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lnogten in de roede vallen, en I{em vurig en seloovic
bidden, _dat _Hij toch voortaan, niet o"rd". oïr, oni
It o-ns Land mogt,rvijken;. maar rnet Ziirre genade,
(ieest, 

.zegen err gocclertierenheid tot ons rnógteïeder_
keererr !

Oclr! of wii (l) he| alle te zarnen, mogten doen ! dat
er de ecn dcrr andcr.en_ ecns ernstelijk íoe mogte op-
wekken ! (2) Och ! of dc meertleren'oniler o"i *o'g-
ten voorgaan, en dat de nrrnderen moqten volsen t í5)
Och ! of rvii hct alle , o6rregt rnoqten .L"r, , en" dat àó
Lleere rlaartoe ons allen , .!,1incn Lleil,gen Geest gave !
(4) Octr ! of .u ii het in tijdi rnogten ,iu"o , en ánder
langer uitstel: .(q) "" de. lleerc nog niet geheel van
ons gcweken is! (ó) nu :'ii nog tot ons wilïederkee-
ren, (c) nu llij onze geberlen rrog wil hooren, (r/) nuflrl ons nog roept en yerruaarrt tot bekeerine , en ons
Ziinen Geest en genade nog aanbiedt ! A-ó.

BIDDAGS.PREDIKATIE.

P S á L M LXXXV: 2.

Cij ziit Uwen-Lande gunsííg geuteest Eeere!

I)e Heere onze God, en barmhartige hemelsche Va-
der. is van den aanvans der wereld áf gewoon, aller_
hande midclelen te gebruihcn, tot zalighéid en tot be_
keering der zondar.en; lvalt llii is cen genadig en barm_
hartig God, en Zljne liefrle tot de ménschÀ, en tot
hun19 eeuwige behoudenis is zeer sroot. [Joort wat
dc l{eere daar zeiie van rritroept, tot den profcet
Ezechiël, -I(ap. XXXI iI: I I , zegt tot hun,, te weten
tot het goddelooze volk der Jocleá, dat als wanhopiE.
onrler clen last hunner ongeregtigheden, en boore gËr-
welen, lag tc vclsurachten , zào waaraclrti* als" fh
Iec.f', spreekt tJe Heere , Heere, zoo th lust-'leeblte in
d,-en dood d,es goddeloozen,. m(L(t?. da.a,rim heb ih lust ,
da,t de goddclooze ziclt. bcheerc uan z,í.,jnen u)es era
leae. Belrcert u. ! heh,eer{, u , aa,n Ltwe íoo"" utísen !
uant wa.aront, zoltdt gij steractt., o h,uis fsratilsï nn
hiertoe, orn dc bekccring en bctroudenis van ccn zon-
dig volk te berciken, is dc llecrc nu gewoon,'veler_
hande , zeer krachtige midrlclcn tc geÈruiken, en in
het werk te stellen. Somtijrls gebrriikt flti daartoe
z.ware lcastijdingen cn oortlcelcn"j allcrlei .i."Ui""à"
pfagen _en bezoekingcn, dic IIij brengt over een zon-
dig land en volk, ten einrle , our hcn te tuchtigeD, entot irrkeer te brengen. Evcn als een vader, áie ziin
rvederspannig kind kastijdt, en dathardcliik, opdatËii
hetzelr e hierdoor mogt betcrcn , en door [evoeiiqe sla"-

$en, van ziinen verkeerden weg, indien mogeljk af-
brengen; dat het leere zijnen váder vreezeni"eË naa,
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zij-ne geboden luisteren. I)an vcrvult de Heere Ziin
Woord-, dat wii vinden Job XXXVI: ti_10 , "* ,"oo
z1J #6onden zijnde , in óoeijen .uast gehouien utor-
den , m,et banden dcr ellende, dan geqli Hx| lmn, hun
u.terk te hennen, en hunne ooer[rà1ingenl omdat zii
(e ooerhand genornen hebben, 

"n op"íba,art l*1 ,o,f,,
huntuder ooren ter tucht, cn zegt'dat zij zich , oan
(e o!.qreg.tigheid bekeeren zorrrlïn. Ziet"gí.i o"i, di"
h-arde- lastijdingen , en oordcelcn tles lleerËii , worden
alleenliik aangevoerd en ingcrigt, ter tucht en tot bekee_
nng van^een zondig volk, dat anders naar den Heere,
hunnen God niet hiisteren wil; daarom moeten ,ijr.;;
hard van Hem aangetast en geÉastifd en in boeiiei en
banden der ellende"gcslooten ïordu,i. lndien ,ii;i"h;;
beteren en bekeereÀ, door zulkerr hardenl""gá".H*
ren, dan is hcr 191; dan hereikt God Zil'n'áogmerL;
dan zullen zii,.. geliik er bii Job aangeteËken,l" staat,
?yry.\u..-qogen eindigen in 't goede , ei hunne jaren in
Iie/êlijkheden; ená-an zal de"grimmige roorn áes Hee-
ren- oyer hen, wederom gestild woÈerr, en zij zullen
yre{e genieten van rondsoáme. Illaar behal"" áut, ,ào
heelt de Heere God , ook nog een ander soort van mid-
delen, welke,.I{ii .aanlegt. erï gebruikt, tot bekeerin!
van. een zondig volk; tà weteÀ , allerhande goede ze"-
ge.niugen, - weldaden en goedgunstighe<len, wáar mede

f{ii.,, i" Zijne oneindige- bármËartigh"eid en'lankmoedig_
heid, een zoodanig volk , Iangen tiid achter 

""., o"eí-
stort en begunstigt; op dat zij rnogien leeren, zoo een
goedertreren en ontl'ermenden God tc vreezen, en zich
Tqn hnnne- zondige wegen, tot lfem te beheeren. En
o ! wat is dit niet een zeer <iicrbare , en beminneliike
wgg.G9$;, _t9t der zondaren behoudenis, en 

""o*iguzaligheid ! .Die een ander rnet goedheid, en weldadËn
zoekt te winnen, en van het várderf zoekt af te trek-kcn, wat is zoo een al niet priizenswaardig I en hle
wenscheliik ware het niet, dar Ëij ziln heilzaari oogmerk
mogl.bereike_n! maar zoo doet ook á" Heere, orrrËGod;
q ! IIii schenkt,_aan een zondig Land of voll, d,rir"ni
den van weldaden en z-egeninlen , ten einde IIii hen,
met zulke menschen-zeele-n en-tou-uo wn liefdï mog-
te tot zich trekken, en hen bewegen o. ,i'" 

"onde",en het kwaad te verlaten. Dit deed" den heiligen pe-
trus zeggen, 2 Petr. III : I , de Ifeere is lanÈmoedig.
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ooer ons, niet willende dat eenigen oerloren g6an ;
maar dat zij allen tot bekeering h,omen. En hoort
eens , wat er een ander Apostel- van zegt , Rom. lI:4,
oif aeracht gdj den rijkdom Z.{ner goedertierenheid ,
eterdraagzaa,mheid en lankmoedigheid, niet wetende
dat de goedertieren,heid Gods , u tot bekeering leidt.
En deze goedertierenheid en barmhartigheid Gods-, strekt
zich niet slechts alleen uit, tot dis menschen in het
bijzonder, welke de Heere met vele zegeningen err
weldaden, genadigliik begunstigt, om hon door loorla-
nigen weg te roepen tot bekeering; maar de Heere
gaat hier zells nog veel verder; Hii strekt ook deze
Ziine barmhartigheid en goedertierenheid uit, tot een
geheel volk en Land ; Hij z.egent een Land , op allerhan-
de \riile1 ; Hii toont er Ziine liefder genade en goed.
gunstigheid, zeer overvloedig aan , ten einde het gelreelo
Land, zich tot l{em mogte wenden, en alle inwoners,
klein en groot, zich van hunne zondige wegen mogten
bekeeren. God bewiist Ziine zegeningen in het geméen,
op dat er eene gemeene bekeering mogte zi.jn ván al het
volk, en op dat Hii de zonden des ganschen vrlks ,
mogte verzoenen en weg nemen . en Hij hen allen mogt
genadig ziin, en hen in het leven behouden. En d-it
is het , da_t de man Gods, David , ons hier voor oogen
stelt, in de woorden van onzen Tekst. Aldaar betiidt
hi.j, en roept uit des Ileeren groote genade en goeder-
tierenheid . o!'er het Joodsche Land zeggende : G$ ztjt
Uwen Lande gunstig geweest Heere / als of Hij ivikie
zeggen: Gii àebt er , o barmhartige en getrouwe God !

allerhande genade, zegeningen en 'rveldaden , zeer over-
vloedig aan bewezen I G{i hebt dat langen tijd achter
een gedaan; Gii hebt daarmede niet opgehouden, ten
einde Gii het volk Uwes Lands, mogtet aan U verbin-
den , hen varr hunne zondige wegen mogtet aftrekken,
en hen allen gezamenliik , ware het mogelijk, in het
leven behouden. O lleere t hiertoe .,ijt Gdj Uwen
Londe gunsíig geweest.

Van deze rvoorden van l)avid , hebben wij voorge-
nomen geliefden ! in deze ure biizonderliik ons gebruik
te maken, ten eirrde , om onze Gemeente voor oogen
te stellen, de grootc weltladen en zegeningen , welke
de Heere God, de Vader der barmhartigheid tot hier-
toe aan ons allen, en aan ons Land zoo genadiglijk
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bewezen heeft ; zoodat wi.i ook reden hebben, om hier
met den Profeet l)avicl, in diepe ootmoed en erkente-
nis'voor den Heere , onr.en God uit te roepen; o Heere!
G_ij zijt Uwen Lande, Gij zijt u*' Nedciland, en ons
allen te zamen, die daarnoginrronen, gunstig'geweest,
en hebt ons, hoe gansch oríwaarclig *ij t "t ío[. al 

"iin,door onze zonden, 
-evenwel 

echter"iot'hiertoe nog, àet
onbegrijpelijk .vele zeserringen en groote barmharïighe-
den begunstigd., en z.ift onJ 

"eer 
gànadig geweest. óch!

miine lieve Vriendcrrl mogten wilhedeiálte., eens, in
eene zoo hartelijke erkeritenis, voor den Heere onzen
God staan, en den Naam Ziinet' vcelvuldige barmhartig-
heid over ons en ons Lanri , ootmoediglijk prijzen ! ó
dat, met eene opregte bekcntenis van onze, en van

-gansch_ 
Nederlands dlepe onwaardigheidl en met ecne

hartelijke boete, schaamte en beroïw , over alle onze
en des Lands zonden ! dat wii ons voor de voeten, van
een zoo barmhartig (]od en Vader, allen te zamen
mogten nederwerpqn en uitroepen, met een regt gebro-
ken en.verslagei hart: O ! hit zijn du goeclirïieren-
heden des Heeren, ,dat uij nieí oerniíld ziin; dat
Z-tj-ne barmhartigheden geeí einde hebben ; "zij zijn
?!!: fgrge? nieíu.,: [Jie trouwe is groot. Klaágliód.
III:22,23. Och!of er onzer allerïarten, doír de
kracht van des Heeren Geest, eerrs regt toe opgewekt
en bewrocht wierden ! o ! dat is het iÀmers, àát God
nu van ons allen te zalnen eischt en vordert p Want
!"t l. !p Zlin 

-bevel_, en op Ziin Woord, dar onze Hooge
Lands Overheden, dezen dag ons verórdineerd, en voór
ons 

-uitgeroepen 
hebben, tot een algemeenen I)ank- vast-

_en Bededag,- -oyef het gansche 
-Land; 

wii hebben U
hunnen bevel-brief daartoó dienende, irnrneis luide van
dezen. predik-stoel voorgelezerr I daar hebt gij immers
uit gehoo-rd, wat zij onsl hunne gemeente eí'ondercla-
nen, in den Name Gorls, ernstig bévolcn hebben; waar-
yo-o1 wii dien hoogcn God, nu al te prijzen en te danken
hebben; wat.wif..àl, in ware boetvaàrdighcid des hartcn
voor,IIem te bel{iden hebben, en wat wiil in opregte oot-
moed dcs Geestes, varr rlie geduchtc Nlajesteit, "tu bi.l-
den en te smeekcn hebbcn. Ach I oflrje ilecrc g.ave, dat
wii allen hcden, op dczen ciag , e crrs regt geËoorzarne
onderdanen van onze wercldiijkc or erÈeij bevonden
wierden, door welke Gcd ons nog, zoo genadigliik ,
zoo zacht en goedertieren belieft te"regcr"i, dut"g""r,

ffi

Lenrl irr do woreld beter Overheden heeft. Och ! of
allo ziolo dcn magten over hen gesteld, in dit heilig
r.rr (iorlr,lrlig wcrk, vtrn dc'n dienst des Heeren, nu eenó
rogt onrlcrrvorpen warc ! daartoe verleene de allerhoog-
Ita (iotl onn ons, en aan al het volk des Lands, nu
Ziirro hrrlp en genade , Zi,in Gecst en zegen ! Amen.

Wnt tlrrn onzeÍl Tekst aanbelangt, de l(oning en Pro-
Íont l)nvirl, stclt ons <laarin, en in het vervolgvanden
lfrnlrn vool' oognn , Gods groote genade en rveldatlen ,
rlio llii zoo larrgcn tlid achtereen ber'r'ezen [rad, aan het
Joorlrolro Lan<l cn Volk. llii bidt den Heere ootmoe-
rlig, rlnt l{ij vcrrler Ziine genade, aan Ziin volh 'rvilde
bnwijzcn ; en dat IIii l4iinen grimmiqen toorn, van hen
wiklo nl'wenilen , en hnn hunne orrgereetigheden, ge-
narligliik wil<lc vergeven. [Iii stelt zich eindelijk, met
rijrr lrort irr een geloovig betrouwen op den Heere Zij-
n6n (lorl rroder, en roemt Ziine goedertierenheid en
nrelrigvrrhligc trouwe I en hij schikt zich geheel daar
hoorr, orn hct goede, van dc han<l des lleeren, voor-
lanrt itt geloovc te veru'achten. Zict ! dit is de korte
rahr.liiko inhoutl , van dezen Psalm, daar wii ons nu
niot vcrrlcr in 't gcmeeu, mede zullen ophouden,

In rlon Tokst dan , verheft de rnan Gods, David al-
dur, des lleeren genade en goedertierenheid, over het
Joorlrrcho l,arlrl en Volk, van oude tiiden a[ daar aan
bowozon , zeggerrtle : Gij zijt uwen La,nde gunstig ge-
unnal lIooro,/ Wii zullcn ons thans, zoo zeer uieib-in-
tlon gr:liofrlon I nrtrr de lcttcr van dcn Tekst; maar de
rnnk wnt nlgcrnerrncr llr:hnrrtlelcn, zoo als dic eene al-
gontooÍro wnnrlrcirl lrclrclst: on voor het orrde Joodsche
Vollr olr Lnrtrl; olt voor nllo l.arulen cn Volkeren, daar
do llenro Ziirro 6cluulc (:Íl zcson ovcr uitstort I want
nh.oo ?.ullon wii ulr.(!r lur:rilrg crr stichting, uit den
l'okrt Ltntttott hnlorr , rlurr ol r','ii rnnar allecn en bepaald
bloverr rtnnn , lrii Jtot ottrlo Joorlschc Volk en Lanrl,
rlunr rlo lfrol'out l)lrvirl lricr rvel t:crst en rneest op ziet.

Wij zrrllcrr rlnrr rlczc twcc z,aken uwen aandacht,
Irrot rlcrr (iorl,lclijkcrr bijslaurl, wat natler zoqkeq gíàqn
tn ltrggr:n. (l) Zullcn 'wii overrvegen, wat liieïia'l te
z{!l{g(lr is , \r'urlrtccr ccn Lanil , des Heeren Lantl, ge-
Ircrlorr rvorrlt, gclijh DaviC hier het Joo,lsche Land,
(irrrln l.rtrrrl rrocrrt!, of Uru Lq.nd, rigtende zijne aan-
rpruuL , lot God tlen lleere. (2) Dan zullen rvij gaan
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bezien, hoe de Heere Zijnen Lande gunstig cls , en wat
God dan al, aan Zijn Land duet, om er Ziine gunst
en genade aan te bewiizen.

Wil hoo.en hier dan gewagen van Gods Land, f/a'
Lond Hee,re / IIet is waar, de geheele wereld, met
alles wat er in o[ op is, is Gods Land engoed, omdat
Hii door Zijne grondelooze magt, dat alles ui.t niet ge-
schapon heeft, en no5 dageliiks onderhoudt en regeert.
I)aaiom roept David met verheffing uitl de a,arde is
des Heeren, rnitsgoders hare aolh,eid, de u:ereld, en
dde daar'ín wonei. Psalm XXIV: 1. Dus is er dan
geen .Land of volk , op. den 

. 
wiiden aardbodcm, daar

men in een gemeenen zin, niet van zeggen moel , Uw
Lond Heere ! Uw aolk Maar wii moeterr dat hier in
den Tekst, zoo algemeen niet nemen, Inaar'meer bii-
zonder. David spreekt hier van het Joodsche Land
Kanaán; doch niet van dat bloote Land, als Land op
zioh zelven aangemerkt; maar met betrekking op het
Joodsche volk, dat daar in woonde ' en aan rvelke de
Heere dat schoone, dat vruchtbare , dat voortreffeliike
Ldnd, tot een erfdeel gegeven had, uit kracht van Ziin
Yerbond , dat Hii had gemaakt, met Abraham en Zifn
zaad , Gen. XVII : 8 , daar belooft de Heere aan Abra-
ham, en fh zal u, en uuten zade na' u, het Land
uwer t)reemdelingsch&ppen teaen, het geheele Land
Kanad,n, tot ecne eewtdge bezitting ; cn Ih zal hen
tot een' God ziin.

Zoo moeten v;ii dan hier, door dit Land des Hee-
ren, eigenlijk in de eerste plaats verstaan het Joodsche
Land, met deszelfs inwoners. I)at gezegend volk, daar
God Zijn Yerbond mede gemaakt had, tot in eeulvig-
heid; want dat is zeer gemeen en gebruikeliik in de
Heilige Schrift, dat een Land of plaats, daar genoemd
wordÍ , voor de.izelfs inwoners. Neemt van velen maar
eens die eene plaats van Jeremia, Kap. XXII : 29,
welke wii , als de Heere v'il, in de namiddag uÍe,
hopen te vcrhandelen; o La,nd , Land , Land , hoort
tlei Hceren Woordl het bloote eigenlilke land, kon
des lleeren \Moord rriet hooren; maar het Land betee-
kent hier tleszclfs inrvoners : het Joodschc volk; dat
moest des Heeren Ihoortl hooren. 7'oo dan, de Pro-
feet David , sprekende hier van des Heeren Land,
verstaat er beide , en h,et Land zelve door, en het
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rolk tlor Lands, dat daar itr woonde. En in beide op-
rlgton, noomt hij het dan hrer des Heeren Land. (t)
llát Lond zelve \trai, in eenen biizonderen zin, des
Ilaorcn Land, orn deze vier redenen : (o) Om dat dit
Lolul osn goed van Gods verbcncl was, dat de Heere
(lorl , uit cene bijzondere gunst err genade, aan Israël
Zijn volk gegcven had. Hii geett, in Zijne gemee_ne

Vironienigheid, aan alle rnenscben en volkeren des
aertlbotloms, wel hun eigen Land , om te bewonen :
wanl, Zijne goedheid en barmhartigheid gaat, in het
elgomoen, over alle Zijne schepselen ; IIíj'" hee/t toch,
vil, ootwn bloede , het gansche geslacht der'menschen
gomankt , offi op den geheelen aardbotiem te wonen,
lorchoiden hcbbende de- tijden, te ooren geordineerd,
on da bdpaling oan hunne woninge. Hand. XVII: 26;
mnar do Heere gaf den kinderen lsraëls hun Land, in
oon veel gunstiger en biizonderer Voorzienigheid , zoo
ah Hij aan geen ander volk des aardbodems, ooit eenig
l,nnrl gaf. Hij gaf het hun, met eene bijzondere goed-
gunrtigheid en lieÍde , als een Vaderlijk erfgoed, dat
Ilii hun, als Zijn volk en kinderen, deed eryen en
bozitten , uit kracht van Ziin Verbond, getijk wU ge-
lroord hebben, waarom het volk Israëls daarop, zoo
tlilrwiils gewezetr wordt, in de Heilige Schrift , dat de
Ifoora hàn dat Land beloofd, an getenen had,' daar-
om was het dan bijzonderlijk, het Land des Heeren.
(ó) Nog eens, Kanaán was des Heeren Land, om dat
tlo lleóre Zijnen zegen , r,oo zonderling op dat zelfde
l.nlrd gelegd, en daaraan verbonden'had; daaro,m had
ttii Ziin lust en vermaak, om dat Land wel te doen;
lli.j maakte het een schoon , vruchtbaar, en allervoor-
trcffetijkst Land , dat van mclk en honig overvloeide,
orr dat Zijne weOrga nict had, onder alle de Landen des
aordbodems; gelljk wij alzoo in de lleilige Schrilï, het
I.and Kanaán dikrvijls genoemd vinden. I)aarom wordt
Irctzelve, in onderscheiding van alle andere Landen
<lcs aardrilks geheeten , hel gewenschte Land, Psalm
CVI 24. (c) Ook was Kanaán des Heeren Land,, om-
dut de Heere Zijne Kerk en gemeente, in dat Land
goplaatst had; daarin woonde het volk Gods , des ÍIee-
rorr kinderen en gunstgenooten, daar Zíjn zegen en ge-
rtnrlo op rustte; terwijl in de andere Landen der we-
rold niot , dan de.s cluivels volk woonde, altemaal onge-
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Ioovige, en goddelooze a fgodendienaars 1_ daaro_m 
-noemde

Godkanaàn-, lrct Land Z,..i;ts aolhs, Jes. XIXII: 13.

ícli Eindeliik, Karraán was r/es Heeren Land, omdat God
à1i"" zuivere Godsdienst, in dat Land opgerigt had.
In alle andere Lanrlen der rvereltl , diende men den
duivel , en de stomrne aigoden; maar in het Joodsche
Land , stelde God Zlinen tabernakel , Zlit tempel ; daar
gaf Hij het volk Ziine heilige reqten en inzetting-en;
Ziine Aiettaren , de Priesters ón tle FroÍeten; ja . daar
ga'i Hii Ziin Geest; daar hield ÍIii Ziin vuur- en haard-
itede ; daar woonde Hii, rnet Ziine geduchte tegenwoor-
digheid, in het rnidden van Ziin volk , en rvierd van
há gekend, gediend, gevreesd, en dagelliks in de in-
zettingen van den Godsdienst gezocht en aa_ngeroepen.

Daarom wordt het Joodsche Lancl , dan ooh bi.izónderliik
cles Heeren, Land geheeten, geliik er alzoo gezegd
wordt fmmanuëls Lànd; cle breedte uwes La'nds , o frn'
manuël / Jes. VIII: B. Maar (2) indien wij het Land
hier verder ook nernen, voor deszell's inwoners, het
Joodsche volk, het welk dat Land, als eeneríïeeldes
Heeren bezat, en daar in gewoond heeft , tot na den
dood van Christrrs, zoo is dat zelve dan ook al weder
des Heeren Land,' want het Joodsctre volh , de nako-
melingen Àbrahams, waren des lfeerenaolk; daar staan
zii ovéral, in de Hcilige Schrift , voor geroemd en be-
kènd. God had hen geroepen en verkorcn, uit alle
volken en geslachtcn des aardbodems, om Ziin eigen ,

en bijzondei volk te "iin; Hii maa\te rnet huu Zijn
verbond, tot in eeuwigheid; Hij beschermde hen ; Hii
beminde hen; Hij zegende hen ; IIii hielp en bewaar-
de hen; IIij woonde bii hen; Hii vertrief en verheer-
lijkte hen , boven alle andere volhen der_rvereld I dezen
waren maar als stroo en kaf , in des [feeren oogen;
maar fsraë|, het zasd Ahrahams Z,ir,s li"fheltbers
was de tarwe I het stroo en kai' lvierp Hii weg, en
verbranCtle het met vuur; maar cle tarwe behield tlii ,

en velzametdc rlie in Z{ine schtrren. ïIoort ! hoe Mo-
zes dit , den kincleren f sraëls vooï oogeil :.telde , I)eut.
VI!: 6, Want g'ij ziit enn, heili6'aolh, den l:[eere u'
wen Gorl ; u hee.f't tle I{eere utu God aerlt,oren, da't
g'ij í[ent, ten uoll,ie des ei:;enctcns z.rtudt zíit , u,it a,lle
"dó 

aoll;,cn, dic op dcn aq,iidbolent. z jn. Ziet ! uithoof-
de van dit allcs, noemt de man Gods , Davitl hier het

7l

Joodecho Land en volk , des lfeeren Land zoggonde:

Q(i ziit uuen L,,nde g'uttstig geweest lfeere / ÍÍieruit
looron wll , in ecn gemeeuen zirr, dat alle Landen en
v-olkcrr, nog tegenwoordig in hct bijzonder des Eeerem
L:r,nd zijn,, en-daar voor ook van ons, rnoeten aange-
r.icrr .cn- gehouden worden, als alle deze viif zakàn,
rlnnr irr bevonden worden plaats te hebben. (l) Ah de
llocrs een Land ,_ in eene bijzondere goedgunstigheid,
otr rnct eene bliikbare voorzienigheicl, aàn een vo]k
tor woning geschonten heeÍ't. (2) Als des Heeren ze-
Hon cn goed_ertierenheid , biizonderlijk op eên Land rust,
Iríro <lat zulk een Land zijne voorregteri en voortreffe-
ljiklrcdcn heeft , b-oven andere l-anden , en een gelpenscltt
I.nnd is, voor deszeli's inrvoners. (3) AIs -de Heere
Zljrro ware kerk en gemeente, doet'wonen in zoo een
Lurrd. (4) Àls l{ii dat zelve Land ook begunstigt, met
lrot zuivere licht, T.tjner hemelsche waarhiid , èn met
rlorr zuiveren Godsdienst, of de ware Religie , die daar
oponlijk vastgesteld en beleden wordr. (5) - AIs God de
ittwoners , ol het volk dezes l,ands, op eene bijzonde-
ro wijze toe genegen is, hen houdt vooi Ziln eigen volk;
Iron boven andere volken der wereld beniinneide, be-
tohormende, helpende en zegenende, geestelijk en lig-
olrameliik. Zíer! alwaar wij deze vijÍ zakeà vinderi,
rluur is een Land met deszelfs inwoners, in het bijzon-
dor dcs .E[eeren Land,' daar is de Fleere God de Pa-
troon, de Vorst en de beschermer van zoo een Land;
rlnar wil llii voor gehouden, en van allen voor erkend
ziin. 0 gelukkig Land ! da,t zoo des Heeren La.ndis!
l)it Land heeft niet dan alles goeds, alle dierbare ze-
líon cn genade, van den Heere te verwachten; biizorr-
rlor z,oo lang deszelfis inwoners zich bliiven gedrigen,
ulr dos Heeren Land en aolk, en den-Heeró huÀnen
(lorl blijven beminnen, dienen, vreezen, en in Ziine
irtr,cttingen en regten blijven wandelen. O ! dan Èan
lrct Loo een Land onmogetiik kwalijk gaan; want de
.llirt:ro, de Allerhoogste Gocl, rvaakt dan voor zooda-
nigun-_ Lanrls welstand en behoudenis ; II{i is, en blijft
dut Zijn Lanrl goedganstig, gelijk de Profeet Ilavia
rlrrt hicr alzoo uitroept en belljdt, zeggende met eene
rlrrrrklrurc erkentenis : Gij zijt uuen Lande gunstig
tlnrut:osl If ecrc !

Nu gaan w{i over, om wat nader aan te toonen, en
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te zamen met uwell aandacht te overwegen, hoe de
Heere Zijn Lan,tl gunstig is ' geliik Ilavid dit hier al-
zoo, van het Joodsche Land getuigt. Doch wij zullen
de zaak liefst, om ons eigen nut , wat meer in het ge-
meen beschouwen; doch zoo dat alles zeer ligt, van
een die in Gods \Toord ervaren is, op het Joodsche
Land en volk , kan toegepast worden.

(l) De Heere is Lii" Lan,d gunstig, wanneer Hii
dat zelve volstandig bl1ift beminnen en liefhebben; want
Gods liefde is de fontein, van alle lLiine genade , zegen
en goedgunstigheid. Zoo ras als God Zijne liefde van
ons wegneemt, en die zelve in haat en toorn veran-
dert, dan neernt IIlj ook tevens Ziine gunst , genade
en zegen yan ons weg. Zoo lang'als Gods liefde clan
duurt, zoo lang duurt ook Ziine gunstengoedertieren-
heid. Als God dan Ziin Land gunstig is, zoo bliift
Hii volharden in Ziine liefde voor hetzelve I zoo houdt
Hii datz.elve Land Ziine trouwe en verbond; zoo ge-
draagt. Hii zich, jegens Ziin Land, als een gctrouw
man, .jegens zijne vrouw I en als een vader jegens ziine
lieve kinderen, en zrveert hun, dat Hij hen niet zal
verlaten, indien zii in Zijne regten en inzettingen bliiven
wandelert. Dan is het, geliik er staat Psahn LXXXVII:
2, de If eere bemin,t de poorten Zions , boucn alle wo-
mingen Jalcobs. Dan noemt God zoo een Land, de
beminde Zijner ziele , geliik Hii zoo het Joodsche volk
en Land noemt, Jeretn. XII : 7. Maar als God Ziine
gunst van een volk of Land wegrreemt, dan neeint Hij
óerst Zijne liefde yan hen weg , en zegt tot hrrn, ge-
lijk er staat Hozea I : 9, noent't Zijnen Naam Lo-am-
ài , want gijlieden z,{t m'Sn aolh niet, zoo en zal
ik ook de uwe niet zijn.

(2) De Heere is Zijn Land gunstttg, als Hij de mag-
tige Patroon en beschermer, van hetzelve blijft, om
dii Ziin Land, met Z{jne magtige hand te bewaren,
tegen alle deszelfs vijanden, en tcgen alle kwaden , en
verderfeliike onheilen. O ! dan is de Heere zoo eens

Lands sterkte ; dan kan niemand dalzelve beschadigen;
want dan verbreekt en verijdelt de Heere alle magt en
kwade raadslagen van deszelfs viianden ; dan is het met
zoodanig Lan<l, als cr staat, Joël III : 16, ma,a,r de
ileere zal dc toealugt Z'tjns r;olks, cn de sterkte der
hinderen Israëls zijn. Dan waakt de lleere , bij dage
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on bii nachte , voor zoo eens Lands behoudcnis, or
snaaht de grendelen hunner poorten storh, Psalm
(lX LVII : 13.

($) I)e lleere is Ziin Lantl. gun,stig, alsHijdatzelve
ook in het tiidelijke, met menigvuldige zegeningenover-
Itort I met aardsche voorspoed en welvaart; geliik wii
rlnt virrtlen , Psahn LXVII: 7, de aarde geeft ha.ar
l{trxus ; God , onze God zal ons zegenen, Dan geeft
rlc lleere Zijn Land vruchtbare tiiden , en zegent hun
Loorn, most err olii ; dan zegent IIij hunnen koophan-
rk:l , van binnen eÍr van buiten, dan scherrkt rli.i Zijn
Luxl stilheitl en vrcde I IIii helpt hen in den oorlog,
oÍl lnaakt hunne ïvapenen voorspoedig, dat zi.i alom
hurrnc vijanden verslaanl dan rloet llii 'sLands aanzien
cn ocro wasscrl , en maakt dat de uitnernendste volke-
t'(!n, hen met geschenken komen vereëren. Kortom,
rlurr nrst de zegen Gods alzins, op zoo een Land, zoo
rlnt lrctzelvc in rvelvaart, in ecrre , boven andere lan-
rk:rr en volkeren , grootelijks 'rordt verheven ; dan zegt
rtr: llcerc tot Ziirr Land , aan, toen af , dut g'cj koste-
lijh z';jt geweest in rnijne oogen, "it g(j aerheerlijkt
gewcest, en ik heb u lief gehad, Jes XLIItr: 4.

4. De lfeere is Zifn Lq,nd gunsí,iy, als Hii Ziine
plagcn en oordeelen, waarrnede IIii , in Ziinen regt-
vuartligen toorn en grirnmigheid, andere landerr bezoekt,
gcnadiglijk van Ziin Land afwendt, en hen alzoo ver-
rr:hoont, gelijk een va<ler zijnen zoon verschoont , dien
lrij licl'hceft, Dan doet God geliik wij lczen Joël II:
lH , zoo :al de Heere 'f aeren oaer Zijn Land. en Hij zal
Ztljn oolk aersch,oonen; ol, als cle lleerc de plagen en
oorrlcclcn, die IIii oler zoo cen larrd , om de zonden des
volks uitstort, aan hun heiligt en zegent, zoodat de-
r,clvcn hen niet strekken tot verderving, noch vernie-
lirrg I uraar tot bekeering en behoudcnis I want de Heere
in ook cen Heilig God, die, opdat Hii van Zijn Land
guvreesd worde, dat zelve Land ook menigmaal zwaar
lxrr.ockt crr tuchtigt, met Zijne oordeelen; doch alzins
uit lieftle en gunst, gelijk een vader zijnen zoon kas-
tljrlt, dien Hij lief heetï. Dan laat de Heere Zijne
grirnrnigheid en oordeelen, niet alt[id op Ziin Land rus-
lorr I rnaar llii neemt' tlie, op des volks boete en be-
t'ollw , weder kraastig van hen weg, en ontmoet hen
rlun weder aanstonds met zegeningen yan het goede.
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fmmers, zoo roept David dit hier uit vers 4 , G{j hebt
ureggenornen al uulc uerbolgen,lteitl; Grj hebt U g"-
wend, aan de h.ittigh'eid [Jwes toorns.

5. I)e Heere is Ziin Land gunstig, alslJiidatzelve,
met Ziine goedertieren en magtige hand steeds redt uit
alle geaaren em onlrcilen, waarin het anders zekerliik
zoude omkomen en vergaan. Als IIii de verdrukking
en benaaurvdheid Zijns Lands, van uit den hemel aan-
ziet; hrrn gerocp en smcekingen , doct komen tot Zijne
ooren , en zich over lren ontÍ'ennt; hen uit liefde komt
helpen cn verlossen, gclijk wij dat zoo vinden van het
Joodsche volk Jerem. L: 3í , ?nao,r hu.n Verlosser is
sterk; Ifeere der h,eirsclta,ren is Zíjn Naarn: Hij zal
hunnen twist zckerlrjlt twisten,, opda,t Hdj het Land
in ruste ltrenge, En zulks getuigt David hier ook al
weder, in tret vervolgvan denTekst, zeggende totden
Heere : de geuangen.isse Jakobs heht Gij g'ewend.

6. De Fleere is Ziin Land gunstig, als Hii aan het-
zelve arotne Ouerh,eden, en goede Itegenten schenkt,
die het Land vromelijk cn rvijsseliik regeren; deszelfs
welvaart alzins ter harte ne incn ; rcgt en geregtigheid
getrouwelijk voorstaan ; de z.onden en goddeloosheden,
met alle mag[ zoelien te v-eeren, en de zuiverc leere
en dienst Gods, zooveel doenlijli bescherrnen cn voor-
staan. O ! dat is eeÍre grooLe gocdgunstighcid Gods
over een Land , rnccr dan lvii wel bevattcn ! \Mant
kwade liegenten, ,iin de rcgtc miclclelen yan 's Lands
verderf cn ondergarrg. Wec u, Latzd ! wiens koning
een kind is, zegï Salomon Pred. X: 11. Een kind in
verstand en wijsheid; ecn kind in Godzaligheid enz.
Maar goede en vrome Regcnten, ziin als de voornaam-
ste pijlaren , van 's Lands rvelvaart en behoudenis.
I)aarom, als de Heere Zijne liefde en gunst had weg-
genomen van de tien stammen fsraëls, die Hem en
Zijnen dienst verlaten hadden , z,oo gaf Hij hun geene
andere meer, dan kwade en oirdcugende vorsten, maar
aan de twee stammen Juda en Benjamin, gaf Hii nog
al vele w{ize , goede en Godzaligc koningen, omdat Hij
hen gunstig was, en Ziine lielde vanhen nog niethad
weggcnomen. Iln zoo ontdekt de Heere Ziine gunst
aal Z|jn volk en Land , als IIif hun belooft Jes. XLIX:
23, en honingen zullen uwe tsoedster-heerem z'i1'n, em

hunne tt ors li'nnen uwe z oog-arouwen,
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7, Dc Heere is Zi.in Land gunstig, als IIii Ziin
Woord , utaarheid en zuivere GodsdiensÍ, daarin be-
wnurt cn beschermt. Als Hii de dwalingen, hetteriien
crr valsche Godsdiensten , daerin tcgen gaat en uitroeit.
Als tlii Zijne Kerk doet bloeijen. Als l{ii haar rvijze,
(iorlzaligc cn ijverige Hcrdcrs en Leeraars geeft, die
rrrut allc magt, cloor 's Heeren genade arbeiden, om
.lr.rrrz.alerns muren op te bouwen; het riik des satans,
crr tler zonde, onder hunnc hand af te breken, als Hii
Iurrrrrcn arbeid en de genade middelen van uit den hemel
r.cgont , en Zí,1n (ieest daaronder, en daarover uitstort,
'r,oo rlat de waarheid , de geregtrgheid en de Godzalig-
hcitl dan , in zoo een land bioeijen , en de ÍIeere zelf,
mi<klen onder Zijn volk 'w'oont. O ! dit zijn de dier-
lluursto zegeningen en gunstbewiiren, die de lleere over
ocn Volk en Land lian uitstorten; dan mag men zeg-

f{(:Íl , yan de genadcrijke inwoning Gods, in zoo een
l.and, geliik er staat Psalm LXXVI:2,3 God i,s 6e-
hond in Ju,d.a, Zijn Na,u,nt, is groot ,in f sraijl , en in
Sale'nr is Z'ijne hut, en Zijne utoning in Sion. Maar,
nl.s de Hcere Zijn Land niet rneer wil gunstig zijn, dan
ncemt IIii ook deze Ziine genadige inwoning, uit het
l,and weg, en voert aan hetzelve dat schrikkeliik oor-
rlccl uit Openb. II: 5 , fk zal uwen, kandelaar aam
zi.jne plaats weeren, indiem gij u niet bekeert. En
dan bliift er over dat woord ran [fozea kap. IX; 12
Want ook u)ee hen, als Ik D&n hen zal ge-
wehen zijn!

8. De Heere is Zljn Land gunstig, als Hii dat zelve,
rnet Zijne magtige en genadige hand bewaart, voor den
vrrrrlervenden vloed, van allerlei zonden em goddetoos-
hcid,, die anders, als de lJeere Ziine gunst, van een
Land wegneemt , in korten tijd, door de boosheid der
rnenschen , daarin de overhand nemen, als de Heere
rloor middel van vrome regenten en geesteli.iken, tegen
des Lands zonden , onophoudelijk en met alle magt laat
ijveren, en tegen het verval in waarheid en Godzalig.
hoid ; dan laal de Heere, tegen de zonden des Lands ,
nls het ware, sterke dijken en dammen leggen, op dat
,ii het gansche Land, niet als een zondyloed verder-
ven en overstroomen. Zoo deed de l{eere met het
Joodsche Volk en Land; t{ii gaf hun in bedorven tii-
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den, vrome vorsten, en Godzalige en iiverige koningen;
alsmede Priesters en Profeten, die geliiketijk met alle
magt , de handen in een sloegen, om het Land, de
Keik en de Politie te reformeren ; waarheid en Gods-
dienst te beschermeri , en den sterken stroom, Yan een
loop van allerhantle hciligschennis of profaniteit en god-
delóosheid, door goede wetten en strenge straffen te
stuiten. Dit was een bliik, dat de Heere Ziin Land,
niettegenstaande al dcszelfs zonden, trog goedgunstig
'was.

I De Heere is Zijn Lancl ook gunstig, als Hii des

Lands zonden en ongereg,tigheden r gaarr€ wil verge-
yen en uit.lelgen, wanneer Zijn volk daarvan een op-
regt berouw heeft, en het zich van <ieszelfs zonden,
ook gaarnc wil bekeeren; als Hii een Land niet aan-
stonds om deszelfs zonden straÍt en verderft. Neen,
maar dat zelve, met groote tankmoedigheid verdraagt.
O ! als de [Jecre God, een Land gunstig en toegenegen
is , dan is Zijn geduld en genade , over zoo een Land,
onbegrijpelijk groot, en Uii verderft, noch verlaat dat
Land niet, voór dat desz.elfs zorrden , eerst ten hoog-
sten top geklornmen zijn , en daar geen verbeteren meer
aan ralt ; gclijk rvii dat zoo lezen, van het Joorlsche
volk, hetu:elk- God, ten aller uitersten verschoond heeft,
Jerem XIIV : 22, daar de Profeet eerst alle de gru-
welen en booze zontlen des Lands voorgesteld hebben-
de, daar dan verdcr biivoegt , zoodat het dc Heere
.niet meer konde uerdragcn , 7)q'n tuegen de boosheid
utaer handeli'ngen; aa'n uegens de gruwelen , die gii
deedt ; daarotn is uw Land geworden tot eene utoest-
heid, en tot ontzetiing , en tot een uloelc, dat er nie-
mnnd ín L(.tone I gelijh het is ten deze dage. En hoe

de fleere de zondèn Zi.ins Lancls vergeeft, getuigt I)a-
vid hier in den Psalm vers 3 , de misdaad uwes aolks
heht Gíj wcggcno?nen ; Gí1 hcbt alle hunne zonden
bedekt.

lO. Eindelijk , de lleere is Ziin Land gunstig, als
Uii in tijden 

- van groot verval en ellenden , nog alle
middelen aanwendt , en in het werk stelt, om zoo veol
doenlijk, dcs Lands verderf te verhinderen , en Ziine
totale ruine voor te komen ; als Hij zonder ophouden
arbeidt, om het vervallene weder tà herstellen, en al-
zoo dan nog Zijne laatste pogingen doet,om Ziin Land
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on volk to behouden, indien het mogeliik ware. O I

hoe klaar is dat immers niet gebleken , in het Joodscho
Land en volk; hoe heeft de Heere nog niet, ten al-
lorlaatsten, en ten uitersten toe, voor de behoudenis
van dit Ziin Land gearbeid, en het op allerlei wiizen,
on door allerhande middelen, nog met hen beproefd,
tot dat er niets meer aan te doen viel , als wanneer
IIii Ziin Land eerst, als gedwongen aan het verderf
overgaf.

Ziet daar geliefden ! dat alles, en nog meer, ligt er
opgesloten , in dit getuigenis des Profeets Davids, Gf
zijtUwenLand gunstig geweest I:Ieere / alle die gun-
rten en weldaden, had de lleere zeer overvloedig, aan
lret Joodsche Land en volk bewezen, lange jaren en
eeurven , achter malkander, hetwelh wii , met duizend
on meer bewiizen, uit de Schriften des Ouden Testa-
'ments, behalve die n'ij reeds biigebragt hebbenl Zon-
den kunnen bevestigen. En zoo handelt en doet de
lleere ook met andere Landen en volken, welke Eii
voor de Ziinen aarrneernt I en daarin betoont ÍIii, welk
oen genadig, ontferrnend en menschlievend God Hii is;
hoe setrouw en standvastig l'lii is , in Zijn Verbond;
hoezeer Hii Ziin volk en Land hemint, als een getrouw-
lïlan, cn goedertieren Vader enz. Te regt dan, roept
do man Gods, David, hier aldus tot des Heeren lof
on eere uit: G;j zijt Uwen Lande gunstig geuteest
IIeere !

llet wordt tiid geliefden ! dat wii dez.e verhandelde
r.nken, eens wat nader , tot ons zelven , en tot het Land,
wnarin wii wonenr gafln overbrengen, zoo als de ge-
lcgenheid des tiids, nu von ons vereischt. O ! hoe waar-
ochtig mag men , van ons vereenigd Nederland, dit
woord van David mede zeggen: Gii zijt Uwen Lande
.gunstiS; geuteest IIeere / Ach ! of dat heden , van ons
àllerr cens regt konde erkenrl worden, en dat wii de
orrrloorgrondeliike goedertierenheid en gettade, des Àl-
k:rhoogsten Gods, over ons, en ons Land, heden eens
in ware ootmoedigheid, en rnet dankbare harten, rnog-
tcn weten te pri.izen. Ach ! of de Heere at Ziin vol-k
rlan heden , op dezen dag, eens genade wilde schen-
ken, en Beven hun een regt inzien, in hun eigen, en
dos ganschen Lands diepe schuldigheid en onwaardig-
hoid voor den Heeret 

O
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0 ! rniine Vrienclen ! wii moeten geensl!-ns twijfelen '
of iit oi. o"r""tigd NedËCand, is ivaarliik ,-en tot he-

à"", op dezen dJg toe , des Heeren Gods Land ' t'oo

,""t, iÀai"n niet d.". , darr eenig ander Land van den

oura6oa"*. De Ileerc heeft 6it'Larrd , ree4s van otrde

;iid;; a[, vo,'r Ziin eigen Land en volk gehouden en

uáng.to*"n ; l-lij hccft er zicli zelvcn ' oI'' e'ne brJzon-

á"tJ lo1ir" oar, 
"n"rbontlen, orn er tle God en l{eere

"utt 
te "ziin ; IIii heeft er Zijn hart ganschellih op ge-

steld ; IIii' heeft er Ziine lieiCe en gunst aan gegeven;

Hii hecfi' het . voor geheel de l ercld willcn toonen '
ill NJ;.f u"a' Z;1" eilen Lanrl is , en dat H-ii.de God

en Vader', van l{eàetlaï,I is. O ! llii heeft Zijne reg-

terhand , in eene biizondere goedguustigheid en g.ertade '
over dit ons Land verhoogd ; en alle volheren der we-

rcld , hebbcn het sedert lïnget, tiicl bekend, dat Neder-

iu.ta'Coat ,ito"rklr"tt "rr"b"*ïnde 
Lancl was' Eit

ziet toch eens, wat groote dingen de Heere al ' aan

o"ï ftf"J"tlancl getlaan" Iteeft ! oír datzelve Laud ' tot

Zi;" fi;"o"der eilnndom te makcn. (l) Hti .heeft Ziil

"Jtt 
iit Land .'tot eene woning gegeven, in ee-ne aI-

lergunstigste , en heerliikste Vooriicnigheid ' zoo als men

nie"t ,al"bclinden. virt eenig ander Land ' vart clen

*u.r.h*r, aardbodem; Hii heJft hetzelvc ' met Zi,ine

it"*ti*" hand, door een zËer lungrlrrrigc, -tachtiSiari.gen'

"wát"ï oorlog, eindeliik rrit d-e rampzalige 1"01:! "1
slavernii, "un"i"r, 

Spaarrschen korring o:Tlgtt. 0! wat

heeft de Allerhoossie God , in aI dicn tiid niet ' voor

ons Nederland g"í."tl"t ' en aan de geheele, lvc,reld

setoond, dat ltii dit Land, in Ziine gurtstig-e bescher-

íine had gellomen , ett dat Hii niet rvilde aflaten ' voor

àïl"nii r'rËir"lo" , van alle viiarrdeliik geweld, geheel

vriieemáakt en verlost had ! iVlen kan immers ' onze

n.ih"J""átche geschiedenisscn ' die vele groote boeken

beslaan, niet làzen , dan met de hoogste -verwondenng
o""i Coa. ondoorgron,leliike goedertierenheid ' m-agt en

lescherming, aan'ons kïein Ën gcring Land..verleend'
lrt Ook heóft de Heere dit ons Land, van t1;d tot l{ld

à-áiÀiaa"l van den koophandel, welke- Hii heefttit-
eebreid, over den geheelen aardb-odem' alzoo grootelll$s

ín aardsche magt, riikdorn, sieraad, hooghetd en heerluK-

heid gezegend, dat wii van de geringst".l"Slil"-1?i::"'
een zéer hoogen top, van eer en luister ztln opgestegen '
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on dnt wii , in alle Ianden en koningriiken der aarde,
grooteliiks ziin geacht en gcvrcesd gcworden; en dat
vreemde natiën , van alle kanten , on?.e aangezigten, met
gonchenken hebben komen sm-eeken. (3)_ Maar dat alles
wsre nog gering geweest, indien de lleere ook niet
?,ii" beminde volk en Kerk, in dit LanC gcsteld had.

O ! Hii heeft dat zelve Land gemaakt, tot eene
nchuilplaats, en een toevlugt , roor Ziine onderdrukte
geloovigen , die cloor de vervolgingen yan den satan,
en dcn anti-christ , uit vèle andere Landen, herwaarts
zijrr gevloden, en hier in Nederland r €€n gerust ver-
blljf en ra.oning gevonden hebbenl zoodat aan ons is
bervaarheid geworden , dat lyoord des Heeren, Jes.
XLI[[: 6, f k zal zeggen tot h.et Noorden gee,ft ! en'
lot het Zuiden , en lnudt niet terug ! brengt mijne
zonen na,n, aerre, en m,íjn,e doehters , 7)u,n lt.et einde
der aarde / (1) .ia, de l-leere heeft dit ons Land, ook
,.oo genadiglijk begunstigd , boven rneest allo andere
Landen des aardri;ks , rnet den kandelaar Ziins Godde-
liiken \Moords, en het zuivere licht van Ziine '\{ààr-
hcid cn Godsdienst. tlii heeft ons , met Zijne magtige
hnnd verlost , eerst uit het god<lelooze lleidendom,
on vervolgens ook, uit het anti-christische Papendom;
en uit dat wreede diensthuis, der helsche pauselijke
irrkrvisitie, daar dit vereenigd Nederland , zoo vele
oeuwen lang, als in verzonken en begraven had gele-

ten. O ! wat heeft de Allerhoogste God daartoe, niet
ol genade en goedertierenheid, en groote wonderen,
ran dit Land gedaan I \Mie zourle die allen, in orde
kunnen verhalen P Men heeft imrners, geheele boeken
geschreverr, yan de wonderen des Àllerhoogsten aan,
on over Nederland , in dat Land , van zi.ine drek-goden
to z.uiveren, en te reformeren. (5) Eindeliik, het v€r-
oonigd Nederland, is ook des Heeren Land, orndat de
lleere, tot hiertoe, zoo zonderling getoond heeft, dat
llii de groote patroon, en beschelrner varr hetzelve is,
on dat Hii Nederlands volk, boven alle volkeren der
wereld, gunstig en toegenegen is. O ! die niet geheel
blind , in de wegen des Allerhoogsten Gods is , die moet
rlaar immers iets van zien, en mede, rnet den Profeet
l)nvid uitroepen , G,ij zijt uwen Lande gu,n'stig geweest
IIooro !

Och ! mijne waarde Toehoorders ! zouden wii hier Saan
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ophalen, alle des Heeren goedgunstigheden, en getrouwe
barmhartigheden en weldadigheden, over Neêrlands volk,
waarmede de lleere, naar Ziinegrootegenade enontferming
zoo vele jaren lang, onvermoeid heeÍt aangehouden ? O !
daar was noch begin , noch einde aan ! daar konde een
zeer groot boek van volgeschreven worden; alle die
goedgunstigheden Gods over eerr Land, welke wii in
de verklaring opgenoemd en voorgesteld hebben, heeft
de Heere, de eene meerder, de andere minder, tot
dezen tegenwoordigen ttid toe , ook nog laten gaan,
naar Zijne groote barmhartigheid, over ons Nederland,
Hij heett er ons geen een , van die allen onthouclcn;
die Hii ons niet zoude bewezen hebben. Eenige van
Gods bijzondere weldaden, en vaderliike goedgunstig-
heden over ons Land , mogen wii niet, met stilz.wiigen
voorbii gaan. (l) tJij is Nederland zeer goedgunstig ge-
lveest daarin, dat Hii ons, tot op den huidigen dag
toe , zoo genadiglijk bewaard en beschermd heeÍt, bii
onze. dierbare en kostelijke vriiheid; Hii heeft ons met
Ziin eigen hand, nog steeds verlost, van het iizeren
juk , dat onze viianden, zoo dikwiils voorgenomen had-
den, ons op de schouderen te leggen; alle tirannii en
slavernii, daar zoo vele andere Landen en volkeren,
.jammerliik onder zitten te ztrchten , heeft l-lii, met
Ziine magtige hand, tot nu toe , zoo genadigllik ge-
weerd van onze halzen. O I wat is dat niet eene groote
weldaad, en goedgunstigheid van den.[Ieere? (2) De
Heere onze God , is Ziin Land, het vereenigd Neder-
land, ook zonderling goedgunstig geweest, door zoo
groote en bliikbare rterlossingen, als Hli van tijd tot
íiia daar aan geschonken en gewerkt heeft, lr'anneer
wij gekomen waren , in de grootste zwarigheden, ge-
ïareÍr en rampspoeden, zoo dat het scheen, dat onc
verderf en ondergang' nu gewisseliih gekomen \ras, ell
dat wii lvaren gebragt, in een geheel hulp en lade'
loc,zen-staat, door het groote geweld' vanonzemagtige
viianden , gelijk gebleken is, in dat benaauwde jaar
í672, en op andere tiiden roor en na ; o ! t',en heeft
de Heere , met Ziin eigen Goddelijke hand, het scheepje
van onzen staat gered en behouden, als het reeds aan

't zinken war. (lt) I)e Heere is Nederland, ook groote-
liiks goedgunstig geweest daarin, dat Hii de zuioere
ïVooítro;í en Goclsdiensl, nog zoo genadigtiik, onder
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ons bewaard en besche.*d ieeft , in dier voego, alr
het nog ten dezen dage, daar mede gelegen is. O ! wat
heeÍt de satan niet al, onbegriipeliike listen en geweld;
tegen 's Heeren waarheid en Godsdienst gesmeed, van
de Rernonstrantsehe troebelen af , tot nu toe ! Maar o,!
geloofd zii de Heere ! dc magtige Israëls , die tot hiorr
ioe, zoo krachtdadig, en door zoo vele aanbiddeliike
wonder-wegen, voor Ziine Heilige \Naarheid en Gods-
dienst gewaakt heeft ! en nietlegenstaande, des Lands
groote ongeregtigheid, al evenrvel Ziin kandelaar nog
niet, van Zljne plaats geweerd heeft. (4)'De lleere is
Nederland goedgunstig gcweest, nademaal Ilijdaar , tot
nog toe , Zíine inwoning, met Ziin Geest en genade,
in gehorrden heeft, hoezeer onze zonden Hem ook,
alreeds gedrongen hebben, om geheel van ons te wii-
ken ; .hii heeft nog Zijn volk , en ware kerk onder onsl
IIil heeft nog Zijne uitverkorenen in dit Land, alhoe-
wel in een zeer klein getal, die Hii nog van tiid tot
tiid , nu hier, dan daar kornt roepen cn bekeeren. 0 !

Góds hand is nog onder ons verhooqd ; Z'jn licht , Zijne
genade en Geest, is van ons noq niet geheel geweken,
(5) En om nict ver uit te weirlerr , \vegens dcn ver-
loopen tijd, de lleere is Nerlerland , tot op de zcn dag
toe, glrnstig Aeweest, in duizend, drri'r.nd bijzondere
bliiken van genade , waarmerle Hii ons steeds bezocht
heeft, en nog dagelijks bezoekt. (n,) O ! wat hee{ï
Hii niet al , onl'egritpeliik veel geduld en verdraag-
z,aamheid met ons geoefend ! - (ó) Wat heeft lJii
niet vele, ia tallooze zegeningcn èn rveldaden, aan
ons bewezeu , tot op dezen dag toe ! Wie zoude ze in
orde kunnen verhalen ? (c) Wat heeft Hij ons nog niet
gespaard, en gedurig Zí,ine oordeelerr en plagen,.riveder
van ons afgenomen-, die wij , door onze z.onden, €Íl rDB-
nigvuldige tergingen, waarmede wij Hern steedsgetergd
hebben, op onsgela<lenhadden. (./) O!hoe heeft Zi.ine,
genadige hand , ons tot hiertoe nog niet verschoond.
dat Hii ons nog niet ter verwoesting hee t overgege-
ven ! Hil heeft ons Lancl nu immers haast dcrtig jaien
lang, in een stille en geruste vrede laten lcverr, daar
in dien tijd, het schrikkeliik oorloqsvurrr, zoo vele an-
dere lanrlen en volkeren, de gclreelc wercld door, zoo
jammertijk bedorven en verw-oest hec,t, en dat nog
vcrder bltift doen , te dezen dage; Zijne harrd heeft
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offr nog onlang6, eene groote Yerlossing te weog ge-
bragt , mitsdien Hij Frankriiks gevreesde magt, in den
tegenwoordilen oorlog, zonder ons toedoeít, zoo zeet
verbroken , en deszelfs schrikkeliike heirlegers, als kaf
en stroo vernield heeft; en dus ons Land, van eenal-
lergrootst gevaar , voor ditrnaal wecler, zoo genadigliik
gertd en verlost heeft; want wat zoude er yan onzen
ítaat toch geworden ziin, intlien het maetige Frarrliriik,
onze oude, gevreestle viiand, ziine geweldadige en hoog-
moediee yoornemens, otntrent het vervallen huis van
Oosteirijk, eens hadde kunnen gelukkig ten uitvoer
brengen, en zich meester maken van de Spaansche Ne-
derlaàden , gelijk dit zekerlijk ziin voornarne doelwit
geweest is; o ! dan hadde hii ons immers in korte ja-
ien, qewisselijk den voet op den nek gezet, wantmen-
schelij-ker wijze, hadden wii ziine vreesselijke magt, dan
niet kunnen tegenstaan. - Maar, o ! de Heere heeft
voor onze behoudenis gelvaakt , en ons nog weder tot
hiertoe, uit de hand van dezen onzen grooten en trot-
schen viiand, en geveinsden vriend verlost, als een vo-
gel uit den strik des vogelvangers. (e) En eindeliik,
f,oe bliikt ook niet des lleeren goedgunstigheid tot ons
hierin, dat Hij nog heden , ' zoo vele middelen en po-
gingerr laat aanwenden tot onze en des ganschen Lands
Éehóudenis en bekeering ! O ! hoe groot Nederlands al-
gemeeÍr verval , rttr ook tocgertomen is, inkerh- enbur-
[er-staat; en hoe zcer wii onze zonden en goddeloos-
heden ooh al, voor Zijn aangezigt vcrmenigvuldigd heb-
ben ; Hi.i , de l{eere laat nogtans evenwel niet af , ons
nog den vrede, den zegen enhet leven aan tebieden,
en-de genadige vergeving en verlossing, van alle onze
zonden, hoe groot, hoe veel, en hoe langdurig dieook
zijn mogen, indien wij heden nog naar Zijne stem-
me hcoren willcn , en nog harteliik willig zijn, on-
r.e oude zonden-wegen, af te gaan en te verlaten ,

en ons met een opreqt en tyaar berouw, tot llern te
bekeeren. O ! wat laat de l{eere door Ziine getloulve
Dienaren en Gezanten , daartoe nog niet onophoudelijk'
dagelijks, in hei rnidtlcn van Nederlandarbeiden ! \Mat
rvorden cr zclís lrier irr de.:e plaats , nog rriet al vele
ernstige predicatiërt {edaanl en zoo vele andere mid-
delcn-<laartoc aangervend, en dat al gedurig en bii aan-
houdendheid ! O t lrocr laat de l{eere Nederland , Do5

83

rrlet nllo dugen tooroepen z bekeert u ! bekoert u ! wamt
ttilflrom zoudt atj steraen, o huis aon Nederlandg
tVnurom r.oudt gij in urve zonden rarnpzalig omkomen
€n vorgnnn ? .\[aarom zoude mijne hand , u allen to
t6men tc gclijk verwoesten en verderven ?

Och I r.ict dan eens de groote genade en barmhar-
,tighnirl (iods, die nog is hangende, over geheel Neder-
larrrl, eÍr over ons allen in het biizonder. (l) Och ! of
hot v&n onze blinde oogen eens gezien, en van ons
hnrtokros volk, eens regt gemerkt mogt worden ! eer
lret rlo lleere voor ons eens geheel duistêr zal maken.
(2) Och I of wii allen hier eens geheel weg mogten zin-
horr , in eene ootmoeclige en dankbare erkentenis, voor
roo 6roote genade en barmhartigheid Gods, rryer ons en ons
l,nnrl, tlat rvij hier , met den Profeet David mede eens,
Irr ocrro heilige verwondering en aanbidding des harten,
vorrr <lcn lleere mogten uitroepen en belijden: Gij zijt
Uw Lnnd gunstig geweest Heere / Gii hebt er duizend
on rnocr I onverdiende weldaden en genaden, tot op
rlnzon dag toe aan bewezen. O Heere ! het is enkel
uwo goedertierenheid, dat w{i niet vernield ziin, en
rlot Uwe barmhartigheden over ohs, nog geen einde
hobbon enz. (3) Q ! of rvij ons allen, door Gods genade ,

mot ccne diepe, hartelijke schaamte en berourv r over
onr.o zonclen en onrvaarrligheid, en die van het gan-
roho Land , voor den Heere rnogten beliiden, en be-
Le ruren hoe grootelijks wii Hem vertoornd, getergd en
vorrmaad hebben, door onze aanhoudende boosheid en
orrbokcerlijkheid I en hoe waardig wij, en alle de in-
wonors des Lands zouden zijn, dat de Heere Ziine
líunrt en genade , Zijn zegen en bescherming, geheel
vrÍl ons \Meg nam ; en dat Hii met ons handelde, even
alr rnet alle goddelooze landen en volkeren, die vol-
rtnrulig wcigeren. te hooren , naar de stemme des [Iee-
ron oÍrzes Gods ! (4) Och ! rniine lieve vrienden I mog-
torr wi.j nllen uu eens genadc hebben, om ons op het
rliopstc , yoor den Heere onzeÍr Gocl , den God der
;1nrin;hc aarde tc vernecleren ! Och I mogten rvii tot Ziine
grorrrlckroze genade en barmhartigheid , in het zoenbloed
vnlr (llrristus, eens ganschellik cnze toevlugt nemen,
orr llorrr oprcgt geloovig en ootmoedig smeeken, omde
5nrrrrrligc vcrgcving van alle onze , en des Lands hooe-
gnurrtlc r,on<lcn on ongeregtigheden I als mede , om rlerr
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Geest der ware bekeerlng ! dat de Heere dien, in onze

harten, en in het midden Yan ons Land, nog eens ge-

nadiglijk wildc uitstorten I want anders staat het zeker-

$k ïe-verwachten , dat de Heere liin".gott"t en genade

eáns haastig van ons , erl van ons Land zal wegnemen,

en geyen ons aan een aller rampzaligst eeuwig verderf
o"ei. Och t of wii allen oogen hadden, om het te zien!

Iletqeue er verder voor te stellen is , tot het groote werk
oor.", bekeering, wenschen w1i , met de hulpe G-ods te
doen, in de íamiddag ure. Laat ons nu den Heere
kortelijk, om Ziinen genadigen zegen, oYer ditgespro'
hen woord bidden I enz.

IIIDDAGS.PREDIKATIn.
L a K. XIX: 4l' en 42.

Vorr 41. En crls Hij nabíj de Slad ltwunt,, en de
Slad rag, ueende tii oaer haar.

Vcrr 42. Zeggertde : Och t oÍ g;J ook \ekendet , ook
sog itr deren uwen dag, hetgene, tot uwen vrede dient !
nàar nu is het uerïorgen aoor uwe oogen.

Hot ie een spreekwoord , dat onder ons zeer bekend
lr, waardoor men zegt: een blind mensch ris eenarm
tssnoch. Zoo immer iets waarachtigs gesproken kan
ïordorr geliefden ! is het dit. Onder alle ligchamelijke
plagen en bezoekirrgen, weet ik niet, dat er een be-
rlroofdor en ellendiger is, dan de blindheid. Laat ie-
nand nog zoo zeer aan het ligchaam bezocht worden,
mot ullerhande ziekten, kwalen en ongemakken , ÀeÍ
liohl is ltem noglans altijd zoet, en het ís zíjne oogen
joad, da zonne te aanschouwen, volgens Pred. XI : 7.
Ilii gcniet, door het gezigt zijner oogen nogtans, in
hot rnidden ziiner smarten, eenc ongeloofeliike aange-
Iranrhheid cn verkwikking. lVlaar is het, dat hem dit,
door cenig ongelukkig toeval komt te begeven ; dan wordt
hii , Íraor het ligchaam, de ongelukkigste mensch van
rlo wcrcld; dan wordt hij, in eene eeuwige donkerheid
orr rluisternis , geliik als gedornpeld en begraven, en hii
rnirt tlc alleraangenaamste verkwikking die er naar het
ligr:huum , op de wereld te vinden is. Het is daarom,
rlnt God, de Heere, onder de ligchamelijke kwalen,
rlear llij het volk van IsraëI, om hunne goddeloosheid
rnorlo bctlreigt te bezoeken, ook deblindheidtelt,I)eu-
tnr. XXVIII: 28 daar wil lezen: de Heere zal uslae,n
nat onzinnigheid em tnet blindheid, , en met' oerbaasd-
haid du hartcn. Doch wel voornameliik is de blind-
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