aller gemoed, hier voor den lleere,
aangedaan en bewogen tyas in het gebed, zoo dat zii
het niet konden inhouden, maar luidkeels . met eei
och ! moesten uitroepen. Nie! anders, d'an Daniel ook
deed in zijn gebed Kup. IX: 4 , och Eeere ! Gdj
Èroote en t:erschrdkkelijke God ! (3) Eindeliik zii gà-
lruiken het ook, voor aan het hoofd v4a [rrn gebéd,
als een woord van ernst en vurig verlargen, om al-
zoo de opregtheid van hunne begeerte, voor den Heero
uit te druk[en, en hoe zeer zfi verlangden, om yan
Hem verhoord, en geholpen te worden. Niet anders
dan David, Pgalm Cif,IXz 5, och! dot *djilwoton
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#rigt u)erdcn I om uwe inzettdngen te bew*ren En.
Psalm XIV: 7 . och ! dat fsraèils aerlossing lautame
uit Zion ! - DiI och ! maakt alzoo de ziel, en de
kracht van het gebed uit, en behoorde daarom ook
in waarheid, in onze gebeden , aldus gevonden te
worden.

Hun gebed zelve , behelst deze b{izondere zaken,
die alle tot een einde uitloopen, om van God gehol-
pen, en uit de hand hunner vijanden, genadiglijk
verlost, en in hunnen vorigen staat , weder hersteld
te worden.

1 Smeeken zii dat God de hernelen,mogl scheureneÍt
dat Hij nederkwame. Zij merkcn God, den Heere aan,
niet alleen, als die in het gemeen. in den hemel woonde,
en daar de troon Zijner geduchte frIajesteit gesteld heeft;
maar ook , in het biizonder, als die zich daar in den &.e-
mel , voor hun als besloten, en langen tiid, zoodanig
verborgen gehorrden had, als of Itii hen nu geheel, en
voor altlid had verlaten. Even als iemand, die zich
binnen in zijn huis opsluit, ert zelfs daar niet uitgaat,
noch ierrrand bij zich laat kornen. Zoo was het ook
voor dit ellendig volk even eens, als of de lleere
alle de deuren en grendeien van denhemel, Ziinhuis
en Paleis, voor hun , zeer vast had toegesloten i zoo
dat zij , noch met hunne gebeden, aldaar tot Hem
konden komen; noch IIii van daar , met Ziine magt
en hulp, meer tot hun wilde komen. - De hemel
scheen als een vaste muur van scheiding te maken,
trrsschen God en hun. - Daarom smeeken zij hier
dan alzoo , dat de Heere Loch dc hernelen zelve wilde
sclueuren,, en die ' als wilde openen, om ran daar,
rnet Zi.ine hulp, magt en genade , tot hun neder te
homen, om hcn te verlossen, trit deze hunne groote
verdrukking en benaauwdheid' Dat Hij zulks wilde
doerr , in Zijnen grool.en ijver, grimmigheid en toorn,
tegen Zijne en trunne vijanden; geUik men in toorn
velbreekt eu vcrscheurt, hetgene ons in den weg
staat I want dat zij het alzoo verslaan , zulks blijkt
uit hctgene er volgt, in hun gebed.

2 DaL de bergen mogten uerulieten rtan Zijna,an-
qezigt. \Mij kunnen dit, beicle naar den letter en
oneigenliik verstaan. (l) Berst naar den letter; en dan
willen zii God bidden , 'dat IIii; tot hunne hrrlp en ver-
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lossin$, toch van den hemel wilde nederdalen , met
Ziinen grimmigen toorn en magt, die zoo verschril-
kelijk ziin, dat ook zelfs de hooge en vaste bergen
der aarde, daarvoor niet bestaan kuunen, maar daar
voor beven en wegsmelten, en als water aeralieten
moeten, geliik als oudtijds geblckcn is , toen cle lleere,
met Zíjne verschrikkeliikc tegenwoordigheid neder-
kwam, op den berg Sinaï Exod. XIX; en gelljh ook
geschied is, in vreesselijke aardbevingen, ïvanneer'
God de bergen aerzet , dat ztj h.et niet gexaanruor-
den , en, zá om!:,eert , 'in Z'íjn'en toorn 'Job IX : 5,
(2) Oneigenlijk beteekenen de \ergen, in Gods Woord,
groote en onoverhomelijke zwarigheden; magtige vol-
L.en en vijandige koningriiken , die Gods volk, als
hemelhooge bergen, in den weg staan, van hunnen
voorspoed en verlossing. Zuilie bersen nu waren de
Chaldeën, €€il zeer groot , rnagtig volk en Koning-
riik, in wier wreed gerveld en slavernii , de lleere
hen nu , regtvaardig had overgegevcn. Àlsmede, alle
hunne andere magtige viianclen I bcnevens alle die
groote hinderpalen en bcrqcn' I ran onoverkomelijke
zwarigherJen, rlaar zi! van aiie lianten, gansghelijk van
bezet en omringd waren. Hier over riepen ziinu den
Ileere zoo vurig en ernstig aan, dat llii rnet Ziinen
almagtigen toorn en qrirnmigheid , zoodanig voor hun,
van den hemel rviltle nederkomen, dat alle die ber-
gen, gelijkeliik mogten aeralieten, en daar henen als
verdreven worden, van Zijn aangezigt en Zijn arm
en ellendig volk alzoo eindeliik, uit hunne groote be-
naauwdheid en verdruhking, mogte verlost worden I
want daartoe kenden zii niemand anders magtig, dau
alleen den Heere, hunnen God.

3 T,ij helderen vervolgens deze zaak nader 9P,
door een zoete figuur of gelilkenis, zeggende z geliih
een srneltouur brandt, en het vuur de wa.{eren doet
opborrelen \Nelk eene geweldige kracht het vuur
heeft, om de vaste rnetalerr te smelten o en het wa-
ter te doen koken en opbomelen, dat rveten srii. Zoo
bidden zii, dat Gods verschrikkelijhe toorn ook, als
een yuur , zeer geweldig en hard mogt branden, te-
gen hunne vijanden; dat die, met al hunne rlragt en
wreedheid , daar door mogten rtll'gaan en versmelten I

en getijk als hetwater beroerd worden , enolxbomelen.
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Ea dat de Heere, langs dien weg van grimmigheid
en wraak, Zijnen grooten Naam, aag die..goddelooze

viianden , luiÀterriik maakte , en verheerliikte; want
,óo "o"g"t 

zii daarbij : orn uwcn Naam Uwen weder-
nortiidás bdkend te 'makem. Als of zij zeiden: doet
het ó ïIeere ! komt neder van den hemel, en Yer-

schiint met Uwe grimmigheid, en vreesselijke magt,
tese; Uwe en onze viianden enutederpartijders, dïe
Uien heiligen Naam en volk r zoo zeer haten en te-
senstaan. Laten zlj door het vuur ' van Uwen bran-
áenden toorn, alzoó versmelten, beroerd en verteerd
worden, opdat zii mogen ondervinden, wat een on-
eindic sroo[, almàgtig èn verschrikkeliik God G[iziit;
en Uï-heeflijke Naam aldus aan hw bekend gemaaht
utorden. - Het zijn de aller krachtigste argumenten,
om eene zaak voor God te bepleiten, die ontleend
ziin , van de eere Zijrrs grooten Naams, daar de Heero
ailes om doen wil.

4 Zij drukkeu deze hunne ,begeerte nog nader
uit , màt te zeggen z laa,t a,lzoo de heidenen , 'tsoor a'ut

aa,ngezigt beaen. De heidenen is hier ecn hateli'iken
naaó; een naam van de uiterste smaad en verachting.

Als oÍ zij zeiden: o Heere ! dat vuile enonreine zaad

der slangen; die rerworpen en verbondelooze heide-
nen; dió gruwelijke "fgo{g" 

dienaars., dieUwennaam
niet'kennàn; maar die U ganscheliik haten eD -v€r-
achten; en die Uw volk , met zoo veel boosheid en

wreedheid verdrukken ; o ! laten zij eens , aan Uw
aaàaezigt beaen, en als was versmelten, voor het
*oï "áo 

Uwen verschrikkelil'ken toorn, opdat zii
mosen weten, wat een magtig en vreésselijk God Gii
ziit", en hoe Grj de volkeren verslaan kunt. ten dage

Uï"r toorns ,' zoo dat, ook zelfs de magtigste koning-
riiLen, voor Uw aangezigt niet bestaan kunnen enz.

Ochl d* Gii zoo eens ' de hemelen roor ons scheur-
det, en wildet nederkomen enz.

B Dit hun gebed gaan zij nu hier, !'ii den Heere

hunnen God aàndringen , met verscheiderl, zeer Fe'
ilraste. en krachtige pleit- of beweeg-redenen als :

' I Van 'Líiné-zeer vreessellike en magtige daden,
tot hunne veilossing, in de dagen van ouds, zeggen-

dez toen G'i.i oreesseliike dingen deedt, die wii ndet

ocrutachtterí ;. G;j h,wáarnt neder ; aom Uw aangezigt
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oefolotem d.e bergen. Het volk Gocls, heeft hier bii-
zonder het oog, 

-(l) op lret gene de lfeere, oudtijds
voor hun gedaan had, in hunne verlossing, uit Egyp-
tenland, ryanneer Hii hen droogvoets voerde , door
de Roode-zce I en Pharao , die hen najaagde, met
al "iin heir, daar zoo vreesseliik en schieliik, voor
hun aangezigt deed omkomen envergaan. Exod. XIV.
Ook zien zij hier (2) op de Wetgeving op Sinaï, wan-
neer de Heere zoo yreesseliik, en zoo doorluchtig,
van den hemel neder kwarn, dat de berg Sinaï daar-
van beefde en daverde Exod. XIX (3) en eindeliik zien
zij hier ook in het algemeêr-r-. op zoo vele andere
hèerlijke en vreesselijke verschijningen des Heeren,
vroeg en laat, totlhulp en verlossing van Ziin volk,
uit hunne hoogste ellen-den en benaauwdheden, die
vele malen, zoo groot en heerliih geweest rvaren, en
hun r.oo schieliik waren ontmoet en voorgekom€n,
dat z[i diergeliike, en heerlijke verlossingen , en ver-
delgingen van hunne vijanden , geenszins hadden kun-
rreÍt e)erraacltten, noch hopen. Dit brengen zii deu
Heere hunnen God hier nu, alshetware, ingedach-
ten, en houden }fem dat voor, met vertrouwen dat
Hii nog, die zelide hooge, magtige, vreesselijke en
barmhartige God was; dat geliih Hii voor hun, in
vorige tiiden gedaan had, tllj nu zulks ook weder
doen wilde; en dat IIij met Ziine geduchte en vr€as-
setiike magt, tot hunne verlossing wederom wilde ver-
sch{jnen, zelfs boverr hunne aer'wachting, gelijk Hii ,
in oude tijden pleeg te doen.

2 In die hope rigten zii zich zelven, nu aI ver-
der op, om hun vertrou\ilen alzins, op des Heeren
ondoorgrondeliike magt en barmhartigheid vast te ma-
Len , zeggende : Ja , aan ouds heeft m,en het niet ge-
hoord, noch met ooren oernornem , noch geen ooge
heeft het gezien, behalae Gij, oGod! watHljdoón
zal dien , die op 'If em waclct. Zíi willen zeggen:
dat, wat groote en vreesseliike werken , de Heere in
vorige dagen en tiiden, ook al gedaan had, tot ver-'
Iossing van Ziin volk, en tot verdelging van hunne
vijanden , zulks echter alles nog maar weinig was,
bii hetgene Hii nog verder konde, wilde en ook zou-
de doen, voor dit Ziin arm en ellendig volk , indien
zij maar, met ootmoedige en stille liidzaamheid, en
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met ecn I'ast vertrourr€n 9p {feg , hunnen almagti-
gen en getrouwen Verboncis God. yoortaan bleien
wachtcn, en gcloovig uitzien. ïIet vorige geslacht
had van oucls , zeer grcote en vrccssetijke dingán , van
Gods aluragt cn ti',ru.!ïc voor Zijn volk ;;e:iei en ge,
hoord; rnaiir eij l;i'.tliicil uoS Scelrs?ins áiles daarvarr,
gezíeu ?n al,a?.,noiila.r , \r1ï de l{eere aI vercler konde ,
en zourlc rl{,,r:n , iot -*'et'los.iug yar! iLipi volh , rrit hun-
ne cïicpc -elltrnclc en benaaurvdheiil , daar zij nu in
tyaren, aÏs rii c;; ïir:ur nraer blclen r,uachteyo. Nie-
mand dan ïIij,_,de lïeerc zclve, kende de oneinCige
grootheirl van Ziine rnagt cn trouwe voor de Z,ijnèí.
Geen 

-sche;rsel 
konde daarvan iets regt begriipen , hoe

veel lii. ,d*u. tsan. _ouls, -ook uan g-ez,iei o'f gehoord
mogt hebben.-- tr)e llcere hun $od ïras nog óneindig
grooter dan alles , 'rvat Hij tot hiertoe, vai zich zel"-
ven , aan dc werelcl ook hadde vertoond I en daar om
hunne elieuderi daar zii lru clestijds in zaten, rnogten
zi,in, zca uis zii rvilden ; en daar mogt voor hun nï in
eeuwigheiti qeene veriossing of uitkomst, meer aan
schijncn te u'ezen ; zoo rvaren er, bij den lleere , Hee-
rc, nogïans ovcrvlocdigc uitkomsten , en reddineen
voor hun ,,.. tegen den dood ; aangemerkt van Ziine
orrbegriipelijke maqt en 

-tïouwe , voo" T,ijn 
"oïk,clat -op H"y.. tuechtte. Dit verkiezen zii"dan oó

td 
" 
rlocn. Zij wiidcn .rnet stil geduld en li.ldraam-

heiri, r-oortaarr blijveu. hopen en iertrouwen,'ophun-
nen Gocl; die zou,.ie hen nog eens helpen en ierlos-
sen r boven al hrrn vertrouwen, tegrip en aerwaeh-
ting.

3 En hiertoe wekken en ondersteunen. zii zich
zelven , nu al verder op , zeggen de z Cij ontmàet den
orol,ijken,. en die 7elegtigheid doet;- degerren, dde
Uwer gedenken , op Uue wegen, De oro'íiik"o, drt
is " die midden in hunne hoogste ellenden, ïroefenis-
6en en zwarigheden; en .\ranneer zij van aller schep-
selen t.roost verstoken zijn , _zich dàn nogtans , in dËn
Heere hunnen (iod versterken en vertioosten; zich
in.Z{i19 gcnade en algenoegzaamheid verlustigen ; hun
heil alleen van l,jcm verwachten, en in lYlem vanvrl'ugtlc t'psprir,gea, \varrneer tle vijeeboom, van ui-rlrïiil'r 

_-r'oor_s-p()!d niet-blocir, gelijk- rvij dat zicn in
tjon llrq:f,r:'it }flh.*hirr. T(ep. I fi', ttl enz] Endi,e ga-
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rcgtigheid doet. Dat is, die in alle tegenspoeden en
etiÉnáen, aan den Ileere en Ziine geboden . zoe-

ken vast te houden; de zonden cn Goddeloosheden
te haten; en als een volk Gods , vrorneliik te wan-
delen; die rnaar in alles , op God en hunnen pligt
zoeken te passen, het ga dan uiterliik rnet hun, zoo

het ga I ia, die den-Heere ooh gedenlcen oP Zíine

-"g"í. Die, hoedanige wegen God ook , in- Z'i,ine

wii-sheid en regtvaardigheid goedvond , met hun te
houden; en welke bedeelingen Zijner heilige voor-
zienigheid , I{ii ooh over -hen geliefde te- brengen:
Hem- nogtaÍrs maar altiid beg_eeren te gedenhen, le
Treezen, en voor oogerr te houclen ; en zich maar

aan Hern, in alle Z{jne uegen, kinderlijk begeeren

te onderwerpen, en zich ootmoedig voor Hem aan te
stellen zondór. tegen IIem , Z'iine bestraffingen en kas-

tiidingen te twistcn of te murrnureren; en dit is dan

uiroo""".r" besehriiving, van de regte gedraging ' Yan

des Heeren volk , in alle hunne ellenden en zrrarig-
heden, die hrrn, als regtvaardige straffen, oln htrnne
zonden ziin overgekomen. Bn daarop mogen zii dan

ook, de genade en barrnhartigheid, van den llecrc,
hunnen God, gerust verrvachten, wlnt Ifíi ont.moet

de zoodanigen; 
- Hil komt , hun op dien weg einrlc-

llik tegen, met Zijne hulp on goedertiererrheid , en met
Ziine Íonaerlljke magt, om hen te rctlden en te ver'
loïsen, ook bóven alle hunne hoop en ver-wachtirrg.

4 Met de groote genade en barmhartigheid des

Ileeren over Zlin volk, vertroosten zi'i zictr zelYen ,

dan nu , en wekken zich zelven op, tot hrrnnen pligt '
om niet tegenstaande zii Hem, door hunne zonden ,
r,oo z,waar 

-vertoornd hadden', dat IIii hun , in alle
deze ellenden had moeten. brengen I nogtans evenwel
hunne verlossing, behoudenis, ootmoedig van lfem te
verwachten. \Mant zoo pleiten zij al vertler voort
voor den Heere; zietl. Gij waart oerbolgen, omdat
aii qezondigd hebben; in dezeloe is de eeuuighedd.
oíaít uij "behou,den uíerden. - (I) Zii erhennen dat
God wel [e regt op hun oerbolgen' en vertoornd was

geweest, om -dat- zii -zoo.zwaar, e-tl-lgo lang.d.urig,
Ï"g"tt Hem gezondigd hadden ; ..dal lJii hen bitliik en

re-qtvaardig, alzoo zwaar gestraÍ't had , met eene gan-

*"Ëu omkéering, van hunnen staat, uitwerping rrit



r
316'

hun Land, en door hen alzoo over te geveD, in de
magt.der.heidenen , ond_er wier wreg4 glwcld en sla-
vernij , zii nu moesten buigen' In dit alles deed de
Heerê niets hards, noch onregtvaardigs hun aan , hun-
ne gruwelijke zonden, hadden Hem, tot zulke harde
stra-ffen en kastiidingen genoodzaakt ; zii hadden det,
niet den Heere, maar alleen zich zelven te wiiten,
(2) Nogtans willen zii daarom niet wanhoPen-, a-an

de onvéranderliike trouwe en goedertierenheid des
Ileeren, om hen daar uit ' eens weder, genadiglijk,
te verlossen I want zoo beliiden zij, dat in de.zeloe,
te weten, in deze wegen , van des Heeren magt, wiis-
heid , regtvaardigheid , waarheid en goedertierenheid,
die Hiihoudt, omtrent Ziin volk , eene eeutighèid utas,
opdat- zij behouden u;íerden. Dat is, .een9 eeuwige
magt, eene eeu'wige w1jsheid, eene standvastige trouw,
en tene onverandeiliike barmhartigheid en goedertie-
renbeid, om hen, niet alleen tot nogtoe Ie behouden,
en in het leven te sparen ' r'oo dat zii gog ndet oer-
nield, en uitgeroeid .waren, gelijk er ran gezegd
wordt Klaagl. IIIz 22; maar ook, om hen nog ver-
der te behouden, en hen uit dezen diepen kuil der
cllenden, nog eindeliik genadig te verlossen. Hiertoe
lras er voor hun eene eeuwigheid , bíi den Heere I
dat is, Hij 'w'as voor hun de eeuwige en de otry€r:
anderlijke God , di'e Ziine trouw en-verbondr, aan hun
bezwoien had, tot in eeuwigheid , en die tot hun
gezegd had: Want bergen zullen tu'iihen enz. Jes. LIV :
Í0. -- Err daarom n'ilden z\j zich, in het midden
van alle hunne ellenclen, ook eeuwig en onverander-
liik. aan dezen hunnen God vasthouden, II.em Diet
v"erlaten , maar Hem ootmoedig vreezen ' en op Hem
alleen , al hunne hoop en verwachting stellen , tot dat
Híi de hemelen scheurde en van daar nederlrutam,
mËt Ziine vreesselijke magt,. om hen te helpen, en
te verlossen.

C Maar hebbende aangevangen te spreken van hun-
ne zonden, die de oorzaken rtraren, van alle hunne
ellenden I zoo achten z[i het niet genoeg, die slechts
met een woord te melden; maar zii gaan er geliik
het wel betaamdc, nu eene nadere en uitvoerige be-
liidenis van doen ' voor den Heere hunnen God; en
zïch met eene diepe schaamte, en harte$k berouw ,
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deswegen aldus voor Hem vernederen : ioch wdj al.
len zdjn, als een onreine ent.

Nu staat ons wiiders ook korteliik to hooren, hoo
Gods volh hier hunne zonden en onwaardigheid, voor
Hem beliidt; en met welke harteliike dróef heid en
schaapte, zii zich daarover, voor den Heere verne-
deren 1 doch wij allen, zeggen z1i, zijn als een on-
reine enz. Doèh, is hier ien woord van onderschei-
ding en van tegenstelling. Zii.haddea eerst van den
Heere , en ran Zijne ondoorgrondelii: e magt en hoog-
heid, trouwe en barmhartigheid gesproken ; nu gaan
on komen zii tot zich zelven, om ook tti sprekerrvan
bunne zonden en rampzaligheid; en hoe gansch snood,
onrein, gruwelijk en strafwaardig, zij voor Hem wa-
reni wdj allen, zeggen zii; dat is: utij allen, zonder
onderscheid van staat, van seÀse, van ouderdom,het
geheele volk,..de ,beste niet uitgezonderd, Tijn als
een onreine ; zij willen zeggen , dat er niet dan snoo-
de zonden, goddeloosheid, gruwelijkheid en onrein-
heid aan hun gevonden wierd; zoo dat zii eene wal-
ging'en verfoeijing, van zich zelven moesten hebben,
en zich moesten schamen, voor den Hoogen en Hei-
ligen God, in wiens oogen zii zoo geheel onrein en
stinkende ïÍaren , dat H1i hen allen, als gruwelijke
zondaars, van Zijn aangezigt , voor eeuwig mogt ier-
stooten en wegwerpen, indien IIii hen, naar verdien-
sten wilde handelen. Dus hadden zij dan een opregt
mishagen, aan zich zelven , en zij hadden geene de
minste verdiensten bii God, waarom Hii hen zoude
aanzien; geliik zii dat verder beliiden , met er bii te
yoegen z en' alle onze gere&tigheden, zLJn als een
anguterpel,ijk kleed. Zii willen zeggeu, dat ook zelfs
hunne beste werken, hunne deugden, Godsdienstplig-
ten, en alles wat hun nog, als gercgtigheden zoude
mogen dienen, zoodanig diep ellendig, geesteloos, en
met zonden besmet, en geheel verontreinigd waren I
dat zii daarin, niet het minste behagen vinden, of er
het minste vertrouwen op stellen; maar het alles, als
een vuil, gescheurd , geheel versleten en bedorven
kleed , moesten aanzien , dat nergens toe nuttig was,
maar alleen verdiende om veracht en uitheloogutcg-
geworpen te worden. I)aar moet het met alle zon-
daars, zonder ouderscheid toe komen, die voorwor-
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pen voor Gods hulp en vrije genade zullen ziin, dat
zii. van het allerbeste, dat irr hun is, ookzelvenecne
w.alging moeten hebbcn , en niets dan zonde, schuld
en onreinheid, in zich zelven vinden.

7,íi gaan al voort in hunne ootmoedige beliidenis
voor den Heere, en doen daarbij , en utij allen,, z$
maken al wederr geeno de minste uitzondering, oa,l-
len af als een blad, en onze misdaden noeren ons
henem weg , als een wind. [Ioe de dorre en lígre bla-
d.eren, in den herfst van de boomen afvallen, endoor
den wind , aller wegen weggevoerd worden, dat is
genoeg bekend. Nu, zoo belijdt het volk Gods hier
ook van zich zelven; (l) dat zii wegens hunne zonden
en diepe verdorvenheden, als zulke dorre bladeren
waren -geworden, geheel zondig, uitgeteerd en gees-
teloos; die alle groenheid en kleur , en alle sappen
van geesteliik leven, als verloren hadden, en zooda-
nig verdroogd en verwelkerd, dat zii aan alle kanten
afaielen van God, van Ziin lVoord en dienst; van
Ziin Geest en genade, en van alle ware Godzaligheid,
zonder dat zij, aan iets van dat alles, meer een steun-
sel of vastigheid behielden. - J4, dat (2; hunne mis-
daden, hen allerrvegen, als dorre bladeren, en als
ligte iidelheid rvcgdreven I dat die eene felle wind van
toorn en oordeelen Gods, tegen hen ontsteken had-
den , die hen aller wegen heen dreef en weguoerde',
zelfs wiid en ziid uit hun Land, tot hier in Babel,
daar zii zelfs nog geene rust hadden; maar door aller-
hande zwarigheden en verdrukkingen, heen en weder
weggedreven wierden. O ! nare en jammerlijke staat,
van 

- een volk Gods, dat voor dezen , zoo vele heer-
lijke voorregten genooten had, en het gelukkigste en
gèzegendste volk, van den aardbodem geweest was !
Helaàs ! welk eene schrikkelijke ellende en vervÍoes-
ting, kunnen de zonden en goddeloosheden niet aan-
rigtln !!

Ïaar laat ons verder, hunne droevige beliidenis
hooren ! en daar is niemnnd, die Uwen Naarm aaw
roept ; die zich opma,akt, dat H';j U aangrijpe. Ílier
mede geven zij te kennen, de algemeene diepe zor-
geloosheid, verstoktheid, ongeloovigheid, onboetvaar-
digheid en onbekeerliikheid r voo al het,volk; vgn
Tromen en van onvromen; hoe er niemand was, dat
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is , weinigen of geenen , die in zulke hrcg;te zwarig-
heden en ellenden, riaa Na,arz des Heerelr, rnet ge-
loovige srneekingen, en in ware boetvaardighei'J, órn
Ziine genade en hulp aarrriepen , o[ er zich, met reg-
ten ernst toe oprvekten, eil zich toelegdeu om l{ern,
als hunnerr magtigcn 

.ïreriosser 
en grooten Verbonds

God, aon le grntjiten,; IIem als zoodanig aan te han-
gen en vast te houden; maar hoe al het volk Hem
liet varen, en (1) of geheel zorgeloos en onboetvaar-
dig, daar heen leeiden, en zich over Zijlren toorn,
over hunnê zonticn en clroe' ige ellenden, óiet het
minste behommerden; (2) oi tlie hunne hoop en ver-
trouwen, alleenliik stelden , op ijdele uitvlugten, bui-
ten den lleere. (3) Oi, die anders Hcrn wel baden
en aanriepen, rnaar :ronder rvare boetvaardigheid en
geloof ; en zonder eene hartcliike begeerte, naar Ziine
genade, en om zich opregteliik, van hunne zonden te
bekeeren. (4) Ja, dat er velen zeer ellendig en ver-
drietig ryarcn, over clc rarnpen en zvrarigheden , die
hen drukten i en dat die niet antlers declen; dan slechts
vruchteloos, daar oncler te klagen, en te rnUrÍnur€-
ren, zonder bii de oorzahen, van dit hun harde lot
stil te staan I (ó) teru'iit ook zeifs de vromen en God-
zaligen onder hen, zeer diep rnoedeloos , daar onderneder
zaten, vol ongeloof, volvertlriet, volduisternis, vol
wanhoop, vol flaauwhartigheiJ en geesteloosheid i z,oo
dat het er dan nu alzins, ten uitersten naar en be-
klageliik, met hen uitzag, en daar niet, dan ellende
en schrik, van rondsomme te zienwas; ja, hunstaat
was nu geheel en al radeloos en hopeloos, en zonder
eenige uitkornst , indien de [neere, hun God nu, de
hemelen niet scheurde , en tot hunne verlossing, van
daar nederhwam.
D. lMant hoort wiiders, onder welk een aller droe-
vigst oordeel Gods zii, wegens hunne schrikkeliike eu
langdurige zonden, nu gekomcn \rraren: wont, zeggen
zfj al voorls, G{ aerbergt Uw aangezigt tsoor ons ;
dat is, G1i houdt voor ons in, dat dierbaarlicht,van
Uw vriendelijk aangezigt, daar Uw volk zich voor
tiids , zoo in pleegde te verheug€n, ltrflÍInaer zii met
U wandelden, in den weg der geregtigheid. - Gii
reemt regtvaardig van ons weg Uwen Geest, en alle.
ïcht en,troost; allevrede en blrjdschap, alle'liefde en
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genado; alle geestetiike verkeering, gemeenschap, en
ónderhandetini rnr:t Ur Gii doet ons, o fleere ! hier
nu omzwerven, als een hoop aamechtigen en ellendigen,
die ganscheliik van U verstooten en verlaten ziin;
daar is niets dan droefheid, ellende, duisternis en
benaauwdheid , schrik en vreeze, grimmigheid en
toorn, dat wii van U ontmoeten; daar door vergaan
wii , hoe langer hoe meer; want overmits Giinu, Uw
Góddetilt aaigezdgt, zoo gansehelijk, en zoo langdurig
voor ons verboigen-houdt, zoo kunnen wii onmogelij k lan-
ger , yoor U bestaan, noch ons leten behorrden : maar
"G,6 doet ons smelten, door het middel nam onze on-

oereatiqheden. - Zii willen zeggen (l) onze ongeregtig'
"heden, nemen nog dàgeliiks , hand over hand, grooteliiks
toe , dewiil G'iJ Uw aangezdgt alzoo voor ons verbergt,
en ons aan ons zelven -overgeeft; nu kriigen..onle
verdorvenheden , zulken hracht oyer ons; en wij zijn
zoodanig verre van U afgeweken en vervreemd, dat
wii dageliiks vergaan , en als sneeuw voor de zo\ uteg-
smelten, doon het ndddel t)a,n onze eigene ongereg-
tigheden.- Geloof , hoop, liefde, iiver,licht en troost-
O ! alles vergaat en smelt in ous, door het heete vuur
Ían onze eigene verdorvenheden, en dagelijks aanwas-
sende ongeregtigheden. - (2) Ten anderen is dit ook
wi.iders de zin, -dat 

hunne zonden en ongeregtigheden,
een zoodanig heet, en brandend vuur, van Gods toorn'
tegen hun orrtstoken hadden, daar zii onmogelqik langer
voor bestaan konden, maar geheel door aersmeltem , en
verdelgd moesten worden , geliih de vaste metalen,
wanneer ,|i lang in een vuur liggen, allengskens
daar henen srneltem, en alle hune vastigheid verlie-
zen.
D. Na deze ootmoedige beliidenis, van hunne zonden
en ellenden, en van Gods regtvaardigeu toorn onder
hun, vatten zii hunne smeekende pleit reden , om eene
genadige verlo.sing, bii den ÍJeere, hunnen God
áan nu weder op, zeggende: doch nu Heere ! Gy
z,íjt onze Yader / als of zii zeiden: o Heere ! grooto
en magtige God! hoe onwaardig, hoe ellendig en
rampzalig, wii ook ziin mogen; en hoczeerwij Oook
mogen vertoornd hebben; Gii ziit evewel onzeYader
dis ons , niet slechts in het algemeen geschapen, uaar
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hier nu neder, eD smee}.t den Heere hunnen God zccr
Igrig r orn Ziine genade eo ontferming, ,o"ouoáÀ ,
Heere ! weest niet zoo zeer oenbotgei! Laa't Uro
grimmigheid , willen zi.i zeggen, nieï geheet 

"p *,Ios I maar T.utig toch Uwen ió.", met birmh"rtiÀn"O
en wend dien eens genadig,van ons af! handËl onÉ
toch íiet, als wilde 

"ïr "ru"ïde Heidenen t ;;;; n -yer als Uwe onwaardige kinderen, en als Uw eiEenleem, en handen Iuri, dat door Uwen t"r-,-?u]
heel'zal Tergaan, ildien .Gij nog Ianger zoo zeer ver-
bolgen I op ons wilt -blijvón. 

"Zg 
a"oen daar bii: en

gedenht niet eeuwiglilk de1 ongeràgfigheid.. Deiiu""u
had nu hunne on"ge-regtighcia:, reïdí ta"len iiià-g":
dacht, en die in Zljnen tóorn, zwaar u* f,oo *ËrtËft
en te huis gezocht , zoodat zii het nu niet lanËer uit-
ctaan konden, cn daarom srnCeken zii nu zeerïrnstig
om genade -en verzoening; dat de HËere zich nu, meïde langdurige uitvoering, van Ziine regtv"u.digíuiá,
en grimmigen toorn wilile tb vreden hoïclen: Aït nii
.de ongeregtigheitl door hun begaan, toch nrr eindeliiË
in,Ziine ondoorgrondeliike gunàdu , geheel n-ilde uït-
oergen, -vergeren en verzoenen; en die niet langer
-"gt,, als eene openstaande schuld, tegen hen wiíds
ge.denken enz. Integendeel, dat Hij "eindelijk met
Z_iine genadige ontfàrmirrg, tot Zijn. arm ei ellen-
dig volk wilde wederkeeren ; eeliik áii du". bii doen:
ziet ! a.ansehouwt toch ! ut;1 àltin zijn Ura oà'tt . D^tic, ziet toch eens eindeliik o lleerL onze God , op
ons neder, rnet een oog van genade , tiefde 

"r, 
au1

deliiden !-aanschouw ons-toch,.-in onzen diep ellendi-
gen en . bedrukten _staat , wie ziin w1i I wij zljn im_
merc allen Uw aolh, Uw vetËoren"volk-; hót volh
Uwes verbonds; daar hebt Gij ons immers voor aan-
genornen, en voor de gansche wereld, voor verklaard,
9'n. oak altiid voor aangezien, en voor gehouden? -Och fleere, ouze God ! laten uwe ingówanden, dan
uu ook eens weder over ons allen romríelen van barn_
hartigheid ! m-aak U op ! Gij groote en vreesselijke Godt
schouw uit den hemel , en [.om van daar neder, tot
ggze*lpq gewenschte_hulp en verlossing! ruk ons uit
dit Babet onzer ellenden ,- en breng ons- weder in onr
Land ! herstel ons in onzen ouden -staat, 

opdat wij U
daar eens weder, allen te zamen, als Uw 'volk , áie-
nen en verheerlljken mogen.
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oo}, uit alle volken des aardbodems, tot uwe kinde-
deren hebt aangenomen; die Urv verbond Yoor eeu-
wig, met onzen Vader Abraharn, en metziinenzade,
gemaakt hebt, zeggcnde : f h zal u tot eenYader z'iin.
en gU zult mij tàt zonen en dochteren z'{n. 2 Cor,
VI: 18. - Hoe zeer wij, Uwe kirtderen, nu ook van
U afgeweken ziin, en nu ook liggen mogcn , onder-
de roede uwer harde kastiidingen. zoo zal toch even-
wel daardoor, Uw verbond rnet ons, niet voor eeu-
wig vernietigd worden ; Gij zijt , en bli.ilt toch on-
reranderliik, onze Yq,der: utant Abraharn weet oam
ons niet , en fsraëI hent ons niet ; Gij, o Heere I
zijt 'onze Vader ; onze Verlosser aai ouds af is
Uw Naam. Jes. LXIII: 10. - Dit breiden zii nog
verder ui'l wij zi,jn leem, en Gii ztjt onze Potte-
bahker , en utíj allen, zijn Uwer handen uerk, Zii
willen den Heere (l) daar mede voor oogen stellen,
dat Hii hunner aller Maker en Formeerder was, die
hen eveneens geformeerd had , als een Fottebakker
uit Ziig leem, de vaten formeert ; tlat z{i hun wezen
en bestaan , en alles van Hem hadden; gelijk de IIee-
re zelve, dat ook alzoo aan hun betuigt Jes. XLIII:
l, rnaar nu, a.Izoo zegt de Heere, Uw Schepper _o
Jahob! en Uw Forntàercler, o Israël / enz. - Ih
hebbe A b;j uu)en n,e.atn geroepen, gíj z(jt Mijne,
en vers 21, dit aolh heb,í,krnr,j qe.lformeerd ; z,iX zullen
illijnen lof aertellen. - (2,1 Ja, zij rvillen hier ook
mede uitdrukken, Gods Opperste nragt of Soeverei-
niteit over hun; en dat Hii vrij met hen mogt doen,
al wat l{em behaagde; dat Hij hen konde maken,
verbreken en behouden, gelijk een pottebakker kan
doen, met zijn leem en vatcn. - 

(3) Ook willen zii
hier mede hunne geringheid, nietigheid en onwaar-
digheid , yoor den lleere beliiden; dat zii niet mee_r

vo-or Hern waren, dan een slecht ! en verachtelijk
Ieern , in Zijne hand. - 1,4) Ja, ook hunne eilendig-
heid , zv akheid, broosheid ' hoe zii maar waren, als
het brooze werk, en de zwakke vaten eens potte-
bakhers, dewelke de l-leere , zeer gemakkel{fk kon-
de vermorselen , en in stukken slaan, irrdien Hii Zii-
nen harden en grimmigen toorn, nog langer op hen
wilde laten rusten.

Op die gronden, werpt het arme volk Gods , zich
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Ziet daar gelicfden ! tot zoo verre dit kosteliik, ge-
bed, van Gods oude volk, uwen aandacht opón [e-!e$ en verklaard , met opzigt en toepassing , bp hun-
ne gevangenis in Babel. Wat dunkt er U van ? -\Mas het niet eerre groote goedertierenheid en barm-
hartigheid des Ifeeren i en een zeker onderpand van
Z_ijne getrouwheid, en van hunne verlossing, dat Hii
al zoo lang te voreu, zulk een gebed, voor hun liet
opstellen en beschriiven, door Zijnen ProÍ'eet, opdat
zij het gebruiken zouden, als de nood daar was fl -lmmers , zoo legde de lfeere,hun dan nu, alle deze
woorden, zelve in den mond ; en gaf hun aldus eene
vaste h-oop, dat Hij dit hun gebed , op Ziinen tiid,
ook zekerlijk verhooren zoude; en dat Hii hen ,- in
deze hunne hoogste ellenden, niet zoude verlaten
enL - Yerder, is dit gebed , ten gebruike van Gods
Volk, nu ook altijd, in de Kerk-gebleven; en de
Joodsche Kerk heeft er zich niet alleen gedurig, in
alle hunne hoogo nooden en zwarigheden, van rno-
gen bedierren; maar het is ooh een altiid durend ge-
bed, yoor de Christenkerk, die rru in de plaats, vin
de .Íoodsche Kerk, in het verbond Gods is aangeno-
men. Alle Christen volken en gemeenten, toi aan
het einde der wereld i mogen en moeten, ditzelfde
gebed-, nu ook gedurig gebnriken, bij den Heere hun-
nen God, zoo dikwijls als zii , om hunner zonden wil-
l-e , in groote nooden en zwarigheden ziin gekomen I
daar zij: zonder Gods genadige en almagtige hand,
niet uit kunnen verlost worden. En zoo hebben w1i,
en. al Gods volk in Nederland; ja., ook zonder on-
derscheid, alle de inwoners des Lands, dan nu niet
alleen eene volkoniene vergunning en vrijheid, maar
ook zelfs een uitdrukkelijken last en bevel, van den
hoogen God, om heden alle te zamen , ons met dit-
zelÍde gebed , voor Ziin aangezigt te vernederen I en
daarmede opregt , geloovig en boetvaardig, voor Zii-
nen troon om genade te pleiten, om eene goedertie-
rene verlossing, van alle onze zonclen, en van de
drocvige, ellenden en zwarigheden, daar wij helaas !
nu in gekomen ziin ; beide geestelijke en ligchamelijke.
\McI is rvaar, dat wf door de onrloorgrondeliike barm-
hartigheid en lankmoedigheid van onzen God, tot
hicrtoe , in zulke uiterste rampen en ellenden r nog
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wcl niet gekomen ziin, als do- Joden oudtiids in Ba'
bel: wii íonen nog in ons Land; wii genieten qog

onzón iriien Godsdienst, en wii zitten nog meesten-

dools, onáer onzen wiinstok en viigenboom, uitgozolr
dercl onzó qrme broèderen en geloofsgenooten-, die
alreeds, onder het Fransche juk en geweld zuchten,
in onze overheerde contr'iién, en frontier stedenl als'
mede zeer vele'krijgsgevangen soldaten en officieren,
dio zoer ellendig, 

- nàar hét Fransche Babel, henen
r""oura ziin; en"dewelkd' de Heere ven'daar nog niet
f,eeft geli-even tc verlossen; welker droevige nooden
en eleáden, wii dan nu, op dezen dag ook, als onzo

eiqene, voor den troon Gods, behooren tegedenken
Ï""t dee niettegenstaande, ziin wij thans, oP 9n'

zer zonden wille,- echter in zoo groote zwarigheden
en geyaren gekomen ; en onze' staat is, aan alle kan'
tenl zoo dróevig ellendig en be}'lageliik, da-t het nu
meer dan tlid góworden is, Yoor het volk Gods , on
yurr alle d-à inwoners des Lands ' om ons, in war'e

báoiva"rdigheid, heden voor ciËn hoogen G-od, ze-er

diep te veinedereni. en met dit krachtige gebed, des

ioo'dgchen volks, en met deze hunne vurige smeekin-

ï"o; voor Zljn heilig aangezigt te komen. - OchÍ
3t au Heere-daartoe,-heden eens den Geest der ge-

nade en der gebeden, over het Volk van Nederland,

"o 
o"ut ons- allen , <iie hier bii een vergaderd ziin,

wilde uitstorten ! waut zonder dien Geest, zal nio-
mand Hem heden, opregt kunnen zo-eken.- : Yer-
wa"ht niet geliefden ! dat- wii alle de biizonderhede-n,

van dit verÈandelde gebed, en dat cven in die ordo,

als die hier voorkomen ' zoo op onzen staat zulleg gaan

overbrengen ' en. breedvoerig toepássen; want.dit z-ou-

áo ons,-de korte tiid niet toelaten. - Wij zulle-n

voor ons zelven, daar alleen uit ntjmen, zoo veel a-lg

meest oprnekkend en dienstig is ' voor het groote werl'
van dezen dag.' I De iodJn waren het volk des Heeren, dat Hii
in Ziin vïrbond had aangenomen; Hii was !un--Va-
d"t ó formeerder, van ouds af ; en zii waren des Hee--

rcn volh en kinderen, Ziin handen yerh- gelijk' wii
c""ien hebben. - l[aur o ! dit is ook, alzoo 1Y8or-

i"lti*, van het volk van Nederland, en bijzonder

van Ést gerofórmeerds Christondom, bii het wolk do

325

waarheid, en do. zuivere Godsdienrt is, on Faartoo
wii allen te áamen, door onze belijdenis ook bohoo.
Ie!. - lVat groote voorregten de Joden ook gehad
hèbben, als het volk Gods; dit hebben.!Íii, in den
grond , nu onder het Nieuwe Testament ook; ja, nog
veel meer dan _zii; rii ziin allen uiterliik, door den
band des verboridi, ook aan den Heere, onzen God,
zeer naauw verbonden, en wii ziin, in Zijnen Naam
gedoopt ; in Ziine Kerk bijeen vergaderd, en hebben
fegt tot alle de dierbare beloften, van het verbond
des Evangelirrrns, om die, met de hand des opregton
geloofs , te mogen aannemen, Onze vaderen, uit -wel-[.en wii gerproten ziin, zaten te voren in de atg;oai-
sche duisternis, van het anti-christische Papendom ;
maar de Heere heeft ons met' Ziine genadige hand,
daaruit verlost, en heeft ons begchonken met deb
landelaar Zijns \{oords, en met het reine en zuivere
licht des Evangeliums. Indien wii dat Goddelijk licht
maar niet verachten en versmaden , en daaronder niet
moedwillig ongeloovig, en onbekeerliik van hart blii-
ven leven. O ! zoo kunnen wii allen te zamen, ook
rvaarliik deel hebben , aan den Hee.re onzen God,
en aan alle de zalige goederen Ziins verbonds. Och !
of dan maar, tog op dezen dag, in verre de meesten
van ons, en yan 's lands inwoondèren, niet gevou-
den wierde , een boos en ongeloovig harte, om af to
wiiken r ysrr den levendigen God ; en om maar., ale
snoode huichelaars of geveinsden , te aller tiid, in
Ziine Kerk te verkeeren.

2 Was de Heere , om het Joodsche volk, uit do
hand hunner magtige vijanden te verlossen, oudtiids
met Zijne geduchte magt, van den hemelnedergeko-
nren; had Hij zulke .areesselijhe ddnten, voor hun
gedaan, die zii niet verwa.:htten ; had Hii hunne vii-
anden, met. het schrikkeliike vuur ran Ziinen grim-
migen toorn, verdelgd en uitgeroeid; en allo bergen,
van ouoverkomeliike zwarigheden, voor hun, uitden
weg geruimd; o ! hoe heeft Hii zulks, in oude tij-
den , ook niet gedaan voor Nederland, en voor Ziin
volk in hetzelve ! lMat heeft Hii al niet wouderen en'vreesse$ke 

dingen voor ons gedaan'van den flemel,
oór ons, uit den diepen afgrond der ellenden , waarin
wii verzonken wafen, uit te nrkken, eu ons.to vor-



326

lossen t hoe heeft Zline magtige hand, onze wreedq
en rnagtige viianden niet verslagen; hoe heeft Hii de
koningrijken die tegen ons opstonden , niet voor Ziin
aangezigt doen beven ! Hoe heeft Hii ze niet doen
versmelten, in het vuur van Ziinen verschrikkeliiken
toorn ! Wat iisse\ike hoogten, en bergen van zwarig-
heden , van tegenspoeden en van gevaren, heeft Hii
ïoor ons nict opgeruimd , en hoe heeft de Heere er ons
niet eindeliik zell's boven alle menschelljke bereke-
ning en verwachting , door heen geholpeÍr, en ten volls
uitgered, ons geheel verlossende van alle onze viian-
den , en ons hier , in dit kostelijke land, dat over-
vloeit van melk en honig, in volkomen ruimte, vrede
en vriiheid doende wonen ; en den hoorn onzer voor-
spoed, aldaar zoo zeeÍ verhoogende, dat wii het ge-
lukkigste, en gezegendste volk , van den ganschen aard-
bodem, geworden z-iin. O ! is dit alles niet geweest,
een werk van des Heeren onbegrijpelljke magt, en
grondelooze barmhartigheid oyer ons, dat Neellands
volk , tot in eeuwigheid. niet behoorde te vergeten,
maar altijd met de diepste dankbaarheid, Iiefde, vreeze
en getrouwheid, jegens hunnen God te erkennen.

3 l)och, heeft het Joodsche volk, in het vervolg
geenszins bean-twoo-rd 1gn deze_, groote en genadigó
goedertierenheid, dewelke de Heere zoo luiiterriiÈ ,
aan hun bewezen had; hebberr zii het al ras; àet
hunne- zonden en goddeloosheid zeer schrikkelijk, te-
gen den Heere , htrnnen God, gaan verderveri , zoo-
dat IIii op hun vertoornd en verbolgen wierd, om
zulke gestrenge oordeelen en kastiidingen, overhen uit
le voeren geliik wij gehoord hebben; helaas ! of dit
ook niet de eigen staat ware, van het volk van Ne-
derland ! Hoe ras hebben Neêrlands inwoners, ook
rriet al beqonnen , zeer zwaar tegen den Heere hun-
nen God te overtreden en te zondigen, en Hem, tot
grimmigen toorn_en verbolgenheid, tegen zich tever-
wekken ! O , indien wii hier, de zonden van Neder-
land, zoo als die begonnen, en van tiid tot tiid ge-
yeldig aangewassen ziin , ordeliik, in alle de bilrón-
derheden zouden nagaan; en u, de zonden onrei Va-
deren allen opnoemen ; wij zouden dan een werk moe-
ten aanvangen, dat-op geen eenen dag konde voleindigd
worden. Daar bliift genoeg over t ioor ons to doei,
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ale wii nog haar eeÊ weinig zullen spreken, tan da
droevige zonden en 

'ellenden, van heÍ tegenwoordigo
geslacht, dat nu leeft, en dat nu helaasl de matà,
van hunner Vaderen zonden en goddeloosheid, tot
overloopens toe, heeft beginnen te vervullen. On
van deze droevige stoffe, dan ook nog iets te spre-
ken, geliik het werk van dezen dag vereischt,-zoo
zal ik Caarin, der Joden boetvaardige beliidenis, van
hunne zonden, op den voet navolgen.

a Zii beliiden , dat z,ii allen z'{in , als een onneine.
lllaar ach ! hoe ziin w1j, en alle inwoners'van Neder-
land, nu ook niet, een geheel walgeliik, snood en
onrein volk, voor den Heere ! wat worden er niet
al besmettingen, boosheden vuile en onreine gruwe-
len, onder ons gevonden, van onwetenheid,vangod.
deloosheid, van afval van God, van veraehting van
Zijn \toord en dienst, van huichelarij, van onbekeer-
liikheid en onboetvaardigheid ! \Mat is dit Land niet
vol onreinigheden yan vloeken, zweeren, dronken
drinken, boererii , overspel , allerhande onregtvaardig-
heden, hoogmoed , ongebonden weelde en dartelheiál
van gruweliiL.e Sabbathsctrending, van bespotting en
verachting van alle heilige dingen ! Hoe vloeit dit
land niet over, van onreine Leere en dwalingetr r €q
van valsche Godsdiensten; van atheïsterii, góestdrii-
verti, Papisterij, Sociniairerii en diergeliike gruwelen;
Hoe staan ook niet, zonder onderscheid, alle iurvo-
ners van het Land, aan de onreinheid dier zondon
schuldig ! de Overheden , de RigterS , de dienaars en
arhbtenaren, in de Politie ; de Leeraars en anderê
kerkelijke dienaren en opzieners, het gemeene volk
zonder onderscheid van staat, van sekse, ofvan ouder-
dom ! o ! wat Iigt het tegenwoordig áltemaal in de
besmetting der zonde, der ljdelheid, onbekeerlgkheid,
en der verachting van God, en Ziine heilige gebodeu,
uitermate diep ingewikkeld ! Waar zijn z1i toch nu,
die de onreine besmettingen der zonde en der we-
reld, zoeken te ontvlieden ? die zich zelven afzonderen
van den grooten hoop , om zich zelven rein te bewa-
ren, en om alleen voor God te leven ? zelfs de vro-
men en Godzaligen, in den Lande helaas ! hoe onrein
en diep bedorven ' ziin zii almede niet, voorden Heere!
wat zijn zii niet vermengd, met de onreine huiche-

22*,
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Iaars, en nabii-Christenen ! welk eene iidelheid en
wereldegezindheid , losheid, blindheid en verh'arding
des harten; 'wat eene nare geesteloosheid, onbekeer-
liikheid , verwaandheid , laauwheid en ernsteloosheid;
\íat een kracht van verdorvenheid, en wat €en yer-
val, iu alle genade, en pligten van heiligheid en tee-
dere Godzaligheid: wordt er bi.i het volk Gods thans
niet gevonden ! welke reinheid des harten, welke hei-
ligheid des levens, is er toch aan het Christendom
ven' dezen tiid te bespeuren ? - Ifelaas ! hoe is dat
fijne goud,, thans niet jaqmerlljh oendonkerd, / wat-een sóhuim van allerlei onreinhèid , is er thans niet I

gekomen op Zions kinderen ! die kosteliike kinderen,
weleer hier in Nederland, tegen fijn goud geschat !
Hoe ziin z[i nu niet, door hunne diepe verdorvenheid
en geesteloosheid, den anrden jlesschen, den slech-
ten wereldskinderen , gelójh geworden, het werh oan
de hctnden e_ens pottebakhers / men ziet geen glans,
noch heerliikheid , noch leiligheid -nu meer liggen,
op Gods volk ; maar enkel vuile stof, en onreinè ver-
doivenheid ! O ! hoe waarachtig is het dan nu ook
niet, van Neêrlands volk , dat z,ij allen z,{jn, ols een
omreine, als een melaatsche ; en dat alle vleesch nu
onder ons , zijnen w€g voor den Heerq , zeer jammerliik
veidorven heeft?

ó Verder belijdt dit Joodsche volk , d.at hunne ge-
regti,gheden zijn,. alt een utegwerpelijh kleed. liláar
wat is er toch ook, van ale de geregtdgheden, van
NeÀrlands volk ? (1) De GodsdiËnstï "veranderd Ë
en}.ele'hrrichelarii, ceremonie ; hartelooze eleurdienst:
vol bedorvenheid en schadeliik bijgeloof. (2) De pre-
diking ,des \{oords is thans ellendig, laauw , ge"ïte-
lobs, dor en mager , zonder hemels íuur en Geesteg
kracht; en wordt doorgaans van het volk, ooh maar
gehoord , als slechts een sleur-Godsdienst, en uit ge-
woonte, zonder eenige vrucht tot zaligheid. (B) -De

sacramenten worden van de Leeraars, uitermate los ,en slordig, zonder den Geest bediend ; en van hei
vol}, doorgaans ook, zonder aandacht of eerbied, en
zonder geesteliike vrucht en stichting ontvangen j niet
anders dan eene ledige en d_oode ceremonie- (4lHet bid-
den tot God, in den openbaren dienst , en in de hui-
zen, ic maar een hartelooze formulierdienst ; de Geort
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dor gebeden, ie uit het miclilen, van Neêrlmds kerk
Boweken. W1i naderen maar alleen tot Goil met onzs
Iippen, _en vleiien Hem met de tong: maar onzo
harten doen wii yerre van Hern. '(ó) Het lezen van
het Woord; het psalmgezang, en alle de andere plig.
ten en instellingen de.s Evangeliurns, geschicdeà ál
op dezelfde wiize, zonder hart en zondár Geest; nie-
mand trekt er waarachtig nut van, noch wordt er
oen aasje heiliger en Godzaliger door. (6) De aa,l-
moezen en werken der lieíde , geschieden géwoonliik
van ons, met onreine handen, en mct ongeloovige en
onboetvaardige harten. (71 Onze sabbatlhen , lfeest.
dagen, aast- en bededagen enz. ziin maar dagen, van
dooden Godsdienst ; Christus met Zijn Geest, is daar
niet meer _tegenwoordig, iÍt onze plegtige vèrgade-
ringen en bijeenkomst€n. (8) Onze afzonderliike me-
ditatiëin ziin laauw, en onaandachtig. Onze onder-
handelingèn met Gtod ziin koud, àn zonder liefde,
Onze zamenlaornsten et gesorekhen, over zaken ,.les

Evangeliums, ztin gewoonlíik geheel harteloos en
doodig ; daar is doorgaans meer hitte varn oreentd auur
on van snoode zelfverheffing in, dan warme indruk-
Len en .aandoeningen des Geestes. (9) Kortom, het
weinige goed, dat er nog uiterliik bii de mensehen
gezien en gevonden wordt, in hun dagelijhsch ver-
heer en wandel , dat is in den grond niet anders,
dan slechts egn deel heidensche en natuurlljke deug-
den, en eigengeregtigheden, daar "ii op vertrouwen
en rusten, met verachting van Christu:i en de genade.
OÍ hoe waarachtig is het niet, dat alle onze gereg-
tígheden voor God, ooh màar z{n, als eerrwógwer-
pel;jh hleed !

c ln de beliidenis van het volk Gods, wordt al
verder geklaagd, dat zii allenafaielem, als een blad.
Maar hoe is het volk van Nederland nu ook niet, als
een blad afgeuallen ! - Daar is een rnenigerhande
afval hier bij ons. (l) Hoe zijn wii niet afgevallen,
van de zuivere waarheid des Evangeliums ! hoe strui-
kelt de oude waarheid des geloofs, hier bij ons niet
'op de straten ! - \{'at zijn er niet al dwalingen, en
rchadelijke vonden, vao menschen leeringen , met er
tiid bii ons ingeslopen ! - Men heeft maar de oude
Geroformeerde prediLatien, van onze vaderen, biide
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tegenwoordigen, met aandacht ta vergeliiken; dan
lal meu de jarnmerliike afval, en vcrdorvenheid in
de leere, met droef heid bernerken. (2) IIoe ziin wii
niet afgevallen, van onze eerste lidde. en ,ijuer toor
God en Zijnen dienst. O Nederland ! roept de [lee-
re nu ook rrit , fk h,eb tegen u , clat gij uwe eerste
Iiefde hebt aerlaten. Openb. II: vers 4. (3) Hoe ziin
wij afgevallen, van de oude teederheidenoroomhei,d!
(4) Yan de oude eenaoudigheid, eerlijkheid t. en op-
regtheid. í5) Van de oude nederigheid en matig-
heid ín de kleeding , spiizen , huizen en huisraad enz.
I)aar is een afval, van algemeene verbastering in Ne-
derland gekomen, in hetgene het voor eene eeuly ge-
weest is; - het is thans een schuim, van een ge-
heel ontaard, en bedorven volk geworden. fndien
onze vrome voorouders nu eens weder, uit hunne
graven opstonden, ziizoudenons voor hunne kinderen
en nakomelingschap niet meer willen erkennen. (6)
W{j zijn ook niet rninder afgevallen, van onze ooor-
zigtigheid , dapperheid, strijdbaarheid , zeemanschap,
magt en heerliikheid, en luisteriik aanzien , bii do
andere natiën der wereld. Wii ziin een verwijfd, slap-
hartig en yersmachtend volkgeworden; bedorven door
weelde, luiheid en ongeregeldheid. Onze kriigsben-
den zijn meest alleen , uit vreerndelingen bestaande,
die met onnoemelijke kosten aller wegen, in andere
Landen moeten verzumeld worden. Maar de Neder-
landers zelven hebben geen hart noch moed, om in
dezen hoogen nood, voor het Land te strliden. Wat
zwetsen en praten van het lv'erk , dat is het al , lvat
onze natie nu kan doen. Had het er zoo lafhartig uit-
gezien, met onze voor-ouders, $'at zoude er van on-
ze vrijheid en Godsdienst, van ons Land geworden
ziin ?

d Nu volgt er in der Joden belijdenis , dat hun-
ne misdaden hen h,enen uteg ooerden, als een wind.
Helaas ! hoe waarachtig is dat v&o (,ns ook niet. ( l)
Wat is er niet een wind van oordeelen, die niet op-
houdt, over ons Land te waaiien. (2) Een wind van
zonden en goddeloosheden, die hoe langer hoe meer
ontsteekt. (3) Êen wind van dcualingen, twisten en
verdeeldheden, in de Kerk, waardoor wii nu, als do
vloed boweegd r en omgevoerd worden , met alle wind
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der Leere Eph. IV: 14. (4) Een windvan ijdelheid,
van weelde en brooddronkenheid. (6) Een wind van
hoogmoed, trotschheid, opgeblazenheid, van ijdele eer
en zelfzoeking, van inbeelding, van waanwiisheid,
laatdunkenheid. [Ioe wordt al het volk, rnet dezen
schadelijken wind van hunne misdaden, niet henen
weg gedreuem, zonder te weten \ilaar naar toe ! -IIoe stijf waait dio winrl overal door ! in de politie
en raadhuizen; in de Kerk en op de predikstoelen,
en allerwegen , door het gansche Land; van huis tot
huis ! o 1 droevige en beklageliike staat van een volk,
daar de [Ieere van geweken is !

e Hetgene daar nog veruler, in deze beliidenis wordt
bijgevoegd , en daa,r is niemand , die U'wen Naam a,an-
roept, d,ie zich. opweht , dat hij U oary,gríjpe ; ol
mijne vrienden ! hoe waarachtig is zulks thans ook
uiet, van al het volk van Nederland ? - (l) lVat is
er thans niet eene doodelijke zorgeloosheid, verstokt-
heid en diepe onbekeerliikhei,l , bij alle de inwoners !

wie neemt er de zonden en goCdeloosheden, het al-
gemeen verval , het gevaar , de ellenden en de oorclee-
len, waarin wij gezonken liggen, toch met ernst ter
harte? -'Wie zucht en treurt daaronder? - Wie
vernedert zich in het gansche Land toch, voor den
Heere, met eene ware boetvaardigheid , en afstand
van zonden ? - Wíe roept dien hoogen Gorl, rnet
vurige gebeden aan ? - Zelfs tle vromcn en Godzali-
gen des Lands, waar ziin zii , die zich zelveu en an-
àeren, in dezen naren tiid der ellenclen opwcklcen,
orn den Heere aan te grijpen9 - Waar ziin onder
ons, de ernstige en getrouwe voorbidders, voor het
Land ? - M"g de lleere nu, van ons ook niet wel
zeggen, gelfrk IIii hlaagt, bij den Profeet EzcchiëI,
Kap. XXII : 3O, fk zocht nu eenen ma,n u,it hen, die
deà muur mogt toemuren, en l)aor hlijn aangezigt
,in de bresse staa'n, noor het Land, opdat Ik ltet nict
moEt aerderaen ; n,e,ar fh aond niemand. Ilelaas !

eeí ieder laat het Land maar varen en drijven, en
trekt zich deszelfs ellenden er gevaar iu het rninst
niet aan. (2) Men mag er eens van spreken, van hoo-
ren en over lilagen, en op eene hartelooze en sleur-
achtige wiize voor bidden; maar dat is het al ; daar
bliitt hot bii; niemand zoekt er meer aan te doen. -
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(3) Ilo besten laten de hauden slap hangen, en zit.
ten er flaauwhartig, verdrietig en moedeloos bii ne-
der , vol duisterheid , vertwijfeling, droefgeestigheid
en bezwiiking, ziende nergens eenige uitkomst nobh
goed herstel voorhanden; handelende in hunne pràktiik,
Baar dat woord bij Ezechiel Kap. XXXIII: 10, de*
wujl onze ouertredingen I en onze zonclen op ons ztjn,
en utij ,in dezeloe aarsmach{,en , hoe zouden'wii dan
Icoen? - Wat redding of rritkomst zouile er tdchnu
voor ons zijn, daar de zouden nog dageliiks, aan.al:
le kanten vermeerderen en toenemen ; de genade rnid-
delen, en alle Gods oordeelen, in het minst geene
vrucbt doen; maar daar de Heere, hoe langer hoe
tneer, met Ziinen Geest en zegen van ons wiikt, Bn
onze toestand alle dagen erger wordt ?

Maar, indien het dan nu, met Neêrlands volk, al-
zoo droevig gesteld is, volgens deze beliidenis van
onzen Tekst, rvai wonder , dat de fleere nu ooh ,

zoozeer op ons aerbolgen is,' omdat wíj zoo zwoer-
liik, alle te zamen , tegen IIem gezondigd hebben,
€n er tot op dezen dag, noch' de minste boetvaar-
iligheid , of waar berouw, of bekeering bii niemaod
geyonden wordt ? - Wat wonder dat de Heere', .bii-
zonder in deze laatste jaren, ons en ons Land , met
zoovele z.ware oordeelen , van den hemel bezocht heeft,
geliik wii u, van tild tot tiid , dat biizonder, in on-
ze wekelijksche bedestonden, doch helaas ! tot hier-
toe , met weinig vrucht, hebben voorgchouden. -Ja, wat wonder , rlat wij tegenrvoordig , door Gods
slaande han{, in zulk een uiterste gevaar zijn geko-
men , dat onie Overheden , zich niet ontzien, om zelfs
openliik r yoor geheel de u'ereld , in hunnen biddags-
biief te stellen, dat onze staat lhaas, als op den oe-
oer oam haren ondergang gebragt a's, en in gevaar,
om alles , wat aan denzelaen dierbaar is te aerlid-
zen, zoo God almagtdg het, in Z'i'jne lanlemoeddghedd
niet korne te aerhoeden. Ileeft de Heere niet reeds
onze geheele' barriere o[ voormuur, en de sterksto
steden en grendelen van ons Land, benevens een
groot gedeelte van onze krijgsmagt en oorlopwape-
áon, in 's viiands handen overgegeyen; 9n staat h[i
niet alle dagen, met eea vreêsseliih geweld, op het
Lleine overschot van onze magt cn sterke plaats€n,
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dio ons nog. tot onze bescherming oversebievenziin.
aao te vallen ? O ! hoe ras en ooourwá"ht . ,oo"Jo
Heere nu niet, eene volëindiging met on, konnenma-
lien, en over ons dezelfrle rí,nflrn en ellende; L;;.
nen brengen, als die het Joo;lsclre volk 

"iin ouu*u_
komen in Babel! - Lrat orrs toch niet"voortgian
mipe vrienden ! den krvaden da.q verre van ons te
stellen, en maar verder, zoc geheil zorgeloos uo oo-
boetvaardig, teggl. den Alleihoogsten êod, te lfti-
ven zondigen, geliik wii , met allàinwoners des Lanjs
helaas ! tot hiertoe _ gedaan hebben I ïVant weet, en
neemt het toch ter harte ! (t) Dat het Joodsche votk,
door eveu zulken wanhopigen \reg, in die schrih[e-
liike tegenspoeden en elieàden gËraakt i., aaar wli
vao' gehoord hebben. (2) n"t de haat van Neêrlandi
ongeregtigheid alreeds, tol eene zoodanise hooete
ge}.onen .rj; _en $t *ii , met onze langdóigu ooËu-
keerliikheid, den lfeereiee{s.zoo zwaarvórtooínd heb-
ben dat, ten z{i wii eenmaaÏ*met ernst willenbeslui-
.ten, het hoofd in den schoot te leggen , en ons op-
regteliik. te b",keeren, ean onru ,oË,rigu *"guo,-á,
niet anders, dan een haastig en gewis" vertle"rf voor
ons allen, voor de deur staat. ll) liedenkt ! hoe lans
do Heere God, onze kwade z.eden nu al oerdrue"ol
,en Ziile barmhartighejd en lankmoedigheid , o""r"o.,áte werk gesteld heeft; en dar het ní meer dan tiid
geworden is, om Hem , in ware ootmoed, un 

""roodering des harten te. zoeken; en dat een'ieder ziine
zondige wegen, daar hii tot rrog toe , ?.oo onbekeerïiik
in ge-wand_elcl heeft, opregtel$É ga verlaten ; "o ,iËh
tot- den Heere, zijnen Gód,-aaávange te Éekeeren,
iodien wii nog willen gered en behouàen worden.
. I)eze.dag is daartoe gesteld, en openliik, op Góds
bevel uitgeroepen ; op d-a! geheel r\eàerlàird ,il,n nu,
_in ware boete, en belijdcnis van zonden , voor den
hoogen God vernedere,-en tlern vurigliik'o. o"o"ÀË
en bekeering , cn orn verlossing sroejkó. 0 !" of de
Heere daartoe , de hemelen eenï mogt scheuren, 

"otot ons mogt nederkomen, met den Geest der bskee-
ring ! dat Hii, die zoo dikwerf , oreesseliihe dí,nscn
gedaan__lteefi1 aie uttl níet oorwachtfu;, den irm
{Ul:t Mogendheid, eeàs weder mogt ontblooten, om
Neêrlands volh , krachtdadig te bekêeren; en dil af-
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i'alligo natie, weder te bren5en, tot Ziin verbond.
O! rnline Vrienden! (t) dit rnóestopdezeádag, onze
.eersto en voornaaLnste smeehing ziin , tot den lJeere,
onzen God ; dat Hij Ziinen Geest, van w'are boete en
beheering , in Zijne grondelooze barmhartigheid, tosh
eens wilde uitstorten, over onze Regentdn eu Over-
heden; over Ziine lloogheid Erf-SËdhouder; over
Zijue lfoogst- V-orstelijkheirts Gemalinne en gansche
huis; over de Leeraars, die Zijn Evangelie verkon-
digen, en ov_er alle andere kerken-dienaars; en alge-
meen , over Neêrlands volk en gemeente, oyer oÀs ,
onze familien en huisgezinrren enz. Hier moesten wii
den Heere, vurigliik om bidden en srneeken; wani
zonder Ziinen _Geest, is cr geene ware boetvaardig-
heid, noch bekeering, en dienvolgens, ook geene bó-
houdenis, van ons allen te verwachten. (2) Wii moes-
ten heden ook onze, €rr des ganschen Lands zonden
€n goddeloosheden, den Heere ootrnoedig belijden,
€n ons daarover, voor Zijn heilig aangezigt, met een
waar , en hartgronCig bcrouw, ganscheliik verned.e-
ren I niet slechts met onzen mond en lippen; maar
onze harten en zieLen moesten hier, rnet deze boet-
vaardiqe beliidenis van den Tekst, voor des Heeren
troon korndn: o lleere! onze God! w$ alLen zíjn
a,Is een onreine enr.. Och I of de Ifeere zelve , daár-
toe eens onze oogen opende, en onze vcrstokte har-
ten , door- Ziin Ge^est-rvikle verbriizelen ! (3) Wii moes-
ten dien hooge-n God ook ernstelijk , en gelooviq srnee-
ken, om genatle, oÍn vergeving en verzoenins, van
alle onze, en des l-ands zware zonden. Wii moesten
tot Hem roepen, rnet diepe verslagenheid onzer har-
ten : Heere ! weest niet zoo zeer verbolgen, en ge-
denkt niet eeuwíglijk der ongeregtioleeid ! O ! hier
moesten wij vooral geheel naar staan. dat de Hecre
toch, Ziinen regtvaardigen toorn , niet verder tegen
ons , wilde laten ontbranden; rnaar dat Hii dien ge-
nadigliik, van ons mogte afwenden , en inet Ziine
vorige gunst en- barmhartieheid , tot ons mogt weder-
keeren. (4) \Mii moesten den Heere ook, ónze zon-
den, ellenden en zwarigheden voordragen; (a) onder
welke droevige oordeelen wii, door onze zonden ge-
komen ziin, en dat regtvaardig. \{at hooge berg.en
van tegenspoedon ons, aau alle kanten oruriÀgen. lllet
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!Íat Bagtige, wredoen onregtvaardige viianden, wiÍ
to striiden hebben; en hoe zij ons , als een rool , zoeker;
op te slokken en te verslinden. (ó) In welk een ui-
terst gevaar, ons Land en volk nu gekomen zijn,
van eerlang geheel te gronde te gaan , indien de Heere
zich onzer niet orttferrne , de hern.elen sch,eu,re ; em

nederkorne, tot onze hulp en verlossing. (r) ïVii Ínoes-
ten zoo, onzeÍl nood aan llern vertoonen; hoe geheel
hulp en radeloos , het er aan alle kanten , in kerk en
staat , binnen- en buiten Lands, met ons uitziet. (d)
Wii moesten bitterliik, daarover verlegen en bedroefd
ziin, dat de Heere Lí.in aangezigt, tot hiertoe , zoo
,,eeÍ ooor ons aerbergt , dal er niet dan grimrnigheid
en toorn, van Hem te zien is; en dat Hii ons nog
dageliiks doet vergaan en srnelten, door lr,et rniddèl
oa,n onze ongeregtigheden. O ! alle deze , onze droe-
vige ellenden en zwarigheden, moesten ons zeer ge-
voelig , op het harte wegen ; wii rnoesten daarmede,
geheel verlegerr en bedrukt, verschiinen voor den
troon der Goddeliike genade , eu den Heere vurig
bidden, oB Zijnen dierbaren biistand en verlossing.
(5) Wii moesten , om eene genadige verhooring te ver-
.tferven, bii God blíiven rvorstelen en pleiten, met
dezelfde krachtige beweegredenen, als het Godzalige
Joodsche volk, pleitcnde (") op des lleeren groote
nagt, en op de ' vreesselijkheid van Zijnen toorn ,
waarmede Hii , al T,iitewederpartijders, in een oogen-
blik karr verderven cn vernielen , en de Heidenen,
ooor Zijn aangezdgt cloen beuen (f) Op Ziine vorige
goedertierenheid r €n magtige hulp en verlossing,
aan ons, en ons Land bewezen , z,elfs boven alle on-
ze hoop eÍr aerwa,ahtinq. (r) Op de onbegrijpeliihheid,
van het gene llii , de Heere doen kan , dien , op Hem
wacht,' en op de eeuwighcid en onveranderliikheid,
van Zijne trouw en barmhartigheid, oD ons te bo-
houden. (d) Ja, ook voornamelijk op Ziin verbond
met ons , hetwelk, aan Ziinen kant , onbeweeglifk
staan bliift, niettegenstaande alle onze zonden en
trouwloosheden ; hoe wij nog heden allen Zijn leem
zijn, Zijn handenwerk, en Zijn volk, dat Hij zich
gemaakt , en geformeerd heeft ; en hoe Hij nog he-
den onze God en Yader is enz. Ziet ! dat verbond
met onzen God, mooston wij allon ts zamen r rru wo-
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der geloóvig aangrijpon r en ons op nieuw o-pJegtefp!

daarin begàven. j6i-Ilaartoe moest een iegeliik, zich
dan nu oók, opregtelijh zoeken 

-te. 
bekeeren; ,Yan

ziine zonden en'goddelóisheden, O ! Wij moeten oP

dËzen dag, met- Gods geqade, 9l1:tig voornemen '
afstand ván de zonden tè doen. \Mij moeten, in de

kracht van Christus, nll een opregt besluit nemen '
tegen alle zonden; en arbeiden' van nu Yoortaan,
oË als een volk Gods, waardiglijk voor IIem te wan-
delen en te leven. ("1 Om to ziin die orol'iihen,
die ons alleen in God verblijden , en een oermnah
hebben, 'dn ZíjneI(et. Rom.-VII' (ó) Om van n-r1 af
.aan, niet dan geregtigheil te doen-, en in des Hee-

ren' regten en"in"óttíngen te wandclen. (c) Ja ook,
om deá lleere te gedenken, op Zfine utegem; en
Hem, in al ons doen en laten , altijd voor oogen te
houden , en alzoo Ziiner steeds gedenkendemet vreezo,
€n eene heilige beving. (d) En eipdelijk -wij moesten
roeken, altijiÍ op den Heere ' onzen God te wachten,
Éut ""n" 

stï[e 'gebogenheid des harten, orider Ziino
oordeelen en kastijdingen : en wii moesten ons Yer-

vertrouwen, van allei aÍlrekken , en het alleen op den
Ileere stellen ; en alzoo steeds zoeken te leven, in de
nraktiil van dat woord des Profeets Micha, YII : 7,
'tAi"i' ih zal ui,tzien I noar.den If eere ; dh zal wach-
ten op den God m('ins heils; miin God zal n(f hoo'
fen,

Ziet daar miine Vrienden ! dit zoude de eenige.en
reete weg ziinl tot onzer aller tijdeli.jke en eeuwige
be,-houclenls. Och ! of de Heere hiertoe , ons allen te
zamen, en het volb. van Nederland, met Zijnen Geest,

uit der hoogte , heden mogte behulpzaam ziin ! d"!
IIij nu de hàmelen wilde scheuren / en tot ons , mot
Zijnen Geest mogt nederhomen, O ! ot wij Hem al-
lon, ten besluite, daarom regt vurig en ootmoeclrg

mogten bidden ! Amen.

BIDDAGS-PREDIKATIE.
OIT

n O M. XI: 26.

Ge ldjh geschneaen is , de Yerlossen zal udt Sóon
komen, en zal de goddeloosheden afutenden oan Jakob.

Het is een wonderliik rvoord, dat de Heere, onze
God heeft gesproken tot Ziin volk, en geloovige Kerk
hier op aarde : en fh za,l u rnij ondertro4rwen 'ín eeu-
utigheid. IIor. I[, 18. Dat is : Ik zal een eeuwig
trouw-, of huwelijks-verbond met u maken, dat on-
verbreLelijk zal zíjn, en door alle eeuwen heen zal
duren, en nooit zal eindigen. Dit heeft onz.e geze-
gende en dierbare Zaligmaker nog nader bevestigd,
met Ziin eigen mond hier op de aarde, toen Hii aldus
afscheid nam , yar Ziine Kerk en geliefde bruid, bii
Zijne glorierijke hemelvaart : en ziet ! Ih ben met
ulipden, alle de dagen, tot de ooleinding der utereld.
Matth. XXVIII : 20. - Als of Hij zeide: fk ga nu
wel ligchamelijk naar den hemel, en zal daar voor-
laan ook altiid bliiven, tot den grooten dag, van do
weder oprigting aller dingen I nogtans zal ik daarom,
niet minder met mijne Godheid, genade, Majesteiten
Geest, altiid bij miine Kerk ziin, welke ik hier laat
op de wereld, eir zal bestendig aan haar verbonden
bliiven; Ik zal miin geloovig volk" in eeuwigheid niet
begeven noch verlaten; bergen zullen ut,ijken enz.
Jes. LIV: 10. O! wat is dat niet, een wonderlijk
dierbaar, en troostrijk woord ! daarin alleen, ligt toch
al het heil , van de Kerk Gods, hier op aarcle. -Àts zii slechts dit esne Goddeliike Woord , fh zal U
m,ii ondertrouwen in eeuutighedd, hwijt was, dan
was zii alles kwiit; en dan zou de Satanwelrar,zijno


