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L13 ont dao don rtaat dezer gomeentc, oenr ríat
0ld6r gaen. bor.ien , en letten da-n op het woord (I)
vut vormaning, en dan (2) op het woord van bedrei-
gtn8.

t. Yan oerma,ning. Gedenkt, l)an wadr gi-i uit-
gcodllen zijt t - HËr in wordt hunne droevige"sËhuld,
lortcl[jk begrepen. ]Yaar omtrent twee diágen ziin
to ovorrvegen i wa.aroan en hoe z,[i uitgevallen wa-
lon.

Woarta.n zi.i waren uitgevallen. Niet (I) uit hun-
non arbeid en werL.zaarnheid, in de uitwendige be-
trar:hting der Godsdienst-pligten; (2) niet uit de lijd-
saa.mheid, in 't verdragen van vele vervolgingeden
verdruklringen; (3) noch uit hunne getroiutieid en
arijmoed.ighe.id , in de belijdenis van de Evangelie-
waarheid; (4) noch uit hunne taaaleza.amheid, en
voorstand van dezelve , tegen de inkruipende dwalin-
gel en valscbe L-eeraars; (5) noch uit de getrouwe
oefening, van de kerkeliike tucht of discipline ,. (O)
en in een woord, niet uit eenen Dromen, Christeli,i-
rten wandel , zoo veel het u,iíerlijke aangaat; neen,
dit alles behielden "ii nog, getrouw volstandig; en
legden het zell's ook nog toe, op eene gedurige, uit-
wendige relbrmatie of verbetering, van het gene on-
der hen vervallen was I cleswegens wcrden zii dan ook
nog uitdrukkeliik , en overvloedig geprezen-van den
Zaligmaker.

Maar zii rvaïcn alleenliik uitgevallen, yan hunne
inwendige eerstc liefde, waarrnede zij voor dez.en,
in. den eerste beginne hunner bekeering en roeping
tot Christus, 'waren bezield geweest, door de Goádel
liike genade. Dit moet hiei van ons met Gods bii-
stand en inlichting \ilat nader geopend worden, Hèt
geheele-leven des Christendoms, de gansche Godzalig-
heid , die dc lleilige Geest in ons werkt, bestaat ih
de drie genadens , die de Apostel ons aanwijdt, I Cor.
XIII: lll. En nu blffi gelooae', hooyc en liefde;
deze drie ; doch de meeste aan die ob de liefde.
Deze is de ziel en het leven, van het gansche Chris-
tendom ; zii is dat Goddelijke en hemelsch vuur, \yaar
alle licht , leven , berveging , warmte, kracht €tr wor-
king , van Godzaligheid en geloof , in onze harten en
wandel , door verwekt, bestierd, en gaandc gehouden

lg *.

Gedenkt dan, waaroan gij uítger:allen zijt , en
beh,eert 'u, 1 en doet de eerste werken, en zoo n,iet,
f h zal u haastelijh btjkomen , en zal u,wen handelaar ,
aan zijne plaatse weren , indien gi u n.iet bekeet't.

Wlj hebben dezen Tekst, van de Ephesische kerk
waarin de Heere Jezrrs , haar zeer ernstig bestraft,
yermaant en scherpeliik bedreigt, niet zooLeer geno-
men, als een geliikluidend voorbeeld v,ior ons; zoo
als rvij ran den morgen, dien Tckst genomenhebben,
van het Joodsche volk; nraar veeleer, als een 1'oor-
beetd tot beschaming , ,cn overtuiging van ons; opdat
wii mogten z.ien, hoe Christus al aanstonds eene kerk
wil bi.fkomen, en die in korten tiid geheeluitroeiien,
die mogeliik, aan de honderdste part van de godde-
loosheid, niet heeft schuldig gestaan , daar Neêrlands
kerk nu, yoor God aan schuldig staat. Zii hadden :

I. IïIaar kleine beginselen van dat verval, dat nu
tot eene schrikkeliike hoogte, onder ons gekomen is.

2. Zii hadden onder zich, nog zeer veel goeds,
daar wii niets van hebben, onder ons.

3. Daar was tusschen hen en ons, in 't geheel
geene gcliikenis; zij warel- nog eene zeer heilige en
feestelijke kerk, in vergelijking van onze rampz.alige
en doode kerk.

4. En nogtans wilde de Heere Jezus haar haastig
bijkomen, en roeiien haar geheel uit, indien zij heÍ
vervallene , door Ziine genade , niet schielijk beterden
en herstelden. O ! wat-hebben w1i dan niàt tewach-
ten I
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rDoet worden. Laat alleen die Goddeliike en Geer
tolijke ldefde ontbreken, dan ontbreekt ook aanetondr
alle waarachtig, inwendig geloof , Godzaligheid en gees-
teliik leven ; en dan blijven er anders niet over , dan
eene koudê en onvruchtbare kennis, en bedriegelijk
waan'geloof , loutere geaeinsdheid en geesteloosheid,
hoe ijverig , formeel, en naauwgezet , de menschen
dan schoon ook mogen ziin, in hunne beliidenis ,uit-
wendige deugden en godsdienst-pligten . De Uqfde is
de oeroull'ing der WeL Rom. XIII z l3; En het ge-
loof is door de li,eJde uerhende. Gal. V: 6. En h'et
einde des gelogfs , is liefde , uit een nein Imrt, en
uit eene goede conscientie, en uit een ongeoè'insd
geloof. 1 Tim. 1 vs. 5; die hebbende , dan hebben
wii alles; doch die missende , zoo missen wii alles:
wont God is lie/de ; en die in de lie.fde lrlijft ' di.e
blijft dn God, en God in hem, I Joh. IV. vs. 16.
En meer hebben wij niet noodig, dan dat God met
Zijne liefde in ons blijit en dat wij met onze lieÍde
in God blijven. - Dit zal nader blijken., als wiieens
aandachtig dp de eigenlijke werking der liefde acht
geven; zii is zonder ophouden werkzaarn.

a, Jegens God , en tlen Heere fezus Christus. Ziet
lllatth. XXII : 37 , Cij zult lief hebben, den Eeere
uuten God enz. o ! Zalige lielde ! dan (ll hangt de
ziel d,en If eere da'n, en is één geest met Hem , I
Cor. VI z 17 ; God is dan gedurig in hare gedach-
ten; zij stelt dar den Heere ged,triql';jk aoor zich,
Psalm XVI, en h'are oogen zijn gedu'rig'i;jk op den
fleere, Psalin XXV; zij- aanschouwt Hem dan ge-
durig met de diepate verwondering , over Zijne olrbe-
sriipóliike heerliikheid en goedertierenheid, die IIii
tiaái doet genieten. O ! hoe smaakt z{i dat de Heere
goed is, eí wordt zi.i gedrenkt uit den bcker Zíjner
ítellusten, Psalm XXXVI. Àlle hare verlustiging en

vreugde, is alleen in God, al haar roem en vertrou-
rur i is in den Heere alleen ; al haar gesprek is dan
van God; Z'ijne aarhefingen zijn inhare &eel, Psalm

CXLIX z'B;-haar rnond ís dan gedurig aol aan Z'ii'
nen l'of ; den ganschen dag oan Z'iine heerliikheid, ;
ia darï is zii vol van kracht, van den Geest des Hee-
ï"tt. Michi lll ; dan is haar hart en wandelbijGod,
in de hemelen, terwiil haar. ligchaam nog op aarde

leeft en wandelt. O zalig, zalig liefde-leven ! (2)

n7
Drn kan rii niot vordragen, van Ood afgczondardJc
rffnl vrnt liofdo zookt ooraaniging,' zii-moot bii ha-
ran Gorl wozorr, en met Hem wandelen, Gen. V.
fh snl don ged,urigUjh bij U zijn; en het is mdj
good nobij God to u)ezen, Psalm LXXIII. Als do
Ilooro oone geweken is, dan treurt die God-lieven-
do r,iel, on bekommert zich grooteliiks , om lfem to
rookon. Ziet Psalm LXIII z 2, o God ! GiX zijt mijn
Ood onz, zii rust niet, voor dlt zij IIem weiler ge-
vondon heeft enz. (3) Zti acht God maar alleen, en
lrul alles varen buiÍen 

-[Iem. Ziet Psató LXXIII,
wicn hab ih neuens U enz. (4) Zij ureest den lfeere,
uit zuivore Goddeliike liefde, en zoekt Hern in alles
wolbohageliik te ziin; en wacht zich voor alles, ïe'aar-
mods zij Hem vertoornen of misnoegen mogt geven,
baproeaende gedrrrig , wat den Heere uelbehagel.ijh
s(i, Eph. V: 10. (5) z{i zoekt God in alles groot te
maken, en te aerheerlijken. Zier I Cor. Yf , GtJ
syjt duur gekocht enz. (6) Zíj is bereid alle kruís en
togenspoed, voor Hem te ondergaan, en geduldig te
verdragen, en zich door niets van -Heni te laten schei-
don; j", ook niet door derr dood ; want deze liefde
r'o sterhar dan de dood enz. .Ilooglied VIII . 6, 7.
(7) Hoe hangt die Godlievende ziel ook vast, aan
Gods eeniggeborenen T,bon, den Eeere fezus Chris-
tus. O ! hoe dierbaar is ÍIii haar ! 1 Petr. II. Zíj
wilde liever duizend dooden sterven, dau van Hem
goscheiden te worden ; zii zegt met den Apostel,
Philipp. I: 21, het leaen ds mij Christus enz.; on
d,a liefde aan Christus dringt haar , 2 Cor. V, on
maakt haar tot alles bekwaam, en brengt haar over
alles heen, O ! wat is Ziin bloed en -genade haar
Losteliik ! en alles wat aan [Iem is, is haar gansch
bogeerlijk. Z(i leeft in ffem; wandelt in Hem; wast
in Hem op; sterft in [fem, en verlangt, om eeuwig
net tem te wezen, in den hemel Phit. f . En uit
dle zuivere, geesteliihe tiefde tot God, in Chriàtus,
vloeit nu ook gedurig, de brandende en teedere.liefdo
tot

ó Gods Woord en waarheid, waarin , en waar
door IIii zich zelven r aaÍt ons openbaart enz. T,íet
Jorom. XV, ols uwe woorden geoomden zijn heb dh
zc opgegotan de ziel leeft danrltíj ' Itlatth. fV, ennietr
Landazo licJdo uitblusrch,e?t eÍn. Iloogl. YIII.
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c Ook in Gods wet engeboden.bíetPsalmCX[X,
hoc lí,ef heb ik uwe wet ! enz. O ! wat is de ziel dan
verliefd, op 'ware heiligheid ; en hoe hqat zii dan alle,
ja zelfs ook de kleinste zonden, ook dè liefste boe-
zemzonden ! zij heeft een aerrna.a,k , in de uet Gods
eriz, Rom. 7 ; zij treurt over <le minste zonde, enz.

d. Ook is die Goddelijke liefde werkzaam, en wel
gedurig, jcgens alle instellingerr en ordonnantiën van
Godsdienst , r.oo openbare. als bijzondere. O ! daar
leeft eene God-lievende ziel in, om die zoo naauw-
keurig en geesteliik, als haar doenliik is , te onder-
houden; en_om daarmede vrucht, tot heiligmakingte
doen , en den Heere , in Zijne eigene instellingèn,
gedurig te zoeken enz.

e En eindelijk , is die liefde ook werkzaam, je-
gens dcn naasten, volgens de tweede tafel der wet;
enwel eerst, iegens alle de heiligen, die zil bemint,
met eene teedere broederlijke liefde. Voorts ooh
jegens a,lle menschen , in allerlei standen en betrek-
kirrgen, gelegenheden en pligtcn , enz. ?,oo als God
bevolen heelt. En eindeliik ook, jegens de uijnnden,
volgens des Zaligmakers vermaning. Matth. V, Zief !
zoo is de Goddelijke liefde dan, het gansche leven,
en de Godzaligheicl van een Christen ; zoo uandelt
hdj in de liefde, Eph. Y : 2, en bekomt hii denwas-
d9*, .tot zijns zcfs opbouwing , in de liefde, Eph.
IV: 16.

En die zalige liefde, is geheel een vrucht en werk,
van den Heiligen Geest, in de harten vanGodsvolkl
naardat de Geest, met Zijne hemelsche invloeden,
in hrrn krachtdadig is, en zij door ltremleven enwan-
delen; daarna is die liefde ook overvloedig en kracht-
dadig, bestendig en toenemend, in hun hart en wan-
del. Zoo leert de Apostel Rom. V, d,at de liefde
Gods , im onze harten is uitgestort, door den Eei-
ligen Geest enz.___En^hii nóemt het de liefde des
Geestcs, Rom. XV: 30, en vermaant ons,- dat de
orucltt des Geestes is liefde, Gal. Y : 22. Die Geest
darr van ons wiikerrde , wanrreerwij flem , door onze
zondcn 'lvedcrstaan , bc<lroeven oÍ' rritblusschen i zoo
rviikt ook <lie Gotldelijke lieJde vaÍr ons; en wii
verliezen rnet den Gcest, dat hemelschvuur, datallà
licht, leven €n warmte van genade, in ons moet on-

ng
dorhoudon. O I droevig verlios I dan Btorven wii, on
ïol(len laauw, korrd en geesteloos , en vervreemd
van (]orl in Christus, en van Zgne zalíge gemeenschap
6nu.

lliorom is het dan geenzins genoeg , dat wii die
Gorlrlolijkc líefele eens bezitten, in het begin onzer
bokoorirrg; maar al ons geestelijk heil, is daarin ge-
legorr, dat wii die hemelsche genarle des Geestes, in
onzo harten getrouw bewaren, en die meer en meer
r.ooken aan te kweeken. Wii moeten alle waakzaam-
hoirl cn naarstigheid , ged,rrig aanwenden, om dat God-
deliik vuur op tlen haard van onze harten , brandende
to houden, en al meer aan te stooken. Wat leggen
hiertoe, niet alernstige verrnaninEen, in hetWoord,
om in die liefd,e van God, en den Heere Jezus , toch
lo ltlijucn, Joh. XtV; 1 Joh. IV: 16. Omozs zelaem,
dn do liefd,e Gods te bewnren, Jud. vs. 2t ; om daar
dn ta utandelen, Eph. III : 17 , om danrin gewor-
teld en gegrond te ztjn, Eph. III: 17; om daarnaar
godrrrig te jagen en te arbeiden, dat die liefde in
ons, overvloedig worde, Philipp. I:9 enz.

Àl dit verhandelde, zal ons nu een klaar licht
goven , in de eigenlijke schuld, van den Engel en ge-
moente van Ephesen , el uraarua,n zij uitgeaallen
w&ren, Niet geheel uit de Goddelijke lie,fde zelve,
of uit den grond dier genade; want het tegendeel
bliikt overvloedig, uit de prijzing van den [Ieere Je-
zus, \tregens de genade, of het goede , dat zli nog
bohielden ; maar zii waren uitgevallen, uit hunne
oorste liefde , díe zí.i wel eer zoo zuiver en (ioddeliik,
zoo lovendig en werkzaam; zoo vol en overvloedig,
on zoo toenernend , voor een tijd bezeten hadden,
on \ry'aarovcr de Apostel hen zoo prijst, Bph. I : l5
rchrijv_ende , _dat hij gehoord had, van het gelooae in
don l{eere Jezu.s , da,t onder hen was, en- de ldefde
Cot alle de heiligen,' en daarorÍr niet ophieldvoor hen
lo' danhem enz, Dan helaas ! in plaats van daarin te
vordcren , en toe te nemen , door den Fleiligen Geest,
zoo \trorcn zii daarin nrr wel grootelijks verachterd,
orr hndderr deze hunne vorigc , eerste liefde, nu ver-
lnton, cn waren zii dan nu rritgevallen , om het maar
oortr kort te noemen (t) van die zu,iaerlceíd en. gees-
lolijhhoid dor liefde, dic r.ij te voren bezeten haáden.
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(2) Yan die taatndigo l*racht eD irêrhrd,amheíd des-
zelvo, waarmede zii eertiids bezield waren, en dig
haren invloed toen had, in alle hunne verrigtingen,
(8) Van d'ien oaeroloed en oolhedd der liefde, wáar-
mede zij toen als vervuld waren. (a) En van dien
oanwas en íoenerning der liefde, die zii Toor eenen
tiid gehad hadden. Zíerl hiervan rvaren zii nu he-
laas ! uitgeaollen en_ allengskens_ ongevoelig, aI
meer en meer. De Zaligmaker waarschuwt
Ziine discipelen getrouw, voor dit groot en droevig
gebrch, in het .Christendom , zeggende Matth. XXIV:
dat er haast een tiid zou komen , waarin de liefde
oa,n oelen zoude oerhouden. En ach ! dit was nu
der Bpheseren beklagelijken toestand: hun eerste vu-
rige en brandige liefde, was nu grootelíjks oet houd
Gn yervallen; zoo wel bii den Engel, of de Leeraars
en Opzieners, als bii de gemeente , en alle de lede-
maten i - Zii lagen nu allen gevallen, in eene droe-
vige geesteloosheid. En zoo is dan nu genoeg aoDge-
vezen , wa.aru&n zii uitgevallen waren. Nu volgt

Hoe zíi ildus uitgersallen waren. (l) Eerst meteed
gering en klein báginsel , waar zii geen ' of weinig
icht -op gegeven haïden. Bven als eene ziekte , 

'dió

beEint mèt eene ligte onpassel[ikheid, die men dan
veizuimt, tot dat zif zwaarder wordt. (2) Bi,i toene-
ming , en gedurige voortgaug: want_ de zondp staat
nieistit, máar neemt hand over hand toe, als er niet
getrouw tegen gewaakt, en door de Goddeliike ge-
iade, aanhóudend tegen gestreden en geárbeid wordt.
(3) En eindelijk was hun verval nu , tot zoodonige
hooste Eekomen dat , als er niet eindeliik in voorzien
wie"rd, ïet op het laatst , tot eenen geheelen uit- of
afval zekertirli stond te komen. Hierop legdo de lis-
tiee $atan het toe, en hier liep het, als van zelf
ná. toe; geliik eene toenemende ziekte ' _waar gee-
ne goede geneesmiddelen, tegen aangewend worden ,
dan-eindel]ik. in den dood uitloopt. Want zict ! bei-
de de Engel en de gemeente, bleven in dit droevigo

oeroal , r:tu maar zoo zorgeloos nederliggen ' en oP
dat bedde gerust slapen. (a) Zii waren niet meer ge-

zet, op een; teedere-gemeertschap m-et God , maat zii
hadclen nu, het afzuteroon líel gekregen , -waarovc-rde Heero een waá uitroept. Hoz, VII: 13. (ó) Zii
hingen niet rneer aan '.hp[ bloed van Clwhtus '. lo]

%t

ront drgclilkmhe bcrprongingi op-"hunno zielen, wasr-
door hunno vsrdorvenheden , dan liowendig steeds toe-
nrmon. (o) En del0eest was bii hen ook niet meer,
loventlig on krachtig werkzaam , in de raderen hun-
nor haÍten; maar zli werden van binnen , hoe langer
hoo doodiger en geesteloozer. Aldus van den drie-ee-
nigon fGod, en van eene gezette gemeenschaps,oefening
mot IIcm, in den geest nu zoo afzwervende en vei-
rtohon blijvende, en daarover niet gevoelig en smar-
toliik treurenrle ênz. , zoo'nam het droevige kwaad n

. van allorleílzondige oordoruènheden, van hoogmoed,
oigon-licfde, aardsgezindheid, geveinsdheid, blindheid,
ongoloof enz., inwendig in de harten , dagelijks meer
do overhand.

En het droevigste en beLlagelijkste van allbs was n

dat zii dit, lrun groot Deraal, niel regl henden, en
daar zoo biizonder niet mede te doen hadden I want,
rii waren verblind. door alle de uittuendiEe goerle
dingen, van het, Christendom, die zii nog onder zich
bohielden; daar lieten zlj het alles zbo op voorstaan,
cn hadden hierdoor veel inbeelding, van degoedlreid
van hunnen staat, en waren in dezen al vrij geliik,
aan die van Laodicea, die dachten en zeiden, dat zii
rijh en aercíjkt u)q,ren enz. Openb. .ItI; -en zoo wa-
ren zii dan uu , met Bphraïm geworden , als eene botte
dudf , zonder hart. Hoz. VII: Il. - En zoo sommi-
gori van dit groot verval, al iets meer za5_en ' en ge-
íaar wierden ; zoo iiverden zij , door gebrek des Gees-

tes , daar toch maar flaauwelijk tegen ; even als ziehe
monschen, die geene kracht hebben on te arbeiden
Grz,, terwiil ondertusschen het verval inwenrtig , al
meer en meer toeneemt. ll'eshalve de getrouwe Hee'
ro Jezus, orn deze gemeente niet verloren te laten gaan,

maar dezelve te behouden, en te herstellen; dan nu
door den diensl van Johannes, deze ernstige poging

bii hun kwam doen, door hen alzoo te bestraffen,

td' verntanen en te bedreigen. Zijne vermaning be-

holst, drie groote en voornàme pligten: (Í) Iene-reg-
to kennisneÀi.tg, van hun droelg verval; (2) Ilot-
'no bohaardng r'án hetzelve ; (3) En,hunne herstelling,

tot hunnen'vorigen staat, eri tot-hunne eerile wer-
han, Eu om dezó noodr,aketijhe pligten, met te meer

irroht cn gowigt , op hun aller barten te leggen, zoo
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dringt Ílii die b;i hen aan, met eene zoo zlrrare en
r-chrikkelijke bedr_eigi.ng, dat indien zii die pligten wil-
den verzuirnen, IIii hen dan hnasteltjk bij zóukomen
enz.

Dit nu moesten zii .1ed-enken..enr,. Hetwoordjege-
d,enhen, bevat het rroorlzaketijhe van alle pligterr"en
werkzaattrheden . irt clen Goclsdienst ; en komi meer-
malen voor, onder andere,l Pred. XII : l. , gedenkt aam
uwen Eclcepper enz. Hier geeft het te kennen,
_ l._.Eene gezette ltennísnemin,ry van dezaah, geliik
de dichter èens zeide, noyto.ní lrcb ik qedac,hï, à*
di,t te moqen oerstaan Psaln LXXIII: 16. Zoo moes-
ten ,ij ooh gedenken, om te rveten en te yerstaan,
waarvan zij rritgevallen lyareu.. Dit was voor hun ,
eene zeer noodzakelijke kenlis, die moest den grond
leggen, tct het geheele rverk van hunne boete eï be-
keering. De zonde- rno-et altiid eerst regt gezien en
gekend worden; en door het gedenken, aatr oní verstand
kornen. Zoo zeide David Psalm Ll. [k loenne mijne
ovcrtredingen. ïIii had er zooveel aangedacht, "dat

Irti ze kende. -Iliertoe moesten zli het woord lezen;
hun vorig voorbt eld en staat, aandachtig inzien, en
Christus vurig en ernstig orn het licht van 2:lnen Geest
biclden, en zichzellerr ??í, tuwe doorzoekenZeph, It: 1;
€n bijzonder hunnen inwendigen staat, door eene
ernstige overweging , van de aeestelí,jkhnid va:r. de lMet
en van de heiligheid en ahvetenheid van God, die de
hartcn en nicren beproeft. Zii moesten hanne har-
tem zetten, op ltunne weqen, flagg. I: 5; Enditern-
stig bedenken en ondcrzoekeri, geliik David zoo
van zich getuigt Psahn CXfX : 59, fk h,eh m,íjne ue-
gen bedacht, en he[t míjne aoeten gekeerd,-tot flwe
getuígenissen-. H{i had dit wcrk zoo getrouw ên €rn-
stig, en aanhoudend gc'daan, dat het hem eenenaan-
leidenden grond, _en sterk berveegrniddel geworden
was , om tot den Heere en Zi.ine getuigenissón, ,ouur-
van hii afgcweken rvas , r,veder te keererr , €rr €vcíl-
eens , moestcn de Eptresiërs o hier nu ooh doen , met
de Goddetijke hulp en genade.

2. Eenc aan,dachtise ouerwe,gins, en dikwiilige
overlggglng. vnn rle zaak , in hunne hirten. Zoo vïJgt
David die beide te zarncn, Fsalrrl 143: 5. ilt gerleíh
aan de d,agen oa.n ouds, ik oaerleg alle uwe1aden;
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ll cprcah 6ii nii soloon, o(vn de uerhen awer Íza,n-

dan,- - Zoo moosten zii hun verval ook ernstig ov€r-
rlonhnn I tlanr bii stilstaan; dat gedurig weder, €n wê-
dor iltzicrt, overleggen , om er al mcer en meer ge-
rigt , on gcvoelige overtuiging van te bekornen. - Zri
moenton zich daarover meest , en voor alles bekorn-
moron , en srellen andere dingen geheel uit huure
gerlttchten.

S, li.en diepen indruk en smarteliike au,ndoeníng
aÍn bor"ouw en schad,rnlc desvrege, Toor den Heerel
tvont tlit is altijd de vrucht van een regt gedenken,
von onze zonden en afwijkingen ran den Heere. -Daarom staat er Ezech. XYI, dan zult gij uwe wegen
godonken en lteschaamd zijn. Ziet ookkap. XXXVI: 3t,
Nooit wordt er aan de zonde regt gedacht, als er
gccne ware boete, beroul en vernedering voor God,
uit geboren rvordt. - I)us moesten dezen dan ook,
zoo aandachtig, ernstig en geduurzaam, nu aan hun
verval gedenken, tot dat zlj daarover, tot eene har-
lolijke droefheid, verslagenheid, schaamte en walging,
von zich zelven gebragt waren.

4. Eindelijk geeft het ook te kennen, dat zii alle
rlo hulprniddelen rnoesten gebruiken, en i:r het werk
rtcllen, zonder ophouden , waaronder dit werh konde
gozegcnd en ,bevorderd worden. - De Leeraars moes-
ton, in alle hunne predikingen, van dit verval han-
dolen,' en de gemeente daarover, uit Gods Woord
onderwiizen, vermanen, bestraffen en bedreigen, zon-
dor te vreezen, van daardoor het volh moedeloos en
onbekeerlijk te maken, en het alles uit de hand te
rlnon. - Dit volk had religie, en pligten genoeg aan
rle hand; daar scheelde het niet aan I het ontbrak
Irun maar al te maal, aan liefde en opregth.eid. ; oD
dit kwaad moest er dan steeds, met alle magt geàr-
bcid worden. - YVilden de menschen zich daartegen
vcrzetten; daar moedeloos, verdrietig en baloorig on-
rlor worden I hunne religie en pligten vorlaten, liever
dan aich te bekeeren; dat moesten zii voor den Heere
luton, rlie zoude , op Zijnen tijd, wel met dit volk
woton te hanclelen. - De bedreiging die er achter
oan komt, zal hun dat genoegzaam leeren. - Ook
moouterr zij hier, bii alle gelcgenheid' onder malkan-
doron, moort en all€en vao spreken , en daarover te
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tamen zuchten en biC,len ; en die daartos noch luet,
noch hart, noch vcrstand haCrlen ; die moesten het
Iaten. 

-'Gledenhl 
gii het rnaar te doen!zegtdeHeere

tot de Ziinen; praat gii daar met malkanderen niet
overheen! maar wat gij doet, en waar gii ziit: inhet
eenzame of bii rnalkan'.leren, gedenht altiid, lcgt en
draagt het altijd op u\ry' hart, Luas,ruan g{ uitgeual-
Ien zijt. Ziet dit behelst hunne eerste pligt.

Hunne tweede pligt is : en bekeert u ! "dit is mede
nu het grocte werk voor ons, en voor geheel Neder-
land, op dezen ,lug, - Maar zoo de Heere nu ziine
genade niet tien malen aan ons verdubbelt, zoo ben
ik maar al te wel bii rnijzelven bewust, daterhelaas!
niets van vallerr zal. Beheeren is, te haten het
kwade, en te doen het goede; en dat alleen en ge-
heel, door een opregt geloof in Christus, die tot beide
deze deelen der bekeering, indien zij opregt zíjnzal,
Zijne genade moet schenken, Dus rnoesten dezen zich
dan ooh bekeeren.

o I)oor te haten hunne zonden en zich zelven I
en door zich , rnel Gods genade, van hunne zonden
gelreel af te keeren. Hurrne zonden was een uitoal
of verval, van hunne eerste li,efdc. Dit moesten zli
nu yan gauscher harte hrten en verlaten, wanneer
zii daaraan eerst wel gedacht, en regt gronCig van
overtrriEd gervorden w'aren ; hetwelk dan bestond (1)
in ter degen het snoode , schanCellike, schadeliike en
God-onteerenile, van hun kwaad te zicn , waar het
van afbragt en w'aar het hun naar toebragt. Welk
eene snoo,le zaak het is , zijne genade , zijne eerste
treden' en levendige liefde voor d1n Heere te verlie-
zeni en te vervallen'tot'eenen doodigen, geesteloo-
zen, zorgeloozen en geveinsden staat; hetwelk , met
alle uiterliike werken van Godsdienst, van beliidenis
en van devotie , niet kan w'orden goed gemaakt, noch
verholpen. De menschen mogen het in zoo een ge-

' veinsden weg t yan uiterlijke pligt , dan nog een tiid
lang uithouden; maar God zal hen daarin, ook wel-
dra vindcn en openbaar rnaken, dat zii niet ziin, het-
gene zii vertoonen willen. (2) Zij moesten zich over
hun groot aeraal, ook diep voor dcn [feere veroot-
moedigen; of zii moestcn hier rnet den hoogen en
hciligen God te doen krijgen, met ootmoedige belii-
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dmlr rrnthunnefizonden, on zich echuldig te kenn-etr

mn riinon toorn en strafien, met eene geheele versla'
ganlroïrl en onderwerping , ean Ziine..regtvaardige oor-
loolorr cn kustiydingón ;-en met beliidenis van hunne
ultorrto nn o'gt' en' radeloosheid , orn zich zelven te
lunnon holpeí enz. (3) Zii moesten om de Goddelii-
la ganada'en oergeoirg van hunne zware schuld, in
hot-bloed van Chiistus, zeer vurig, geloovig en aan-

houdond emeekcn, met David Psalm L[ enz' (4) Als-
modo , om de hulp van Zijnen Gees-t, tot hun herstel

tn wcder oprigti-ng. Zii -moesten 
-hunne beheering ,

mot aanhouáetï, 
-ootmoedig smeeken bii den- Hc-ere

rooLcu ett". (5) Ook bestaal dit eerste deel der be-

Looring , ook in het wel gekende kwaad , nu ook met

hot ha-rt te haten I en zóo moesten zii dan , een 
-op,

roqton haat, teqen hunne zonden, zoeken te beko-
m5n : eclle veríoeiiing, innerliike walging en -afheer
van dezelve , tot dat zii die niet langer meer' brl ztc-lr

rtulclon of verdragen kondenl want-zoo lang wii de

ronden, nog bli "ons onthaal of huisvesting. geven,
roo hebben'ivii 

'dezelve 
' nog niet regt verfoeid '- 

ver-
oordeeld 'en gehaat. (6) Einqeliit bestaat dit deel

dor bekeering"ook, in een dadel[lh-afkeeren, ophou-

rlon en verlaten van: de zonde' - Zoo moesten dezen

;i;; n", cloor de genade Gods, ook metderdaad- op-

horrrlen , van *"". "i., dit hun verval , geestgloosheid

ori ,,itwett,lige pligten , te bli.iven leven' - Zfi moesten

r"t 
"tt"n "tïst, àaartegen nu 'gaan strijden en arbei-

iiun ; geweld doen op h-et Koningrii! der. hemelen '
i* titïa" zii van h,rrrne doodigheid, laau-wheid' gees-

iitoo.heia Ën geveinsdheid, riet de daad''en geheel

oi'rio"a deden,"en daar niet langer in voortgingen en

iuon"t"". - Ziet ! dit wag hCt eerste stuk hunner

ir*f.""ting, die hier van Ï-ren gerorderd wierd' Het

;r;;i;;; ;,f tweede stuk , stelt dà Heere hier in het bii-

;;;J"t ter neder , als hun derde pligt ' zeggende :

En tloat de eerste userken' - Dit ziet op het toeko-

-ondu 1 want het gedenhe-n raakt' het verledene ; het
-i-o,kourán, 

het regínwoordige-, en het doen der eerste

;;;i;;: h"r to"Ëo-ende' 
"Hunne eerste uterhen be'

.ionaut 
' i.t twee dingen : (1) In een meerdere ooer'

;;;;; 
-iruchtbaartïtu, i^í goede werken eer-tijds'

á;""ii--nu dsden, zoowel vai uitwendige werken'

I

i
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als bijzonder ran verborgen en ínwendige werken; zii
waren toen werkzamer voor den Heere, in het ver-
borgen gebed; in het aandachtig lezen en hooren,
van het \Moord ; in het overdenken of stille medita-
tien; in de onderlinge zamenspreking, en heilige ge-
meenschapsoefening; in het strijden tegen de zonden;
in het liiden van verdrukking , om den naam van Je-
zus; in dc hemelsch-gezindhcid , en het zoeken van
de dingen, die boven zijn ; in vasten en vernedering;
aalmoessen en in andere heilige pligten. Nu hadden
zij nog wel iets van dit allcs, in hrrnne beoefening of
praktijk overgehouden ; ju, ,ii namen uiterlijk vele
pligten, yan den Godsdienst, ro$ al met gezetheid
lvaar', als stellende daarin , het voorname wezen en
Ieven van het Chrlstendom; rlaar uithoofde, van hunne
doodigheid en geestclooshei<l, zoo.Tvaren zii , in alle hun-
ne werken yan Godzaligheid. nu zoo vruchtbaar en
overvloedig niet meer, als voor dezen in hunne ecrste
Iiefde,' daarom vernraant hun de ïIeere nu, dat zii
hrrnne eerste verL.en rveder zrrllen doenl dat is, dat

"lj door Zijne gcnade , zoudcn arbeiden, om rreder
tot hunne vorige gezethcid, vruchtbaarheid €r ov€r-
vloedigheid , en de werken der Godzaligheid te ko-
men, als een vruchtbare boom, die eene menigte van
goede vnrchten voortbrengt, - Ten anderen beston-
den hunne eerste u'erken ook, in eenc meerderegees-
telijkheid, opregtheid , gelooï en heiligheid des har-
ten , waaruit en waarmede zii dezelve deden; hunne
zielen 'rvaren toen vol licht , lieÍ'de, genade , iiver en
hemelsch-gezindheid, en vol Geest en geloof; zoo dat
hunne eerste u'erken, dan zecr geesteliike, opregte,
en heilige werhcn waren, die stoffeliik , om het zoo
eens te noemen, veel beter en ko.stelijker voor God,
van hen geschiedden , dan diezelfde rverken, nu for-
meel en uiterliik van hen gedaan wierden. Dus ver-
rnaant hen dc Heere dan nu ook, dat zij de eerste
uerken weder zullen d,oen; dat is , dat zf zullen ar-
beiden om die, door Ziine genade , weder zoo heilig,
zoo geesteliik , zoo geloovig, en met zoo veel liefde .

iiver en hartelijkheid te docn, als voor dezen; endat
zij daarom zouden arbeiden, om tot hunnen yorigen
geestelijkerr stand, en tot hunne eerste liefder ïroàr-
uit ,ij gevallen 'waren, door hun verzuim eu achte-
loosheid, spoedig w€der te keeren, en rrederom zou-

2Vt

dtn rrlmklon-, rcgt goestolijle , teedere , iiverige, ge-
lmrlgo on homehch-gez.inde Christenen 

"te 
iordón.

3n {it war rlnn het audere stuk, van hunne be-
*oorlug, , orr hunne derde pligt, daar de lleere hun
blar toe Inrnt opwcklcn en 

-veimanen.

Bn riot I deze vermaning is (l) algcmeen, voor de
ftntcho gelncentc vari Ephesen,-om dat het verval
onlot lrclr , algcmeen lyas; zij raakte alle de Christe-
n3n, ronder onderscheid, en' behoorde ook , tot alle
bolijdoru, dio almede, op hunne wijze, hunne eerste
llaÍrlo verlatcn hadden, èn tot groot verval, en zor-
joloorhoid gek_omen waren; noglans luidt de rêrrr&:
nlng oan den Engel, of de hootden en opzieners der
lcmoonto ; om dat deze, dc vooroaamstC sctruld, in
dlt rlroovig verval hadderr, en daarom hen ook eerst,
on mocrt te bekeeren , en deze verrnaning in acht te
nomon hadden: cn met hunne eigene bekeering, de
tndoren nroesten voorgaan, om dè gemeente alioo op
lo wohhcn; ooh, om dat dcze, heigroolewerk, de-
ror. behoering aldaar, in de gemeet,te te bezorgen
hrddonl-want Christus had huó het opzigt en de"be-
rorging der gemeente toebetrouwd , op aát zil waken
roudcn, voor alle de zielen, als die-daarvaà reken-
rohnp zouden geven enz. I)us moesten zii dan, op
dit wurh, de noodige order stellen ; alle íerordendl
middolsn daartoe, zonder verzuim gebruiken ; veel
mot ornst, voor de gemeeute bidden enz. En zoo
wil Christrrs, ook de eere van het kerkelijk Minis-
torio , daardoor in waarde houden, als ziiridó ziin ei-
gon, heilige ordonnantie: hoe zeer de iaken Jod"rs
ooh, al vcrvallen waren ; Hil volgt en bevestigt hier,
liin r:igene ordonnantie: hetgeen ï1 ae g"moáte van
llphercrr te zeggen , te r ermánen , ie beitraffen en te
borlrcigcn heelï , dat maakt Hii-eerst , aan de Opzieners
lrolerul; cn doet het dan, door middel van'dezen,
tordor aan dc gansche gerneente, en aan ieder bii-
lorrrlor lid van dezelve. gelilh Hii dat hedennogdoef ;
orr dio zich dan. tegen de prediking der Leeraa-rs t en
lrat kcrkclijk rninisterie aankant , áls dezen, volqens
Christus Woord en bevel handelen, die bezondígen
r,ir:h- hooget zwaar , tegen, den Heere; en als hii daóin
lrardnokhig , met'niin wiis of dwaas hoofd , in wii voort-
ron roo wordt hii vari ChristtrJ'verklaard, voor oen
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heiden en tollenaar, die geen deel, in Gods Koning
rijk zal hebben. (2) Ten anderen, indien zii deze ver-
maning van Christus verstaande , mogten spreken van
hunne onmagt, lot dit groote werk der bekeering,
gel{jk ons volk , dat gaarne in hunne zonden bliift le-
ven daar telkens veel van praat; zoo moeten zii maar
letten op het hoofd, of de iuleiding van den brief ,
welke hun leerde , dat de vermaning van lfem kwam,
die de zeioen sterren, 'in Z'ijne regterhand houdt,
en hun dagel[jks licht genoeg zoude geven, door die
sterren. indien zij Zijne Leeraars rnaar hoorenr erl
niet wijzer dan zil, wilden wezen, om hen gedurig,
over alle zaken te beknibbelen of te berispen, en
door het licht, van hunne armhartige wijsheid, het
licht en scl{jnsel van die sterren ven Christus, voor'
zich zelven uit te dooven. Ja, zii moesten weteD,
dat deze vermaning van Hem kwam , d,ie 'í,n het mid'
den der zev)en, gouden kandelaren wandelt, eo die
altijd gereed en nabij genoeg was ' om hunoe oot'
moódige en ernstige gebeden tot IIcm te hooren, en
hun geene genade , die zij noodig hadden r en maar
geloovig van Hem verzoctrten, ooit te rveigeren. Qi"
iwee dingen waren overvloedig genoeg,_ voor een ie-
ders .onmagt en onbekwaamheicl, tot het verk van .

hunnen pligL '
Nu láat- Christus, om deze vermaning gewigt en

Lracht bif te zetten , opdat dezelve van niemand ee-nig--

zins veraèht wierde , dàar een ernstig en scherp -drei;
gement achtervolgen, zeggende i en zoo niet , i,h ra'l
; haastelijh b'ijáomen, en zal utten kandelaar oam

z,iine plaals weren, 'i'ndien g'ii u niet bekeert,-Een 
oordeel geliefden! dàt-de Heere' gelij\ltii-gg-

woon is te haidelen, zou uitvoeren , langs drie bii-
condere, ontzaggelijke wegen, van 4iinen toorn. 

- 
(1)

Iloor verdonkering ; (2) door afbreking; en (3) door
eene geheele tserderodng of ui'troeiiing, vanden kan-
delaar te dier Plaats.

l. I)oor oeidonker'íng; dat is, door het wegne'
men van Zijn ticht, vai die gemeente of }'andelaar;
te woten hei licht (l) van Ziinen Geest. (2) Van Ziin
Woord, en uaorhe'dd, (S) Ván hedldghedd en Godza-
ligheid. (4) Yan bl'i;idschap'en ooorcpoed.-(l) Het licht van Ziioen Geest. - De GeestGods

i
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ir de rortmsertor, yan allo waarachtig, Goddoliit
lioht in do ziel; en daarom de Geest der wiisheid,
dor vorstands en der kennis , Jes. X[. De Geest der
wiithcdd , en der openbaring dn de kenn'ísce Godt,
lph. I : 17. Als de opzieners, en de lidmaten der
Gemoente, onder levendige invloeden , en bewerkin-
gon yan Gods Geest leven, dan wandelen zii gedurig
in het ldcht, van des Heeren aangezigt I en dan schiint
on licht die kandelaar, inwendig zeer zuiver en hel-
dor; maar , als door een oordeel Gods , die Geest
van eene gemeente wordt weggenomen, dan wordt
dat Goddelijke , hemel sche Idcht , inwendig uitgebluscht,
on dan komt er eene droevige duisternis, blindheid
on goesteloosheid, binnen in de harten van de Leer-
sar! en van het volh ; waartegen de Zaligmaker; do
Ziinon zoo waarschouwt Joh. XIf , nog eem hlednen
tdjd ds het licht b,íj ulieden enz. \Mat, was David,
om zijner zonden wil, hier niet voor bevreesd ! hoe
bidt en smeekt hij, tegen dit droevig oordeel ! Psalm
LI, meernt uwen lfeí,ligen Geest niet oan ntij ! en
dit bedreigt de lleere hier nu, dat Hij Zijnen Geest
van hun zou wegnernen, en alzoo hunnen kandelaar
zou verdonkeren , en hen van dat zalig licht des Gees-
tos beroven. Het was nu met hen, als voorheen met
het Joodsche volk, Ezech. X, de Geest of de heer-
lijlheid des Heeren, stond reeds op den dorpel van
het huis , en gereed om te vertrekken, maar zou nu
van den dorpel, naar buiten treden, en geheel weg-
gaan, en van hen wiiken; en dan zouden ziieerlang
worden , als eene oq,lled aan dome boenderon, Ezech.
xxxvrr.

(2) Met den Geest, zou de lleere dan ook van
hun ZijnWoord, en het licht der Eoangclische waar-
hedd wegnemen, dal nu nog, op hurrnen kandelaar
bleef schijrren; (a) door een noodwendig gevolg, van
het gennis en vertreh van Zijnerr Geest, waardoor der
menschen harten , dan inwendig verblind, en verdui-
sterd wordende , en niet meer , door den Geeqt, dn
allo uaarheid geledd,wordende, Joh. XVI: 13, z\l
dan nu trtaar natuurlijke, vleeschelijke en valsche be-
{rippen , yan de waarheid des Geestes ma!.en; het-
welk dan , de eigenlijke bron en fontein is, van alle
dwalingen en ketterijen enz. (ó) Door den Satan toe tc
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laten, om de harten en de zinnen, van de Leeraars
en het volk te verblinden, opdat hun niet bestrale
d,e oerlichtlng d9.s Eoan_geliirns enz. 2 Cor. IV: 4;
dan -verzinken zii allengs[.ens, in eenen afgrcnd van
dwalingen,' en verliezen de waarheid des ïvangeli-
ums, uit hunne harten; haten en verwerpen dieïu,
en staan ze met alle magt tegen; geliik de Heere,
dit droevig.oordeel_, aan -de gêestelàoze gemeentens
alzoo bedreigd heeft. 2 Thess. II: lO , lí daa.ruoot"

*!-"A de befde- der uaarheid, niet aangenornen
hebben I ont, zalig te worden ; Caarom "zql 

God.
hun zenden eene kracht der_dnaaling, dat zij de leu-
gen_ zouden gelooaen. ("1 Door nálsche Láeraars,
onder hun te zenden,_ om de dwalingen en ketterijen
met kracht voort te planten,. en er velen te verïei-
den; gelitk Paulus , toen hij van Ephesen , voor al-
tiid vertrok, hun dit zwaar oordeel 

-Go,is 
, alzoo ze-

kerlijk bedreigt, Hand. XX: 29, euant dit ueet ik,
dat na mijn tsertreh, zQrare uolaen, tot u homen
zullen, die de kudde n,iet sparen. En zoo struikelt
de wanrheid dq.n nu, op di struten .íes. IIX : 14,
en wordt dan nu , zelis van hare belijders, met voe-
ten getreden; en die dan nog , voàr de utaarheid
willen sprek-en, die stellen zii tot eenen roof , on
bloot voor de algemeene haat en vervolging.

(gl Bn m-et den Geest, eÍi de Eaàng"elie waar-
heid, zou de Heere dan ook wegnemeÀ, het licht
loan lceiligheid, en \rare Godzaligheid.. Dit moet
noodwendig volgen; dewiil zonder áen Geest, en de
waarheid, geene Godzaligheid kanbestaan. I)uszou-
den dan (a) alle zonden en uerdoruenh,eden, weldra
geweldig inbreken, en de overhand nemen; de Satan
zou de harten nu heheerschen ; .en de Heere .zou,
get Z_r;1 Wo_ord- en Geest, nu van hen geweken ziin.
Hoz. IX. Wie kan er eene beschrijvrng yan seven.
van het atheïstisch en gruwelijk zoÀderí nr""i, dai
er dan noodzakeliik moet komen ? (ó) Un het sene
zoo. een volk , dan no$ aan de hand 

'bliift 
hourïen,

van den ingestelden Godsdienst, dat is 
"dan 

anders
niet , dan eene vervloekte geaeinsdheid of huichelarii;
eene doode sleur en slen[er enz.; dat is die loou*'-
!2id., die bii..den Heere, zoo walgeliik en verfoeije-
lijk is, dat Hii ze daarom, uit Zilrien"mond wil sfru-
weIL

2gl

({) &rr bii dit alloe zou do Iloero dan ook het
lloht, wn blijdschap el ooorspoed, van hun wegno-
mátt t rVollt r lrVot waarachtige ureugde, troost , heil en
ïootrpoerl cnz., kunnen er toch "iin, zonder den
Gaeil, zonder rJe ware leere, en de opregte Godza-
llgh1iil ! o ! (lod zoudan, in Ziinengrimmigen toorri,
allorhnnrlc stralïen , oordeelen en elleirden, -over 

hun
brongen; cn alle hunne zegeningen en gewenschte
rlirrgorr , nn oerDloeken,. daar zou nu, eln oordeel
(iorlr op nlles liggen, en de aloeh zou hen aerteeren
Jol. XXIV: 6; en alles zou tot hrrn verderf , en eeu.
wigo verrloemenis uitloopen; want, dat is het wee ,
dat rlo hoogc God, over een volk heeft uitgesproken,
rvËar llii ua,n geweken zou zijn, Hozea IX.

Ziot I zoo zou de Heere hrrnnen kandelaar oerdon-
haton, en Zifn licht daarvan wegnemen. Dit is het
rolrrilhelijk oordeel, dat de Zaligmaker ook den Jo-
rfon. bcdrcigde , Matth. XXI: 43, daarom zeg ih w
liodon, dat het koningrijh Go-(s, Dan u zal wegge-
a.rmon wordem, èn eenen aolke gegeuen, dat iiine
orwchlen aoort(trengt. En dat heeít Hii ook aan hun
uitgovoerd , wanneer {ii Ziinen Geest , Eaangelie,
Laoraars, en alles, eindelijk van hun weggenomen
0n tot de Heidenen gezonden heeft, die dit- alles blii-
doliiL, en met dankbaarheid ontvangen hebben. Ziel!
too zoude de lleere_het hier_te Ephesen, indien zii
woigerden zich te bekeeren , dan alles eerlang, geheel
donkcr en duister maken, volgens Jerem. XII[: 16;
gaeol s6ys den Heere, uiwen God , eer dat lfij he't
cluhter make.

2, Bedreigt Christus hier den Engel, in de gemeen-
to vun Ephesen, niet alleen de aerdonkerdng, illaar
rroL rle afbreking en verclerving, van hunnen kan-
dolnnr; IIii zou dien allengskens komen alfbreken, gê-
liilr or gezegd wordt, Job XII : 14 , zie t ! Hij breákt
ilf , on ltat zal niet herbouwd utorden. Ook dit , is
rïnrr lrcdreigd oordeel van den Heere , aan onbekeer-
liiko zondaars Nurn. XIV: 34, en grj zult teuaar
a'ordom mijne af(trehing. .O! droevige gewaarwor-
rlilrg I want wie zal dan meer opbouwen, als God
nller in Zijnen toorrr verderft en aíbreekt? .- Endit
rolrrikkclijk oordeel I voert de Heere , aan eene ge-
rnaonto uit, om hare zonden (1) als Hii 

,S1 
Cra"-
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d,iensl, en alle de heilige ordonnantiëu en instellin-
gen , die zonder den Geest en de waarheid, onmoge.
gelijk bestaan kunuen , nu allengskens laat vervallen,
tot eenen dooden en geveinsden sleurdienst en biige-
loovigheid, waarmede de menschen nu alleenliik, van
God afwiiken, en hirnne zielen , hoe langer hoe meer
verderven. (2) Als Hii de heining-muren oï beschutsels
van ziine Kerk, van dag tot dag laat vervallen, en
meer en meer omyerwerpt., en alzoo hen nu doet open
en bloot leggen, voor den Satan, en zijne heilloozo
werktuigen enz. Dit ls dat droevig oordeel, dat de
Heere den Joden bedreigt. Jes. V. - (3) Als Hij do
meest getrouwe Leeraars, Herders en Opzieners,
uit de gemeehtens dan ook wegneemt. Deze zijn dc
lichtende sterren, die Christus in Z,{ne regterhand
heeft , ys. t ; zii, ziin het licht, der wereld, en ziin
gezet als koarsen, op den lsamdelaar, orn Le sch,tj-
men , allen dde in ten hu,ize z,ijn, lllatth. Y ; l4 ,15.
I)eze lichten neemt de Heere dan weg; of door ver-
plaatsing en wegvoering, naar andere kerken en ge-
meentens, om daar met meerd'er vrucht , te schiinen
en te lichten , zoodat hunne Leeraars , als met oleu-
gelen u'eg oliegen en hunne oogen, 

'die 
niet meer zien.

Jes. XXX: 2O; of door den dood, geliik God zeide;
Zach. III : I I , en ;h heb drde herders , im oene
moand aftesneden,' of door hen onbe}.waam te ma-
ken , tot Zijnen dienst , door ziekten, zwakheden of
andere toevallen, zoodat de gemeente, geen nut,
noch voordeel van hun kan trekken. wanneer het al
mede moet heeten: f h zal den flerider slaan, en de
schapen Zijner leudde , zullen oerstrooid worden,
ilatth. XXVI : 31. (4) Àls hii de beste Christenen,
en de w{jste en vroomste leden der gemeente , de hel-
derste lichten van den kandelaar, Eph. V , dàn al-
mede wegneemt : het zii door den dood , latende de God-
zaligen allengskens uitsterven, e.n die een voor een
te huis halerrde, gellik wij dat lezen Jes. LVII: 'l ,
de regtoaardige komt om , en daar is n'iernand , die
het tír'harte -neomt ; en' de weldadige lieden wo'rden
ueggeraapt, zonder dat er iemand op let , dat de
regtoaardige weggeraapt wordl I Q)oor het kwaad.
'Ziell zoo tserdonkert de Heere dan den kaodelaar,
en breeht di,a ongcvoelig af,

n3

6) ïVaarop dan oindeliih. ook hot dordo ltul ,

vari ilczc ochrihkoliiko bedreiging moot volgon, ziindc
do gehoolo verdelging , en u'itroedjing van den Lan-
dolàhri want, de kandelaar alzoo tterdonherd, enal-
lonÍrkene verdorven , en alfgebroken ziinde, door de
alniistige hand , van eenen vertoornden Zaligmaker, kan
nu oárnogelijk langer bestaan, of behouden worden.
Ah ChriJtus zulkc doodelijke slagen, aan eene zondi-
lo Kerh of gemeentd, reeds heeÍï toegebragt, in Z1i-
áon grimmigen toorn , dan }an zij nu n-iet langer,
oono 

-Kerk óf gemeente van 
." 

llem bliiverï; maar zii
moot dan ook geheel vaÍr Hem verdorven, ontkerkt
on uitgeroeid worden. En dit voert de Heere, dan
ooh eindeliik uit; (1) door zoo een volk of gemeente,
nu oindelijk geheel le aerlaten enhaarharenscheid'
briaf to geuen, Jerem. III : E ; dan wil de Heere met
hoai nieÍ meer te doen hebben, en geene onderhan-
doling o[ gemeensclap nu meer , met haar _h_ouden ;
maar zegt: noemt halen naam Lo-arnry'd; Want gii
liodcn i:;tt lllijn t:olh niet, zoo zal Ik' ooh de uwe
aiot zd.in-, Hoz. I: 9; dan vernietigt Hii , Zlin ver-
bond met haar., en.aerbreekt den stols ldefeldikheid
on zamenbinders, en wil haar'nu niet langer wedden

on boschermen. Zach. XI. - (?) En daarop volgt dan
nu helaas ! een geheele zondvloed van Gods oordee-
lon, oyer zoo een trouweloos, vQrlatenen onbekeer-
liik volk, om het gansch te verderven en uit te roei-
jàn. O ! wie kan daarvan eene beschtq"-tqg geven ?

iS) Dan oerstrooit haar de Heere,'en .{riift zo wog,
àtir laf in den wind. (4) Dan geeft Hij haar over in
do handen'lan hunne tt'$a,nden, en derongeloovigen,
dio hen dan wreedelijk vervolgen, verdrukken , bero-
von cn te onder brengen; danverwoestdoHeerehare
huizen en kerken, en doet hen vergaan en ornkomen ,
ln duizend ellenden. - (5) En het overblijfsel van
too eene ggmeente. laat IIii dan wede,r-_geh-eel ver-
vallon , toi eencn lrcidenschen staat ' gelijk aj te vo-
ron geweest waren; eer zii het licht des Evangeli-
umc ontvingen.

En hieróede is zoo eene kandelaar, dan nu oêr-
tlonkord, a'fgebrohen en uitgeroeid,' en dan- ir zoo

oorro guotuóát" of kandela".l to gr.eerd, of, beuto'
gon uán hara plaats ; en dg Heere heeft, in dio
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plaats nu , geene Kerk , of gemeente, of kandelaar
rlaer.

Ziet daar, miine Vrienden I ontzet u daarover !
dit is het schrikkelijk wraak-oordeel, dat de Heere
hier, aan den Engel en het volk van Ephesen, door
Johannes laat bedreigen, indien zij zich uiet wilden
bekeeren, maar Ziine vermaning verachten en ver-
lYerpen.

Eine voorname leering voor ons , uit dezen Tekst,
is dat, indien Christus, om een enkel verval van de
eerste liefde, daar nogtans eenige genade en liefde,
in den grond over blijÍt, en eenig waarachtig wezen
van een Christendom , ja, daar nog vele goede wer-
ken aan de hand gehouden, en dc pligten van het
Christendom , dageligks nog , in den trein, geoefend
worden ; daar alle dingen nog, met goede orde en
geregeldheid toegaan I en daar, door eene getrourro
Kerk-tucht of discipline , nog ernstig gewaakt wordt,
tegen de dwaling in. de Leer, en alle ergernissen in
deí wandel ; zoodat daar nog vele dingen, in haar
moeten geroemd en geprezen worden I en daar maar,
eene enkele zaak te bestraffen valt, namelijk , het
oerlaten aan de eerste lieJde,' indien, zeg ik, Chris-
tus , de Heere, alleen om zoo eene enkele fout t zoo-
danig eene , anders goede gemeente, al aanstonds stren-
geUj[ bedreigt, dat l-;ii haar haasteliik zalkomenuit-
ioeifen, op eene schrikkcliike wiize, en haar te eenen-
maal zal ontkerken, dat zii in der eeuwigheidr g€€no
Kerk oÍ' Gemeente qteer zïin zal; en indien IIii dat
zelve ook metderdaad alzoo sedaan heeft; hoe grooteliiks
zullen alle die Kerken en Gemeerttens, dan niet wel,
voor Christus toorn, te rreezen en te beven heb-
ben, die mogelijk duizendmaal erger of slimmer zijn,
dan dusdanige Gemeente, die aanslonds ontkerkt, en
geheel uitgeroeid rvordt ! - Och ! of. wij.zulks allen
te zamen , eens met ernst bedachten ! opdat wii daar
uit leerdeu (l) hoe geheel heilig en verschrikkelijk
de lleere Jeztts is, warrneer Itrii maar , over eenig
ding, ccn ongenoegert rteemt; hoe llif dan haastig,
en als in een oogenblik kan komen, en roeijen een
volk en Gemeelrte uit, en u)eeren den kandelaar,
hoe helder hij anders ook mogc schiinen, geheel van
ziljne plaalc , en werpen d,e sterren, die aldaar schii-

non , uit Zijne hand weg, of plaatsen die eldors, daar
haar lioht, met rneer vrucht kan schiinen. (2) en
$odo , dat er niet te spotten is, met Christuá aan-
hourlorxl 

_ 
ge-tluld en lang-moedigheid, dewiil Hli ons

haulol.{! laan bi,jkomen, en nemen Ziine langrnoe-
rligheirl in een oogenblik van ons weg. 

- Dáarom
worrlt or 2,oo ernstig vermaand, Psalm- II . laus den
Zoon I <lat is , veracht IIem niet langer, maar omhels
llom, met een opregt geloof, liefde, yreeze en ge-
hoorr,aamheid; opàat-If yj niet toorne. (31 Hoe dÏe-
fionon, den zwaarsten toorn van Chr:istus tb wachten
hobbcn , die zich meest, tegen Zijnen wil en verma-
ning stellen; die de Leeraars daarom haten, en Ee-
durig tegen spreken, beknibbelen en bedroev€r,"en
rlo achuld van 's volks- o_nbekeerliikheid, op hun wil-
lon lcggen, om dat zij Christus last, getrduw zoeken
uit to voercn , gp het algemeen vervalf geesteloosheid
on geveinsdheid van allen, zonder onderscheid, bii
allo gclegenheden, met ernst werken, als cle eenigË
wo6, om al het volk , door Gods genade , tot hrïn
tliop. verval en schuld te breng-en , án tot die pligt ,rlio hier allereerst geboden wordt , en vooraan staàt ,
gadonht ud,n. 7D&Ar gij uitgeaallen zijt / Even, als
ware zoodanig predikel I op. dgl duur , 

-de 
regte weg,

om het volk tot, moedeloosheid te brengen, "en 
ailËs

uit do hand te slaan. - Gewisselijk, aile de zrrlken
lrobben groote reden, om te sidáeren en te beven
voor Christus, om dat zíi Ziin gebod en vermaning,
niot willen laten ,gelden, Liini stefren , clie Hii ïn
Ziino hand houdt, nier willen laten schiin"r, ; ái"h
r.olvcn niet willen bekeeren, en ook anderen'niet,
langr Christus weg, willen laten bekeeren. EHelaas!
Clrristus zal Ziine eer , van alle de zuiken, op Ziin
tijrl wel zoeken; maar Hii geeft hun dezen duË,,oË.
lot ware boete en bekeerirg. - Och ! of IIí h;;
rlnarbij , ook Zijnen Geest en Ziine genade mogt Áchen-
koír.

lllogten wii nu nog verder, van dezen Tekst ons
noorlig gebruik maken, overeenhomstig onzen jam_
rrrnrlijkan staat, en droevise gelegenheiJ; want áiet !rlit zolfdo woord, roept de ÍIeeie Jezus Christus nu
tot l_nsl 9n -t9t gelreel Nerierland, en zegt: o ! volk
vrrrt Nodcrland ! g'cr/en A:t loe lt, nog eenïnaoi' , ,.ran.r.,,r^
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g'i-,i udtgewllen zijt I gedenkt het allen in 't gèmeen,
-eá elf in het biiionder ' voor zijne eigene ziel! helaasl
hierin ligt onze jammerlijke .zonde, en schuld voor
God wel-allermeest (1) dat wii zulks, tot hiertoe nog
dot hebben willen gedenhen, en dat biina niemand
zich zulks wil aantrekken, en nemen dogrootezaak,
van ziin eigen, en des ganschen Lands, allerdroevig-
ste ellendd en verval, ooit eens regt ter harte. (2',
Hier staat, meest al het volk , ten uitersten blind ,
ongevoelig en zorgeloos;- zii weten níet, oan wa,a,r
z|i wi.tgeóallen zi,jn; zii begeeren het ook niet te we-
tin; in*tegendeel, al wat er Íog steeds, vanhetramP-
zalige veival van Land en Christendom, geschreven,
gelórd, en op Gods bevel gepredikt wordt, dat
íordt alles niet aangenomen of geloofd; maar , of on-
gevoelig en owerschillig- aangehoord; of anders met
óene booze wrevelmoedigheid, tegen gegaan en gan-

schelijk yerworpen; daar- moeten Gods arme dienaars,
al de*n dag om gesmaad , om gehaat, otn gelasterd ,
en tegen gegaan worden i -,en - 

velen maken er thans
hun rierk ian, om hen,"bii atte gelegenheden te be:
knibbelen, en hun dienst maar allerwegen ' onnut to
maken; want zii kuunen het niet verdragen, dat -er
seduriq met ernst aangedrongen wordt ' rraarvan zli '
Ën hef geheele Volk, en ook het geheele Christendom,
nu alleri gezamenliik , door de zonden uítgeoallen zdin.
Och ! miine vrienden ! wilde ik het zwiigen, op dezen
dag, de- Heere zoude het luide roePen , en voor ons

uiispreken. - (3) Het is zoo Yerre van daan, dat wii
qa"i Chri.tus vermaning, eens eenmaal zouden geden-
'l;en , utaan;an utij uitgeaallen zdin; dat wii nu inte-
gendeel, rrog opgezroollen zijn , van die Laodicesche
ínbeelding, da{ u,ij rijk *n aercijkt zóin-enz,! o-f-

schoon hót meeste volk, zoo koud in de liefde Gods,
en in den.ijvei der-.Godzaligheid is,-als de dood zel-
r'e ; en wii naauwetijks ' eenige schaduwe of gedaante
meer , van een regt Christenclom vertoonen; dat kan
niet helpen, dat moet evenwel een even goed en deugd-
zaam Christendom ziin; het ga dan zoo het ga ; al
wordt er nooit eelt boetvaardige traan, over de zondo
qezien; al ziet men honderd duizend zonden, en
ïw"re zonden, tegen de Wet Gods nu bedriiven, daar
ninmcrmeer bollirlenis voor God, of voorde messchon

{
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vrn godaau wordt; de staat van het volk, mogtov6n-
wol goorl ziin; het moeten evenwol Christenerr, liovo
Lindoron wezen, al zouden Christus arme kinderen
on dienaren, zich over derzulken schrikkelijke onbe-
hoorlifkheid en verstoktheid, dan ook dood zuchten
on treuren. Helaas ! wat zijn dat nu geene droevige
on bittere tiidenl en wat hebben die Leeraars, en de
Chrislenen, die het dagelijks zien en behandelen moe-
tcn voor den Heere, nu niet ecn hard lot ! Wat is
dnt niet verre af , van een gedenken, waa.ruan ut,ii
aitgaaallen zijn ! Vïat zal het dan zijrr van eene hoop,
oP eene waarachtige bekeering? nogtans is Neêrlands
volh , nu niet meer, slechts uitgevallen en vervallen,
tan hunne eersle lie,fd,e,' maar hun verval is zeer na-
bij gekomen, aan eenen geheelen afval; het isnuniet
m€er, dit heb ih tegen U ! dat g,ij wute eerste liefde
hobt aer.latez, geliik het met die , van Ephesen was ;
maar, gelijk wii dezen morgen zagen, rniinaolbheerft
tutee boosheden gedaan. - O ! hoe zijn wij na uit-
geoallen, ruil die eerste liefde on?er voorvaderen !
welk eene verbastering en ontaarding, is er rriet, on-
der hunne uakomelingen ! .lMat verschilt de Kerk van
Nederland nu nie[, van het gene zii eertiids was !
hoe z[in wii uitgevallen! (l) van d,e liefde Gods en
van den Heere Jezus; (2) uit de liefde desWoords,
en der lreilige wa,arheid. (3) Uit de liefde,vanGods
wetten en geboden. (41 van den God,sddenst, en yan
de zuivere instellingcn en ordonnantien des Evangeli-
ums, (5) Uit de liefde tot de getrouwe Leeraars, en
Gorls ware vromevolk. (6) Uit deliefde,.totdeGod-
zaligheid,, en tot een heilig, nedrig en iiverig Chris-
tendom. (7) Kortom, hoe ziin wij nu uitgevallen ,
uit al het goede , en uit het geloof, dat dcor de lief-
de werkende is; en tot welk een uiterste verval , en
snoode afval van God; tot welk eene schrikkeliike
goveinsdheid, hoogmoedr goddeloosheid, geesteloos-
heid en onvruchtbaarheid, ziin wii thans niet geko-
mon ! en tot welk eene ongeneesliikheid en onbekeer-
liikheid, onder. alle de genade niiddelen ! en hoe is
dit verval nu niet algemeen doorgedrongen,. onder alle
ordens en staten of standen van menschen! \Mie toch
ir er vrii van gebleven ? Zelfs niet de weinige ware
yrom€n ; dio ziirt al mede, nu tot de uiterste geeste.
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loosheid vervallcn, _cn hebben biina, geene gedaante
meer, yan een u91k _Go-rls; en zitten ondei de ge-
veinsden , en wereldsche kinderen nu verward, g"Iiik
de goede tarwc , op een woest land, onder het oir-
kruid, helaas ! de diugen kunnen onmogeliik, zoo ge-
legd__en genoemd worden, geliik die-waarliik zfin.
De Heere zal zelve, in een ieders hart, met Z1iíen
overtuigenden Geest, moeten komen werken , ináien
er..iets van gezien zal kunnerr worden, op eene regte
wuze.

Onclertusschen moe_ter *ij ons allen, ten hoogsten
verrvonderen ' over Gods langmoedige verdraagzáam-
heid , en oneindige barmhartigheid, -over 

ons ón het
geheele Land. - (l) Dat i{ij ons, tot heden toe,
g9t !9efrt__ uitgeroeid , en te ondergebragr. (2) Dat
Hii Zijn-lV_oord , Zline ordonnanriën, en Ziln ttanae-
laar of Kerk, nog niet, uit het midden van ons heeft
rv'eggenomen. (3) Dat Hij met Ziin Geest en genade,
nog niet geheel,. van ons. geweken is. (4) Dát Hii ,
met Zi.jne_ oordeelen tot hiertoe, nog maar langzaari,
tot ons. gekomen i:.i.or nog niet alle dephioleriZiiner
gramsc.hap, te gelijk oyer ons heeÍt uitgc*oten, - 

(5)
Dat rvii , tot op dezen dag toe, elk nog mogen wonen
in zljne plaats, in v-rijheid, onder eene Christelijke
overheid, die ons , lrii onze goederen , Goclsdienst ,
leven en alles, no-g bliiit beschermen. Kortom (6)
qat {li nog duizend zegeningen en barmhartighedeà,
dageli.jks_ 

-v.an 
[Iem m9g9n genieten, en nog àoo vele

zigtlrare bliiken, van Ziine genarlige verschoiningover
ons, \faarvan deze twee geenszins van de minstó ziin:
gers_t, dat Hif den oorlo_g , -tot hiertoe , nog geweàrd
heeft, ran het grondgebied van onzen staat,-en aan
de vijandeliike legers, trog geerr bevel gegeven heeft,
om in ons Land te treden, en het alom, te vrrur en
te zwaard , te verdelgen. Vervolgcns, dat Hii ons
rnet Ziine genadige en magtige hand, in deze dagen
heelt bewaard, voor de overstrooming des watersfen
dat gansch Hollant{, geliik zeer ligt had kunnen ge-
beuren, niet iu eene -zee of zoutplàs is veranderd [e-
worden. - O ! dit ziin al te máal, nog des Heerln
grondelooze barmhartigheden over orrs, waardoor Hii
nog beproeven wil, of wij ons olk nog ttt Hem zul-
len bekeeren, en ophoudcn met verder van Hem af
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rc wijken onz. Goloofdl geloofd, ziide llcere onze God op
doron dag, voor alle deze Zijne groote barmhartighe-
rlorr on liefde, aan ons bewezen ! O ! Hii handelt ons
nioi, naar onze zonden; Hii vergeldt ons niet, naar
onro ongeregtigheden I rnaar het "iin nog alleen de
goarlertierenheden, des Hceren., dat wíj níet aerníeld
zijn enz.-O ! mijne vrienden ! laten w{i dËze groote bannhar-
tigheden, en Zijne genadige en liefderijke verschoo-
ningen over ons, toch nu, door snoode ondanl.baar-
hei<l niet verachten , of in den wind slaan I dat wii
rlnardoor (f ) te minder voor God , en Z{inen regtvaar-
digcn toorn z.ouden yreezen. (2) Noch in onze zonden
orr onbekeerli.ihheid , te meer volharden; (3) en IIem
alzoo noodzaken zouden, om ook eindelijk , clezeZijne
genade en barmhartigheid , geheel van ons weg te ne-
men ; en eindelfik het geheele verderf , oyer ons te
brengcrr, waarloe Hij alreeds begonnen heeft , eene
menigte van droevige toebereidselen te maken. O !
laat ons toch eens opmerken , op de grimmige, en
rlaande hand des Heeren , die thans tegen ons, om
onze zonden en goddeloosheden, meer dan ooit te
vorcn , is uitgestrekt, in vele oordeelen en zware be-
zoekingen !

1 De lIeere heeft al verscheiden jaren, tegen ons
gotwist, met het zrvaard des oorlogs ; o!'schoon wii
zelve, als eigenliik of principale partii , tot hiertoe
nog niet, in den oorlog zijn ingewikkeld ; nogtans is
clezelve reeds, een zeer z\raar oordeel voor írns Land ,
tot hiertoe, door het wegnemen van onze barrière,
in de Oostenriiksche Nederlanden; door het vergieten
van zoo veel bloeds, van onze landgenooten anz.l
on door de schade, en het nadeel , van zulke groote
onkosten enz ; als ook, door het gevaar , daar wii nu
in gekomen ziin.

2 l{ii twist tegen ons , zedert eenige jaren, door
cono zoo z\ry'are sterfte, van het rund aee. Wat is
rlnt rnede voor ons Land, niet een z\Íaar oordeel !

wat een onnoemelijk getal, kosteliike beesten, ,iin
or rrict door weggeruht ! en wat eene groote schade,
voor het Land, en de ingezetenen ! hoe rnenig een
wordt er bedorven , en tot armoede gebragt ! wat ont-
rtaat daar uit niet 1 €ên verval in de landerijen, die
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rle middelen ziin, van der ingezetenen bestaant i",
wat een gebrek en duurte , in de levensmiddelen ! en
nog houdt dat oordeel nict oP !

5 Hii twist tegen ons, met aeraal en armoede ,
binnen 's Lands, als: verloop en verval van neerin-
gen en koopmanschappen; verval van onze finantiën
ót ae geldmiddelen Ían den staat, waarmede het nog
nooit zóo droevig als tru is gesteld gerveest; het Land
is recds, met ónnoetrreliike schulden bezwaard, en
moet nog dagelijks , met nieuwe belast worden. Lwarc
schattingin en lasten, die van jaar tot jaar, meertoe'
nemen; 1ot veler hoogste ongemak en verarming. Ja ,
eene vermindering onzer goederen en inkomsten, en
een toenemend verval in alles.

4 Hii twist tegen ons rnet uateraloeden,' getui-
sen daaïvan ziin dlze hatsto jaren; het iaar í740 ,

ón dit tegenwoordige jaar. I)e oorzaak _is, een groot
verloop àn bederf van onze rivieren. Van daar een
oosenichiinlijk gevaar alle jaren, dat niet, dan door

"roËr" 
otËo.ï"ol in dezen Ëenaauwden tiid,.zal kup-

nen seholpen worden
5 " Dit'ziin Gods oordeelen, die thans nog 'zeer

z\vaar op oás rusten ; maar in korte jarerl.te roren '
heeft Hii ons, van jaar tot jaar, ookmet Zijne'sláande
hand bezocht; dan mer h'arde w'inters en ontsruchtbare
zorners,' dan met duurte van alle levensmitldelenl
dan met oeld-muizen , die onze landeriien hebben ver-
woest. Dan met zeeuormen, díe eene zeer groote

schade deden, aan onze zeedijken; dan met audere

mindere oordeelen : ziekte onder de menschen; Yer-
liezen van schepen ter zee ; zware stormwinden, en

eene menigte ván andere bezoekingen; d-oor alle welke
droevige, ""t op een volgende regtvaardige kastifdiu-
sen de"s [:Ieeren ons Land ' van tiid tot tiid , zoodanig

Snderdrukt , geslagen en verzwakt wordt, dat het
niet anders ioodig heeft , om allengskens, tot Ziin
verderf en geheelà ondergang, gebragt- te worden'
Het Land mót 

"[d,.s, 
van-zelve te grond-e gaan, in-

dieu do Heere aldus voort gaat ' om van jaar tot ;a-ar,
in Zijnen toorn, ons met diergeliike oordeelen te be'
zoekón enz.

6 En deze alle ziin nog maar allen, ligchamellike
oordeelert en bezoekingeo des Heeren; nraar ' iudien
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rii oolr 6cnt, Znno geeetaldjhn oordeelen rnogten in-
rion, on daar eens aandachtig bij stil staan I o ! hos
ligt nu Ziine bezoekende hand ook geslagen, EOooo-
ron handelaar, aande kerk van Nederland ! hoe schudt
on booft die handel&o,r nv nietreeds, doorjammerliik
gomir, van Gods Geest ; door een overmaat van ver-
val, en verdorvenheid , die in alle heilige dingen ,

nu z[in ingeslopen I en door een geesteloos , werelds
ïyezon, dat onze kerk als overstroomd heeft ; door
onaruchtbaarheid van alle middelen en ordonnantiën;
tloor tserdudstering der hcilige waarheid, en groot
vorval in de leere; door twisten en enderlinge ver-
rloeldheden ; door dwaling' en ketteriien; den aanlvas
van hct papendom enz.; door het jammerliik verval
on de wereldsgezindheid der Leeraren, en andero
hcrkelijke personen; door zwaar verval , en nare gees-
toloosheid, van het ware Christendom; en door de
algemeene goddeloosheid van alle des lands inwoners,
dio dagelijks meer en rneer toeneemt. Wat zijn dat
alles, geene naro voorbodcn, dat de Heere alreeds
optrekt, en op den weg is, om onzen k'andela'ar .uit
to roeiien, en nan zijne plaats te weren / u'ant alle
die dingen loopen daar, als toebereidsels henen. O!
wis dit alles, met aandacht opmerkt., kan daaruit
anders, bii zich zelven oordeelen, dan dat zoo ooit
rru dit schrikkeliik dreigement van den Tekst, door
Christus uit den hernel , aan ons alleu , ernstig gedaan
wordt ; dat, als wii nog langer weigeren ons te be-
Loeren, IIli ons dan haostelijk zal bifkomen.enz.

Hij zal ons haostelijk bijkomen; dat is, schielijk
en onverwacht, als wij er het rninst aarl denken,
maar zorgeloos zijn enz. (2) Hii zal het doen of door
den oorlog , of door water , of door andere middelen ,

daar wii het rninst doot verwachten. (3) Ziin geduld
met ons , is nu haast ten einde; IIii geeft ons nog
maar een kort uitstel. (4) Hii zal het zekerlijk doen;
hot is geene ijdele bedreiging : wij mogen er wel staat
op maken.

Hij zal onzen kandeladr oan z'$ne plaats weeren;
dat is , de Heere zal Neêrlands Kerk ontkerken, dat
zii, Zíjne Kerk niet meer zijn zal. (l) Hiizal hetlicht
dor Leere, en yan Zijne waarheid, vau ons komen
wognemen, ons beroven van onze ordonnantien enz.



n2

O\ Hii zal oDs brengen onder eene paapsche magt,
àíu orï niet zal toelatin, onzen Godsdienst hier meer

vrii uit te oefenen. - (3) Hii za-l ons brengen-l on-

der zware vervolgingen der afgodendienaars, die er
velen, om de religió zuilen dooden , in gevangenis

werpen ; het Land áoen ontvlugten, en hunne dagen,

in 'ballingschap'doen eindigen. - (4) Duizertden van

belijclers,"die àe hitte der vervolging, niet zullen kun-
neri uitstaan , zullen afvallen tot het Parrsdom, met
hunne kindererr enz. Dalr zal Neêrlands Kerk, geen

Kerk, geen Kandelaar van Christus meer ziin, maar

"".r" 
unïi"hristische Kerk; men zal dan deze onze Kerk

veranderd zien , in afgodische tempelen, daar de Mis-

God, in zal gediend wordcn, en daar het zuivero
'Woord Gods, ïan niet meer in zal gehoord worden

enz. En dit zal dan het einde ziin van onzen Gods-

àienst , vrijheid , geruste bez.ittingen , en mogeliik' ook'

Taïr ons leven.
Zoo heeft de Heere, rnet afgevallenen onvruchtbare

Kerken , die zich niet bekeeren wilden, altiid getran-

à"fa. Met de zeven l(erken van Aziën, daar deze

brieven aan geschreven ziin i -rne-t- 
v-ele andere Ker-

t"n vroeg àtt laat. - iÍet cle Kerken in Tur\lien,
L: Doitr"filuo,l, in Frankriik , Hongarijen, Bohe-

-"rr, Polen en andere Lanilen ; zil ziin allen uitge-

roeid , ontkerkt geworden en gebl-even, tot op dezen

das enz., ons ten voorbeelde. 
-lVii moeten niet den-

kei,-á"í God rnet Zijne bedreigingen zal sp.otten; IIii
ir *ó"t, mart dat llii iiegen zoude; of datHlionsmee.r
zai verschoonen ' dan andere Kerken en volken ; -wr;
hebben geen voorregt, om boven anderen, tegenGod

i" *og"fr zondigen ó2. God zal geen Engel ]lt d"i
hemel"zenden,"o* ons te waarschouwen; Fii doet

Íet, door den gewonen weg van woord en dienaren'

daar moeten wii naar hooren.- 
Weet ook clai, als Gods oordeel, al in onze.dagen

niei'iomt, zulks ons niet helpen zal; want (1) w1i

zullen evcnwel moeten sterven-; Hij zal ons-haastel'iih

íiikomen ; Íli.i heeft duizend middclen, daartoe ge-

iJ"a t Hii tcomt tot de zorgelooze zondaars, als een

il;i i"-áË" nacht. (2) Dan"zal IIij evenwel ook den

kandelaar van ons wegnemen, om uit de Kerh uit te
roeiien , alle verrotte Íeden. (3) En waar zullen onze

;i"Iilï^- trti|.'en I Och ! of een ieder 4at eeris ernstig
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wlldo oyordonkent \ilat zal het vreesseliih ziin, on-
bohoord to uterven, onder Gods toorn, en te vallen
ln Zijnc handen ! enz. O ! Wat eene nare eeuwigheid
rtoot er dan voor de deur ! \Mat zal het schrikheliik
in do lrolle wezen !

O I mijne vrienden! dit alles kunnen wii, met Gods
genotlo , nu nog voorkomen, indien roli , naar des
lio"r"tt ernstigen raad en vermaning, heden maar ern-
rtig willen luisteren, die opvolgen en gehoorzamen.
Och t of het den ontfermenden God behaagde, ons
allcn door Zijn Geest, daarvan eens een regten in-
druk te geven , op dezen dag ! indiett wii willen we-
ton , rvat onze groote pligt is, waartoe wij nu allen
vnn dcn lleere ernstig vermaand worden; en bij ver-
rrrim en nalaten van welke pligt wij, en het gansche
Lanrl, onmogelijk mct God kunnen verzoend wordenl
nootr de uitvoering voorkomen, van Ziine zware be-
rlraiging, dat IIii ons haastig zal komen uitroeijen en
ontkerken; zoo staat dat hicr in dcn Tekst voor onze
oogen daar geschreven , en wordt ons luide van Chris-
tur uit den herncl toegeroePen-

llr:t is ook, gedenkt ! waaruon gi uitgeaallen z'iií!
lrier moet clk , in het bi.izonder gaan beginnen, ge-
rlorrkende, waarvan hii zeh;e uitgevallen is. Te we-
ton, uit Gods gemeenschap; uit Ziine lielcle; uitZiine
wot en geboden enz. Ten dien einde moeten wif (1)
oerr regt onderzoek doen,.op Gods heilige \Met,ken-
nir nemen van derzelver heilige geboden, en van der-
r.olvcr geesteliike kracht; hoe Hij eischt deliefclevart
hrrt hart, in alle pligtcn en werken enz. Die lMet
moct errrstig van ons ovcrdacht, en dagelijks bestu-
rloorcl wordcn, met ernstige gebeden tot God. om
rlerzelver re gt verstand, geliik David , oenlich,t mijnc
.togon, opdat ik aanschouute cle wonderen uwer wet.
(2)- Bii tlie Wet Gods, moeten wii dan orrs zelven,
ons hurt, leven en wandel, naauwkeurignederleqgen
olr doorr.oeken dat alles; tot dat wii een gezigt krii-
gon, waarvan wii afgeweken en uitgevallcn ziin. O !

rlut zal ons de Heere, in dien spiegel van Zljne hei-
ligo \{ct, klaar ontdekken I daarom moeten de Leer-
orri dic \{et, bii het Evangelie , scherpelijk prediken ;
nn met derzelver vloeken en bedreigingen, op der
rnonnohen geweten, met kracht aandringen enz. (3)
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Zier I zoo moeten wij gedenken ; daar tnoeten wii bii
stille staan, en ons geheele hart er aan oYergeven'
om dat te overleggen; dit moet ons voorname werl.
en bezigheid zijn ; dit moet den voorrang hebben,
voor al het andere werk. (4) Dit moeten wli zoo
ernstig en aaíhoudend doen, tot dat wii oirze afwii-
kingen van God, nu klaarliik zien, en uitgebreid over
ons gansche leven, zoo in- als uitwendig, tot datwij
eenmaal, voor den hoogen en heiligen God, gansche-
liik in onze schuld staan, en ncdervallen voor Zijn
aangezigt, met eene diepe schaamte, berouw en ver-
foeijing, walging en veroordeeling van ons 2slvsÍr. -(5) Van dit rverk der boetvaardigheid , moeten w[i
dageliiks meer en meer zoeken voort te zetten en te
bevorderen, langs alle geórclineerde \regen en mid-
delen. I)aartoe moet er een dageliiks gedenken z'Sn,
waarl)an wdj zt'jn uitgeaallen - \ryii moeten de
Leeraars vrijheid geven, om ons bii allc gelegenheid,
ons diep verval en zonde, voor oogen te stcllen ; wii
moeten hen zelfs daartoe vermanen en opwel,ken. -Wti moeten ons hiertoe begeven, onder de ernstigo
Leeraars, die ons dit gedurig voorhouden, en in ge-
dachtenis brengen. Wij móeten, bii alle gelegenhe-
den, onder malkanderen , daarvarr handelen en spre-
ken ; kortom , dit gedenken moet voortaan , onze grootsto
studie en werk ziin , dageliiks op de aarde.

Verder luidt onze pligt en bekeert u ! - \{iimoe-
ten iiveriq met Gods genade, aan het groote werk
onzer bekeering arbeiden; en dat dagelifks (1) aan
onze eigene bekeering , om alle kwade dingen €D zotr-
den, die in ons zijn, en waardoor wii uit de liefde
Gods vallen, zeer harteliik te haten en te verfoeiien;
daarvan eenen innigen afkeer te hebben; daartegen
geloovig te bidden , te strijden , te arbeiden, te wor-
stelen, en die af te leggen. Zoo líel als ons. ons
leven en behoudenis is, zoo lief moet ons dc bekee-
rdng ziin I want zonder deze, is er geene behoudenis
te wachten. Wii moeten ons wenden in den geloo-
ve , tot den Heere Jezus, om genade, om verzoening,'
om Ziinen Geest enz. Hii kan ons helpen; Hii wil
ons helpen; Hii nal ons zeker helpen; als wij Hem
maar regt geloovig, en zonder ophouden aanroepen.
(2) Ook moeten wii verder, ljverig arbeiden, aan de
bekeoring van de onzen, daar wif naast aan verbon-
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den ziin enz. (3) Àlsmede aan die, van ohzon noa,ttcn
in 't Ëemeen; èlk in zijn beroep en standplaatr. Dit
grooti werk der bekeeiing , is het tweede stuk van
onzen pligt enz.

findàtiik , wii moeten de eerste werken doen. (l)
wii moetËn ahiás, door genade arbeiàen, om te be-
kJmeneenteeder, heilig, geesteliik, geloovig-en God-
zalig leven , zoo als- het ge19e1t is, met de eerste

Chrístenen, en met de eerste Kerk van Nederland' -(2) \Mii moeten overvloed van goede werken zoeken

ie' bekómen, en in alle pligten der Godzaligheid, als

een regt Christen-volk, wa'ndelende waardiSliik den

Ifeerei tot oUt behaagliihheid enz. O ! hiertoemoe-
ten wtj den Heere Jezus, maar eens regt.in den ge-

loove ómhelzdn, als defontein des geestelijkenlevens,
en gebruiken Hem dageliiks enz.

l]iet t dit, dit zou de regte weg ziin , om ons zel-

ven en ons Land, met God weder verzoend, gehol-
pen en bevrijd te krilgen, indien het volk hiertoé eens;

met Gods qónade , konde besluiten. O ! hoe ras zou
de Heere áan, Zijnen toorn en oordeelen, van ons

afwenden, met Ziine genade en vorige goedertieren-
heid, tot ons wederkeeren ! hoe wel zoude het ons,

€n ons Land dan weder gaan ! - Ja , indien maar ie'
mand, voor zich zelven in het bijzonder, dit werh
ernstig, met Christus hulp, wilde gaan beginnen en
volbràngen ; ziet! zoo een zoude zeker zijne eigen ziel,
voor eá eeuwig verderf behouden; het Land met
ziine bekeering,- grooteliiks helpen; want God wil
sómtiids , or iÍe bókeering van weinigen, een geheel
Larid' en volk sparen. En indien nogtans do toorn
Gods , dit Land rtgtvaardig mogt verderven ' 

zoo zou'
do er nogtans dan, in de benaauwdheid, voorzoo een
nog ont[oming ziin; en IIi.j zou een genadig God
heÉben, die dé Zi,inen beschermt en bewaart, als Ziin
oogappel. O t dit moest ons allen dan immers uu,
toí áèzen grooten pligt opwekken; enz.
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