
Vers 15. fk weet uwe werkem, dat gij noch koud
ztjt , noch, heet. Och ! of gij koud waart, oJ heet !-Vers 16. Zoo d.an, outclat gij la,auw z{t, ennoclt
koud, noch heet, fh zal u , uit nI(jnen'montl spuwen.

Om de woorden, die vii uwen aandacht tot onzen
Tekst hebben voorgelezen, tnet des te meer verstand
te overwegen, en te verhandelen, en dan vervolgens
tot ons Bpbruik en nuttigheid onder des lfeeren gena-
digen zegen over te brengen, is het noodig dat wii
vooraf, van derzelver gelegenheid en oogmerk,woar-
bii en waartoe zij gesprolien ziin , ïvat nader onderrigt
worden. [Iet was dan alzoo, dat wanneer in de eer-
ste verkontliging van het livangelie der zaligheid, na
den dood ran Christus, door Zijne Apostelen en Dis-
cipelen, velen, uit Joden en Heidenén waren bekeerd
geworden; en hier en daar, in de steden der Heide-
denen , bloeijende Christen-gemeenten \traren opgerigt,
de Satan, die. toch een bitter viiand en tegenkanter
van Gods Koningrijk is, ni,:t lang nrstto, orn dezen
gezegenden voortgang des Evangeliums, op allerhande
rvijzen te stuiten, al's zijnde voor zijn rlik der duis-
ternrs, ten hoogsten nadeelig. Hiertoe nu , bediende
hij zich van dezen list, dat hij den eersten iiver der
bekeering, door de prediking van het Evangelie, in
de wereld veroorzaaht, een weinig hebbende laten
bedaren al van langzamerhand, in de versch bekeer-
de gemeenten van Christus, begon in te kruipen, en
in dezelven het zaad van laauwheid, zorgeloosheid
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eu wereldsgezindheid te zaaijen. Hierdoor vercorzaak-
te hii, dat er irr de meesten dcr nieuwbekeerde go-
meentcn, zich al aanstonds een groot verval in din
iiver van geloove , liefde en Godzaligheid, begon to
ontdekken ! de geeslcliikheicl raakte uit de Kerk weg;
de vleescheliikhcid nam de overhand ; en alles begon,
in slerrr en uitwendige geduante van Godzaligheid te
veranderen. Langs dezen weg, begon de Satan ziinen
troon , allerwcgen v'eder op te rigten, en den troon
van Christus omver te werpen. ln de eene gemeente
lvas dit droevig verval grooter, dan in de andere;
doch nergens was het slimmcr gesteld, dan in de ge-
meente van Laodicea. Hier was Gecst , vurtr en leven
bijna geheel uit de Kerk geweken I en zorgeloosheid,
laauwheid, sleurigheid enz. , hadden de overhand g"-
kregen, over Leeraars en gemeenten. De Kerk was
daar in eenen zeer doodigen en gcesteloozen toestand;
weinig kracht, iiver en Godzaligheid , werd er in die
ellendige gerneente gevonden; men bcrustte daar mcest
in den uiterlijken sleur en pligten, en weinigen wa-
{en er , (zoo nog maar weinigerr) die God, in den geest
dienden; z.oo dat het geschapen stond, dat hct ware
Christendom, daar eerlang zou te gronde gaan. Dit
bewoog den goedertieren en aanbiddelijken Zone Gods
den Heere Jezus, volgens Ziin liefde-dragend hart,
voor der menschen zaligheid en eeuwige behoudenis,
eenen zeer ernstigen brief, door de pen vanderrzien-
der Johannes, aan die laauwe en zorgeloozen gemeen-
te van Laodicea, en aan hunnen engel o[' opzieners
te schrijvenl waarin tlij hun dezen hunnen vervallen
staat, voor oogen stelt; hen daar ernstiglijk ovcr be-
straft, hen rnet Ziine oordeelen bedreigt , en hen tot
bekeering vermaant. Aldus beval ÍIij, aan den zien-
der Johannes, lyanneer Hij hem in het eiland Patmos,
in den geest had opgetrokken vers L4: ensch,rijftaan
den Engel ann de gemeente der Laodicenzen, en wat
moest Johannes schrijven ? - hii moest tot oene in-
leiding, voor--aan in dcn brief stellen dit zegt de
Am.en enz. Hieruit kregen de Laodicenzen nu, een
klaar berigt, wie de persoon rvas, diedezenbriefaan
hun schreef cn afzond; te weten , de geCuchte en
aanbiddelijkc Zore Gods, dc llecre Jezus Christus ,
die zich hier met zoo luisterijke eertitelen omschri.jft;
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ten einde daardoor do vereischtehoogactrtingvoorzich
in de gemoederen der Laodicenzen te verwekken. -I)aarop beveelt Hii Johannes nu verder ,Zi.ine meening
aldus aan de Laodicenzen voor te stellen: Ik uteít
uu)e werken enz. \Moorden geliefden ! rvelke ons
eene lilare en naakte vertooning zullen geven, eerst
van den vervallen en beklagelilken toestand , van de
Kerk en gemeente te Laodiceën, en van de oordee-
len Gods, die over hen komen zouden, zoo zij zich
niet haasteliik, van dit hun verval herstelden ,-en zii
zich daarvan niet bekeerden; maar dan ook vervol-
gens van den droevigen en zeer vervallen staat der
Kerk hier in Nederland , die tegenwoordig geheel,
aan die van het oude Laodiceën geliik is, en ook een
schrikkelijk oordeel Gods, te verwachten heeft, zoo
zij zich niet haastelijk komt te bekeeren, totdcnHee-
re , van JNien zii afgeweken is. Het is op bevel on-
zer aanzienliike en gebiedende overheden, dat wii thans
hier, bii malkanderen riin vergaderd , en dat deze
dag is afgezonderd tot eenen algemeenen dank-vast-
en bede-dag, over ons gansche Land, ten einde ons
gezamenliik voor den Heere te verootmoedigen ; Hem
voor Zijne genadigc en onëindige goedertrerenheid,
ons en ons Land tot nog toe bewezen hartgrondig te
dankerr, van oÍrze zonden, snoode boosheid en on-
geregtigheid, voor Ilem eene \Mare en ongeveinsde
beliidenis te doen ; daarover, op hct diepste in hei-
lige schaamte , droef lreid en berouw, vernederd te
ziin; Hem om genade te smeken, om vergeving Ílem
vuriglijk aan te loopen en ons zelven opregteliik,van
onze zonden te bekeeren, en daar op Gods genadigen
zcgen over ons, ons Land en dc Protestantsehe Kerk
ootmoedig en vurig af te bidden. O ! wat ziin het
groote en heilzame zaken, die hier van ons geëischt
worden ! gelukkig waren wii; gelukkig was ons Land
met deszelfs inwoners, indicn lret alzoó mogt geschie-
den , als onze Overheden bevelen ! - doch, het is
te vreezen, dat ook rlcze betle-<lag geliili zoo vele

"toorgaanden 
, 'wcgens dc algemecne laaulvlreid, onbe-

keerlijkheid en vcrstoktheirl , die er on<ler ons is, in
cenen blooten slerrr-gorlsrlicrrsi z.al r:iniligcrr, ten ware
het dcn lleerc bchaagdc , nog 'rvondercn van genade
onder ons te doen. Och ! dat dan nog maar des IIee-
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ren Volk op dezen dag een hart mogte ontvangen,
om zich in lr'are oot'noed voor den Allerhoogston
God te verrrederen; den droevigen toestand van Lancl
en Kerk aan llem voor te dragen, en bii Hem om
zegen, genade en verzoening vuriglijk aan tehouden!
Ja , mogt ik ellendige ook rrog verwaardigrl en bekwaam
gemaakt worden, om nog heden op dezen dag, een
vruchtbaar en gezegend woord aan deze plaats te spre-
ken ! l:leere God I laat daartoe Urv Geest toch, op
dit zwakke werktuig gelegd , en Urve hernelsche ge-
nade, in dit holle en lcdige vat gestort worden ! open
toch de lippen Urves knechts, en maak hem bekwaam
tot alles , rvaartoe Gij hern gebruiken wilt I Amen.

\Mti zullen onzJn voorgelezen Tekst eerst korteliik
verhandelen geliefden ! en die dan naar tiids gelegen-
heid , wat nader op ons zelven toepasselijk maken.

In de woorden ontmoeten wij drie onderscheiden
hoofdzaken: (l) de droevige toestar,d van tle Laodi-
cesche kerk, die voor den }[eere Jezus geenszins ver-
borgen was, vervat in de woorden : fk weet ueac wer-
lsem , dat gij noch koud ztjt , noelt, heet ; en vervol-
€iens, orndo,t gíj laau,w zijt. (2) [Iet oilgenoegen
dat de Ileiland over dezen hunnen staat hatl getoond,
in deze woorden z och ! ,f S;j hou.tl ,bao,rt enz. -En dan (3) het verschrikkelijk wraak oordeel, dat IIii
aan hun zou uilvoeren, ingevalle zii zich niet kwa-
men te bekeeren , H;j zoude hen uit Zíjnen mond
uitspuwen.

De Persoon dan die hier spreekt, is de aanbidde-
liike Zone Gods, de Hecrc Jczus Christus, zittende nu
verheerlijkt aan Ziins Vaders regterhrn<l; doch zijnde
met Ziinc Voorzicnigheid, Gccst en gcnade , nogtans
overal bii Zí,ine geloovige kerk, hier op aarde, en
daar wanclelende tusschen de qouden kanclelaren. I)o
genen die aangc.sproken wordcn, is de gemeente van
Laodiceën , en biizonrler hun Engel ol' opzicners, die
het herder en leeraararnbt alilaar in die gerneente be-
diendel want aan deze opz,ieners te Laorliceën, rvordt
deze brief bijz.onder , en allereerst geschreven , ten
eincle zij den inhourl daarvan aan hct volk, of cle ge-
meentc, aan hun opzigt toevertroun'd , z,ouden rne-
decleelen, en niet nalaten al hun vermogen aan le
rvenden, ten cinde des lleeren .lezus oogmerk , door



144

een€ algemeene bekecring des volks, wierde genolg
gedaan I u'ant daartoe zijn de her<lcrs en opzieners in
de gemeenten gesteld; namelijk , als dienaars en af-
gezanten van Christus, om de bevelen huns Heeren
aan het volk bekend te maken, en hen op allerhan-
de wijzen, tot gehoorzaamheid te bewerken. Aan
deze Opzieners rlcr Laodicesche gemeente laat de Hei-
land hier nu schrijven , door Johannes den Apostel:
fh weet uwe werlaen enz. De Zaligrnaher gewaagt
van der Laodicenzen uterken,' daardoor verstaande.hun
gedrag, handel en rvandel; hun doen en latcn, zoo
inwendig als uitwendig, want een mensch heeft twee-
derlei werkz.aamheden , waarvan dezen verborgen,
gencn openbaar zijn. I)e verborgen werken des men-
schen geschieden van hem inwendig, met riine ziel
of gemoed, en ook met zijn ligchaam, in het eehza-
me en aÍ'getrokkene, buiten hct oog cn gezigt der
wereld; hierirr bestaat het verborgen leven van een
Christen, en het dienen van (iod in den Geest, door
middel van inwendige onderhandelingen, die de ziel
met God heeft I want de Heere ziet toch voorname-
lijk op het hart, en wil van den rnenseh, in geest
en waarheid gezocht, geloofd, bemind , gediend en
geëerd rvorden. tsii deze vet'borgene, bedrijft de
mensch ook uitwendige werken, die zich aan hem,
naar buiten vertoonen, en die ganscheliik van de ge-
steldheid en bewegingen ziiner ziele afhangen. Uit
deze werken , ntoet een Christen zijn inwendig geloof
aan de v'ereld vertoonen , en ziljn licht laten schij-
nen ,t)oor de mentchen enz. Matth. V: 16. - Beide
dcze inwendige en uitwerxlige werken der Laodice-
sche gemeente, bedoelt de l{eere Jezus hier nu, en
wel eersteliik die van Ce Leeraars, Engelen en Op-
zieners; en veryolgens ooli van de gemeente iri het
gsmeen I want Hii hee.i hier het oog algemeen op de
gansche Kcrh van Laodicea. - Voor deze ntr betuigt
[íii, dat Hij hunne rpcrken wist , Ik weet uwa wer-
lrcn enz. - I)at de Ileere Jeius alwetend is, alsziin-
de, benevens den Vadcr en dcn Ilciligcn (ieest, de
waarar:lrtige Gorl , is bekentl. - Petnrs sprak tlaarom
tot lrern op de aartie : Heere t Gii u'eet ulle dingen,
Joh. XXtr 17. Iliizontler gaat Zlin oog over Ziinc
Kerk, en over alles wat daariu geschiedt z want daar
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,b geen *hcp*l onzigtbaar ooor Ecm; moar ollc
ddngen zijn iaokt en geopend ooor hel' oog dcegenen,
m,et welk;en ut,ij te doen hebben,Ilebr. IV: 13. Hii
ziet tot op den grond' en bodem, van een iedershart
en Hii weet alles wat daar toe- en omgaal Hierom
vertoonde IIii zich, aan onzen Johannes met oogen gc,-
l,ijh een tslamtne ouurs, K"p. I: 14. Hij is het, dio
een ieders werken weegt in de weegschaal Ziins hei'
ligdoms, en yoorWien een ieders werk, tenjongsten
dage, openbaar zal worden. Al wat er geschiedt, of
in het harte omgaat, ziet de Heere Jezus niet alleen,
maar IIii oordeelt het ; het zelve priizende, of ver-
werpende ; waarop Paulus ziet 2 Cor. X l 18, utant ,
ndet die ziclt, zelaen pr',$st, nta.ar dien de Eeere prijst,
die 'i,s beproefd. I)it veroorzaakt nu het teeder en
omzig,tig wanilelen van een Christen I rvant hii weet
dat hii wandelt voor het alwetend oog ziins IIei-
lands, en dat die alle' ziine daden, zoo inwendig
als uitwendig, op het naauwkeurigst wikt, weegt en
oordeelt. :- Nu, als zulk een alwetend God en Op
perste Rigter, vertoont Hii hier zich zelven ook aan
den Engel van Laodicea, getuigende dat Hij hmrc
werken utist; dat is: dat al hun doen en laten Hem
zeer wel bekend was; dat hoe weinig zii Hem ooh
in erkentenis en voor oogen hielden, Ilii echter zeer
naauw acht op hen sloeg, en hunnen staat zeer van
nabii kende , geliik l{ii tot een bewiis daarvan, dien
hun- dan ook naar rr.aarheid yoor oogen stelt; getui-
gende datzii noch koud, noch heetwaren - Onder
alle. de zeven Àziatische gemeenten, was clie van La-
odiceën de aller slechtste I want in de andere zes ge-
meenten, wierd nog iet.s goeds gevondcndatdol{eere
Jezus in hun prijst, voornamelijk in de gemeente van
Smyrna en Philadelphia, daar niets in berispt wordt;
maar in deze, van Laodiceën wordt niets met al ge-
prezen dat goed in hun was. - Hier was het ver-
ryal in Godzaligheid en de iiverloosheid bijna algeaeen
en was al vroeg begonnen; want Paulus liet Archip-
pus , een Leeraar èn Opziener te Laodiceën, in zii-
nen tiid al vermanen, dat híj de bediening , die hdj
oa,ngenornen had, in den Heere ooh zoude aeroul-
len."Colt. IV: l7; tot een teeken dat de Leeraars,
toenmaals reedb noodig hadden vermaand.,,[!;frden.
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Er zullen buitcn twiifel nog rr-el eenige Godzaligen in
Laodicea ziin gewecst; rnaar hun geial zal zoo klein
geweest ziin, en de algcmeene laauwheid zal ookde-
zen zoo berangen hebben, dat het niet de moeite
waardig was, van hunnentryege hier eenige uitzon-
dering. te- mak_en. - lle Ileilarrd rigt hier dan Ziine
reden in hct algenrecn , tot de gansthe Kerk van La-
odicca, en getirigt van hun dat zii noch ltoud , noch
heet waren; maar latruut. - lJriedcrlei gestalte ont-
rnoeten w[j hier, uitqedrukt door houd , hiet en laauw.
Het ziin zinnebeeldige spreekwiizen, ontleend , Seliih
een ieder ligteliik zien kan, van het r.arer. Wii ,rit-
len ze allc drie, maar eens kortelijk ontleden. Er
word.t hier van clc Iaodiceën (l) gettrigd, ontkennen-
derwijze, wat zii.niet 'lryaren; en-dan l2) bevestigen-
derwijze, wat ,ai al waren. Zii waren niet kiud ,
noch heet. Door koud wordt hier verstaan zoodani-
gen staat, '\raarin men ganschelijh vervreemd is, bei-
de van hct in- en uitv'endig Christendom, en dus
geheel,buitcn,de.Christeliike Ker.k leeft, zonder eenig
het allerminste licht, van kennis of warmte n"., u"l
nade; hoedanig de staat is van het hcidendom, "en

van andere opzettelijke riianden der rvaarheid, en van
de leere des Evangeliums. Alle de zulken, buiten
de Christeliike Kerh , cn derzelver in- en uitwendise
gemeensckrap , worden te regt Aoud genoernd, om dát
zii geene de allerminste kennis hetrbén , door de pre-
diking des rvoords ran Christus, of van de rvaaïhe-
den des Chrislerrdons, maar in de allerdiepste
onkunde van dezelven leven, endusin hunneduisïere
onwetenheid , verstoktheid en goddeloosheid, eeliik
als geheel vcrstijfrl en bevrorctt íig,run , ziinde'nËi áf-
ler verst van Christus, de Zon deiferegtifheidaf, en
wonende in het duistcre en ijskoirïc ioórden, claar
niqt de minste stralen van de kennis en genade van
Christus, op hunne zielen kunnen valàn , om die
eenigzins te ontsteken en te yerlvarmen . - ZieI !
zoo verstaat de Heiland hier door koud , dan alle
openbare viianden der waarhgid, die buiten de Kerk
,iir ; over welken , het Evangelische licht, nimmer
geschenen had; maar die in h1t koude Heidendom,
of in het barre J-odendom leefden, zijnde dus een
volk dat nog geheel woonde in de duistórnis en scha-
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durve des doods, vervreemd van allo gonade- cn h.
L,eerings-middelen, geheel onbekommerd , over hun.
nen rampzaligen toestand , en dus geheel cn al vreom-
delingen ran de verbonden der belolte. - Ziet dat
is hier bii den Heiland koud. - Hier tegen stelt Hii
nu eene gestalte over, clie geheel het tegendeel to
kennen geeft, namelijk heet. - Heet wordt hier ge-
nomen voor eene omschrijving van het ware en gees-
teliike Christendom, dat heet ol warrn genaamdwordt
wegens de geestelijke hitte of u'armte, van de ge-
nade van Christus, daar het inwendig door aangesto-
ken en gevoelig ontvonkt wordt. - Van nature is
een mensch geheel koud en dood, door de zonde I
maar in de bekeering, wordt ziirr koud hart als het
'ware , in het vuur van de liefde Gods gelegd, en op
de aller zoetste en liefelijkste 'rviize, door de hitte en
kracht des Heiligen Geestes ontstoken en verwarmdl
ja geheel gloeiierrde , vurig err brandende gemaakt.
Christus komt, als de Zon der geregtigheid, met de
dierbare stralen van Ziine kennis en genade, in de
bekeering, de ziel beschijnen. Ilier op ontdooit dat
ijskoude en bevroren hart; het wordt warm , ja heet;
er komt een vurig geloof in de ziel, waardoor zii
zich zelve op het allertrarteliikste ' aan God en Chris-
tus overgeeÍt; Zijne oneindige genade en barmlartig-
heid aangriipt, en zich geheel van Hem laat innemen
en bestraleu. - Dc ziel lvordt geheel vervuld en ont-
stoken, door een brandcnd vuur van Goddeliike lief-
tle , waar door de innigste begeerten des harten, vu-
riglijk naar den lleere en Ziirrc gelrade uitgaan, en
niet arrders dan met Hem voldaan worden. Even alg
er getuigd wordt, van de bruid-kerk , Hoogl. VIII: O
dat hare lieítle voor haren llemelschen Bruidegom,
slerk w,ns als de dood ; lcare ijaer hard als het grof;
da,t halc laolen waren auri7e kolen, olammen des
Heeren, die aele utu[.ercn niet kon,den uitblusschen.
Alle de begeerten en genegenheden der ziel worden
hier gelijkeliik, door de liefde van God en Christus
ontvonkt; hetgene dan niet anders dan eenenvurigen
en brandenden ijver van Godzaligheid veroorzaakt,
waardoor de ziel zich alzins aan den dienst van God
overgeell, zich op de vurigstc wijze oefenende, in
ulle geestelijke deugden en pligten van Jreiligheid,



148

zoo in- als uitwendig. En tot zoodanigen iiver in
geloof , liefde en Godzaligheid, wordt Gods volk nrr
óveral in de Heilige Schrift ernstiglijh vermaand ; als
Rom. XII z ll , zijt n'íet traag ;i het benaarstigen!
z,ijt au,rig oan geest / en Gal. IV: 14 schriift Paulus
dát in het goede , alt'{d te 'fioeren, goed is. Zoo
vinden v'ij het van Apollos aangeteekend, dat hii
ourig rsan geest aas Hand. XVIII: 25. En dat vuur
van geesteliiken ijver verwekt nu de lleilige Geest
in Gods kinderen; die is een gewillige Geest, en doet
hunne harten ook in alle gewilligheid en iiver, voor
God en Ziinen dienst ontbranden; geli.ikerwiis de har-
ten der Emmausgangers brandden, toen Christus met
hun sprak op den weg; en zulk een brandenden eu
heiligen iiver vinden wii , dat er in die heiligen- en
Godzaligen geweest is, daar het woord van spreektl
zoo dat zlj in navolging van hunnen Heer en Zalig-
maker Psalm IXIX: 10, konden zeggen: de 'ijaer
oa,n uw huis heeft mij aerteerd enz. Deze vurige

. en brandende ijver is het zorrt , Toehoorders ! van alle
Godsdiensten eens Christens, zonder welke zi.i alle te
zamen laf, walgeliik en onsmakeliik zijn voor den
Heere. Ilieruit blijl.t dan nu wat de Zaligmaker hier
ter plaatse daor heet verstaat. En zoo zien wij .hier
dan twee uiterste einden, namelijk z Aoud en heet.
Hier omtrent nu getuigt de Heiland, dat die van La-
odicea noch het ecn, noch het ander waren' maar
iets tusschen beide, te weten : laauw, zeggendez zoo
dan om dat gij laauw zijt. Laauta is hier €€tr€ oltr-
schrijving van uiterliike mond-belijderen, of van God-
zaligen, die in ijver van geloof, liefde enGodzalig-

. heid grooteliiks vermindcrd en verflaauwd z.ijn, eu
dus hunne eerste liefde hebben verlaten. De uiter-
lijke mond-belijders, 'worden,met relt laauw geheeten,
wegens hunne zorgeloosheid en vleeschgezinde ge-
rustheid, waaÍtloor zij zich maar alleen aan de uit-
wendige Godsdienstpligten vergapen_, en in derzelver
uiterlif}.e oefening of rvaarneming blliven berusten,
ziinde geheel verstoken ran het inrvendig geloof en
de hartelijke liefde Gods. I)aar is in de zulken,
geen het minste yuur van heiligen ijver; hurrrre har-
Ien ziin hier niet inwendig bestraald van de Zon der
geregiigheid, noch worden niet verwarmd door de
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hemelsche" kenuis van God cn yan Christus hoorliilc-
heid; al hun doen bestaat maar in sleur en uiterliih-
heid , en komt alleen uit, op eene bloote gedaanlo
van Godzaligheid; dgch Geest en leven, kracht en
vuur, ontbreken hun; zii liggen in eenen diepen slaap vao
zorgeloosheid gedompeld; en behalven de uiterliiLe
mondbel{idenis, en de oefening van de gemeene plig-
ten des Christendoms, wordt er niets meer in hurr ge-
vonden. - fn zoo een staat leeft de mensch gerust, en
te eenenmaal lui en vadzig; hii droomt niet, danvah
geluk; hii ziet geen gebrek in zich zelvén; h[i hent
geene ellende; hii is riik en verriikt , in ziine oogen,
en zoo gaat hij vroliik en vergenoegd, naar ziin eeu-
wig verderf , zich nogtans niet anders verbeeldende,
dan dat hii gelukkig zal ziin. Ziet ! uit zulke laau-
tee en zorgelooze mond-belijders , uit zulke koele mond-
en naam-christenen, bestond nu voor het grootste
gedeelte, de Laodicesche gemeente. - Zoodanigen
waren de Opzieners; zoodanigen waren de mindere
Ieden, eenige weinige Godzalige Christenen rritge-
zonderd, die thans. al mede in groot verval, en af-
zakking gekomen rraren, €n hunnen eersten iiver,
grootelifks hadden verloren. En aldus gehrigt de IIei-
land hier dan nu met regt, dat de Laodiceën, noch
koud, noch heet waren. Zij waren niet geheel koud ,
want zii waren nog mondbeliiders; "ij hingen het
Evangelie van Christus uiterlijk aan; zii gaven zich
voor Christenen uit ; zij omhelsden de Christelijke Lee-
re met den mond, en leefden in de'uiterliike gemeen-
schap, met de Christen-kerh , doch des niet tegen-
staande , waren z(i ook niet heat,' rÍ'ant zii hadden
geen opregt, noch inwendig geloof ; geene vurige lief-
de yoor God en Christus, geenen heiligen ijvor van
Godzaligheid ; zij waren ontbloot van genade, Geest
en leven, eyen eens als houten beelden, die door
kunst van racleren, maar niet , door eenen geest des
lèvens bewogen worden. fn een woord, zii hadden
wel den naam, dat zij leefden ; maar zii waren dood;
alle hunne pligten en Godsdienstige werken, wár€r
doode werken ert pligten, want daar ontbraken het
vuur vau Goddeliike liefde, en de.Geest des levens
oan; zoo dat de Laodicesche Kerk. dan , gelijk was
uan dat dal, vau doodsbeenderen , zoo als bii Ezechi-
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ë1, dis wel beroerd wierden, doch zonder Geest en
leven. Eene aller rampzaligste staat geliefden ! ten
hoogsten deerniswaardig ! want, onder alle toestanden,
is ei geen zoo gevaarlijk en beklaeeliik, dandielaau-
we sleur-godsdienstigheid ! dat is eene droevise slaap-
ziekte die, wanneer zii in eene gemeente de overhand
neemt het onvermiideliik. verderf , van zoodanige ge-
meente naar zich sleept. Hoort ! hoezeer de Ileiland
bier zich tegen die zor6eloosheid en laauwheid van de
Laodiceën aankant, en hoe ten hoogsten af kecrig [fii,
yan dezen hunnen toestand ís : oclt' ! zegt Hij , of gij
houd waart of heet !

De Zaligmaker der wereld, hebbende den Laodiceën
hunnen laauwen en zorgeloozen toestand voor oogen
gesteld, betrrigt nu verder Z{inen innigen haat en af-
Éeer van hen, roepende : oclt, oJ gii houd wnart of
heet ! dit is eene menscheliike manicr van spre-
ken, waarrnede de Heiland wil te kennen geven , dat
het beter zoude z$n, voor de Laodicenzen, dat zii,
of geheel koud, o[ geheel heet varen, dan zoo tus-
schen beiden, laauw en iiverloos te ziin. Ifet wen-
scheliikste en aller beste was, dat z.i.i heet bevonden
wierden; dat zii genade en (ieest hadden , en een
volL waren, iiverig in gocde werken , dienende den
Ileere met een vurig geloof ; met eene harleliike lief-
de, en brandende Godzaligheid; dat alle sleur, koel-
heid, laauwheid en zorgeloosheid , ganscheliik van hun
geweken 'waren, O ! dat zorrCe een allergervenschte
itaat "iin; dan z.ou de llciland een blizonder welge-
vallen in hun hebben ! - Doch, als het irnmers niet
zfin kon, dat zii dus heet waren , zoo ware het dan
nog beter, dat r:ij gehecl h,aud warert , dan zoo laauw
S"Iiik nu; dat is : het ware dan beter, dat zii geheel
óngeloovige heidenen 'waren, en openbare viianden
en tegcnstanders van het Evangclie, dan dat zii zul-
ke laauwc nrond-bcliirlers lvarcn , en uitwendigc naarn-
Christcncn. En dat is zeker ! een ongeloovige heiden
is beter , dan cen gcvcinsd en laauw Christen , dicn
het maar orn de uiterlgjke sleur, van het Chrislendom
te doen is. IIct is betcr rnct Paulus (te vore.n Sau-
lus) de gemecnten van Christrrs, openlijk te vervol-
gen, dan met Judas , Christtrs heimeliik te vcrraden.
Daar is geen staat slimmer Toehsorders ! dan hier zoo
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tusschen beiden te staan, en zoo te hinkon op twoc
gedachten. Men moet, o[ geheel koud, of goheol i.ooí
ziin. Men moet Christus, of openliik haten €r yor-
loochenen, of Hern vurig en van ganscher hartcn, bo-
minnen en aanhangen, lllaar dat tusschen beiden , dat
laauwe, flaauwe , Christus niet te kennen , en Hem
nogtans uiterliih te belijden, is het schadeliikste en
gevaarliikste van allen; want (l) de openbare viian-
den en ongeloovigen doen minder schade aan de Kerh
van Christus, dan die laauwe, en uiterlijke mond-be-
lijders. I)e eersten kent men , en men kan zich voor hen
wachten , maar voor de laatsten zoo niet , omdat zii zich
binnen in de Kerk ophoudert, en door hun laauw en
zorgeloos leven, er velen aftrekken, en eindelijk , Geest
en leven geheel uit de Kerk bannen. Die laauwe
sleur-christcnen, die uiterliike rnond-beliiders, doeB
van binnen in den boezem der Kerk met hunne gedaan-
te van Godzaligheid, veel rneer kwaad , dan de vii-
anden van buiten, met al hun gewcld en goddeloos-
heid (2). Zulke laauwe mond-beliiders, ziin veel groo-
ter en verstokter zondaren , dan de korrde vijanden
der waarheid buiten, want z.ii zondigen tegen zoo-
veel grooter licht, tegen alle middelen van zaligheid
en bekeering aan , tegen duizend, duizend vermanin-
gen en bestraffrngen, die hun over hunne laauwheid
en zorgelooslieid gedaan worden, en tegen de aller-
ermtigste en aanhoudenclste smekingen van Christus,
om hen tot vurigheid des Geestes, en tot ecne waar-
achtige Godzaligheid en geloove te bervegen, en zoo
hebben zij darr ook een veel zwarer oordeel te ver-
wachten, dan degerren die brritcn ziin ; het zal in
genen dagc, Joden, Ileirlcnert , 'l'urkcn, en Barba-
ien veel, ja onëindig vcrdragcliikcr vallen, dan die
Iaauwe mond-bclijders ett z.orgcloor.c rtanm-christenen,
de heetste hel zal gestookt rvorden voor de laauwe
qn geveinsdc Christenen; ik wiltle Tog drrizend maal
liever met een Turk of lleitlcn sterverr , die nooit
van God, noch Zijn gebod gehoord heeft, dan met
cen laauw Gereformeerd naarn-cltristcn , hoe schoone
gedaante van Godzaligheid, hii ook vertoond hebbe.
(3) Eindelijk, deze laauwe rnontl-beliidels , ziin ook
veel bezwaarlijker le overtuigcn en te bekeeren, dan
de opentijke vi.janrlen der waarheid, en de goddeloo-
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ren, want zij rneenen , nb al bekeerd, en goetle Chris-
tonen te ziin; zii zijn riik en verrijkt in hunne oogen,
zii hebben geene bekommering oyer hunne werken,
zii meenen dat alles wel met hun is, en zoo zitten
zii dan op veel gevaarliiker en vaster droggrond, dan
of zii geheel koud en ongeloovig '\ryarén I de hoererr
en de tollenaars, zullen dezulken voorgaan in het
Koningrijk der hemelen. Matth. XXI: 3l , 32. Bil-
Ijk dan, roept de Zone Gods hier zoo ernstig uit.
Tan de laauwe Kerk van Laodicea: och ! of gij koud
ataart of heet !

I)och hiermede nog niet vergenoegd, gaat Hii ver-
der voort, en bedreigt aan die laauwe kerk en ge-
meente , Ziioe vreesselijke straffe en wraak-oordeel,
in gevalle zii zich niet bekeetden, zeggende : zoo dan
ontdat gíj noch houd, noch heot zijt, zal Ih u uit
Mijnen mond spuwen. De zinspeling is hier op laauw
water, dat ingedronken ziinde , eene walging veroor-
zaakt in de maag, en uit den mond weder uitgespo-
gen wordt. En zoo geeÍt het dan te kennen : de
haat, afLeer en walging, die de lleiland van de
laauwe Laodisenzen had; hoe Hii hen niet langer in
Ziine kerk verdragen kon; maar hoe Hii hen om hunne
laauwheid zou komen bezoeken, en door een streng
oordeel, ganscheliik van zich zou aÍ'zonderen, buiten
'werpen, en geliik als uitspuwen. - Een land wordt,
in de lleilige Schrift gezegd, ziine goddelooze inwo-
ners uit te siuwen, wanneer hetzelve , die niet lan-
ger kan verdragen noch dulden; maar zich door het
oen of ander schrikkelijk oordeel Gods, van dezelve
ontlast. Nu, zoo zou de lleere Jezus, de geduchte
Zone Gods, zich mede van deze laauwe Laodicesche
gemeente , van dit zorgelooze volk ontlasten, en hen
buiten Zijne kerk wcrpen. Tot nog toe had FIii hen
verdragen, op hope dat z\i zich zouden bekecren,
en huàne laauwheid', iÍI. eenen heiligen ijver, van
geloof , licfdc .en GodzáÍigheid zoude ieranàet*n. -Maar zulks rtu niet geschiedenrle, alle bekeerings- en
genade-rniddclerr vruchtcloos ziinde cn blijvende, zoo
L.reeg des llcilands ziel nu ecne rvalging van hen;
en zoude hen nu zekerliik voor altijd uitspuryen en
wegwerpen , zoo zi.i zich niet haastcliik bekeerden. -En zoo geeft dit uitspuwen dan cigenllik twee din-
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gen te kennen: (l) dat Christus deze laauwo gomeento
van Laodicea, als eerr vuil uitbraaksel zou \reglver-
pen buiten Z[ine kerk ; Ziinen kandelaar van hun weg
nemen ; hun beroven van de middelen der genade,
en hen overgeven aan huune blindheid, Iaauwheid en
verstoktheid ; ja, dat l lii die laauwe gerneente ge-
heel zou omkeeren, verlvoesten en aan het verderf
overgeven, en alzoo eene voleinding met hen ma-
ken, zich dus voor altiitl van hen ontlastencle, eyen
als de maag zich ontlast van eenig walgeliik er ov€r-
tollig vocht, dat zll ten monde uitwerpt. (2) Geeft
het te kennen, dat Christus deze laauwe gemeente
dus voor altiid zou uitwerpen, en haar nooit weder
in genade zov aannemen I want iets dat men ten
monde uitspuwt, drinkt of neemt men nooit weder
in; dat is het werk van onreine honden, weder te
keeren tot zijn uitbraaksel. - Neen, de Heere Jezus
zou de laauwe Laodicenzen voor eeuwig uit Zijnen
mond spu\ven, en hen ganschelijk aan het oordeel
van verstoktheid en verharding overg€ven; Hii zou
met Ziin Geest en genarle voor altiid van hen wijken;
hier op de wereld zou IIij hun reeds als verrotte le-
den van Ziine kerk en gerneente afsnljden, en hier
namaals zou Hii hun voor eeuwig werpen in den poel
die brandt van vullr en sulpher. En zoo zoude het
dan van hun waarachtig ziin, hetgene wii lezen Je-
rem. VI z 3), men noernt ze een aerworpen zilter,
uant de Heere hccft ze aer'worpen. O ! schrikkeliik
en yreesscliik oordeel ! doch ten hoogste billijk en
règtvaardig; want de Heere Jezus laat zich van zon-
dige en nietige aardwormen niet bespotten; lnaar zoo
genadig en barmhartig tlij is , voor boetvaardige zon-
daren, die zich tot I-Iem bekeeren, zoo een grirnmig
en vertoornd wreker is IIii, voor hardnekkige zon-
daren die naar Ziine vermaningen en bestraffingen
niet hooren, maar die moedwillig bliiven verachten
en in den wind slaan. De Laodicenzen hadden zich
dan van hunne laauwheid en zorgeloosheid, haastig
te bekeeren, of zii hadden dit oordeel van Christus
onvermijdeliik te verwachten, gelijk zii het wegens
hunne snoode onbekeerlijkheid dan ook hebben moe-
ten ondergaan; want toen zij door deze vermaning
des Heeren Jezu niet gebeterd wierden, maar in
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Iurnne laauwheid en z.orgelooshciel blcven volharden ,
zoo weeh de lleere eerst van hun rnet Zijnen Geest
en genade, waardoor het rnet die gemeente dan van
\wagd tot erger wierd; tot dat Hlj eindelijk den
Kandelaar_ van Z4in Evangelie varr daar geheel weg-
nam , de kerk aldaar geheel en al verrvoestte , en dJe

stad Laodicea, door eene schrihkeliike aardbeving
omkeerde, zoo dat er heden ten dage niet andersl
dan een deel rvoeste puinhoopen van overig ziin,
onder de magt der Turken, strekkende tot rvoningen
van wolven, vossen en ander verslindend ongedier-te ;
terwiil derzelver ongeloovige inlvooners, zich nu reeds
in de helle bevinden, geklonken aan ketenen van
eeuwige duisternis. Ziet daar geliefden ! zoo hebben
wii o dan nu voor oogen gesteld, den bedroefden en
rampzaligen toestanrl der oude Laotlicesche kerk, en
het vreesselijk oordeel van den Ifeere Jezus aan hun,
zoo zíj zich niet bekeerden bedreigd. - Is er nu ooit
eene gemeente geweest, die de kerk van ons Neder-
land en haren tegenwoordigen toestand allerlevendigst
heeft afgebeeld , het is deze van Laodicea; waaróm
er dan ooh Godgeleertlen ziin, die meenen dat de
Heere Jezus met en door hun , onze kerlc zou be-
doeld en in het oog zoude gehad hebben. Doch wat
hier van zi.i, dat ons Ncrlcrland, thans een ander
Laodicea gervorden is, is hclaas ! voor allen die oogen
in het hoofd hebben, maar al te bliikbaar. Even-dat
zelfde, dat de Heere Jezus schreef aan dc lierk van
Laodicea, dat mag IIii ook met rcden schrijven aan
onze kerh van l\ederland ; Hii rnag haar ook lyel
toeroepen, en Hii doet het ook, dat If ij ha.re uter-
hen weet; dat zij noch koud noclt, heet is. - Zoo
wii de kerk van ons Neilerland'in lrarcn tegcnwoor-
digen toestand, eens kornen te vergeliiken , bli het
gene "ij voor dezen was , toen zij versch van tlen
Heere geplant was I och ! miine Tochoorders ! he t zou
dezelfde kerk niet rneer ziin ; zi,i zoa gehcel vcrbas-
terd en ontaard bevonden worden, van de eerste
moeder-kerk, die haar gebaard hecft. - I)och waar
zouden wii beginnen ? waar zouden wii eindigen,
wilden wij ':ns hier in breedvoerig uitlaten? God-
vruchtige mannen hcbben van den bcclroefden en ver-
vallen staat onzer Nederlandsche kerk, geheele boc-
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ken geschrevcn, en <lat geschiedb nog dagetiiks. Gavo
Godï dat het maar iets-helpen mogt ! welk lielheb'
ber des Heeren, welke Godvreezenrle ziel is er, dio
als hlj op ons Nederlauds Zion ziet,.ert op de IIer-
vormde kïrk hier te Landb, niet in bittere droefheid
moet wegzinken , over de alge:neene laarrwheid en

onbekeerlíikheid, die in dezelve heerscht ? - lliine
Toehoorders ziin thans zoo ketelachtig van gehoor-ge-
worden, dat ;ii geene vermaningen noch bestraffin-
gen meer ver.lraqen kunnen. - Doch, door de ge-

íade en den bijstánd Gods , rvensch ik heden op dezen
bededag, getrouw te ziin en niet te vreezen, al ston-
den zii óokállen openliik tegen mli op; want z.oo. wii zrvii-
gen, 

"óo 
zullerr dè steenen spreken. [Iet is thans zoo-

áanig met deze gemeente en met de geheele {gCe-r-
landJche kerk gèlegen, dat het schi.int als of God ,

met Zijnen Geest lioe langer ho,e mecr van haar be-

eint te wiiken , en besloten heeft haar over te geven
áan het oordeel van eene gansche blindheid, verstokt-
heid en laauwe zorgelooshlid' - Al van tiiJ tot tiirl
is het verval in ijvàr, geloof en Godzaligheitl , onder
ons toegenomen, maar nimmer is het zoo__g_roo-t 

-en
zoo algemeen gew'ee.st dan tegenwoordig-- Wii-bele-
ven ni zulke -laauw'e en geóstelooze tiiden, dat de
getrouwen en Godzaligen in den Lande, nacht en dag
íi"t genoeg daar over in ccnzame plaatsen kunn-en

treureï. [Ïet verval en rle laauwheid is niet bii de'
zen of genen in het biizonder, maar in het algetneen,
het gansche Land, de geheele kerk door-, groot'en en
klein"en , armen en r$kón , jongen en ouden, overhe-
den en onderdanen , leeraars en gemccntL'n, allen
staan "iite zarnen zijn zii stinkende geworden; cr is biikans
niernand onder orts die goed doet of den [Iecre vreest.
Geloof , iiver, lieltlc Gods, rvare Godzaligheid , cn

" alles wat tot het wezen en de ziel van het Christendom
behoort, schiint biina uit ortze kerk geweken te zijn;
terwljl men niet dan godrleloosheid , blindheid, Yor-
stoktheid, onbekeerliiliheid, laauwheid, zorqeloosheid,
enz. onder allerlei slag en soort van menschen Sewaar
wordt. Wat is er thans onder ons (1) niet eene

schrikkel{ke laauwheid en verval gekomen in, e-n

omtrent het ware geloof ! dat nogtans het eenige mid-
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del is , orn dcrr rnensch te behouden en zalig te ma-
ken ! dat geloof zoo gemeen en zoo bekend onder de
eerste Christenen, is thans ter tiid , als eene vreemde
zaak en verborgenheid onder ons geworden, waaraan,
God weet het, het honderste gedeelte naam-Christe-
nen en mond-belilders , naauïrelijks kcnnis heeft. Men
heeft nu in deszelfs plaats, een valsch en vervloekt
schijn-geloof fuitgevonden, dat niet inwendig in het
hart, rnaar alleen in des menschen bloote verstand
en inbeelding , ziine zitplaats heeft, waardoor men
aan alle uiterliike mond-belijders , als zijmaar op eene
wel geschihte , burgerlijke wi.ize , komen te leven,
en zich maar houden aan de uiterliike Godsdiensten,
de zaligheid vrijelijk toeëigent, schoon zij niet het
minste weten , wat zaligheid is. Dat heilloos , en ziel
verdervend schijn-geloof , dat op ziin Remonstrants,
eene algemeene genade invoert, en de allerheiligste
verborgenheden van het Christendom,'geheel den bo-
dem inslaat, heeft thans zoodanig de overhand g"-
kregen, in onze kerk, dat hetalseene algemeene leer
geworden is, tegen welke aan te gaan , voor seheur-
makerii en afzondering gehouden wordt; en zoo God
het niet genadiglijk verhoedt , zal er langs dezen weg
haast geen andcr, dan dit vervloekte en valscheschijn-
geloof ,. in Ncderlands kerk te vinden zlin. [Iet is
de duivel, die dit geloof eerst verzonnen heeft, en
die alle magt iu het rverk stelt, om het tot uitbrei-
ding van ziin rampzalig riik der duisternis algemeen
te maken. Dit is de bron Toehoorders ! daar al het
verval van ons Christendom zijn oorsprong rrit heeft.
(2) Daar benevens, wat is er niet eeu behlageliik en
algemeen verval en laauwheid van de liefde Gods en
Christus onder ons ! - Men vindt er maar zeer wei-
rrigen die God en Christus kennen op eene geestelijke
wiize , en wier harten vervuld ziin met de liefde Gods.
Buiten dezen leeft al de rest zonder God en Christus
in de tereld. IIoe veel men ook van God hoort
spreken, en hoe veel rverk men ooh hier in Neder-
lánd van Ziinen dienst schijnt te maken, zoo is het
met den grootsten hoop toch tnaar loutere geveinsd-
heid ; het ziirr maar lieft.ozingen met den mond, tnaar
het hart wiikt verrc van den lleere af. Onze laauwe
mond-bet{ders leven rnaar naar hun eigen zin en lust,
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en betoonen in al hun gedrag en wandel, dat zii van
binnen omtrent de liefde Gods, geheel koud ziin ;

.ia. dat zii haters van God zijn , en buiten Ziine go-
meenschap in de wereld en in de zonden leven; want
de liefde Gods venvekt iiver, en ontsteekt in's men-
schen ziel, eene brandende lust en genegelrheid tot
God, en tot alles wat Godcs is. Maar hoe weinig
die thans onder de menschen gevonden wordt, be-
vindt men helaas ! maar al te zeèr in den omgang die
men met allerhande slag van menschen dageliiks heeft
'lilaar is hier in Nederland, en bii onze naam-Chris-
tenen den heiligen ijver voor God , Ziinen dienst,
eere en volk enz. Die wierd wel gevonden in.de
Christelijke kerk, en ten dage onzer voorvaderen I
maar thans moet men die in oirs laauwe Christendom
niet zoeken, dat vuur is nu in der menschen zielen
uitgedoofd , de harten "iin nu geheel koud; daar
brandt nog wel vuur op den altaar; maar het is vreemd
yuur, van eigen zelfslielde. wereld-liefde, liefde der zonde
enz. (3) Wat eene onbeschriifeli.jke laauwheid en verval is
er mede niet onder ons, in de rrare en geesteliike Godza--
ligheid! O Toehoorders! met bittere droif heid moeten wii
zeggen, dat de ware Godzaligheid, die uit een opregt ge-
lool voortkomt, thans ter tiid , eene overzeldzame zaak ,
onder ons gervorden is ; en dat zii nimrner , zoo vele
viianden en vervolgers gehad heeft, dan tegenwoor-
dig. Degenen, die varr God gesteld zijn, en geroe-
pen om de Godzaligheid voor tc staan , en er de rnen-
schen toe te bewegen, doen nu hun best , om ze met
alle rnagt tegen te gaan , en uit de kerk te weercn 'en zijn er de slimste haters en vervolgers van. Alle
Godzaligheid bestaat tegenwoordig, bii rlen grootsten
hoop, onzer mond-belijderen, maarin uitwendige sch11n

en gedaante, en in slèurpligten van Godsdienstigheid.
Als lemand in dezen tiid, maar burgerliik , en wel-
gesctrik^t leeft; als hii maar eenigzins naarstig ter kerk ,
en ten avondmaal gaat; zich voor grove zonden wacht'
en nog een deel an.lere uiterl{ike Christenpligten 'op ziin gernak waarneemt, dan is hii tegenwoordig_,
al een goed, geloovig en Godzalig Christen ; al _heelt
hii geen aasjc regte kennis, geloof en liefde Gods,
in zijne ziel , dat komt er thàns niet op aan; het is
genoeg, als men maar met den mond zegt, datlnen
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in Christrrs gelooft, ofschoon men in het minst niet
weet, wat rnen zegt. O ! de ware en hemelscheiiver,
waarmede alle de werkcn Yan een Christen, moeten
qezouterr zi.jn , zullen zii den lleere kunnen behagen,
íaar wordÍ die toch tegenwoordig, in onze kerken
gevonden? Het is lr'aar, de stateliike Godsdiensten,
ïord"tr hier in Nederland waargenomen; God wordt
er immers openliik gediend; maar Toehoorders ! wat
helpt dat I átte áetó openliike Godsdienstigheid, is
maát ""tt walgeliike stank, in de heilige neusgaten
des Heeren, omdat zij uit geen inwendig geloof ge-

schiedt, noch met hartelijke lie{de, en heiligeniiver,
bii den grooten hoop der ntenschen, verqezeld gqat.

AÏte Goàsdienstpligten , hier te lande , zi,in maar ka-
nonnen , musketlen, kruid en kogels , zonder ruur ;
het zijn maar slappe , flaauwe weêrlichten, _die wat
schittèren, maar niet brarrden. De brand-offers , on-
der het Oude Testament, konden den Heere niet be-
hagen, als zii niet van het vuur werden aangestoken
en verteerd. Maar zoo L'unnen alle de stateliike ' en
uiterlifke Godsdienstpligten ran Nederland , den Hegre
ook niet bchagen ; want daar is geen vuur van liefde,
cn heiligen iiier, daar zii door ontstoken worden.
O ! alleJ is even liourl err laaulv ! de Leeraars, wat
ziin zii niet meest orcral laatrlv en iiverloos ! hoe wei-
nie gàest en lcverr , wordt cr bii hun gevonden !

ho"e 
-zii" niet de meestert, van eenen wereldsgezinden

wandei ! lloe ,tin zli in lrun leven en gedrag, niet
ontaard van Christrrs en de Apostelen! Hoe wcinigen
ziln er, die het I'.r'arrgclie , dat zii verkondigen , regt
vËrstaan ! Iloe laaurv, koud en gcesteloos, ziin hunne
prcdikatiën ! daar is immers, noch geest , noch leven
in ! AI wat velen verkondigen, is maar een windrig
gezwets, van wcreldsche wiisheid en welsprekend-
Ëeid , bloempjes die wel wat rieken; maar die 

-de
zicl niet he-t rninste voetlerr. Onkundig van den

vearen weg der zaligheid, prediken zli den 
-menschen

tot zorgelolsheid ; zii pleisteren met looze kalk, en
leggen 

-kussclrtjes, onder alle oxelen, En och ! hoe

""ièt 
onder hun , ziin niet opentliikc viianden, van de

'ware Godzaligheid ; die rnèt de lvare vroomheid,
den spot drijvln; en Gods volk, zoo veel in hun is,
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smaden en vervolgen I even als ware het dlenon van
God in den geest , maar femelariien huichelarii ! Daar
nu onze kerk zulke voorgangers heeft, die niet het-
gene Christus is, maar allecn het hunne zoekon I
wat lvondcr , dat de gemcentcrr dan ook, door hen
misleid , lot zoo eene droevige zorgeloosheid en laauw-
heid, komcn te vervallen, stellende alle Godzaligheid
maar in uitwendige pligtenJ- en ochl was het-volk
r)og maar iiverig, in de pligten ! maar ook hierin ,
heelt de laauu'heid en ijverloosheid , zoodanig de over-
hand onder ons , dat wij ons sterk maken, om voor
geheel de wercld, midclag klaar te kunnen bewijzen,
dat het Christen-volh , hier tc l-ande, in het stuk
van den rritwcndigen Godsdienst , van Jo<len, Tur-
ken en Heidenen, wordt beschaamd gemaakt. Het
bidden, het lezen van de Ifeiligc SchriÍt, het hooren
van het YVoord in predikatiën , catéchisatiën, de bii-
zondere huis-Godsdieust-celeningen, Godvruchtige za-
menspraken, heilige gezangen, en wal verder, tot
het uitwendigc, van het Christendorn behoort, ziin
dingen , clie thans in onze Nederlandsctre Lerk, zoo
in verval gekonrcn zrin , dat het niet om uit te spre-
ken is. En dat r:r nog al van geschiedt, is maaruit
sleur, zoncler geest en liefde, en orn daardoor de za-
ligheid te verdienen. Kortom , miine Toehoorders !
wanncer men onze Nederlandsche kerk thans aanziet,
en men zondert er ccnige rveinigen, hier en daar uit,
wier lust het evenrvel zoudc zijn , den [Ieere in den
Geest te dienen, oi'schoon zij mcdc ten hoogsten
schuldig ziin aan laauwheicl , iivcrlooshcid en verval,
in tecdcre Godzaligheid, zoo nroet men van onze kerk,
naar waarheid gctuigen, gcliik Jesaias getuigde van
de Joodsche kerk, in z-iinen tiirl, Jes. I: ó, 6, het
ga,nsche lrco/d is ltrunk , en het gansche hart ,is

mat; ,uen de aoelzool a.f', {ot lrct hoofd toe, is er
nie{.s gelteels aan, hetze lae , cnz.

Ach ! vat is het rriet ecn nare, en allerdroevigste
staat, in 7.oo cen tiid, in z.oo eene kerk te leven !
hoe veel beter was het, geheel koud , dan zoo laauw,
zoo iiverloos, te ziin! O! hoe walgt de ziele Gods,
van zulk eene geestelooze en laauwe kerk! de lleere
geeft er ons overvloedige bliiken van, dat Hii van
ons , erl van alle onze geveinsde Godsdiènsten, eenen
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gru$'el en walging heeft. Och ! dat het maar eens
tronde gezien, en bemerkt worden! I{ij straft onsyan
jaar tot jaar, met nieuwe oordeelen, plagen en be-
zoekingen. Zii" Geest, licht, liefde en genade,
neemt Hii hoe langer hoe meer van ons weg. De
kostelijkste genade-middelen, die eertiids zoo veel
vrucht deden , blijven nu vruchteloos. I)e Heere zendt
onder ons, hoe langer hoe meer , een geest van blind-
heid , verstoktheid , laauwheid, zorgeloosheid en on-
beLeerlijkheid enz. Het kwaad groeit van jaar tot
jaar aan , en wordt hoe langer hoe ongeneesliiker. 

-I)e getrouwen in den Lande verminderen, en die er
nog ziin, hebben bijna de geheele Kerk tegen zich.
I)e onbekeerliikheid en zorgeloosheid , kriigen zooda-
nig de overhand, dat alle vrees yoor God, voor hel,
verdoemenis , eeuwigheid enz. , uit der menschen zie-
len weg raakt. Men haat nu alom in de poorten,
den genen die bestraft enz. Vrome en Godzalige leer-
aars en regtvaardigen, zijn hedendaags tot een spot,
en tot een spreeLvoord geworden, en worden yer-
acht en gehaat, als het sliik der straten. O ! wat ziin
dit allen te zamen, niet hlare teekenen , dat Gods
ziel eene walging, van de laauwe Nederlandsche Kerk
kriigt, en dat IIij voorgenomen heeft, haar eens uit
Ziinen mond te spuwen , 7.oo er niet eene haastige
en algemeene bekeering, tusschen beide komt ! want
het is onmogel(ik, da! God zoo een Land en Kerk,
altijd zou kunnen dragerr. Ach neen I de n'eg wordt
al gebaand, tot onzen ondergang. Als de lleere met
Zilnen Geest begint te u'ijken van een Land, geltik
IIii hier bii ons , zoo oogenschljnlijh en van jaar tot
jaar meer en meer doet, dan heeft hlj wat wonder-
liiks , met zoo een volk en Land voor, .dan maakt
Hii toebereidselen om te vertrekken, Ziinen kande-
laar van daar weg te nemen, en zoo een Land te
maken tot een Lantl der duisternis, en eene schadu-
we des doods. O ! daar is niets anrlers te verwach-
ten, clan dat de l{eere Nederlanrl haasteli.jk uit Zij-
nen mond zal spuwen , en clat Hij rnet een zoo laauw
verstokt en zorgeloos volk, dan naar geene oordee-
len bestraÍfingen en vermaningen, ja , naar geerr hel ,
noch hernel, dood of leven, ziel noch zaligheid meer
vraagt, eene schrikkelijhe volëinding zal maken. Zoo

t6l

hêeft Hti voor dozsn, Eot hondord van Zlfno Lcrlon
en gemoonton gedaan, on zou Hii dan on! vcrrchoo.
nen, daar wii hot nog gnrweliikor verdorvon dan dc-
zetr ? neen I neen de Heere zal eens toonen dat Hif
een regtvaardig God is, als de ure van Nederlandr
verderf vervuld is. I)an zal de Heere het door een
schrikkeliik oordeel uitspuwen, en dat voor altoos !
en lfee, 'wee dan onzer ! als die groote en verschrrk-
keliike dag van verwoesting zal gekomen zijn. En of-
schoon wii dit algemeen verderf, in onze dagen al
niet beleef$en;. zoó zullen wli toch daarom Gods bii-
zonder .wraak-oordeel niet ontvlieden; maar wii zul-
Ien een voor een van Hem uitgespogen worden, in
de helle en in de eeuwige tam[ruiigïeid, ten ware
4anl dat wii ons zelven nog haastig bekeerden; en
door eene geloovige boete, berouw-en vernedering,
de geregtigheid en sterkte van den Heere Jezus kwa-
men aan te grijpen, en alzoo vrede met God te rna-
ken \ilaartoe wii in het nademiddag-uur een woord
van ernstige vermaning bii opwekking hopen te spre-
ken. Gaat dan nu heen naar uwe huilen ! verne-
dert u daar in ware ootmoed voor den Heere ! beliidt
voor Hem alle uwe en des Lands zonden ! stort voor
Hem tranen van ware droefheid en boetvaardigheid !
bidt vurig om genade I om den Geest des geloofs en
der bekeering; en dat God Ziinen zegen geve, over
de genade middelen van dezen dag ! brengt zoo den
tiid door in vasten en bidden ! of de Heere nog eens
in genade op u wilde nederzien. O ! Allerhoogsto
God ! maak Gii daartoe de menscben bekwaasr I
Amen.
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