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Geest der ware bekeering ! dat de Heere dien, in onze
harten, en in het midden van ons Land, nog eens ge-
nadieliik wilde uitstorten I want anders staat het zeker-
fijk ïe"verwachten, dat de Heere Z[ine gnnst en genade
elns haastig van ons , ell van ons Land zal rregnem_en'

oD geven ons aan een aller rampzaligst eeuwig verderf
ovei. Och t of wii atlen oogen lradden, om het te zien!

Ilotgeue er verder voor te stellen is , tot het groote werk
on"ei bekeering, wenschen w1i , met de hulpe G_ods te
doen, in de íamiddag ure. Laat ons nu den Heere
korteliik, om Ziinen genadigen zegen' over ditgespro-
lren woord bidden ! enz,

BIDDAGS.PREDIKATIE.

L. U K. XIX: 4l en 42.

Vers 41. En a.ls Hij nabf de Slad Awum, en de
Slad zog, uteende tij oaei haar.

Vers 42. Zeggende: Och t of g;j ook \ekendet, ook
nog ín dezen uwen dag , Àelgene, íot uuen urede dient !
,naar nu is het aerborgerc aoor u,we oogen.

Het is een spreekwoord, dat onder ons zeer bekend
is , waardoor rnen zegt : een blind mensch , is een arrn
mensclt. Zoo immer iets waarachtigs gesproken kan
worden geliefden ! is het dit. Onder alle ligchameliike
plagen en bezoekiugen, weet ih niet, dat er een be-
droefder en ellendiger is, dan de blindheid. Laat ie-
mand nog zoo zeer aan het ligchaam bezocht worden,
met allerhande ziekten, kwalen en ongemakken , ÀeÍ
licht is ltem nogtarrs altiid zoet, en het ís zijne oogen
goed, de zonne te aanschou,wen. volgens Pred. XI I 7.
Hii geniet, door het gezigt zijner oogen nogtans , in
het lnidden zijner smarten, eenc ongeloofelijke aange-
naari.rheid cn verkwikking. lllaar is het, dat hem dit,
door eenig ongelukkig toeval komt te begeven ; dan wordt
hij , naar het ligchaam, de ongelukkigste mensch van
de wereld; dan wordt hij, in eene eeuwige donkerheid
en duisternis , geliik als gedornpeld en begraven, en hii
mist de alleraangenaamste verkwikking die er naar het
ligchaam, op de wereld te vinden is. Het is daarom,
dat God, de Heere, onder de ligchameli.jke kwalen,
daar Hii het volk van fsraël, om hunne goddeloosheid
mede bedreigt te bezoeken, ook de blindheidtelt,Deu-
ter. XXVIII : 28 daar wii lezen : de Heere zal u slaon
me t onz'innigheid em tnet blindheid, , en met' aerbaasd-
hcid dr hqrten. Doch wel voornamelijk is de blind-
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heid, eene zeer tlroevige bezoeking ' wanneer die ge-

heel ongeneesl{ik it; als alle de werktrrigen van het
sezicht, ten eenemaal onbekwaam en bcdorven ziin , en
Ër g""tt" de mirrste hoop overig is, -dat zoo een blinde
imàer het aangenarne daglicht, wederom aanschouwen
zal; dan *ug áo ecn, bi"ll;|k vanzich zelvenverwach-
ten, dat ziine woning altiid zal wezen in de duisternis,
en in de akelige donkerheid ; en dat hij ziinen leeítiid'
hier op aarde áal d ,orhrengen,, als-.eene levendige doo-
de. Ili"at, hoe naar, hoe bcklageliik en droevig ook,
deze blindheid van het ligchaam is, zoo isdezelve toch,
in geenen deele te vergeliiken , noch te waardeeren,
bii áe geestelijke blindheid van de ziel, waar mede een

onbek"étd zortdaar bevangen is. Deze is zoo veel droe-
viger en ongelukkiger , als de ziel rvaardiger, en groo-
tei is , dari het nietige ligchaam. Op eene geestelilke
wiize, geheel blind te ziin , I)aar de ziel ; wel oogen

te" hebbln, maar niet te kunnen zien, is dc beklage-
liikste en droevigste rampstaat van de geheele wereld,
oischoon die zelfs van déu blindenzondaar, hierinden
tiid , niet gevoeld , noch gezlerr wordt ; want, die--in
hót geestelii-ke, naar de ziel , blind is , is ook ten aller
uiteriten arm en ellendig, even als wij dat vinden ,van
de laauwe Laódiceesche gemeente, OPenb. III :17 ,daar
van dezelve getuigd wordt . dat zii niet slechts geeste-

liik, naar deliel ,- blind waren; maar_o+ !" geliike/-
lóndig,.'jamrnerlijh, arm en naakt, doch dit alles is,
in zJkei opzicht, nog gerirtg en weinig te achten , als

het niet voor altiid duurt; maar als er hoop is , dat
God de Heere, met de algenoe5zame oogen zalf , Ziins
Heiligen Geestes, Dog eens die jarnmerliike blindheid
der ziel, genadiglijk zal komen genczen err wegnemen.

IlÍaar dan-is het een aller ellendigste en beklageliikste
staat, als deze geesteliike blindhdid van de ziel , ten
eenemaal ongeneesliik is ; rvanneer God een zondaar,
aan deze inwèndige blindheitl des harten ' geliih als aan

een regtvaardig oórdeel, geheel overgeeft. en hem zel-

ve de 
-oogen , als voor eeuwig toeslrrit ; zoo dat zoo-c-en,

nooit ziende kan w'orden' O ! dat is het verschrikke-
liíkste van alle Gods oordeelen, dat wel hier in dit le-

"Ë., 
het minste gcvoeld wordt; maar dat nogtans de

allerzekerste wcg ls , tot het eeuwig verderf , van ziel
en ligchaam; dan zijn alle middelen Yan Senezing , oui-
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trent zoo eon rampzaligen zon<Iaar, geheel te vergeofs;
dan kan nimmer, het minste straaltje, van Godi lieÍ-
der{jke en ziel-verkrvikkende genade hem beschiinen;
dan moet hij, in dc aller rampzaligste duisternis der
ziele blijven : hier tijdeliik, en namaals eeuwig. Te
vergeeÍ's wordt er dan, op zulke zondaars gewerkt;
want de genade-derrr is voor trun, eindeloos toegeslotenl
de weg, die naar het leven, en de eeuwige gelukza-
ligheid leidt, is dan geheel voorhunverborgen,endaar
is voor hrrn , niet de minste hoop, van eenige verlos-
sing; dewijl het, aan de zijde Gods, vasteliik besloten
is , dat zij in Zijne zalige rust , nimmer zullen ingaan;
maar dat ,ii, door hunne rampzalige blindheid , teo
verderve zullen komen. Om uweu aandacht niet langer
met dit ons algemeen voorgesprek op te houden, ziet
en beschouwt de zaken zelven wat biizonderlijker, in
de woorden van onzen Tekst ! Daar is de het, dat wli
het levendigste voorbeeld vinden, van een zoo aller
rampzaligst oordeel , van geesteiijke blindheid des harten,
in het bobsaardige en hardnekkige Joodsche volk, dat
door den Heere Jezus zoo lang, en zoo overvloedig,
tot bekeering, en tot een regt gezigt, van hunne zon-
dige wegen vermaand ziinde , en tot op dien dag toe,
niet hebbende willen zien , nrr eindelijk geheel van Hem,
aan het oordeel der geesteliike blindheid wierd ov€r-
gegeven r otn nimmer den vrede en het leven na dezen
te zien; maar eeuwig , in de rampzalige blindheid huns
harten, verloren te gaan. Zoo wordt het ons door Lu-
kas verhaald, en als Híi nab'ij de stad kwam enz. De
Evdngelist Lukas hecft ons, in het vorige van dit Ka-
pittel, een omstandig verhaal gedaan , van den plegti-
gen optogt van den Heere Jezus, naar Jeruzalem, óm
daar eene feesteliike intrede te doen, achtervolgens het
gene daarvan oudtijds , door de Profeten 'rvas voorzegd
geworden. Hii verhaalt, dat de Heiland zich, doór
t_wee _v_11 Ziine discipelen r €cn veulen liet brengen,
daar Hij opsteeg, en waarop Hii , in groote zegepraal
reed naar Jeruzalem, wordende de wegen voor Hem,
door de Joodsche schare, met hunne klecderen bespreid;
en ontvangend" Hii van alle kanten niet, dan blijde
geluk- en zegen-vvenschen, van de menigte; die Hèm
omringde ; en Hem, voor den grooten Koning der eere
uitriep. In een zoo luisterijken toestand sclieen het,
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dat de Heere Jezus, over de groote eerbied des volks
voor Hem ' zich had moeten vórtreugen ; maar in plaats

van dat, geschiedtle lret nu hier geheel andersl want
niet zoo rai was IIii, ondcr de stateliike geluk- €r ze-
qenwenschen des vólks, den Ollil'berg a gereden , en

ío digt bii de statl Jeruzalem gckornen , of ziet ! de

Heilanï de stad aanz.iende, wierd met innerliike bewe-
sincen van droeÍheid, over haar aangedaan , zoo dat
ÍIii" zelfs i over haar weende , en deze merkwaardige
taàl sprak : och ! o.f Si ook bekendet .enz.

\Mit den te verhaácielen Tekst aanbelangt geliefclen !

daar ntoet giilieden geene zoo breede verklaring van

verwachterr,-àls rvii anders gewoon ziin, over d9loqr-
den des Geestes te geven. -De tiids gelegenheid.cischt
thans een ander *etk van o.ts. Alleen zullen wiimaar
trachten , den Tekst, in desr.elfs hoofdzakeliiken inhoud
voor u open te leggen; om dan, op den voorafge.Ieg-

den grondslag , onàà verdere redevbering, die wii in
'den liaarn dels Heeren, tot u zullen spreken, te kun-
nen bouwen.

Twec stukken dan worden ons hier, tot onze korte
beschouwing opgegeven. (l) I)es Heeren Jezus rvee-

moedig, en"gehelfli"fd" dragend. g-edrag-, orntrent het
Joodscie vollt, en goddelooze stad Jeruzalem , met des'

zelfs verstokte inwoiers, Yers 4l- (2) Err dan het aller-
droevigste en rampzaligste oordeel, .dat llii "f de tee-

derharïigste wiize^ over hun, met innerliike beweging
des gemóeds kwarn uit te sprel'-en,. vers. 42.

Yiat het eerste aanbelangt, dat beschriift ons Lukas
aldus: en als Hij nabíi de stad hutu'rtt' enz. I)e Heere

Jez.us kwam hier àanriitlen op een veulen , komende van

Bethphage , bii Bethaniën , volgens-het vorige 29 vers,.en
ziindà oirringd van eene groote schare of rnenigte volks,
dïe niet slecÉts'takken ván boomen, maar ooh httnne
'kleederen voor Hem , op den grond neder spreidden,
€n zonder ophouden uitriepen : Hozo,nna ! gezegend
is Hi.i , die komt in den Naam des Heeren ' en meer

andeit lof- en' zegenwenschen. En zoo in dien tqestand

voortriidende , trok nu de Heiland over den OlliÍberg,
die vËk voor de stad Jeruzalern gelegen was; en dien
overgetrokken ziinde, bevond Hii tich rveldra, digt bii
de síad; en zicli gesteld hebbende op eeneplaats,daar
Hij dio luisterriike stad, met derzelver Prachtigen tem'
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pel , heerliike muren , paleizen en hooge torenc, vlak
voor zich hatl liggen, hield nu de Heiland, naar all6
waarschiinlijkheirl, cén weinig stil, zortder verder voort
te rijden I en daar nu zoo, in de tegerrwoordigheid van
alle Zijne discipelen , en van de gansche menigte dee
volks, die [fern met groot ge.juich en gezang omring-
den, rvas dit het eerste dat ltif deed, datIIii, volgens
het verlraal van Lukas , de stad zag. De Heiland de
heerlijhe en schoone stad Jeruzalcm, rle koninginne
van alle de steden van Juda, zoo niet van de geheele
wereld, tlaar zoo vlak in Zi jn gezigt , voor zich heb-
bende , LaB die stad aan, en vestig,le Ziine oogen op
clezehe. Maar tot welk einde ? - Niet, om zich over
derzelver luisterriike schoonheirl , pracht en hecrlijk-
heid te verlvonddren, en die hemelhoog te verheffen I
neen !" met een zoorJanig oog , beschouwde de Zalig-
maker hier Jeruzalem niet. In het zicn op die be-
roemde stad, had IIii niet zoo zeer derzelver schoone
gebouwcn en heerlijke palei,en in het oog, als wel
derzelver inwoners, en alle degenen die door deu Gods-
dienst aan die slad , en derzelver heiligdorn verbonden
waren. Ilezer toestand stelde de Heilantl zich hier nu
op het levendigste voor oogen, en clie beschouwende
in deszelfs ware geschapenheid, zoo als die tegenwoor-
dig was , en eerlang ziin zorr , verwekte nu in Hem,
de innigste err teerlerste berveqing van droefheid en
rncdeliiden zoorlanig , dat de Zaligrnaker hier, in tegeu-
woordigheid van de gansche schare, die llem gelcidde,
zich niet onthou,len ko'r . van tranen tc storten en te
'weenen. geliik Lukas ons dat zoo verhaalt , schrii-
vende dat Jezus, als llii nu nabii de stad gekornen
lvas, en die aanzag, weende. Dat het ucenen en
storten van tranen, het eigenliik teeken is, van in-
wendige droe.heid en ongeneugte , die het gernoed
ergens over gevoelt, is te bekcnd , om daar breeder
over te spreken. l'Íet is de menschelijke natuur ei-
geo, dat ,ij zwaarlijk bedroefd zijnde, zich naar
buiten ontlast in tranen en geween. Doch dit weenen
dat hier geschiedde, is iets geheel biizonders en merk-
waardigs; orndat het gedaarr rverd, van dert grooten
Zaligrnaker, der uitverkoren wereld, den Heere Jezus.
I)ezen ontmoeten wij hier, over de stad Jeruzalem en
derzelver inwoners, tranen stortende en weenende. Een
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yoorval , dat aan sommigen onder de ouden, zoo rron-
der vreemd en zeldzaam is voorqekomen , dat zii het,
rraar het getuigenis , van den grooten Kerk-'Leeraar Epi-
phartus, hicr in den Tckst hebben uitgeschrapt. I)och,
dit was een zeer stout bestaan. dat in geenerlei wijze
kan worden toegestemd. llet is opmerkeliik geliefden!
dat wij in den ganschen bijbel, niet aangeteekend vin-
den, dat de Hecre Jezus ooil, gelagchen , of zeer vro-
lijk geweest is, zelfs niet, toen Hij zich op deplegtige
bruilolt maaltiid bevond te Canaárr in Galilea, daarhet
nogtans de regte tiid geweest was, zoo hr:t eenigzins,
in overeenkomst met de waardigheid van Ziin Persoon
had kunnen geschieden. Maar dat FIii tranen gestort
en geweend heelt, vinden wii in de Evangelische ge-
schiedenissen meer dan eens aangeteekend. Sommig'n
meenen daarin te kunnen vinden , dat de Heiland wel,
tot zeven bijzondere reizen zoude geweend hebben. An-
deren tellen het maar op vier malen. Doch, als wii
de Heilige SchriÍï naauwkeurig willen volgen, dan vin-
den wii maar drie gelegenheden , uitdrukkel{fk gemeld,
in rvelken de Zaligrnaker in Ziin leven tranen gestort
€n geweend heeft. tr)e eerste reize was I over het af-
sterr en van Laz.arus , volgens Joh. XI : 35 ; de tweede
reize hier, over Jeruzalem; de derde hangende aan het
hout des kruises. volgens hetgene ons de Apostel Pau-
lus, daarvan aangeteekcnd heeÍï llebr. Yz 7. Wijgaan
hier vele dingen voorbii aandaclrtigen ! die wii in het
gemeen, over dit rveenen van den Zaligmaker, zouden
kunnen aanmerken, en die, in eene andere gelegen-
heid als deze , hare naaul'keurige overw-eging wel zou-
den verdienen. Wii willen ons ïoor het tegenwoordige
nu bijzonder alleen maar bepalcn , tot dit weenen des

Ileilands in onzen Tekst. Volgens de kracht van het
grond-woord , heclt de Heere Jezus hier, over Jeruza-
furn geweend, met het storten van tranen, en hetver-
toonen van andere teekenen van groote droefheid, die
van de tegenwoordig zi.lnCe menigte, die Hem geleidde,
en vergezelde klaarliik konden gezien en gehoor.l wor-
den; en dat was des te bijzonderliiker ' naar mate de
uiterlijke gelegenheid der zaken, zulks minder van Hem
scheen te vorderenl want llij bevond zichhier, inhet
midden van ecne juichende schare, of groote menigte
volks, die Hem in volle zegepraal naar Jeruzalem geleidde,
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en die de lucht van rondsomme r met het goroep van
hozanna, hozanna, en ander vreugdegeschal vervuldo,
Doch ziet eens ! hoe weinig de Zaligmaker zich dezo
rriterlilke eere en wereldsche luister aantrekt ! ilIidden
in het grootste vreugdegeschal, ziet men Hem hier ge-
heel", als aan de droelhcid orergegeven, envooral het
feesthoudende volk , openlijk lr eenen , zonder Zijne
droel heid te kunnen inhouden. lllaar waarover weende
de Heiland hier nu zoo openliik ? \Mat was de oorzaak
van deze , Zi.ine smartelijke en bittere droefheid ? Was
dat over zich zelven , orndat Hii hier nu naar Jeru-
zalem, ofschoon in zoo luisterrijke zegepraal , gevoerd
wierd , ten einde aldaar, binnen weinige dagen te lii-
den en te sterven, door de handen van Joden en Hei-
denen ? Neen gcliefden ! deze rpas de oorzaak van 's Hei-
lands droefheid niet ; tot dit liiden rvas Hii wel getroost
en gewillig, orn dal voor Zijn uitverkoren volk te onder-
gaan; maar Zijne bittere droelheitl, krvanr Ilern hier, van
eenen geheel arrderen kant. Volgerrs Lukas weende Hii
dus oi er de stad Jeruzalem , clie IIij hier nu voor zrch
beschouwdel wantzooschrijlthíi als IIj de stad zag,
4t)eende II íj oaer hau,r. Niet zoo zeer ovcr de sta.l zelve ,
als wel orer derzelver inlvoners, en over het gansche
Joodsche volk, dat met , en door die stad verbeeld werd.
.Deze beschouwde de Heere Jezus hier, in haren aller on-
gelukkigsten en rampzaligsten toestand , u'aarin die in-
'w'oners , le dezer tijd rvaren, en verder eerlang stontlen
te komen. Hii rvist, onder rva[ eerr verschrikkelijk oor-
deel van onbekeerlijkheid, gotlileloosheid en verharding
zii lagen ; hoe cle rnaat hrrnncr gru,r'elcn, haast geheel
vervuld zou zijn; hoc z.ij Hern , die tot hunne zahgheid
en verlossiog , hier op de rvereltl ,r^ckornen was , zoo
smacielijk hatlden yerworpen, cn allc Zijne verrnanin-
gen, leeringen en wonderrverken, geheel hadden in den
wind geslagen ; ja, hoe zii nu , in korte dagen , Hem
op de snoorlste en rvreedste wiize, daar tc Jertrzalem,
zouden ombrengen en doen kruisigen. Dit beschouwde
de Heiland op dit oogenblik; dit k'rvam Hem, op het
gezigt van de stad, allerlevendigst voor ooger; daar-
benevens ging Z{ine aanmerking lrier mede, over het
aller verschrikkelijkste en rampzaligste oordeel, dat nu in
kmten t[jd , over Jeruzalems snoode inrvoners, stad en
tempel, ia, over het gansche volk komen zoude; hoe
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maar een klein overbliifsel, naar de verkiezing derge-
nade uitgezorrderd , hëtgene - Hil' nog, onder dat volk
had, het" overige gezamlenllik, naar de ziel voor eeu-
wig ongeluhkig"zoí ziin; órndat qti H".-, het eenige

miádcl -der zaligheid vèrworpen hebbende., er nu geen

ander middel vJor hun , *""t overig bleel, om behou-
den te kunnen wortlen. Ja, hoe in-het tiidelijkc, ook
het allervreesselijkste oordeel over hen, vast besloten

was; hoe die schoone stad Jeruzalem , rn-et.haren groo-
ten iernpel , en alle derzelver heerlijke paleizen .en .ge-
bou'wen', in korte jaren , door de Romeinen , Seheel.en
al zoude verrvoest ïorden , zoo dat de eene stecn, niet
zoude bl{iven op den anderen; h9e in die verwoes-

ting, duïzenclen'van Joden' van allerlei ouderdom en

kuàne , door het vuur, het zwaard, den honger.,- en

andere vrcesselijke ellenclen, oP h."t schrikk.eliikste
zouden omko,neïr I elr hoe het overgeble vene volk dan,
vele reurT en larlg, o"t God zou verstoten en verlaten
worden, ,oo daï zii hier op de wereld, als de r.l*P-
zaligste ballingen, " zouclert- olnz\\'erven zonder God ,

"orrá". 
Ctrristuï, en zonder eenige hoop van zaligheld'

ZieIt dit allesr en nog meer' dát rvii-zouden kunnen
oplroernírn, hwam hiei nu aan den Heere Jezus, op

hït levendigstc voor oogen, terwiil. Hij hier.' 
. 
van zoo

nabii , de siacl aalrzag eir beschouwde.; en dat rnaakte

,rt iit Hem, ""rr" 
,óo grootc bewegi,g-en ontro.erittg,

dat Hii zich niet onthouden kon- openliik, voor de gan-

sche rnenigte, die Hern omringde ' tranen te storten'
en tlen beïiagelijken toestarrd ' Yan de stad Jeruzalem'
en dierr ou., Ë"t'gattsche Juodsche volk, dat door die

stad verbeeld wieïcl , bitterliik te beweenen' En zoo

bleek hier dan nu kiaarliili uit 1t; dat de Heere Jezus,

eeÍre \ilaarachtige rnenscËeliike n-attrur bczal', die aan

geliike rrattrurli'fr.e be'' egingen , .als 
alle andere rnenschen'

6ncierlreoig *ot; *"utfr nii dan ook, van- den AP-os-

tel Pauluí, duideliik g*',uutiid wordt , een Hoog'epries-

ter der gr;i.oooigen", íit .kun' mcdelij.den h'ebben' rnet

hunne ïwakhitt"o, en die in alle dingen, gelijh als

zii. is oerzocht geweest, doch zonder zontle ' Heb'

Ifr', 15. (2) Aan"den andcrerr kant, bleek hier niet

minder , dà'teedere liefde van den lleere Jezus , voor

h.i--".."teliik geslacht, en ielÍ! voor Zijne bitterste

vljanden; wót, ïat kan er liefderijker teeken van Hem
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geschieden, dan dat IIii hicr, door ccn innig rnedelij-
den, over den rampzaligen staat des Joodschen volki,
dermaten aangedaan wordt, dat IIem de braL.ke tranen
daar over uit Zijne gezegende oogen vlieten, geliik als
beeken z zoo zeer ging llem het oordeel en verderf.
van dat volk ter harten ! Iemand zal mogeliik denken:
wel! indien de Heiland waarliik zoodanig, overhet on-
geluk van Jeruzalem, en het Joodsche volk bewogen
vras, waarom H1j dit dan niet heclt voorgekomen, door
aan hun Zijnen Geest dcr gcnade, en der bekeering
tc schenken ? Maar zoo iemand rnoet weten dat , zelfs
in den raad van den drie-eenigen God, reeds van eeu-
wigheid, anders besloten lag; en dat de lleerc Jezus
daarin, volkoinenLijk heeft mocten en willen berusten I
doch dat Hii nogtans als mensch, der Joden ongeluk-
kigen staat betreurd heeft, omdat het verderf uit hun
was, en zil zich dit oordecl mocdwillig hadden op den
hals gehaald , en dat hun staat ook rvaarlijk, ten hoog-
sten te betreuren was, en alle medelijden verdiende-;
7.oo clat het tlan goenszins, teqen elkander strljdt, dat
de fleere Jezus , als mensch , den rampzaligen staat eens
zonCaars bervecnt, en nogtans , \.oor zoo ler Hii God
is, dien zondaar Ziine genade weigert I overmits IIij geens-
zins verpligt is, hem die genade te geven , en naar Zijne
hoogste Goddeliike wiisheid en vriimagtigheid, zulks
ook niet belicft te doen, als vindende zich , in het
verderf <liens zondaars, meer verheerliikt. Zoo d.at ,
de Zaligmaker vrcent hier als mensch over Jenrzalem,
cn het gcheele Joodsche volk, voorziende het rampza-
lig verderÍ', dat ovcr hun komen z.outle. Doctr Hijvol-
deed zich rriet, met slechts tranen te storten en tc wee-
nen ; rnaar hoort ! wat eene u eemoedige, en hart-
brekende taal , IIii dus nu ook verder al weenende,
oyer Jeruzalem, en het Joodsche volk uitspreekt ! het
ís och t ,Í Si ooh bekendet , ook, nog in de zen uwen
dag. enz,

Niet zoo ras, had de groote Heiland en Zaligmaker,
der uitverkoren wereld hier, op het gezicht van de
stad Jeruzalem bitterlijk begonnen tc weenen , of ziet !

op dat Zijne discipelen , en de ganschc schare , die Hem
ómringde, en al juichende vergezelde, van de tyare
beweegreden van deze Lijne groote en smarteliike
droeflreid, niet zouden onkundig zíjn, zoo openbaarde
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de lleiland die nu hier aan hun ' wantreer Hii Ziine
'oogen, op de stad Jeruzalcm houdcnde , haar al wee-
rrende dus aansprak: oclt' ! "f Sti ooh enz,

IIet geen dà Ileere Jezus- hier van Jeruzalem, of
liever, -van het gansche Joodsche lolk a:vordert, en
hartel{jk wenschtà, dat nog heden, op dezen d.1S, bii
hun uiogt kunnen gevonden-rvorclen was, dat z1 rnfs-
ten bekánen , utal tot hunnen urede diqnt. I)oor den

vred,e van Jeruzalem en het Joodsche volk, verstadt
de }leiland hier in het Eemeen niet anders, dan hun
tiideli.ik en eeurvig Y"l_"jh: oi^beh.oudenis; want het
ls zeer gemeen rn de Hêilige Schrilt, dat allerhande
heil, 

""gïtt 
en welvaart, va-n ziel en lischaam , beide

tijdeliik Ën eeunvig, onder het enkele en bloote woord

"át ïrede wordt" voorgesteld ; gelljk als Psalm XXIX:
1L , daar gezongen worát : de If eere zu'l -Zijn aolh.,ze'
genen , ,oát ,ríd"; dat is, met allerhande geesteliike ,
Ën ligchameliike voorspoed. Op die wijze, moet het
woo.i arede" hier, in onzen Tekst , nu ook genomen

worden. De Heere Jezus verstaat er door (t) de tijde-
liike vrede , voorspoed en welvaren, van Jeruzalern en
ÍiLt Joodr"he volk', rvaardoor zii een gelukkig volk kon-
den zijn, alzins van dcn Heere ,gezegend worden, en

rnet rnánigerhande heil cn vrerle beLr-oond. (r) lllaar
wel voornáme\ik, verstaat de Ileiland hier, doordezen
vrecle , de gee."teliike lrede des, Joodschen volks, en
'hunne verroËnittg rnet God in liin bloed. In een woord,
hun lieder eeuriig heil en gelukz,aligheid-, die ,ii \id-
den te wachten lehad, ats zii zich van hunne godde-

loosheid bekeerd ,- en Hem , door het Seloof , voor hun-
neÍr Christus en Zaligmaker, hadden omhelsd en aan-

Eenomen. Van deze allerkosteliikste en gelukzaligste
'ïr",1", u'enscht de Zaligmaker hier nu , geheel ernstig
dat toch Jeruzalem en Èet Joodsche volk, mogten be-

kcnnen , ook nog op dezen hunnen -dag, hetgene d-aar-

Ioe rlientle. DoJr Lietgene dat, tothunnen arededient,
verstaat cle Ileiland 

*hier 
niet anders, dan deze vier

dingen. (t) Een regt gezigt en bekentenis, vanhunne

"orï"r,, 
goddelooshóid-, ván het verderf en het z\rare

oà.deel' (ïotls, dat hun deswegens nakende wa'q' (2')

Eene hartelijke drocf heid, vreeie , verlege-nheid en ven-

slaeenhcid ,iuaron"t; en eene diepe vernedering en ver-
ooimoediging voor (iod , wien zrj, door hunne zonden,
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zoo vortoornd hadden, (3) Een ,opregt en waar geloof,
waardoor 4t geheel uit zich zelvtn rlogterr gaa"n, tot
Go<ls genade,. en tot Hem , hunnen Veilossà en Za-
ligrnaker , hunnen toevlugt mogten nernen. (ll) Einde-
lijh eene lvare en ongeveinsde -bekeering, 

waardoor zii
hurrue zondige wegen, geheel rnogten ierlaten. Ziet'i
deze dingen waren het, en wel-deze alleen, die tot
Jeruzalems arede dienden,. en daarom wenscht de lleere
Jezus hier nu , dat zij deze dingen, die aldus tot hun-
Íren vrede dienden, toch nog mogten bekennen ; dat
is , dat_ zij in dezen nog eens mogten krif gen , verlichte
oogen des verstands, cen regt zieÀ err erkènnen, welke
weg en middelen hun dienstig warcn, orn een tiidelijk
en gg".wig verdcrf, naar ligchaarn en ziel, in tiids te
ontvlieden, en naar die beide , tot vrede en gciukza-
ligheid te gerahen; dat zii hierin nog eens oogen mog-
ten ontvarrgen- oln te zien, en ooren orn te hoorenl
dat hun dus het middel ter zaligheid en behoudenis,
?iincle geloof en bekeering, nog-eens regt mogten be-
kend gernaakt wordeu, zoo dat zij dat Àiddef, dade-
li.jk mogten kurrncn ornhelz.cn, en in dczen dag en ure,
-van genade en zaligheid 1 nog eens in llerir- mogten
kunnen gelooven, en zich van hunne zondige *ve-qen
tot God bekeeren. Ziet! dat rvenscht de lleiiándhËr,
clat nog eens. orntrent Jeruzaletn , en het Joodsche volk
mogte. gerchieden , en dat nog heden , op dezen hwn-
nen dag ; want zoo zegt Hij : och. ! of gíj ooh beken-
d,et, enz. oola nog in dezen uwen dug enz. Door de-
zen dag, dien <le Zaligrnaker .Ieruzálcms daq noernt,
of den dag.-des Joodschen volks, verstaat IIii onzes
oord-eels , bijzonrler clczen dag, op welken llii thans
sprak, en die.eerr rloorluchtigc dag was, orndad Uil op
denzelven , Zijne plcgtige intretle, binncrr Jeruzalerir
stond te doen, en zich aan het volk, als tlen grooten
Zaligmaker aan tL. bieden en te vertoonen. Ín zoo
wa! die dug dan nu te regt, de dag des Joodschen
volks , orndat het voor hun nog was , als een dag; van
zaligheid en bekeering, in u'elken Gods genade , hun
1og uiterlijk wierd aangekondigd, en zij Áog, door den
IIee re Jezus zelrre , tot geloof en bekecring wierden ge-
roepel._ O-p dezen dag dan , wenscht Hil hier nu, niet
innerlijke bewegingen van medeliideË èn barmhartig-
heid, dat' zlj toch nog eens, op eene regte wijze mo[-
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ten rveten en bekennen, hetgene 'tot hunnen tiidelii'
ken en eerrwigen vrede diertde,- zeggende : och ! qf S'i
ooh bekendet ! enz,, als wilde Hii zegren : o ! inwoners

van Jenrzalem, en gii gansche JooCsche volk ! Ik ben

met innerliik medeliidón' oYer uwen- rampzaligen, en

seheel ,,t gálnkkigen toestartd aangedaan ; Ik zie uw
itautit "il "en*lis 

verderf , onvermiideliik voor han-

dËn; ïch ! of gii tóch, naar miine vermaningen q"ltoo-{d
hadáet, die IÏ' zoo ernstig , en met zoo veel liefde
aan u gedaan heb ! och ! of-gij nog maar naar mij hoor-

det ! dit gij nog eens rrist en kondet bekennen , wat
tot uwen ïede", tot uw tijdelijk en eeuwig welzi|n
diende ! dat gij nog, in dezen dag eers oogen.kondet
kriisert om tà'zienl "., 

oo."tt om te hoorenl dat uwe

onËËkeettfrkheid maar eens konde ophouden-, 9" gii-*ij
heden, of d"."tt dag, nog- eens voor lllYen Zaligmaker

konde kónnen, en door het gclcoÍ' aannemen en om-

helzen ! o ! tian zoudt gii "og 
behorrden kunnen wor-

áen ! gii rouclt rlan nog 1-t".*. rnet Mli kunnen-mahen,
en tiiaïiiif err eeuwig-gelukliig krr-nnen ziin' lllaarhe-
tuar Ëeti"?aen ! welk groot medeliiden en be;-eqing de

ii;d" Jezus ooli met .!eruzalem , en het Joodsche volk
f,uaa" ; hoezeer }lli . als nlensch , ook hrtnnen vrerle en

É"horrd"tti. r*'enschte en begeerde ; ja , ofscltoon Hem

h,r.rrr" rampzalige blindheid,- zelfs geheele beken van

irut "t 
uit àe oógen perste I hct was alles te- 

-vergeefs I

àe ,aker, \raren te vir gekomen , otn herstekl ,- en ge-

holoun te kuttnen worden. Hoort ! welk een droevig,

ur, àil".o"rschrikkeliikst oorcleel , de Heiland hier nu ver-

à;r over hen uitspreekt i ?n&ar nu t zegt ÍIij, is het

oerborgen Doo?" uwe lo€en'
I)eze rvoorden behelzen rn zrch ' eene aanwuzrng 

'

""r, 
d"tt geheel bedroefden en rampzaligen staat d.es

joo,l."h"t ïolks , voorrvelks o-ogel tltans. het middel
i"o o.n"du, vrede en zaligheid, door een regtvaardig

"átaJa 
Gods, ten eenernaal bedekt en verborgel wa!'

tt"t ir alzoo geliefden ! dat cle Goddeliike genade ,. in
Let oit*"t di{ roepen van 

-z.ondaars- 
tot beke-ering, ha-

""tt b"rraatdei tiid- treeft , dien zii durrrt' \Manneer hct
oo e"Ë""tt dat 

'een 
zondaar, dien tiid 

-van 
genade laat

ïooiriinuutt, zondcr des Ilecren roepcnde stem gehoord,

.o ,icÍí op dezelve bekeerd ' Yan zijne zondige wegen

"i"U 
ufg"r*end tc hebben; dan komt God eindelijk, en

g7

brengt over zoodanige hard5rel..kigp dn onbo},-oerlijko
zondiars, het tamptálig oortleel , .YËr geesteliike- ver-
hlindheid , en verharding des harten; dan geeft Hii
hen Eeheel over, aan zióh zelven en de onbekeerliik'
heid I en neemt Hii het middel der genade, dat zii tot
dus ver, hardrrekkig versmaad en verworpen, hebben ,

nu voor altijd, van-hunrre oogen weg; en dat-is dan
de zekere weg, tot zoodaniger zondaren eeuwig--ver-
derf ; dan woiden hunne oogen Yoor eeu\rig , geliik als

toegesloten , zoo dat zij na dezen, . w-el gog-en hebben ,

maár niet kunnen zien enz, Ziet" ! dit is het rampza-
liE oordeel, dat de Heere, in Ziinen regtvaardigen
to"orn, laat komen over zonclaars , die lang genoeg ,
Ziine qenade veracht en versmaad hebben, en die ge-

*"Ëig".ï hebben Hem te zoeken, wanneer l{ii voor hun
te v'inden, en Hem aan te roepen, wanneer IIii nabii
was. En op die wiize had de Heere met Jeruzalem,
en het Jooàsche volk, nu ook gehandeld; deze had
LIii op allerhande w{jzen, een langen tiid geroepen tot
beleeïing., en als het laatste middel , Ziin9rr Zoonzel-
y€, tot -hun gezonden; doch omdat zij allen, Ziinen
faad nu schaamteloos hadden rerworpen, en de aange'

bodene genade , geheel met voeten getreden ' en ver-
acht had-den, zoo had de Heere het grootste gedeelte,
van dat hardnekkige en onbekeerliikc volk, nu aan
het oordeel, van geesteliike blindheid en verharding
overgeqeyen, en de deur van Ziine genade, Yoor eeu-
wis -vóor hun gesloten. En dat is het nu, dat de Za-
ligáaker hier , 

- met deze woorden , rnnar nu dc het
tsárborgen enz, wil te kennen 

-geYen 1 z.oodat Ziine
meeni,ig dan is: o! Joodsche volk ! .en g-ii.'-inwoners
van Jeiuzalem ! wat waart, gii gelukkig ' biialdien gii '
zelfs nog op dezen dag, eens \ondet bekennen, wat
tot uwen vrede dient ! Och ! of uwe oogen nog eens
geopend wierden , eh dat gii nog heden eens regt mogt
ii"tt "tt bekennen, wat er waarlijh dient en strekt,
tot u\tren vrede en eeuwige behoudenis ! rnaar helaas !

dat ziet giilieden nu niet; dat is Íru nog g-eheel, voo-!

u verbor[àn! gii juicht, gii zingt, gij verhe-ug-t u; gli
leeft in alle weelde en Ycrgenoeging ; maar helaat ! gii
ziet uwen aller rampzaligsten staat niet, wglh een on-
bekeerl{ik , cD 'allergoddéloost votk gil -zijt-; ..cn,' wgli

""tt 
,chïikkeliik , tijde[ik en eeuwig oordeel gii te wó'c;Ë-
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len hebt éna; dat alles is nu geheel' ve-rborgen , Yoor

uwe oogen t gli hebt wel oogen-o Jeruzalem ! maar gti
,ziet nie"tl we"l"ooren maar nlet om te hooren enz' En'

zoo saat het doorgaans', met'verstokte en olrbekeerde
zondiars, daar Goï Ziine hand en genade van aÍtreLt'

Ziet daar geliefden I eoo *vas het,ge:teld en gelegen,

met de stad ïeruealem ' en het Joodsche volk, in den

tiid . dat onze Zaligmaker, hier op aarde verkeerde"

Z"oo'naar, zoo beklageliik en beweenl[ik was hun staat;

dat ook. de Zone Góds mbest komen van den hemel','
om dicn met heete tranen te beschreiien' En waarkwam
dit alles toch ander$ varr daan, dan alleen van de zon'

de. 0 ! de zonde , en het'verlaten van God, en Ziinen
dienst , maakten dit volk zoo deerniswaardig, en ten

aller uitersten ellendig, en bragt hen nu, tot aan de

poorten , van hun tiideliik en. eeuwig verderf , dat haast

stond te kbnren.
Laat ons nu, van het Joodsche volk afscheidende,

ons ook eens met goeden aandacht gaan begeven, tot
eene ernstige overweging, en besc-houwing van.onzen
.iu"o staatl en hoe Ëet-met ons Nederlauds volk nu,
in" dezen ti.id gelegen is. O ! of lii eens oogen ont'
vinsen van'- dei Hóere, oÍn ons eigen zelven, en onll

Larid en volk in het gemeen , regt ^en naar waarheid ,

l- "ft 
het is, te kunáen bezien ! Gewisselilk , zoo de

H""r" Jezus nu nog ' naar Ziine rnenschheid, op de

arde verkeerde, Hli zou niet minder weenen en tra-
nen storten over Nèderland, dan Hii deed over -Jeru-
zalem; Hij zou ook luide , en met groote, kracht .en
Í"w"sirs tot ons roepen: o Nederlandsch volk en in-
ooo"it l" och of Sii iog wistet , not hed'en-,. op. des.en

àou "or, 
\ryió lleóft ei oogen ontvangen, die niet ziet,

noË qansch beschreijens- en beklagenswaardig' hqt--gr

io d""""tt tiid uitziel, met ons ên onzen staat ? IMie
huo ""o 

erristig aanschouwer ziin van Nederland, zon-

á"t met der Zaligrnaker te weenen , en tranen te stor-

ten ?---Onzó 
staat geliefden ! is alzins deernis- en beschreiie.ns-

*aardis, wegàns het naar verval , en de schrikkel{ike

""ràorí"nheiá, 
van Neêrlandsch volk , in dezen tijd'

O t aut kan rnet geene woorden, regt uitgedrukt-wor-
den, ho" ,"er, et- hoe verre lvii ,-van God den Heere,

,i1" 
"fg"t""Len 

I on hoe onze zonden ziin vermenigvul-
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digd, tot aan den hemel. I)aar was een grool boe},
over te schrijven, om aan te wiizen, en klaar to ont-
dekken, het jammerlijk verval, yan ons Nederlands
Christe.qdom. Op ons past alzins dat scherpe wo,ord
des Heeren Jes. f : 4, Wee den zondigen aolke ! den
oolke aan zu)d,re ongeregtigheid , den zade der boog
doeneren, den aerdèraenden kdnderen! zij hebbemden
.freere aerlaten ; zdj heltben den Hedligen fsraëls ge.
lasterd ! ",il hebben zich tserureemd,, u.,djkende ach-
terwa,arls. Waar wii hier onze oogen slaan of he.nerl
wenden , wii ontmoeten anders niet dan zonden r god.
deloosheid, geesteloosheid, en verachting van God , eR
Zijnen Heiligen dienst; en dat alomme , in alle staten
van menschen, geene uitgezonderd ! Overheden, Leer-
aren, Particulieren, Ol alle zijn, en staan zii hier al
even schuldig voor God I alle hebben zii hunnen weg,
in dezen tiid, grootelijks, voor het aangezicht des tlee=
ren verdorven.

1. Zien wii op onze Overheden, op dq vaderen
onzes Lands , die de Heere in hoogheid, over ons ge-
steld heeft, en door welker hand , Hii ons belieft to
regeren; O ! wat is hier niet eene stoffe om te schrei-
jen en te weenen, en een bitter beklag in te brengen
tegen hun, aan welke wij nogtans, naast.God, alle
eerbied en gehoorzaamheid schnldig ziin ! Wat was
hier niet al te zeggen, als wii eens raar waarheid zou-
den openleggen , hoe het persoonl{ik, met de Overhe-
den des Lands, doorgaans gesteld is ! hoe weinig ware
Godzaligheid , ernst en ijver, voor den dienst van God,
er bii de meeste overheden gevonden wordt; daar zii
nogtans allen, in hunne personen, biizondere voor-
beelden, in alle ware Godsvrucht , voor het volk moes-
ten zijn ; en voor alle anderen, hunne huizen moesten
reformeren, en die zuiveren, van alle ongodsdienstig-
heid, weelde, dartelheid, hoovaardi;', en yan alleswat
striidig is , met den heiligen staat, van. een regt chris-
teliik leven ! o ! wat een naar en rampzalig verval in
Godzaligheid, is er niet in dezen tiid, bii de grooten
des Lands ! hoe zijn zii niet , van achter den Heere at'-
gekeerd, en hebben Zijne yreeze verlaten ! gewis, het
is wat zeldzaams in dezen tijd , bii hooge., aanzienliike
lieden, ware vroomheid en Godzaligheid te vinden !

\ilel mag er van gezegd wordeh, geliik een gerneen
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latijnsch spreekwoord tuidt, en in onze taal overgezet
zegt:- híj begeae zich uit de h,ouen, der groote lreeren,
die God wíl aroozen. Ilier van daan komt het geliel-
den ! dat onze Overheden zoo weinig ijveren, en hunne
hooge magt zoo rvcinig aanleggen , om den dienst en
de eere Gods te handhaven, en Nederland te zuiveren,
van zoo vele schrikkelijkc zonden, en heerschende god-
deloosheden, als daar nu allerwegen, openbaarliik in
zwang gaan. (l) Men laat toe en duldt, dat schrikke-
liike so6óath-schenden, alornme in Nederlarrd; datheil-
loos ontheiligen van den dag dcs lleeren, op duizen-
derlei wijzen; icder goddeloos mensch mag hier , zonder
eenige straf of boete, den sabbath zoo veel schenden
en ontheiligen als hii wil. Onze Overheden zien het
aan helaas ! en latén het volk daarin begaan, zonder
hen met ernst, in hrtnne vuile zonden té stuiten. (2)
Illen iivert niet met alle ernst en magt, omdebestaan-
de plakaten, tegen de schrikkelijke zonden van aloe-
Iten, zweeren, aalsche eeden, lasteren en spotten met
Gods Woord enz., ten uitvoer te leggen, waardooralle
die gruweliike zonden , tot de hoogste ontëering, yao
den lleiligen Name Gods, dan nu zoo openliik en.on-
gestraft, alomme in zwang gaan. (3) Ook wordt er
geene behoorliike zorg gedragen, tegen die heillooze
boosheden en gruwelen, van hoererijen, oaerspelenen
allerlei ontuchtigheden en onreinigheden, die er in de-
zen tiid , hier te Lande, zoo schrikkelijk in zwang gaan,
onder grooten en kleinen. Br wordt gecne ernst ge-
noeg aangewend, orn alle zulhe, God-tergende zonden
te ontdekkeÍl , en ze exemplaarlijk, zonder aanzien van
personen te straffen ; om 

-alle 
bordeelen, hoerhuizen ,

én zoovele onnutte krocgen en herbcrgen, die niet an-
tlers dienen, dan tot ontuchtigheden, spelen,dobbelen,
zuipen, brassen, vloeken, zweeren', vechten en smijten
cnz,, alomme in het Land uit te roeiien. (4) Ook
duldt men, dat jaarlijks, in alle steden en dorpen, het
gelreele Land door, ciie goddelooze hernt,ïssen enbachus-
feesten gehouden lvorden; cn dat alle ongebonden-
heden , en verfoeijeliikc dartelheclcrr, dan vrii. uit ,

ran de gctrecle wer eld , Iosbandig gepleegd rvordcn ,
tot eene giurvclijkc tcrgirrg , van de n Allerhgogsten God,
Iretwelk nogtans onzc Overheden , met Gods r'egeln, zeer
gemakkel[ih, zoudon kunncn \Meeren en verbieden, in-
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dien zij maar de magt , hun van God verleend, daartoo
getrouweliik wilden te werk stellen. Daar komt bii.
dat _men in vele plaatsen , ook openlijk toelaat , allerlËí
ijdele.en zondige sp_elen :- koorde-dans'ers, goociela.ars,
comedianten eÍrz. Ja , dat in sommige stàáen, publie-
ke s:houwburgen-gehouden worden, órrder protecïie van
de Overheden, daar niet anders , dan zondige iidelheid,in het openbaar gepleegd en vertoond woràt;"en daar
groot en klein , met statie te zamen vloeit, even alsin de kerk ; niettegenstaande , het zondige en snoode.
van alle zulke spelen, zoo oyervloedig, dáorgetrouwó
Leeraars en kerkenraden, rneenigm"ál u"rrg""toond is.
En waar ïyas er eeu einde aan, alï wii al h1t ,o"áig;
en verkeerde, hetwelk de Regenten ouï ons Landaaï_
hangt , yal stuk tot sruk , lelijh het behoorde; ;;-deu aanhalen . en voor het áangezicht des Allerhoor.-
sten, Gods beliiden ? de wcinig" rák"rr, die "ii g;";ï
hebben ,. mogen ons klaar genoeg doen zien,' ïroe veel
stoffe hier is, voi.'r een Go-dvrucitig gemoed, o- -"tden ..Zaligmaker-, over ons Nederland"sJh fer"zatem, lii-terliik te schreiien en te weenen.

2. Ga1n qir_ van de Overheden eens af , tot de Leer_
a&rs en Predikanten vart Nederland, en tqt alle ker-
heldjhe personenl o! daar zal yoor ons niet minJer,
maar nog veel meer , te betreuren cn te beweenen ,iin.

\Mat onze Predika,nten en -Leeraars b"tr"fi,- á"ïtt
niet geliel'den.! als ik dezer zonden en on$€regtighede;
aanhaal, dat ik dan hier mii zelven 

"eniEíinr"""ï *if-len uitsluiten , als stonde het met mii bf,ter, a* *"t
anderen; o neen, geenzins ! ik ,ooà" :."t Lii" ái"

Ifl 
" ï:ï' :,",ïn;,t#:.'l ïj," 

n 

:iiï U Ét"*:::, "t*
Lands; en dat ik mii, .op dezen dag, over ;t"; ;;:
noem_eliike zonden, zlvakhed"n, 

"".r'ormenrssen cn ver_
keerdheden , eens in ware ootmoed, voor den Aller-
hoogs-ten God, der gansche_ aar<ie, inogte vernederen
Dè lJeere kenr, en lordeelr mijn gemïed, aui il i"
dezen, opregteliik to.t-u spreek. "W;s er ooit een tiid,
waarin men_ jammerlijke _klagten.moest opheffen, oo".
den staat der publieke Leelaren onder ons, en over
hunne, dlepe r.erdorvenheid, verval , geesteloosheid -laaurvheid cn onheilighcid; het is gewisËiiik o"r"o iuj
genwoordigen tiid, die wij nu bàleven. '(tl O t wat
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worden er tegenwoorclig weinig iiverige, Godzalige i
hemelsgezinde en regt Christetiike Leeraars , hier in Ne-
derland gevonden I hoe mag men tegenwoordig op ons,
Predikanlen, niet wel toepassen , dat droevige klaag-
lied van den koning David Psalm XII: 2, behoudt
o Eeere ! want de goedertierene ontbreekt ; want de
getrouuen zijn useinigen geutonden, onder de rnen-
-schen hinderen. (2'1 Zoo men cle Leeraars van Neder-
land , maar eens regt naar waarheid beziet, o ! hoe
iidel, wereldsgezind en ongodsdienstig ziin zii doorgaans
niet I \Tat eene wereldsche pracht, grootheid. hoo-
vaardli en {idelheid, blinkt niet uit , in al hun doen !

in hunne kleederen, in hunne huizen en huisraad; in
hunne vrouwen en kinderen ; hoe ziin zii niet , in allen
dezen geheel geliikvormig, aan de kinderen dezer we-
reld ! 'hoe 

iidll en los ii niet hun omgang en verkee-
ring ! wat ópwekking tot Godzaligheid en waro stich-
tinË, kan mên toch,- in dezen tiid van de meeste Pre-
dikánten, in de dageliiksche omgang ontvangen ? Zoo
dat het als tot een spreekwoord nu geworden is, orr'
der de menschen, dát, als men van de Predikanten
eesticht wil worden . men r.e maat half zien rnoet, na-
fre[ik, op den Predikstoel. O I droevige e,n schande-
liiket zaak j (3) Beziet men ook eens regt, dermeesten
pïedik-dienst;'o ! wat is die niet jammerliik ellendigen
ieesteloos ! Wat zijn de Leeraars van Nederland, door-
Ëu*r niet slap, ernst-en iiverloos, in het ter harte
í"."o, von . Gods eer, en der menschen zaligheid J

De grootste en wezentlijkste w_aarheden en pligten,
wordin van velen, op den predikstoel, zoo flaauw,
oneerbiedig en sleurachtig, ,voorge-steld en behandeld,
als of zii zelven niet geloofden, hetgene ,ii anderen
prediken^ \ilat hoort men niet al , vele done , magere
àn geestelooze predicatiën hier te Lande, daar het volk
niet- het minste door ontdekt, geroerd noch bewogen

wordt. O ! onze Leeraars ziin niet, geliik de heilige
Paulus, in barensnood, en arbeiden niet, met alle magt
en iiver , om menschen voor Christus te ttrinnen, en

onstËrfelijke zielen , uit het vuur der helle te rukhen;
de zonden en goddeloosheden worden niet, met regten
ernst bestraft;-de valsche droggronden, en hartsbe-
drieeeriien der menschen, worden niet naar behooren
ontdïki'; dood en eeuwigheid, zaligheid en verdoeme-
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nis, worden niet met kracht, op der menschen harten
gedrutt;-- de Geest des onderscheids schiint als gewe-
[.en te ziin; men tast den strllen niondbeliider," den
bedriegeliiken naam-Christen, den valschen en geveins-
den huichelaar , met het zwaard des Geestes, niet ge-
noeg in het hart; men dient de arme, verlegen en6e-
kommerde zielen, de regte gronden van vártrorsting
qiet_toe; men wiist ze niet zuiver en ernstig genoegl
tot den Heere Jezus, en tot de heilige leere deJge[oois,
en der vriie genade. O ! wat is er in onze Leóraren
niet eene groote onwetenheid, blindheid,' geesteloos-
heid , onervarenheid in de waarheden, en in de we,
gcn Gods, die Hij houdt in het zaligen van Ziin votk;
dit \-an _met geene tranen genoeg beschreid .worden 

I
rvii ,lin jlie mannen,.die het gezigt der o9ge.n-.h"1-buli
maar helaas I wat ziin wii nog jammerliik blind t (41
Beschouwen wii eens de andere stukken en deelen,
van den heiligen dienst ; och ! wat staat het daar, in
dezen tiid_niet almede, ten hoogsten droevig en, e!-
lendig mede I want geliik het eene is, zoo ii ook het
andere ; de g-eesteloosheid breidt zich algemeen, over
alles uit. (a) Wat worden de Goddeliike 

-sacramenten.

van doop en avondmaal, niet schandeliik los bediend Í
wat rammelen velen dat foimulier des doops niet daar-
henen, als zii het lezen ! hoe geesteloos, èrnsteloos en.
onoerbiedig, gaat het er niet toe ! wat wordt er wei-
nig acht genomen, op de Heilige Sacramenten !hoe be-
dient men ze niet , aan allerlei onboetvaardíge, iidelo
en weteldsgezinde lieden , zonder een ernstigoïderioek,
toezien en wachthouding ! ach ! hoe schrik[,elijk wordt
God daardoor niet vertoornd , enZgn Heiligo Naam niet
ontëerd ! (ó) Wat gaat het er doorgaans , obk niet slor-
dig,- zuimachtig , ernsteloos en sleÍrachtig toe , in de
huisbezoehingen, 'in catechisatiën., in het zieken be-
zoeken, in het particulier vermanen en behandelen van
de menschen; in het opzigt houden over de gemeenter.
in' het oefenen van de kerke-tucht, in he-t gctrouw
voorstaan en beschermen, van het kerke-regt,- in het
aannemen van ledematen, kerkenraads-vergáderingen,
klassen en Synoden ; o ! m[ine ToehoorderJ ! die"-alle
deie dingen, in dezen tiid, met een regt oog mag be-
zien, die moet er van zeggen, geliik èr stàat Jérem.
IXr 1,2, o,ch dat mijn hoofd utàter u)clro, en m,fin
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oog een Ëpringade.r uan tra,nen. zoo zoude ik dag en
nacht bèwcenen, de uersla,gcne der dochtermijnsoólhs,
Och ! dat ih in de ,woesttjn een hcrberg detr wande-
Iaars h.adde ! zoo zoude ik myn aolk-rserlaten , en
oa.n h,en trekken ; want zij z$n"alle ooerspelers , een
tnowalooze ltoop.

.3. Bezien- wii ook eens, de andere kerkeliike per-
sonen, als -daar liin: (l) de.Ouderlingen d,er 

'gemèen-

ten; met dezen is het al niet beter, gisteld , dán met
de Leeraars. Ylrii hebben laatst van f;et am6t des oo-
derlingschaps , voor de gemeente, met opzet gehandeld

-en 
gezien, 

^wa_t 
er tot eene trouwe bediening, van dat

heilig en Goddellik ambt al behoort. Maár helaas !
waar vindt men zulke bekwame, Godzalige, naarstige
en $verige ouderlingen , hier in Nederland? O ! wat -is

het verval in dezen, onder ons ook niet groot! hoe
moet men niet al weder, met bittere tranen datzelve
beweenen ! en van verre de grootste hoop onzer ker-
kelijke ouderlingen uitroepen : ziin dat àie mannen,
die de Heilige Geest, tot Opzieners gesteld heeft, over
de gemeente, die Christus met Zijn bloed verkregen
lreeft ? Zijn deze, die voorbeelden der kudde ; die huis-
verzorgers Gods ? Zijn deze gekomen, in de plaats der
Àpostelen en eerste ouderlingen, welke wareá mannen,
vol des lleiligen Geestes endes geloofs ? O I nare ver-
tooningen, in Nederlands kerk f Q) Wat onze Dia-
henen betreft, daar staat het immers al even droevig
en ellendig mede. Hoedanigen dezen moeten zijn, zuI-
l|n zii hun Goddeliik ambt, met goede stichiing, in
d!; gemeente des fleeren kunnen waárnemen, wijJt de
I{eilige Schrift ons aan , Hand. VI: 3, daar de Apos-
telen , \nanneer zii allereerst , de Diakenen verórdinèer-
den, den discipelen aldus vermaanden : ziet da.n om
broe ders ! naa,r 2enen mannen uit u , die goed getuige-
nis hebben, ool des Heiligen Geestes en dlr utijslaeíd ,
uelke wíj mogen stellen I ouer deze noodige zaak.
Maar helaas ! rvaar vinrlt rnen thans ter tijd zÍlke Dia-
kenen onder ons ? hoe ziiu niet de meeste I)iakenen,
hier te Lande, een deel iidele cn wereldsgezinde men-
schen, zouder Geest , zonder wijsheid en ionder God-
zaligheid, die het heilig ambt niet anders bedienen,
dan sleehts als burgcrliike annmeesters. (a,) Zij gaan
de anne, ellerrdige , gebrekkige en zieke menschen ;
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de weduwen en \f,eezen, aan hun opzígt en bezorcinc
toebetrouwd, -,veinig aan hunne huiien bezoeken."(óï
Zij maken geen werk, om de armen, die zij oe.ror-
g€n, van nabii, onder hun oog te houden, en dragen
geen vaderliik opzigt over hun , en over hunnen stát,
leven en wandel; zii zoeken ze niet , met alle ernst
steeds te leeren, te velmanen en op te wekken , tot
e_en Godzalig leven-, -tot eene ernstigè lyaarneming, van
den openb-aren Godsdienst enz.; zif -dragen 

geene zorg,
om ze te bestraffen, en van hunnàn zoádigàn wandei,
en grove verzuimenissen af te brengen; ziilorgen maar
alleen voor de Iigchamen, en niet-voor de zielen der
arme menschen. ("1 Zii arbeiden ook niet, om de ar-
me kinderen, in de waarachtige kennis, en inde vreeze
God^s 9p __t_e 

'vo,eden; om de ólleudigen en bedroefden ,
uit Gods \{oord te troosten , hunne- ziels- en ligchaams-
nooclen naarstig te onderzoeken I etr om voor d=e vrome
en begenadigde armen, als zijndc Gods geliefde kincle-
ren, een biizondere zorg en vliit te drágen. O ! wie
dit alles regt inziet, kan zich al weder onthouden,
zulk een groot .en z'waar verval , met heete tranen te
beweenen ?

Nu, ziet daar gelielden ! zoo is het in deze onze dà-
gen gesteld, rnet de voornaarnste personen; rnet d^e
hoofden en voorgangers des volks, in de politie , en in
den kerkenstaat. Zoo krank is dit ganschó hoofd r vÍê-
reldliik err geesteliik ! O ! rvat moei het er dan ook niet
gansch ellendig, bedorven., ziek en zwak, met het lig-
chaam des vollts urtzien ! Wie is in staat, orn hicr eenle
regte besc-hriiving te geven van het schrikkeliik verval,
en de ellendige verdorvenheid , viirr Nederlands volk,
in dezen naren en gecsteloo'en tiid , u'elhe wii nu be-
leven ? Het is als een ligchaam ,' dat geheel vol won-
den , striemen en etterbuilen is , daar liijna niets goeds,
niets heels , noch gezonds aan gevonden 

'wordt; 
zóo dat

men naauweliiks Èeet, waar hetzelve te vatten of aan
te tasten, om het te behandelen, en rraar deszelfs nla-
g9n onderzoek te doen. En nogtans, wij mogeo Ëi",
niet zwijgen I want dit is de dag, op dewóke de Heere
rrog luide roept, tot Zljne knechtèn, Jes, LVIII: l,
roept uit den kele, en houdt niet in ! oerheft uue
stem als een bozuin, en aerJtondig m{n oolk' hunne
oaertred,ing r ên den hu,ize Jakíbs h,unn, zond,en.
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rs Lan& Overheden hebben, naar,Gods HeiligWoord,
bevolen, dat wii allen , op dezen dag, eene opregte
beliidenis, van onze, en des ganschen Lands zonden,
voorGod den Heere zullen doen, met ware boete en
berouw. Zoo moeten dan nu, alle de zonden van Ne-
derland , ook openliik en zonder verschooning genoemd,
en .daar, voor hot aarrgezigte Gods , van ons nederle-
lcgd worden; daarin mag niet geveinsd , noch gezlvegen
worden.

4. Keeren 'wij ons dan nu eerst eens, tot het beste
volk, 'hicr in Nederland ; tot de weinige ware vromèn
en Godzaligen, die er onder ons nog overgeblèven ziin.!
\Mant gewis, zulke zijn er ook nog, door Gods on-
eindige'genade en gocdertierenheid. Ons Land zou tot
dezen dag toe niet staande gebleven ,zijn, als er dezen
niet waren I want het is hier met ons , geliik er staat,
Jes. f : 9. zoo niet de Heere der heirscharen , ons
mog een weinig oaerbli,jfsel hadde gelaten, als Sodom
zouden w'íij geuorden z,iin ; uij zouden Gonrorra gelijh
zijn geutorden. Maar ach ! hoe gansch naar en droevig is
het, in dezen tiid , niet geschapen met het weinige , vrome
€n Godzalige volk, hier in Nederland ! ik twijfel, of
het rrare Christendom, lvel ooit in grooter verval en
geesteloosheid gelegen heeft , als tegenwoordig, in on-
zen tiid. Gewis, de bruid Christi heeft hare schoon-
heid en heerlijkheid , nu zoo zeer verloren, en is zoo
leetiik , naakt , vuil en stinkende geworden, door de
sonden, dat ?,i.i naauweli.ihs meer te kennen 'is; voor
dat zaad , dat de Heere gezegend heeÍï. En dit, o !
dit is het meest van allo nu, met heete tranen te be-
sctrreijen en te betreuren. De Heere riep eens uit,
en :zeide rnet groote beweging van Ziin oude volk,
.Hozea IV: 15, zoo g,i,j, o ftraël ! wilt h.oereren,dat
intmers ,Juda niet schuldig utorde. ,Maar o ! in dezen
tegenwoordigen tijd, hoereert IsraëI, of het onbekeerde
iïrereld-volk alleen niet ; maar ook Juda , Gods volk,
is nu mede schuldig geworden, en heeÍt ook schande-
lijk begiunen te hoereren. (1) \Mii beleven nu eer
tiid , dat de ware Godzaligen , zoo diep vermengd ziin,
onder allerhande soort en slag van huichelaren, ge-
veinsden, halfbekeerden, en biina-Christenen I even als
de goede tarwe vermengd en vcrborgen staat, onder
.allerlei onkruid. God weet, hoe vele duizenden, er
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hier in 'Nederland, voor bekeerde Christenen, en voor
fijne, vrome menschen gaaÍr, en onder do Godzaligen
vermengd loopen, die nogtans geon aaó of korrel ware
genàde, ooit in hunne harten hebben gedragen. Het
il thans geene konst r oÍn voor vroom en Godzalig te
gaan, onder de menschen : dat kan elk ,doen , die zich
maar bii de partij der Godzaligen, uiterliik wit voegen,
en zich houden, orrder de ernstige middelen, en zich een
weinig . in woord en wandel , van den grooten, trv€-
reldschen 'hoop wil. alzonderen; daar wordt geen :ern-
stig onderzoek, naar den staat der menschen meer ge-
daan; men weet biina niet meer yan elkanderen , gF
trouw te behandelen, en huichelaars te ontdekken en
te waarschouwen ; men weet zelfs niet meer te zeggen,
wat ware genade is, en welke de regte henmerken ziin,
van het werk des Heiligen Geestes I want daar heeft
men reeds grootel{iks. over beginnen te twisten, O!jam-
merlijk verval en nare blindheid en verkeerdheid! (2)
Wat ziin er in ilezen tijd , niet al droevige twisten, on-
eenigheden en verdeeldheden, ondsr het Christen-volkt
Wat ril'biizondere partijen en aanhangen ! hoe zegt niet
de eene, ih ben Pauli.,de andere enz. Wat,eene blt-
terheid en verachting, dragen zij malkanderen veeltiids
niet toe ! hoe wroet men niet in elkanders rngewan-
den ! (3) O ! .als wii.de vrÍ)men en Godzaligen van
dezen tiid, eens regt met licht bezienl wat licht er
weiriig glans en sieraad van genade nu op hun t hoe ie
dat fijne goud nu verdonkerd ! hoe doodig, hoe gees-
teloos, hoe duister en naar , ziet het er overal niot
uit ! ach ! rvat is er hedendaags zeldzamer, dar een
teeder , levendig Christen , die met ziin hart, nabii den
Heere leeft? Hoe is niet de lielde nu verkoud ! dege-
nade verstorven en verslapt ; en de iiver voor den Hee-
re, en Ziinen dienst, iamrnerliik verflaauwd ! (4) Wdt
ligt er niet een droevig wcrelds wezen op Gods vólk !
hoe iidel en aardsgezind; hoe zelfzookende, hoe laat-
dunkend en hoovaardig, hoe los en ongeregeld, hoe
l,aauw en laag zijn niet doorgaans de.Christenen van
dezen tiid ! (5) De heilige godsdiensten, worden door-
BaÍns , zoo Àleurachtig, zoo slaperig, zoo geesteloos
betracht en waargenomen, zonder ernst en iiver, dat
het schandelilk, om te zeggen is. I)e verborgen oefe-
ningen, van zelfonderzoek , stille hemolsche meditatiën,
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yernederingen over zondc , gelooísoefenggel-, en wor-
stelingen met den Heere r naauwe r','achthorrdingen over
ziln hart , en alle zijne daden; o ! dit alles schiint ,
in deze dagen, als buiten praktiik geraakt' (6) Wat is
er weinig vruchtbaarheid, in gogde rverken, en in alle
heilige dèugden en pligten van Godzaligheid ! wat is er
weinig voortgang, toenemen en wasdom in genade !

O ! de meesten gaan meer achter uit, dan-vooruit, en
verliezen nog allè dagen, het weinige leven , dat zij
hebben! (7) Dat zalig nabij-leven, en gemeenzaamYer-
keeren met God in den geloove ; dat loven en priizen
ran den Heere , dat teeder en innig omhelzen van den
I.Ieere; dat verlustigen en verbliiden, in Zifnendienst;
o ! dat alles is verdlveenerr , uit de harten der meeste
Christenen ! en in plaats van dat, zijn hunne zielen,
jammerliik dor , mager , Iedig, doodig, werkeloos enz. ;
zoo dat het Christendom tegenwoordig, als gezonken
ligt, in eenen rlaren doodslaap. De Geest, de Geest
is- van ons geweken; en alle verdorvenheden hebben
de overhand ; zoo dat men een Christen, van een we-
relds- en onbegonadigd rnensch, nu naaurtreliiks meer
kan onderkennen. 0 naar en tlroevig verval ! hoe moet
er nu niet, van Nederlands Christendom , geesteliiker
wiize gezcgd worden, hetgene er staat Joël I:7,8, het
te'wetin het rarnpzalig ongedierte, vau alleriei zonden
en verdorvenheden , heeft míjnen ptinstok gesteld, tot
eene aeiwoesíing , en nzijn ztigeboom tot sclr'uim ; het
heefi lr,em. ganschel.íj!" ontltloot en_netlergewgrPen i "rj'ne'ranhenLijn wit geu'orden. íiernt ! als eene ionk-
Q)rou.we I die met eeie zak ontgord is , nan wcgen den
man ha,rer jeugd. O ! wie nroet met den Zaligmaker,
over dit Jeruzalem niet n'eerten ?

5. Komen rvii nu laatstelijk ook eens , tot Nederlands
volk, in het gemeen I waar toch zal ik_hier beginnen-,
waar eindigeri, om de droevige ellende van dit volk
u voor te dragen? (1) o! wat loopt ons Land, in de-
zen ti.id niet óver, van allerlei zonden en^goddeloos'
heid i. wie is magtig, die allen te noemen ? Daar zlin
geene zonden eo-oig"tegtigheden, die hier in Neder-
Ënd, onder het hèlder licht des Evangeliums , niet
gieriglijk, van de menschen gepleegd wordett I en die
ioo niet daseliiks meer onder ons toenemen en aanwas-

..i. O t d"e maat van Nederlands gruwelen en heil-
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looze boosheid, zal haast vol ziin. (2) tilat wordcn or
niet al vele aolsch,e, nswile , en goddeloozo rcligiën ,
in Nederland geduld en geleden, tot sclrikkeliiko emaad

en ontëering, van den Allerhoogsten God, en van Ziino
waarheid en dienstl Papisten, Socinianen, Jodon,
geestdriivers , libertinen, atheïsten i o I al dit gruwelij],
ón doode volk, bedekt alle de hoeken onzes Landsl
en steken hunne hoofden thans veel stouter en onbe-
schaamder op, dan ooit voorheen ! (3) En rvat ons ge-
reformeerd volk aanbelangt, wat ziet er dat thans niet
naar r en ellendig uit ! \Mat is er bii de menschen al-
omme, niet eene schrikketiike onkunde, en eene Hei-
densche onutetenheid , in de heilige waarheden des

Christendoms ! \Mat ziin de verborgenheden, van onÍt

Christeliik geloof , in dezen tiid, niet- diep verzegeld
en verbórgón , yoor de oogen der mensche_n ! Men _roept
wel van nieuw licht, en van meerder licht in de kerk;
maar het is een ijdel stallicht, dat bedriegt ; de oude
paden ziin helaas ! jammerliik verdonkerd; de dag is
ànder ons gedaald ; de avondschemering is 

- 
gevallen,

en de nare, duistere nacht is op handen. (1) I)aar is
in Nederlands volk r eene algemeene onbelseerl'i'ikheid,
onboelaaa,rdigheid, en stiive zorgeloos.heid. Men_vindt
er, het warJwezen des Christendoms niet ; maar slechts
alleen , zoo wat eene uitwendige schiin of gedaante,
van het Christendom; de ware Godzaligheid, in hare
kracht en praktijk , wordt er alomme gehaat, .l"tPgt
en verachtl Onze kerk, zii mag schiinén wat zii wil ,

is toeh al meest anders rriet, dan een dor geraamte ,
zonder Geest en leven; het is eene vallei van dorre
beenderen. De groote hoop onzer beliideren, weet
niets met al van overtuiging van zonden ' van waro
boetvaardigtreid; van verbondmaking met God,- in
Christrrs; ian bekeering en wedergeboorte I van alleen
en geheel te leven vooi den Heere-;- o ! dat alles wordt
verJnaad en \yeggeworPen, als iidele dweeperii eB

talmerii. Ons volk denkt zonder dat .alles , wel in den
hemel te zullen komen, en leeft er maar gerust, en
ruimschoots op aan. \Mat hartenloos praten en belii-
den, van de leere der Christeliike waarheid; rvat bur-
gertiike eerliikheid en zedigheid, uiterliike Godsdien-
itigheid, en zich te wachten voor grove fouten en zon-
.leir; daar hebt gii Nederlands gemeen geloof , in dezen
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tiid. Op dien weg wandelt helaas! nreest al onsvolk,
eïr gaat'daarop, zóetvoerig en gerust, rlaar het eeuwig
verdlrf. (5) Beziet men eens, hoe het volk bii zich
zelve, in hunne ltuizen leeft; men zal wcl'lrabespeu-
ren, hoe weinig lvare vreeze (iods, hier irrNetlerlanrl,
bii de menscherf grooten en kleirrert te v'nilen is ; (iod,
dó Heere weet, of er van de 50 huirgczinrren, hier in
het Land wel een is, daar men op ecne Christeliihe
v'iize zoekt te levcn. De Christeliike.iaiscefeni:ry'en,
ziin Ui; ons volk haast niet meer te vinden; menl-eest
niet gezcttcliik, alle dagen, binnens huis, mcteerbie-
digheïd, Gods Heilig \Moord , in tegenwoorcligheid van
hei geheele hrrisgezin ; men zingt niet te zamen psal-
men I en geestelijke liederen , met cen Goclvruchtig
hart; men-houdt niet alle dagen , gezette bedestonden
in ziin hrris, gezamenliik met malkandcren. Ile huis-
vadeis cn huisàoeclers, makcn geen behoorliitr wcrk,
om htrnne'kindcren en clicnstboden, dagcliil:s te on-
derwlizen, te catéchiseren, ett tot ()oclz.aligheid op-te
rvekken en te vermanen, De predicaticn worclcn niet
eedrrrie herhaalrl ; daar rvordt niet lret erltst, over
Óod "ï Goddetiike zaken gesproken ; maar hct is al van
de wereld, en van de iidelc aardsche dingcn, ilai cr
in de huisgez.innen omgaat, van's nlorgcns tot-'s:rvonds
laat. ]ïIen vocdt de kinderen, van cler jcugC ef aan,
niet met allen ernst, en getrotrvrigheiC op, in clc lvare
kennisse en vreeze Gods. () nectr ! de vrome cn {iocl'
vruchtige opvoedinq der kinderen , is' als rrit clit Land
eelrek"íl Kàrtorn, aÍles, alles, heeí't zlinenrvcg, ganscheliik
ïerclorven ; het verval , de gecstelooshc'icl en gotlde-
loosheid , van Nederlands volli en inr','tlnc'ren, kait trtct
geene woorden , zoo als het waarliih is, genoemd , noch
áet gecrre Íren beschreven wordert.

\NÏt ,egt gii gczarnenliik, r'rienden? trIcbt 8ï no.'-

eenigzins oogen orn te zicn , beherlt clelt rnet ruii ' oí
het ïru geen ltiid geworden is, otn ga:rschcliih af te les-
gen, all"e vroliikhóid sv1 flridschap , crr met oni.en Za-

Íigmakcr bitterlíjk te tveettert , ovei' Flederiarrcls Jeru-
zalem ?

Te meer, als wii letten, op dcs Lan<l:r schrikkeliikc
en aanhoudendc oibeleccrliiltlieirl' \ïant, r','ai moeite
en arbeicl dc llcerc , door rrritldel van ?-iine getrourve

gezanten en dienstknechten , ook nog dageliiks, en se-
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dert zoo.lange jaren, doet aanwenden, tot Nederlandr
bekeering en behoudenis; o ! het is altemaal vruch-
teloo:i en te vergeeÍ's. Men hoort , noch verneernt biina,
in dezen tijd, van geene bekeering onder de menschen.
De predicatiën, de catéchisatiên , alle middelen van
genade, worden aangewend; doch zonder vrucht en
zegen, \Yordt er al eens een zondaar, nu of dan ,
als door een Goddel{ik mirahel bekeerd; daar bliiven
er mogelijk rvel honderd, of duizerrd tegen, zorgeloos
leven in de zonden. Dies de Heere dau nu ook moet
zegqen, van Nederlands volk, gelijk er staat, Jcrem.
V : 3, z'$ hebben hunne aangezigten harder gemaalst
dan een steenrots; ztj h.ebben geweigerd zich te be-
keercm. O! als de Geest der bekeering, zoo van ons
uitgegaan en geweken is; is het dan nu al weder,
geen tijd geworden , om bittcrliik over onze ellenden,
oyer onzen naren en wanhopigen staat te weenen ?

Zoo wii hier nu , voor het laatst, ooh eens bii neder-
leggen, (l) alle die droevige bezoekingen, plagen en
oordeelen, die God, vaÍr tiid tot tiíd, in Ziinen regt-
vaardigen toorn, over ons heeft uitgestortl en rvelke
aan te halcn, ge€n einde zoude zijn. (2) Alsmede den
bedroefden, gevaarliiken en bckommerlliken staat , daar
\yU ons met ons l and , thans meer dan ooit, in be-
vinden. (3) En eindelif k ook, het nare en vreesseliik
verderÍ, dat ons zekcrlljk binnen kort, te wachten
staat , r-oo rvii langer in onze zonden bliiven voortgaan I
(alle te zamcn zaken, ryaarvan wii op den namiddag,
nog nader hopen te spreken ;) wanneer wii , zeg ik,
dat alles nu ook eens regt inzien, bii aI het vorige ;
o ! mijne Toehoorrlers ! moet het dan niet, een allcr-
verstokst, steenen hart ziirr, dat rveigert, met den Za-
ligrnaker bitterlijk te schrcijen en te rileenen, overhct
Nederlands Jeruzalem ?

Tietdaar t zoo hebberr rvij dan heclen gezocht, u een
kort, 'waarachtig vertooE en afbeelding te geven, van
onzen en des Lands drocvigen staat ; in welk eene el-
lende, en zlvaar verval eri rampzaliee goddelooslreid,
rvii nu gevallen zlin. Och ! of God gavc ! dat gij allen
eens oogen mogt hebben, oru hct tc kunnen zien ! O !

dat rvii gczarnenlijk, onze cigen, en de algemeene el-
lende des Lancls eens , met eene heilige droefheid , voor
den }Ieerc mogtcn berreenen ! dat rvii onze harten eens
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mogten scheuren, en niet onze klederen ! miine rieve
vrienden I is het -mogeliik, neemt til;"ff;;;ï;
harte ! bliift er toch nïetianger, ongevoelig;;;"L;
onder ! opent , opent uwe ooi"o tocï eens"! au onti"._mentre uod wlt ze voor u. op_enen; opdat gii uwe el-lende en aarrnaderend verdeif , eens regt moogt zien.
O I heft toeh eens cen- geschrei op I weent , weent toch !o volk van Nederlandl och ! oÍ Sii ooto'Oi,niiàà;;;i
yq, ?" !"19* uuten dag, hetgáe"íot uuenanede dient.
Och I of gii daar e
heraas r t;i'ui"iio;"ïld:ï i:ï'f"",ïfï"ï f:ï,tj.' Y:::uwe o.ogen. Tot ulvetr vrede en b"ehoud*ï., ai""i
eene. algem"gn",- opregte , spoedige bekeerins. - bf;;:r,cerrng,.bekee_ring alleen, kan u den vr"ï" seven.ooor Uods ontÍ'ennende genade, en grond"loor""b".ml
hartighdid t l)aarom is ons voornemeá van deze zaak .met 's lfeeren hulp en bijstand, ndur 

-iu-É;;í"Ë:
in de namiddag ord, Am"n'.

BIDDAGS.PREDIKATIE.

J E R D JII I A V: 3.

O Heere ! z,ien Uute oogen nielnaarutaarheid? -Gtj hebt ze geslagen, ma&r zij hebben geene p,ijne
geaoeld ; Gj hebt ze oerteerd; rnaar z,ij hebben ge-
uteigerd de lucht aan te nemen; zij hebben hunne
aangezigten harder gentaoht da,n een stcenrotse, zíj
hebben geuteigerd zich te bekeeren.

Onder alle de geschiedenissen des Ouden Testa-
ments, ziin zonderling merkwaardig, die van Pharao,
den koriing van Egypten, die de heilige geschiedschrii-
ver Mozes, ons breedvoerig heeft aangeteekend, in
tiin tweede boeh , genaamd Exodus, en waarvan dit
volgende, de korte en voorname inhoud is:-p6"tuo
kreeg bevel van den Allerhoogsten God dcs hemels,
dat hii het volk van IsraëI, de nakomelingen van
Abraham , die hij tot dus lange in zijn land, in zwdre
dieristbaarheid en slavernij gehorrden had, nu vriie-
liik z.ou laten uittrekken naar het land, dat de Heère
aan dier kinderen voorvaderen plegtig beloofd had. -Maar ziet ! die hoogmoedige Monarch weigerde niet
alleen deze bevelen des Heeren te gehoorzalnen, maar
hii antwoordde ronduit aan Mozes, dat hii den Jeho-
vah of Heere , yan ïVien deze bevelen kwamen, niet
kende noch van Hem wist. - flieroverwas het, dat
God grooteliiks op dezen trotschen koning vergramd
en vertoornd wierd ; en willende hem doen zien, wie
Hii \yas , nam IIli voor , dien hoogrnoedigen Vorst,
er zijn onderhoorig land zwaarlijk met Zijne oordee-
len en plagen te bezoeken, en te beproeven'gq,IÍ$


