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der geloóvig aangrijpen, en ons op nieuw qplegteli.jt
daarin begeven; (6) Daartoe moest een iegelSh, zich
dan nu o-ok, opregtelijk zoeken to- beheeren; Yan

ziine zonden en 
-gorldeló;sheden, 

O ! Wrj moeten op

dËzen clag, met- Gods genade' 9IïtiS voornomen 
'

afstand ván de zonden tè doen. Wij moeten, in de

kracht van Christus, nlr een opregt besluit nemen '
teqen alle zonden; en arbeiden' van nu Yoortaan,
orË als een volk Gods, waardiglijk voor Hem te wan-
delen en te leven. ("1 Om t€ ziin die orol'íihen,
die ons alleen in God verblijden t 8Ír êatu oermnah
hebben, in ZiineWet. Rom.-VII' (ó) Om van lt "faan, niet dan geregtigheid te doen-, en in des Hee-
ron regten eri inzótti-ngen, te wandelen. (c) Ja ook ,

om deá Heere te gedenken, op Zfine wegen ; eÍr
IIem, in al ons doen en laten , altijd voor oogen te
ho'uden , on alzoo Ziiner steeds gedenkende met vreeze,
an eene heilige beving. (d) En eindelijk -wij moesten
roeken, altijd= op den Heere ' onzen God le wachtem,
óet eene stïne 'gebogenheid des harten, orider Ziine
oordeelen en kastiidingen : en wii moosten ons ver-
vertrouwen, van àUeiaÍtrekken, en het alleeuop den
Heere ltellen ; en alzoo steeds zoeken te leven, in do

nraktiik van dat woord des Profeets Micha, YII : 7,
fu;"; ih zal uitzien I naar.den Heere ; dk zal wach'
ten op den God mi'ins heils ; min God, zal mii hoo-

ren,
Ziet daar miine Vrienden ! dit zoude de eenige -en

reete weg ziinl tot onzer aller tiidelijke on eeuwige
beÍouclenls. Och I of de Heere hiertoe , ons allen te
zamen , en het volk van Nedcrland, met Zijnen Qeest,
uit der hoogte , heden mogte behulpzaam ziin ! dat
Hii nu de hemelen wilde scheuren / en tot ons, met
Z$nen Geest mogt nederhomen. O !- of wij Hem al-
lon, ten besluite, daarom regt vurig en ootmoedtg,

mogten bidden ! Àmeu.

BIDDAGS-PREDIKATIE.
OIT

n O lW. XI:26.

Gelójk geschreaen is, de Verlosser zal uit Sion
homen, em zal de goddeloosheden aifwenden oanJahob.

Het is een wonderlijk rvoord, dat de Heere, onzo
God heeft gesproken tot Ziin volk, en geloovige Kerk
hier op aarde : en fk za,l u m,ij ondertroltwen 'ín eeu-
uigheid. IIor. f I ' 18. Dat is : Ik zal een eeuwig
trouw-, of huweliiks-verbond met u maken, dat on-
verbrekeli.ik zal zíjn , en door alle eeuwen. heen zal
duren, en nooit zal eindigen. Dit heeft onze geze-
gende en dierbare Zaligmaker nog nader bevestigd,
met Ziin eigen mond hier op de aarde, toen Hij aldue
afscheid nam , vail Zline Kerk en geliefde bruid, b(i
Zijne glorierijke hemelvaart ; en ziet ! Ih ben met
ulieden, alle de da.gen , tot de ooleinding der wereld.
Matth. XXVIII : 20. - Als of Hij zeide: Ik ga nu
wel ligchamelijk naar den hemel, en zal daar voor-
taan ook altijd bliiven , tot den grooten dag, van do
weder oprigting aller dingen I nogtans zal ik daarom,
niet minder met mijne Godheidr genade, Majesteiten
Geest, attiid bij mline Kerh zijn, welke ik hier laat
op de wereld, eh zal bestendig aan haar verbonden
bliiven; Ik zal mijn geloovig volk, in eeuwigheid niet
begeven noch verlaten I bergen zullen w'iiken enz.
Jes. LIV: lO. O ! wat is dat niet, een wonderliik
dierbaar, en troostrijk woord! daarin alleen,ligttoch
al het heil , van de Kerk Gods, hier op aarcle. -Als zii slechts dit eone Goddelijke Woord , fh zol U
mdj ondertrouwen in eeuw,igheid, kw{jt was, dan
was zij alles kwijt; en dan zou de Satanwelrar,zijno
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heerschappii veder over alles uitbreiden. - Do armo
sterfeliike menschies, rigten ook trouw-verbonden, er1

huwe[ïks-accoordón of lerbindtenissen, met malkan'
deren 

'bp; 
"o 

ziet ! dan ziin zii veeltiids zoo verbliid, als

of zii áu voor altiid wel gcnoeg gelukkig waren; en
toch i een weinig tijds dáarna, dan komt de dood ,

en breekt die vasle verbonden , Yoor eeuwig aan stuk-
ken ; dan is al dat schoone goed, schieliik verdwee-
nen , als een rook en damp, die haast voorbiigaat.
lllaar, wat is dat onverbrekelijkc ' en onveranderliike
trou'lv-verbond, van Christus met Ziine Kerk , en met
een ieder opregt geloovige, dan niet onëilrdig dier'
barer en zaliger-! w:ant daÍ lnidt aldus : en fk' zal een

oerbond des óredes met hen rnalsen ; het zal een eeu'

wis oerbond met hen z'iin ; en ih zal mi'in heilig-
doïn, 'dn het mddden oan hem zetten , tot in- eeuwig'
hedd.. Ezech. XXXWI: 26. De grond van deze zaak,

is Gods onveranderliik wezen, en dat Hii tot ons zegt:

fh, de Heere usorde niet oeranderd, da'orom-zdjt
sii', o kind,eren Johobs niet aerleerd. M'al. III: 6.
Ëí a"t de Heere Jezus Christus, ook over ons uit-
roept: Ih ben dood geweest, en ziet ! fk ben leoen'
dis-, in alle eeuwigheid. Openb. l: 18. DatdeKerk,
ei alle ware geloovigen, nu getrouwd en vast ver-
bonden zijn, aàn den eeuwigen God, en aan Ziin-en

eeuwigen 
-Zoon 

Jezrrs Christus, die gisteren en heden

dezelide is, em in der eeuutigheid. Hebr. XIII : I'
dat -maakt hen alle te zamen, nu ook eeuwigliik,
Ziin wiif en bruid te "iin, zonder ooit weder van
HËm gËscheiden te worden, volgens hetgene d,e 7'a-

Usmakór, yan hen allen gezcgd heeft, eneeniegeldih
díe leeft, en in m'ii gelooft, zal niet steroe'n i'n der
eeuwigheid. Joh. XI: 26'

Noàtans ueemt dit alles niet weg, dat de Heere,
aan ónig gedeelte van Ziin volk en Kerk, om hunne
zonden àn- trouwloosheid, niet wel eens Yoor eenen

tiid, een scheidbrief zoude geven; eYen als een man,

dïe ziin overspelig wiif , voor eenen tijd, uit zijn huis
zet; df die hàar èlders opsluit, zonder eenige omgang
ooÁ semeenschap met 

- haar te houden , tot dat z[i

""o 
*ïu, berouw krijgt , zich verbetert, en haren

vertoornden man te vóet valt I als wanneer hii haar,

dan ook wederoh, in genade ontvangt en aaueemt'
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Dat ds Heere, do allerhoogsts God, op diezotfdn
wiize , ook wel handclt, met Ziin volk en Kerh hier
op aarde , 'waaraan IIii zich , door een eeuwig en onó
verbrekeliik trouwverbond, vastgemaakt en mede ver-
eenigd heeft, zulks zal ons het Joodsche volk , zeer
klaar en leverrdig leeren, door hun allerongelukkigst
voorbeeld ; geliik wij dan, om tot eene regte en gron-
digc verklaring, van onzen Tekst te komen, dit hier
eerst eens, vat nader dienen aan te wiizen; wafrtvan
hunne afsnliding en verwerping, door toedoen van
hunne ongeloovigheid en ongehoorzaamheid; en vaÍ
der Heidenen opneming in hunne plaats, zoo ook van
hunne weder aanneming, in den laatsten tijd, als de
volheid der lleidenen eerst zal ingegaan zijn, han-
delt de Apostel in dit, ons uitmuntend Tekst Kapittel

Ile Joden dan, ziin het eerste, en aloude volk des
Heeren; zij ziin eerst aan God plegtig getrourvd en
verbonden , op den berg Sinaï, in de woestiin van
Arabiën, nadat de grond, van dat eeuwige huwe-
l[jks-verbond , reeds lang te voren, al vast gelegd
was, in dat verbond , dat God met hunnen Vader
Abrah.am, en met ziinen zade, had opgerigt. Ja, al
ïroeger zelfs, in het verbond met Noach,, en in het
paradijs-verbond met Adam, en met de eerste stam-
vaders, van de heilige linie, of van het heilige vrou-
wezaad. dat van het onheilige slangezaad wierd
afgescheiden, en ook alt{id geheel afgescheiden is ge-
bleven, tot op den dood, yan onzen Heere Jezus
Christus, waardoor die middel-muur der afscheiding ,
toen is omyergelyorpen: zoodat de Joden dan eigen-
lijk , dat ware volk van God ziin , dat- aan Hem ge-
tiouwd geweest is , van het Paradiis af aan; rraarom
zij dan ook , de getrouwde , doch de Ileidenen de
eànao*" geheeten worden, die voor den dood van
Christus, geen deel of eigendom aan God hadden
Jes. LIV: 1. Ziet nu Gods ontzaggeliike en heilige
\tregen mel dit volk ook eens in ! Wanneer zii de
maàt hunner zonden, (waarvan wij , in het voor-mid-
daguur gebandeld hebben ,) nu -eindellik vervuld -had-
den , zoo verwoestte en roeide de Heere, God der
heirscharen, eerst het koningrijk van fsraël.uit,door
dc Assyriërs, en wierp daarna ook Juda, of het
JoodschL volk buiten Ziln huis, zond hen verre van
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zich wegr in de Bab[ilonische gevangenis, liet hun.
Land 'en- staat ' hun etad en tempel en alles , -gansch
deerliik vernieten en verderven, door de C!alde-gn-'

Dit" vreesselijke wraak-oordeel van God, vanNebu-
Ladnezars "ttJt" 

inneming van Jeruzalem afgerekend,
heeft een tiid van zeveátig jaren.Jang.geduurd, en

de stad Jeruzalem heeit twee en vili'tig jaren, als een

verw'oeste stad , in hare puinhooPen begraven gelegen'
'I)oor deze scherpe tuchtigingen, wierden de trotsche
Íarten der Jodón, einde"lijÈ zoodanig gebroken, dat
zii zich nu , zeer diep ' voor den Heere ltunnen God
rËrnederden, bekennànde hunne zonden en verdiende

Itraf, en' daarover berouw hebbende. Daarop-heeft
God , gedachtig z(inde aan het eeuwig t.Tl9l$, d1l
Hii me-t dit Vólk -gemaakt had, hen genadigliik ' uit
di eevaneenis van-Babet weder verlost, doordehand
.n"rr" Cor"ï of Cijrus , den Koning der Persen ; heeft
hen weder gezonden in hun Laud, en hecft ltunnen
verwoesten itaat, stad en tempel weder altemaal la-
ten oprigten , onder het bestuur van Esra, Nehemiat

'Zerub-aból en arrdere kloeke hoofden en leidslieden'
Nu woonden zij weder als voorheen, bij God in Zljn
huis I waren wóder met. Hem verzoend, en hun staat
is toen, tusschen dc 500 en 600 jaren, ook alzoo be-
vestigd gebleven. Doch , dewijl zii 'alras weder, te-
gen ten- Heere hunnen God begonnen te zondigen-'
Ë" dat gedurig op nieuw , ?'oo ziin zii' g"qyl"gg.e
dien tiid , dan ook met menig zrvaar en schrikkelgtr
oordee[ van Hem gestraft, Nogtans wierd hun staat'
door en onder'dat álles , in dgn grond 

' steeds*hoe langer
hoe erger en slimmer I zoodàt 

'zii . voor een nieul'
en nog veel zwaarder verderf en verwoesting' allengs-
Lens ïeder bereid vierden. Ten laatsten vervulde
de Heere God aan hun , Ziine groote belofte, en zond
hun den lllessias in het vtee.ctt ' onzen gezegenden

Heere en Zaligmaher Christus; die vond hen toen
in het hoogstiverval en verdorvenheid, .Llti maaLte
zich aan hun bekend, door Ziine Goddelijke leer-en
wonderwerken, dat Hil hun ifeer, lïlessias en Ver-
losser, en de eeuwige Zone Gods was; Hii arbeidde
alzins, om hen in ftem te doen gelooven; maar zii
waren nu zoo diep blind , en geheel bedorven, dat
zrj Hem niet hebben willen hooren, noch. aannemen;
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maar Hem , als een Verleider en valsche Mocciac,
hebben gekruist; waarna zii ook , Ziinen Eeiligcn
Geest, idien Hii hun, van Zijnen Hemel zond, }e-
neyens- Zijn Eoangelie hebben ver\r'orpen en bespot,
en zich,.met alle magt, tegen de oprigting en-uit-
breiding van Ziin Koningrijk in de wereld, vijandig
hebben aangekant enz. Dit nu was de schrikkeliikè
hoogte, van der Joden snoode goddeloosheid,tegen den
Ileere , hunnen God, waardooruii Ziinen heiligen
toorn, zoo zeer tegen zich ontsloken, en braudende
gemaakt hebben, dat die, na het zwaarste oordeel,
van langer dan zeventien eeuwen, waaronder zii nu
reeds gelegen hebben, nog geenzins heelt kunnenuit-
gebluscht , noch eenigzins verzoentl worden. Van dien
tiid en ure af aan , dat zii den Heere der heerliihheid,
alzoo verworpen en gekruist hebben enz, heeft God
hunnen staat, omtrent 40 jaren I zoo nog gelaten ,
ten einde Hii inmiddels, gelegenheid zoude hebben,
om dat overbliifsel, naar de verkiezing Zijnergenade,
hetgeen nog onder hen 'was, door den dienst der
Apostelen, rrit hun midden te roepen, en te vergade-
rèn , tot het Christelijke geloof , en hen alzoo l"ot een
Iigchaam of kerk te vereenigen, met de Heidenen:
lll,aar, zoo dra dit geschied was , heeft de Heere God,
het ongehoorzame' en ongeloovi$e Joodsche volk, even
als een ontrouw, overspelig wiif , andermaal uít Zijn
huis verstooten, en heeft ziph geheel van haar ge-
scheiden., latende haren staat, stad en tempel, ten
eenemaal , door de Romeinèn verwoesten, rryaarna
Hii, dit .volk als ballingen , van voor Ziin aangezigt
heeft verstrooid en weggedreven, over den geheelen
aardbodem , om neveni- IsraëI, of de tien stàmmen ,
die reeds lang te voren verstrooid waren over den
aardbodem, en nooit v'eder in hun Land hersteld ziin
gervorden, in de uiterste ellende en versmaadheid,
nu voortaan te leven, onder de lleidenen, zonder
God of ware Godsdienst I daarentegen, heeft IIii de
Heidenen, die voor dezen Zifn volknietwaren, maar
die aan den duivel getrouwd rvaren, van dien tiid
af , in de plaats der Joden, tot Zíjn volk aangeno-
men, en heeft dat eeurvig trouw-verbond, nu ook
met hen opgerigt , en Zíjn heiligdom, voor eeuwig
onder hen gesteld. Onder hen heeft OoU "ïb in den
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tiid des Nieuwen Testaments Zijne kerk; onder heu
woont [Iii nu, in Geest en in waarheid , daar Hii toah
onder cle Joden, rnaar in de letter en in de schadu-
wen, te ïoren gervooncl hatl. Ile ïïeidenen zijn nu ,
door dc groote genede r vfln het bloed en den Geest
varr Christrrs, in de heerliike erlenis, dcs Evangeliums
ingetreden , dewelke de .Iocielr , door hunne ongeloo-
righeid versnraad hebben; zii hebbcn nu alles verkre-
gen wat God belootd hatl rr'oor de Profeten onder
het Qude Testamerrt ; en de Joden , die Cods natuur-
lijk en oude volk ziin, hebben helaas nrr Christus,
den Geest en den Vacler, het heiligdom , clen hemel,
en alles al te rnaal verlorcn, tloor hunne eigene on-
geloovigheid eu ongehoorzaanrheid. En dr:ze is de
groote, ert heerlijke verborgeriheir! , rniine Vrienden !
welke Paulus hier den HeiCenen leert, in dit ond
Tekst Kapittel , dat zeker'lijk een van de gewigtigste
hoofdstukken is, van den qanschcn bilbel.

Doch, wat nrr wiiders c)e rarnpzalige Joderr belangt,
tvaaronder wii de vcrstrooidc fsrnëlicten cian ook [e-
durig mede insluiten en verstaan ais gezamerrliik het
oude en naturrrlijke volk van God uitrnakerrde, dat
Hii, in het laatste der dagen, in Ziirr verbond eens
veder zal herstellc.rr; dit volli heeft nu alree<ls langer
clan zeventien hontlerrl jaren , geliik rii reerls g"r""gd
hebben , onder dat gansch ?.\,vaar oordeel , van dén
tleiligen God gelegen, en nog bl;jíï Ziin toorn tegen
hen brandcn , als een vllur I alhirervcl zij claarvan niet
ganschelijk verteerd en verslonden rvorden, ev€fl Zoo
weinig als tocn zij-in.rlen gloeijenden oven vanEsyp-
ten lvareu; rvant dit is noq heden, dc groote enÍie-i-
1i3e lerborgcrrlreid , van rlen È,randenden- braambosch,
t elke God aan lloz.es vcrloonrl heeit, aan den berE
Ïioreb. En wat is hiervari toch nu anders cle reden]
tlln tlat ecuvrige lrourv-verbond, dat God met hun
brnraaht hceít, toen Ce lleirlcncn nog Zijn volk niet
wcrcÍr i' Lioc! <iraagt iren lirr lrog, in hr-rnnen ellendi-
gen en ver\4'orpen staat, irllcen door het woord Zij-
ier kracht , <!at }iij ,_ in rlc or:de rlagen , tot hun gË-
sproken heeÍt zeggenric : cn ih zul tí nrf oncleNrZu-
u;en in eeuwigheirl. Ilii gezegend rvoorrl , hou<lt de
ongelukkige Joodsche natie, dan nlr nog staande op
dc rverelrl , r'n rle íleere lnept ncg dagelijks tot hun-,
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ofschoon zij het nu geenszins hooren ; fh de lfeere
word niet aeranderd, ;daalom ";jt Sij , o hdnderen
fakobs ! niet aerteerd. Uit kràchi -van dit heilia
\ryoord, blijven zii dan ook nog heden, in hunnef,
verwoesten en verlaten staat, order deÍIeidenen, dat
ware en getroulvde volk van God, dat zaad van den
uitverkoren Abraharn; hier voor rnoeten zij van ons,
Heidencn , die nu in- hun geestelijk erf<lJel wonen,
alleen door Gods genade , dán nu 

"ook 
zekerliit er_

kend, en onveranderliik altiid gchouden rvordcrï. En
ziet ! dit is het nog .niet allès ; maar dewiil de Jodennl log Gods volk zijn, en yoor eeuwig Ë[;our, , ,oo
zal hunne droevige- verstooting e" oeríerping, hoe.
lang. die reecls geduurd rnogtó hebben, à Jok oos
verdcr dur.en mcgt , 

. 
toch eindeliik ccns wederom ophouï

den; Gods grimrnigc toorn ial niet eeuwiq oË h"o
rusten , maar slechts nog een bepaalden ttid," toï zoo_
lang narnelíik, dat de..gansche volheid der'Ileidenen,
eerst zal in gegaan zijn ; hier naar wacht hunne Ee-
rradige herstelling en verzoeÍring met God, ,ro .fu"
allee'; het ganschc rritverkoren-heidendorn moet eerst
-vo9r hen z.ijn ingegaan, orl te \ponen in Gods
huis , en binnen Zijne muren; het Evangelie ,ooui oo
e,ersj, .over de gansche wereld verkondigd ziin, enalle
de heirscharen der lleidenen, moeten-eurrï tot Chris-
tus huqnen Ileiland bekeerd ziin, en Hem, door het
S.elool a€ngenom-en hebben. En ziet t. zoo aanstonds,
als dc laatste l{eidenerr zullen ingegaan zijn , "r, u.
geen. meer llcidenen geroepen , nócË bekeïrd zullen
worden , dan zal de Hcere niet langer wachten, om
Zijne.genadige,, en almagtige hand ícder te leggen,
aan.de zaligc bekcering en h_crstelling, van Ziiriàudá
Joodsche volk. {)! daÀ zal JehovahGod, *"ïgrooi"
c.n. r'onderli.jke- kracht, daaraan gaan werken", oa
Ziju oude Joodsche-overspelig wijfl dat u,, ,oo laïe
geheel van IIem vervreerrul r en gescheiden g"*"urï
is, eens weder te huis tc halen, of, cene heiliEË *iir"-
door Zijn ïï oord en Geest , cn hair clan voor"ee"S;r'
li.i g"* te doen wonen , zonder'zich ooit weder, o-uï
haar te scheiden, of haar van zich te laten scheiden.
I)eze voorname waarheid, aan welker ."gtu k"nni,
en gelooï, de Christen-kerk gansch "."t Ë"t"e.n ir..
begint de Àpostel hier te lceràn vere ZB , i""ii-- 

"1,í23'
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zii. zegt hii daar van de ongeloovige en verlvorpene

lí,ir" ," inái"n zij in het oigeloof niet .bliioen, 'Yl'
ien inseënt utordí, ; want G7d is magtig , hen weder
in te"enlen Ja, hii toont vers 24, dat die weder-
aanneming en bekeerlng, van-het Joo-dsche- volk op
iiin tiid . ïoot clen almagtigen Go:l' veel mir'der moeite
rlt 

"iin 
. dor, t-Iem dei líeidcnen bckeering r €rl ro€-

ping 'ïot het Evangelie , vvel geweest i1, 
-e-n 

nog is en

i,rilit, naardien dó Heidenen, eerst hebben moeten

afreehourren wtrden, uit den ol'{Íboom' die aan na-
íuïe witdis; en dan nog wiiders, tegennature dn'

eeënt worden, in den goeden olijfboom,' daar toch
ïe Joden , die natuurliike takken ziin, aeelmeer -en
qernakkelijker, in hun-eigen olii.fboont' ' weder zullen
Ëorrt"r, ingeent wordenl - Hiérop gaat de Apostel
à""" .ouutË"id, dan noq nader openleggen en beves-

iin"rr, niet slechts als iene waarheid, die mogeliik
rf; liut voor (iod is om te doen; maar ook , als eene

waarËeid , welkc gewis en zeker bii den Heere i-s,

en ook vastelijk bii ÍIem besloten. \ff^{ , alzoo spreeht

Àii o"tt 25 , án in het begin van ons Tekstvers z want
iË uíl niet broeders ! daí u deze aerborgenheid on-

iekend zij ; opdat g'{ niet Yi9 z;it bii u zeloe., dat
i" aerhárdiig ,o1oí ""o 

deel otser fsraë.| gehomem
,i,s, tot dat le t:olheid der Heidenen zal ingegaam

ziin, en alzoo zal geheel fsraël zalig uorden' - . -"Doch eene zoo -groote en hoogwigtige waarheid '
beiviist de Apostel 

-nu 
"eer 

klaarliiL uit Gods eigen

'\Noó.d . "tt "it de gewisse en zekere beloft-en,- Yln
r:lat eeuwiqe trouw-veibond, dat Hif met het Joodsche

oott s"*áakt had ,, zeggende daartoe, zelfs in onzen

tlt.t ï au Verloiser i"t "tt Sion kome? t on zal de

;'nia"toott eclen o'fuenden uan Ja'kob, - Langs dezen

ï"*, zal het ongelukkige Jooclsche Volk, inhetlaat-
*t"'d", dagen, áa de 

"álkomene-ingang' 
van al het

Heidensche"Volk , dan eens zekerlijk, en zonder eeni-

sen tlvrifel , tot den Heere hunnen God , weder be-

Í""td , en tegeliik met de lleidenen, in eene Kerk ,

"" 
tot' een ligóhíam vergaderd worden; d9 groote Heere

á" Messias, 
'de getrouie Heer en Bruidegorn , en de

alrnagtige Verlosíer van Ziine-Kerk , ,zal dan- in gena-

de , íu[ eens weder , tot dft -Ziin oude verlaten volk
komen," en dat werk dan zelve aarr hun doen'
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Nlaar , waartoe tooh stelt de Apostel , deze tanooho
waarheid, van der Joden afsniiding en wederinëntint
hier nu alzoo aan de l{eidenen Yoor ? - Welk bii-
zonder doelwit of oogmerk, heeft hii toch daarnrede?

Anders niet geliefden ! wat de vooruame hoofdzaak
betreft , dan o- de Heidenen, hoedanigen rvii ook al-
len , van nature ziin, wel degellik in te scherpel, 9l
met kracht, op ieders gemoed te drukkcn dat,dewiil
zii nu, Toor Gods heilig, geloovig en gehoorzaam volk,
uït loutere gcnade waren aangenomc'n , in plaats van
de Joden , zij nu f an, i_n allen gcval , hadden te let-
ten en toe te zien , dat zii zich, als een zoodanig
heilig volk , in eenen waren ootmoetl en dankbaarhcid,
ook -altiid voor den lleere mogten gedragen ; -9n 

d-1t

zij zich'ioch biizonder mop;ten- rvachten. voor diezelf-
d; zonde van ongeloovigheid en ongehoorzaambeid,
'waarom God alleen de Joden verstooten en zoo zwaar

en schrikkeli.ik gestraft had; want indien die heilige
Gotl , aldus 

'gesÍreng gehandeld had met cle Joden,
die Zijn natuurliik volL waren, van het Parad{is-.af
aan, iioeveel mèer zoude lJ{i dan niet, Sestrengeliik
handelen met hen, Heidenen, die toch van trature
Zijn volk niet lyaren, indien - 

zii zich ook, aan die
,"ifd" zonden en goddeloosheden van het Joodsche

volh schuldig maa[ten' - En zoo ope-nt de Apostel
hier dan de ioorname grond , waartrit de gansche ver-
pligting, van de tegeirwoordige Christerrkerk , die uit
àe"Heídenen ,,er"aÀel<l is, nirodzaheliik vloeit en af-

komt ; namellik, dat zii geesteliik getrouwcl ert vcr-
bqnden zijn , áan een zoo tt"!!ig, cn-geduchten G.od ,

die Ziin"eigen natuurliik Wiif en Volk, de Joden,
wuur-ád* Èii zelfs, bij de vier duizend jaren achter-
een, huis gehouden , en bii haar -gewoond- 

had' Tog-
tans, o- -h"r" zonden err ongehoorzaamheid ' alzoo

had verworpen en verstooten, en n-tr in hare plaats

de Heideneï had gesteld ' om een beter, gelooviger
en gehoorzamer volÉ aan hun te hebben' - O ! dit
alles" raakt dan nu ook ons. - Gave de lleere, dat

het van ons allen, maar regt ingezien en verstaan

mogt worden ! wat ging er dán , óp dezen bededag,
nieï wel een helder li*chí des Geestès over ons op !

lnmiddels ligt er , voor ons lleidenen 
' gof .nbg ee;n9

andere, zeer 
'gowigtige Goddellike waarheid, in dat
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heilig woord, van onzen Tekst opgesloten; waarorn rrii
deze stoffe nu wel meest eÍr voornamelijk , tot onze
overweging hebben rnoeten nelner, ten einde daaruit,
eenige opwekkende vennaningen en bestieringen af te
leiden, voor een ieder oÍrzer, tot bevorCering van dat
groote werk , der warc hoetc en bekeering, waartoe
wti, allen te zarnen, van den hoogcn God , nu zoo
plegtig, op dezen dag, geroepen en aangemaand wor-
den. Doch, l'/ii zullen nog eerst eens korteliik,
deze drie zaken van den Tckst overrvegen; (l) hoe de
heilige Apostel Paulus , die genadige bekeering, en
weder aannerning des JooCschen Yolks, in het laatste
der dagen, hier ter neder stelt, als eene gewisse 'waar-
heid , welke Hii afleidt , trit Gods cigen \Voord, en on-
veranderliike belofte , zeggende : geltjk geschreoen is.
(2) Den gezegenden autheur of werkmeester, van dit
groote werk, die hetzelve clan zal uitvoeren: deTer"-
losser zal uít Zion. korrren. (3) De rvijze, hoe dít
werk 1'an llern zal uitgevoerd worden , Hij zal de
goddeloosheden aifwenden aan Jakob, lViizullen deze
drie dingen, nu rnaar alleen , door eene korte , zake-
lijke verklaring, een weinig nacler ophelderen, eÍr er
dan vcrder, met, Gods genadigen zegen, er ons eigen
nul en gebruik van tracl:ten te maken.

o, De Apostel lrier handelende , als een Leeraar
der Ileidcnen , acht het noodig, tot rneerrlere verster-
king huns geloofs , htrn die qroote rvaarheid , van der
Joden weder aannemins en hcrstclling in {iocls verbond
op het einde der rnereltl, rrit Gods eigen Woord en
beloften , wel klaallijk te bcvcstigen I en daarom, zoo
dra hee!'t hii huu de waar'Lreicl zelve , hoe g'eheel fs-
raël dan alzoo zal zolig ulot"tien,, nieteerstgenoemd
en voorgesteld; ol' :rictl !ri! wiist hen clan ook aan-
stonds, tot de fïeilige Schrii't, waarin Goci die ]yaar-
heicl , aldus zelve geopenbaard, cn aan fsraël beloo[d
heeft, als hif zegt.: g'elijh gesclrreten is; le weten,
door ingeving van clcn Íïeiligen íigss1, in .le schrif-
ten des Ouden Testaments I daarin, rvil de Apostel
zcggen, liggen dczetr aangaande Gocls klare en rrit-
drukkelijke beloftr:n, deu'eiken IIii oudtijds, door de
Profeten., reeds gcdaan heeí't, aan het Joodsche Volk;
het staat in dat heilig woord der Profeten, wel dui-
delijh geschreuen, en wij kunnen het daaruit, met
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onze eigen oogen zien en lezen; en dan laat hiidaar-
op, diC GodCelifke waarheid zelve volgcn. - Doch
niemand n'roct rneeilctl , alsof de Apostci hier maar
slechts, eene enkclc plaats uit het pr.'fctisch rvoord
aanhaalde, rvaarirr juist die r','aarircirl , tl'tct cven die
zelfde lvoordezr, punctuëel zoo gescbrevcn zorrde staan,
gelijk die hier \rorden voorgesteld ; neen ; rnaar dit is
er van Ce zaak: God heei't i]e;.en aangaancle , door
den rnond V'ijvcr heilige Frofeten, nterrigvulCigc toe-
zeggingen en bcioften geCaan aan itet Joodsctre volk,
dat Zi.jn verbonrl mct hutt, cen eeu'.viq en onveratl-
derlijk verboncl z.ou<lc ziin, en dat <iaarorn hun Ver-
losser , de l\'lessias eens wcilcr tot hen zoutle liotncn ,

voor het eincle der u'ereid, o;u hen van hunne groote,
en langrlurige alwijliingeÍr eens gcrre:iiqiiih, tvederorn
te bekeeren en tot het verbond hrutrter vacieren terug
te brengen. En van alle die gc":r'issc , Coddehjke be-
loftenissen , stelt de Apostel nu hicr, cicn ]rooÍdzake-
lijken inhoud en zin voor , doch r"rclhe hiiwel biizon-
der haalt, uit tu'ee voorÍrorllo bcioiten, riie (iod aan-
gaande deze zaak getlaan heefit , cloor r.len Profeet Je-
áaïas , en die woordclilk het naast overeen hornen met
de aanhaline, die dc Àpostel hier doct. l)c eerste
vinden wii Kap. LIK: ?0 al'oraar hetuitl-r.etgansche
verband van zalicn , rvcl kiaarliik blilht, dat tle Fro-
feet bepaaid hanrielt, van clie' heiiecring der Joden ,

welke eerst geschicdcn zourle, i;t hct laatste der da-
gen, en voor het e inrle der rvereltl. Aldaar clret God
áan ht,n dalr , deze <lieibarc bcloftc : cn, rln,ar zal een

Vcrlosser tot Zion lcottten; nantelij!:. {oL,r dic, die
zich belaeeren ' '!)un. clc aterí'rctíine'en i;t J:t/t.cb, spreckt
de tTeere. Flicr zicn tvrj darr ircl ccrstc tlocl vair de
belofte 1 te rvett:n , l', h,o:nst dos rirer'ïcsscr:; toí Zioit,,
of. wit Zion, gtli!h hier strrat, irir:t toolr irt tiengrond
en in het wezen dcr zaak hcizelfitlc is ,) teu einde
Jakob eens rireder tot God tu 5rg11r1en elt te beliecrcn.
De an<lere bclofte kcint voor Ï{ap. l{f V{I: $ alwaar
dc llccre z.cgt.: lu'at"otn zoi t:Í'ttru'doc" dc o)yerryíig-
heid Ju,lrobs z,e r'zaend wortlen,; cn' li! is de g'a.nsclte
arucltt, rlat ÍIij deszelfs :ott'den, zrtl tue,Srloen. Dit
komt hicr voor als cenc vaste , crr altiid durclde toe-
zegging des-llccrcrr, dic staau z.outlc Lrliivcn voor Ja-
kob of ltct Joodsche volk, in alle tijden elr Geuwcn
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der wereld. En zoo drukt dit woord, dan ooh het
andere deel van dez.e belofte, of Evangelie waarheid
uit, dat de Yerlosser alzoo eens weder lot, of uit
Zion komencle, als dan Ja.kobs zonden zoude wegdoen,
of de goddeloosheden afwenden aan Jakob, dat we-
zenlijk hetzelfde is in de zaak, ol'schoon de -woorden door
de oierbrenging. van het hebreeuwsch in het grieksch
ook al een weinig mogen verschillen; rvaarbii men
dan ook nog bijzonder kan voegen de belofte, van dat
nieuwe en èeorvige verbond, dat God bii den profeet
Jeremias belooft , met lret Joodsehe volk , na dezen
te zullen maken, na de vernietiging van het gebroken
schaduwachtige verborrd des Outlen Testaments I en
in welk nieuw en beter verbond dit ook voorkomt,
als eene vaste en onveranderlijke conditie van Gods
zijde, dal Hij hunne ongeregtighelen zal aergeu_e_n,

"á 
huon" zonden niet meer gedenhen Jerem, XXXI:

34, hetwelk al weder hetzelÍde is , als de goddeloos'
heden af te uenden 1)c0m Jakob, geliik het--hie-r van
den Apostel genoemd wordt; - en zoo blijkr tlan nu
klaar,-alleen uit deze rveinige plaatsen, dat deze ge-
wigtige waarheid ' van der Joden bekee-ring,, in het
Iaalsté der dagen, alzins rust op het Goddcliik gezag
of autoriteit varr de profetische schriften des Ouden
Testaments en van de onveranderliike beloften des Ver-
bonds, op welke grond wii dezelve dan ook ,' als eene
allerzekerste waarheid van God , moeten gelooven, zon-
der eenige twiifeling, en die rnet een ootmoedig ver-
langen dès Geestes, steeds moeten te gemoet zien_,

en êod daarom crnstig , zonder ophouden moeten bid-
den.

b. \Nat nu deze groote zaak zelve betreft , hier irr
ontmoeten wii eerst de auteur of werkrneester, van
dit gezegend werk , die het zelvc zal verrigten en uit-
voeren; deze zal geen mensctr of Engel , uit den he-
mel; maar de Heere God zelve zijn' en wel in het
biizonder de Zone Gods, de lïlessias ' onzen Heere
JËr,rs Christus ' want van Hent is het, dat alhier ge-
zegd wordt t de Terlosser zal uit Zion laomen; af ,
zoó als het profctisch woord het uitdrukt, tot Zion.
De eeuwige Yader hee[t den ]ïlessias, Zijnen Zoon,
aan de uitverkorene kelk, tot haren Verlosser ge-
schonkcn, al aanstonds van heu Paradiis af aan, bii
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de aller eerste oprigting van Ziin verborri"l, met onze
voor-ouderen, daar noemde Hii. IIem het Yrowwe-
Zaad,' en daarna heeft IIii Hem, den Verlosser ge-
heeten, en Hii heeft den ganschen Persoon , het ambt
en werk. en de heerlljke deugden en hoedaàighe-
den van Christus, al te rnaal zeer levendig en duide-
lijk afgebeeld, doorde schaduwachtigerilet, van deGo-
e/s of Terlossers onder Israël; doch in welke dingen
wti ons, om de kortheiddestijds, nu niet kunnen
inlaten; het moet ons hier rnaar alleen genoeg ziin,
het daar roor zekerlilk te houden, dat de eeuwige
Lone Gods, onzen Heere Jezus Christus, door de
aanstelling en verórdinering Zlins Vaders, in
den eeuwigen Yrede-Raad, en door de Goddelijke
kracht en werking Ziins }leiligen Geestes, de groote
Verlosser en lIeiland, Floofd en Koning, Man en
Bruidegom , Zijner uitverkoren kerk is en van ieder
tvaar, geloorig lidmaat derzelve in het bijzonrler en
dat in alle tijden en eeuwen der wereld, vanhetbe-
giu tot aan het einde. - Doch, wii ruoeten, maar
regt gelooven en verstaan, dat H[i komt van den Va-
der en dat Hii werkt door den Heiligen Geest, ten
einde wij met ons geloof , dan altiid mogen berusten,
op den drie-eenigen God, die altijd woont in Chris-
tus, als onzen Verlosser en Middelaar. - \Mat kon-
nen hier nu, niet al heerliihe dingen gez.egd en aan-
gehaald worden, van dezen gezegenden Yerlosser ;
èn hoe wonderlijk IIij Ziine kerk alreeds behouclen
en verlost heeft, tot nu toe , en haar ook nog wii-
ders, zal bliiven behouden en verlossen, tot den ein-
de toe! (1) Hii heeft haar verlost, bii de eerste ver-
breking van het werk-verbond, in het Paradiis, en
hee{t haar staande gehouden en beu'aard, tot den
zond-vloed toe. - (2) Hij heeft haar verlost, in den
Zond-vloed zelÍ's, door middel van de Ark , toen de
geheele wereld moest vergaan om hare góddeloos-
heid. - (3) IIii heeft Abraham verlost, uit de afgo-
derij, en heeft hem gesteld , tot een Vader van vele
volkeren. - 

(41 Hii heeft Zijn volk fsraël, uit het
diensthuis van Egypteland verlost, door Mozes en Aáron,
en heeft het vlak door de roode r.ee, eerst ge-
leid in de woestiin, en daarna in het land Kanaán ,
getiik Hli aanAbrahambcloofdhad. - (5) Hierheefi
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Í{ii hen ook dikwiils geholpen en verlost, uitdehand
h,inner vijanden, ert uit de Srootste ellenden €o z\tra-

righeden. 
' 
- (6) Ooh. heeft trIii_ hen verlost uit de

Bábijlonische gevangenis, en lieeft hen rveder ' Yoor

""r.óh"id*t 
eóuweti hersteld in hun land, geliik wii

te voren gez.ien hebben. --(7) ila.ar opheelt Hii ein-
deliik , me1 Zilne komst in het vleesch, en door Zii-
nen dood , Zijne gansche kerk verlost, uit de magt
der zonde, en yAn <len toorn Gods; van den satan ert

de eeuwige verdoeinerris , welke cle, groote -en voor-
name groád der verlossirlg geweest is, ten behoude-
nis van"Zijne gattsche kerk.,- (3) Toen heeft IIí.d"
Heidenen'geróepen en verlost, uit het riih van des

duivels blindheid en afgoderii' geliik mede dat over-
bliifsel, naar de verkiezing der genarle, uit de Joden;
eriheeft aldus Zi.ine kerk toen opgerigt, uit.Íoden en
Heirlenen zamen, die twee in een lígchaam vergade-
rende, door het bloed Ziins hruises. - (ii) Hierna
heeft IIii Ziine kcrh verlost , uit de tien zware hei-
densche íerrolgingcil' cn hcelt het licht des nivange-
liums overal rnet liracht, in de lvereld doen opgaan.
(10) Eindeliik heeft Hii, door de gezegende refonna-
ii", aiu bcgónnen is, voor ruirn200jaren' Ziinekerh
ook verlost, uit het anti-christische Pausdorn en heeft
dezelve, tot nog toc, in dir wcreldb'.lwaar.lenstaande
sehouden. - 'tiieí I rvat al groote en hecrliikeverlos-
iincen , de T'oite {}ods airocds gcrlaan heetr't aan Zii-
ne 

"kerk; lvelke cloorluchtige , (io:lrlcliilie wonder-to-
neelen ,ii" clit niet ! hoc rnag ltier vart <lie allen te

eeliik, dan ook rriei. wel' Sci.eqd worden, en daar op

loesepast, het gene er staat bil tlen profee|z ht, alle
haíc'lrenaau,wdítcdcn, w&s Hij bcncottwd ; cl,e Engel
Ziins aan7ezillls lt'ecft ze beltcuden; dcor Zjne ltef'
dí, "n 

doior Zl.inc gen'atle hoe.ft ÍIíi zc aev'lost. Jcs.

LUtt: 9. - Ja, is het ook cleze tlicrbare Zone (iods

niet, tlie ieder arm geloovigc in irct liiizouder, betteerd
en verlost heeft, uit het riik des satans cn des eeuwi-
gen doods' en van Wicrr wii daarorn ook, rnct Cen

Ápostel mr:eten zcggon , dic ons uit zoo grooten tlood
oirlost hec/t, en noq ucrlott; op ucll;en wtJ l'opey,-
d.at IIij ons oolo moguet'lossenzal? 20or. I: 1O. O!
van Hóm heeft Job al uitgcroepen, (cn zoo tloet nog

ioder vaar geloovige,) ih uteet rniin Yerlosser leeft'
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Job. XIX : 26. - Nu die zelfde gr()ote cn almogcttde
Verlosser; zal Ziine kerk altiid getrouw blijven, tot
den eindc toe.; Hii zal haar niet begevett, noclt verla-
ten 1 cn zoo zal Hii, in het laalste <lcr dagcn , na den
ingaug van de volheirl dcr llcirlertetr, ook nog eertÍ,

weder gedenlten aan Zijn vc.rbonil , met Zijn oude en
verstooterr Joodsche volk; eir z.iet! tlan zal die Ter-
losser weder uit Zi,on konren, en zich tnet groote ont-
ferming, over hen ontfcr En, wat zal IIii dan
toch aan hun doen ? - Dit wordt ons hier aange-
wezen.

c. Dnn zctl ilij de goddelooslteden afwenden aan
Jakob. Dit wil niet anders zeggen, dan dat onze Hee-
re Jezus Christus, dc groote Koning en Verlosser
Ziiner herk, in <lien laatstcntiid, Jakob, of hetJood-
sche volk, met Ziine gcnarJigc en rnagtige hand, we-
der zal bekeeren, in Zijn vurbond en zalige gerneen-
schap zal herstellen, en allc hunne zondcn, en snoodo
goddeloosheden, van hcn zal rvegdocn enz. Iliertoo
zal die getrourve Yerlosser", dan rvcder tot hen ko-
men, op eene zeer gerrailige etr heerliikc wiize, niet
ligchamel{ik maar geestelijk. (l) Hii zal dan Líineclie-
naren eu gezanten , tot hen zenclert , clelvelken IIii ,
met groote kracht begaven zal, om hei Evangelie ,
allerwegen op de wereld , voor de Joden te prediken.
(21 llierbii zal [Iij hun dan ook , Zijrrr:n Flciligen (ieest
weder schenken, crr cloor dicn Geest , de prediking
des Evangeliums, alzins ontler hen zegenen , en kracht-
dadig aan hunne herten korncrr rvcrkerr cn',:. (3) Ook
zal Hrj dan opstaan, urct Zijne ahnagtigc uoorzienig-
heid , en groote werken onder hun doett, die hen
zullen overtuigen, van Siinc Godde lijke magt en ge-
nade , zoo als IIii doorgaans gcwoon is te handelen ,
in zonderlinge bekeeringcn van gehcele volken ofna-
tiën: want daar is toch voor dcn Heerc Jezus , niets
te groot noch te wonilcrlijk ; -fIem ís alle ntgt ge-
geven, in h,emel en op aat"de l'[atth. XXI/III.

En rvat nu dat genadige en heerliike werk zelve
aanbelangt, Cat tlij dan aan Jakob doen zal; dit zal
hier in bestaan , cla,t Híj cle, g'oddolooslretlen aan h,en
ral a,fuenden, vaartoe I{ii dan, al ditvolgender aan
hun zal doen en werken : (I) Hiizal dat blinde , doodo
err verstoL.te Jooclsche volk , door Zijn Geest en \Moord
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dan overtuigen, van'hunne snoode zonden en godde-
loosheden, hoe zii Hem , den Heere der heerlijkheid,
in hunne ongeloovigheid, hebben verworpen en ge-
kruist ; en nu , zoo vele eeu\ren lang, Ziin heilig ver-
bond hebbcn versmaad, ten eencmaal , gansclr gru-
weliik tegen [Jem overtreden, en gezondigd hebben.
O ! welk eene levendige err gevoelige kennis, zullen
zii dan van dit alles hebben ! (2) Dan zal IIii hen,
over deze hunne goddeloísheden, ten diepsten y€r-
nederen; zij zullen daar dan hetallerdiepste, enhart-
grondigste berouw van hebben; want ziet ! dan zal
die gezegende Godspraak, van den Profeet Zachafias,
in volle kracht en nadruk vervuld worden, Kap. XIf :
10 enz. Doch I ouer het huis Daaids , en oaer de
inutoners aan Jeruzalem , zal ik uitstorten den Geest
der genade en der gebeden, en zij zullen m,$ aan-
schouwe,n, dien zij doorsteken hebben; en z(i zullem
oaer Hem rouwklagen enz. (3) Dan zal Hii, in de
harten der kinderen Israëls, ook werken een leven-
dig en waarachtig geloof , waardoor zij Hem I yoor
hunnen Messias en Yerlosser, nu zullen aannemen , en
zii zich wederom zullen begeven, onder den band van
Zijn verbond errz. (1) En ziet ! dan zal Hii, met Ziin
dierbaar bloed , Ja}.obs bloedschulden, en alle hunne
zonden en goddeloosheden, ook geheel afwasschen,
en die van hen afuenden, door eene gcnadige ver-
zoening , en regtvaardigmaking; Hii zal die dan al te
maal vergeven, cn voortaan niet meer gedenken. (5)
Ja, dan zal Hii dit volk, ook krachtdadig vernieuwen
en wederbaren , heiligen en bekeeren, door Ziinen
Geest. (6) Hii zal hunnen staat, hunnen Godsdienst
en alles, dan wederom wonderbaarlijk oprigten en her-
stellen , en dan met Zijn heiligdom, weder in het
midden van hen woÍren. O ! dan zullen Jakobs dorre
beenderen, wederom levendigworden ! \Mant, indien
der Joden oeruterping , de aerzoening der wereld,
geweest is, wat zal don hunne aannemdnq u)ezem
ànders , dan het leaen u,it den dooden? Geliik.de
Apostel het alzoo beschriiÍt vers f5. Dit zal dan het
grootste werk ziin, en de heerliikste verlossing der
kerk, die nog ooit, op deze wereld gezien is; dan zal
Christus, Ziine genade en heerliikheid, in Ziine kerk la-
ten schiinen, veel meer, daq ooit yoorheen; Joden enHei-
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denen zullen dan_,te zam€n , onder ZijnenRiiks-scepter
buigen, en Ziin Koningriik zal dan,"ineenËn"oodï,ni-
q-.:t, gezegenden, voorspoedigen en geestelijken staatzqn, atshetyoorheen op deze aarde nog nimmerge_
zien is; en zoo zullen'alle die uitmunteïd; G;d;p?;-
ken derProfeten, die van den laatsten staat derkerk
handelen, nu gelijheliik, in hare volkomenst" k;;l;
vervuld worden; doch waarover wii ons nu "i"iv".-.oer l(unnen urtlaten.

Daarmede achten wii dezen Tekst , nu genoeg ge_
iipend te ziin, waar yi! *ii dan mogen ,iËn, iiaËn
wg anders, maar verlichte ooqen deJ verstands moc_ten hebben, door Gods_.dier"bare genade. (f j W"ft.
een groot magtig en heerliik verlosór van Zijne Kerk,
onze- gezegende Heere Jezus Christus is. b t welk
een-luisterrijk tooneel, varr ziine Goddeliike l"urtiil-
heid, heeft Hii hedcn nier voór orr. guopánd ! Abïrii
zoo eens, een geesteliik gezigt mogten nemen, 

""Ëde gansche bestiering- en iegering ,Zi.]ne, Kerk, .van
den beginne , !9t aan het eir,áe dó wïreld I Wie kan
die,heerlijkheid. van Christrrs, toch nagaan .i;it:
spreken? - \Yie *oqt. ,"j niet g-eheel, irï de di"p.te
verwondering en aanbidding onáer weg 

"irrken,'enuitroepen al stamelende, met de.seraph"inenz h"íl;o -hellig, heilig, is de Heere der heirscharen . dioí"_
sche aarde is oan Z,ijne heerli.,jhtrcid aol.Jes. VÍ: 3.(2) llaar o ! wel\ een afgrond ïan d.e onuerand,erliih-
heid en -getrouwheid tán Christus, den V"rio.r'".,
opent zich hier ook niet voor onze oogen ? want áaar
hee4 , _wiist_ons de Apostel nu ookaan"stonds, o"r, Zg
ze.ggend_e: Want degena,de g.ifte, enderoeping Godi,
z!i1 oylerouwelijk; daar ziiri geene goddelooíh"d;;;at neroen zU oor. vele eeuweu lang geduurd; en al
ztlÍt zrt. ook, ln menigte <lpgcklommen, tot denhemel
lgu i d,," Christus ge-trbuwè liefde, voor Zijn v"lk enKerk kuunen veranderen, of Ziin eeuwigzout_verbond,
immer meer vernietigen. Dit àat dit aïme, ellendige
Jakobs volh , nog eènmaal ondervinden, in het laa't-
ste der dagen. - (3) D99h , niet alleen is Hii, een
3oo , 

magtig en getrouw Verlossan,, voor Ziiri' oude
Joodsche volk I maar__ey9n zoodanig is Hij ook voor
ons, die vqn nature Heidenen zijn ; want ,' indien niidit Ziln volk, dat zoo vast aaniiemgetrouwdis,wei
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soddeloosheden, die daarmede vergezeld gaan. Helaart
i""" ziin nu ook, onze heerschende zonden allerwe-
gen , door het gansctre Land gervorden ! zoowel als het
ïoorheen, <ler Joden algemeene zonden ziin geweest.
(3) Ja, wij zondigcn rtu-ook aldus, tegen zoo menig-
i'Ítaige bestraÍf,ngcn , bedreigingen ' vcrmaningen en

"*o.ó 
oordeelcn van God , zcliik- ooh zii gedaan heb-

ben. (4) Zii rvarcn clr bleven in hurtne zonden, 
-ge-

heel hardnekkig, en maakten het ,- hoe_Ianger hoe

slimmer; maar 
-altlus , doet Neêrlands volk nu ook.

Wat de hooge God ook al rnoge doen, tot onzo
verbetering èt bekeering, het helpt irr het min-
ste niet; íii wril'en troe langer hoe verder varr Hem
aï, en onze Londcn en goddeloosheden ' nemen van
iaar tot iaar mcer toe; de Fleere roept nu ook van
"Neêrlands- volli uit, geliik oudtiids van het Joodsche

volk: Qt)ee den, zonCige polhe ! den aolke ua,n, zware
ongercgtigheid ; den zu,ie ctcr boosdoenerln; den oer'
deíaeíde- hindec'en ! rij Itebl',en tlcn Heere aerlaten ;
zij lrebben den Lleilig(n Israiils gclasterd ; zij heb(ten

zích verarcernd, wiikcndc achterwaarls, Jes f : 4.
(á) En hoe maakt clit onze zonden en goddelo_osheid,
tii"t oatt eene vcrsclrriL.lieliike natrrnr ! en zells veel
zwaarder voor God , clan die der Joden , omdat w1i,
die Ilcidencn 'rraren, in huntte plaats van Hem ziin
aangenomen rot Zi.in volh, en wii hunne zonden en
schrlkkctiltc straffen tot een exenPel, zoo levendig
yoor onze oogen hebben liggen. Ach ! of drt eens

regt konde ingezien lvortlen | (6) Ma.a-r, indien nrr de

Hóitige en llooge God, de .Íoden,, die de_ uatuurliikc
takkdn warcn , 

- en Ziirr cigcn voik , van ltet Paradiis
af aan , nogtans niet in het ntinste gespaard, maar zoo

zwaar gcstiatt heclt, en rlog heden rnct drezelfde ge'
strenghcid blijft straÍfen, alhoewel zii nu al meer dan
,cventicn hontlerrl jaren onder Z{inen schrikkeliiEen
toorn en vloek gr:lc*en hebben; o-! wat staat er dan
toch , van ous lliidenen tc verwachten, indien wii die
vrcesseliike Iltajesteit alzoo , met onzc goddeloosheid, en
aanhoudènde onbekeetlilkheid, zuiien bliiven tergen, dat
eindel{jk ook eens Z{in geducltte toorn, als eenbrandend
vuur, tegen ons ontsteken zal ? Wat zal er' dan van
ons Land en staat , volk en kerk ' en van alles wor-
den, als die ontzaggeliihe God , ook eens moede zal

i

h
r
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gewórden ziin , om onze goddeloosheden , envervloe\-
Íe geveinsdËeid , de laauw heid en ongehoorzaamheid,
lanlcr meer te dragen? en helaas! onze ondergangen
veráerf, staan nu reeds voor de deur; alles schikt en
rigt zicb daar nu loe, geliiL wii U , op dezen dag,
zo-o duidelilk, van des Heeren wege, hebben voor
oogen gesteld ; wij leven nu in de laatste ure r van
Gods ontfermende verdraagz.aamheid. O ! nog ma_ar

een weinig tiids, en dan zal de Heere niet de goddg'
Iooshedenl maar Ziinen Geest en zegen ; ?'iine genlde
en lankmoedigheid' van Neêrlands Jakob afwenden,
en dit zondig en onbekeerlijk volk ontbloo_!_"t, j-a
gansch ontbloóten , tot de fondamenten toe. -Hiileeft
Ziine watr nu reeds in Ziine hand. en Hii schudt ve-
leà van onze gemeenten, nu reeds zoodanig om en
os, door vrèemde en ontzaggeliike bewegingen- e-n

beroeringen , dat zii nu welhaast , als kaf in den wind'
verstrooi-d zullen worden. En (7) ach ! als de Heere
de kerk van Nederland, ooh eens zal Yer$'erpen en
verstrooijen, gelijk het Joodsche volk, dan-zullen-w1i,
zoo eene vaste en zekere belofte van God niet heb-
ben, als zij hebben dat Hii ons, na vele {agen, nog
eens wedei zal bekeeren en aannemen, en de g'od-
deloosh,edero van ons afwenden I want de Heidensche
kerk, heeÍt wel in het gemeen , die zelfde beloften
als de Joodsche kerk; maar ieder biizonder deel daar-
van , heeft zoodanige beloften niet; God heeft eene
groote menigte , vàe, Christen-kerken op dc wereld,
àie uit de Heidenen vergbderd waren, om hare god-
deloosheid en onbekeerlijkheid, geheel uitgeroeid,
dewelken IIii nooit wederom zal herstellen, geliik hii
de Joodsche natie nog eens doen zal. tlet ligchaam
der Heidensche Kerk , zal Christus op de wereld, wel
altiid bewaren en verlossen, want dààr heeft Hii ook
Zijn eeuwig trouw-verbond, mede opgerigt I maar al-
le verrotte en ondeugende leden, zal l{ii daar geheel
van afsnijden, en die voor altijd weg werpen, zonder
hen ooit weder aan te nemen.

.6 \Mat behoorde, in eenen zoo gansch droevigen tiid,
van algemeen verval en goddeloosheid, waarin de Hee-
re niet , als een Verlosser, maar als een streng wre-
ker, en verderver van ons allen, eerlang staat te ko-
Een uit Zion, dan nu een ieder onzer hier niet, voor
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de behoudenis en d_e genadiie verschooning, van ziine
eigene ziele in het biizonder, nog ernstig te zor[en
en te waken, ten einde wii die, uit hàt algemàen
vcrderf , als een buit urogten wegdragen, geliil. Loth
ziine ziele oudtiids droeg, uit hei sclirikkeliiÈverderf
.van Sodom. () ! miine Vrierden ! deze behoudenis is
heden de groote zaak, van des Heeren last, waarop
wii nog wat nader moeten aandringen, als hetbijzon-
der oogmerk, van dezen plegtigen dag. Gii hebt ge-
hoord, van het Joodsche volk dat , éer God hen vór-
stiet , en hen ganscheliik liet verderven, 'door de Ro-
meinen , Hii nog een klein overbliifsel onder hen had,
naar de verkiezing der genade, datlliieerstnogwilde
beL.eeren en vergaderen, door den dienst der Apos-
telen, en zonderen hetzelve , van het andere ongeloo-
vige en ongehoorzame volh af , dat IIii wilde verder-
ven, en als kaf verstrooiien . in de vier winden des
aardriiks ; en daarom heeft IJii het Joodsche volk,
nog omtrent een liid van veeriig jaren, na den dood
van Christus verdragen en verschoond, eer [lii eene
volëinding met hen, en hunnen staat maakte. lllaar
ziet ! even zoo heeft de Heere hier nu in Nederland,
ook nog een klein overbliifsel.van uitverkorenen, de-
welke tÍii niet wil vernielen of bederven, met het
andere godd"looz", en verworpene volk. I)eze wei-
nige uitverhorenen, wil de lfeere, de Verlosser van
Jakob, nu nog eerst roepen en bekeeren, door Ziin
Woord en Geest, eer Hii Zijn heiligdom in Neder-
land, geheel wil verwoesten; ZiineÉ kandelaar aldaar
tyegnemen , en eene volëinrliging r met Ziine genade-
rijke inwoning onder ons, wil maken. En ziet ! hier
toe , is de almog nde en harmhartige Verlosser ! onze
Heere Jezus Christusr trll r.;E met kracht arbeidende
en werkzaarn; daartoe worden nu die sterke schud-
dingen en bewegingen, iu vele gerneentens, van Ziino
Godcleliike hand verweht, orn het dood en hardsla-
pend volh wakker.te maken; daartoe dienenook nog,
alle die zuivere en ernstige genade middelen, welke
de lleere nog, onder ons laat.blijven, en waardoor
IIii nog werkt, aart des volhs bekeering; dat weiuig
uitverkoren zaad , dat er in Nederlands diep verval-
len, en bedorven herk nog overqebleverl is, wit de
Heere daar nog eerst uitdorscheu, orn hetlevens
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dienston. daar gii toch viianden ziitenbliiftvanChris-
tus, en ran het waarachtig licht van Ziincn Geest,
en vaD een regtschapen werk van boete, geloove en
hartgrondige bekeering ; o l wij moeten u zeggen, van
des'Iïeerrln lyeger dat de dag lrabii gekomen is,.
waarin Hij u zal doen ondervinden, dat u alle deze
uterken t geen nut zullen doen : rnaar d.a,t dit kleed
,ooorD w te hort, en dit bedle Door u te smal zal zijn;
weet voorzeker ! dat uut oertrouwen zal zijn I eem

hu,i,s der spinnekoppen ; en dat als God u wegen zal.
in de weegschaal Ziins heiligdoms, gij dan met alle
uwe werken, en schoone religie , nog ligter dan kaf
zult bevonden worden. Ilelaas ! of gii dan nog in tijds
mogt ontwahen . uit dezen strik des duivels ! dat gij
uwe ijdele en vcrrotte steunsels eens .mogt w_egwer-
pen, en pwe zielen in een waarachtig geloof, eens
mogt wenden, tot den grooten Yerlosser, den Heere
Jezus, oB door Hem behouden te worden, eer Hii
de deur Zijner genade, voor eeuwig voor u zal toe-
sluiten; dat gfr wel zult zoeken in te gaan, maarniet
zult kunrren.

(3) En g[i geveinsden ! half bekeerden, en biina-
Christenen ! die wel den naam hebt, dat gii leeft ;
maar die nog dood'ziit! O I doorzoektwzelpena,a,uw !
jo, doorzoeht nlcauw , gij oolk , dat met geene lust-beoangen wordt , eer het besluit bare eaz. De Hee-
ro is"moede geworden, om ,uwe laauwheid en ge-
veinsdheid, langer te dragen ; Hij zal haast tot u ko-
men, en met u ten gerigte gaan, om uwe huichelarii
te openbaren, en om unaaktuittèschudden; gijzult
niet altiid, dat getrouwe en ziels-ontdekkend woord
van God, zoo versrnaden en verachten, en daar zoo
moede van worden en zeggen: dit wnord doet toch
geen vrucht onder ons; het is toch maar een smake-
loos man; want ziet! de Heere hee't nu reeds be-

Bonnen, Neêrlands Jeruzalem , rnet lantaarneÈ te door-
zoeken; dat woorrl van den, Profeet , worclt nu al
vervrrld , in sommigen onzer gemeentens i de zondaren
te Zion zijn aerschrokken; beaing heeft d,e huiche-
laren aa,ngegrePen; z{ zeggen, ja zii roepen en
schreeuwen rlu al luide uit, tot beroering van Kerk
en Godsdiensl, Wie is er onder ons , di4 bij een Der-
teerend ouur u)onen kan? - Wde is er onder ons
die bij eenen eeuwigem gloed u)onem laanJes,XXXIII:
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14. - En zorrden dan de oogen des lfeeren hier bii
ons , ook niet naar waarheid zien ? zoude Gods al-
lerheiligste dienst en Woord, hier dau in eene eeu-
wigdurende smaadheid, en tot eenen aanstoot onder
dit volk ziin ? zouden z\i , met dat ongetemde en hard-
nekkige Israël , altijd bliiven hunkeren naar die vleesch.
pottcn van Egypten P - O ! ik zeg u, dat de Heere
Ziinen grooten en vreeselliken Naam, hier nog eens
zal heiligen; en. dat Hii hct laauwe volk, uit Ziinen
rnond zal uitspouwerr. Ach ! bekeert u dan toch,tot
den [-Ieere uwen God ! eer hii het duister voor u ma-
ke , en dat uwe voeten zich zullen stooten, aan de
schemerende bergen; want weet voorzeker ! dat de
Heere alle uwe twistingen en murmureringen, reeds
lang gehoord heeÍt, en dat Zijn toorn zeer, tegen u
lieden ontstoken is. Nog zegt gii lieden: de weg des
Heeren is niet regt. Iloort nu, I o huis van Kialin-
gen ! is míjn weg niet rest? - z'Un niet uute we-
gen onregt ? Etech. XVII I: 25. Ziit gii niet cen laauw
en een onbekeerliik volk, tot op dezen dag toe ? -\Maarom is dan de weg des Heeren niet regt ? omdat
gii lieden daarop niet wandelen wilt , maar liever wilt
wandelen, naar uwes harten goeddunkerr. O ! gii
dwaas en onzinnig volk ! hoort dan toch nog heden
des Heeren woord.

(4, En gij uerlegene en belsornmerde zielen, díe
daar treurt over uw gemis van den Heere Jezus, en
dagelijks nog leeft , onder de vreeze des doods ; die
niet weet wat gii doen moet, om bekeerd en zalig
te worden; (f ) o ! wacht uwe arÍne zielen toch,.vooi
die zoetvoerende en verleidende middelen, van sorn-
mige lieden, die daar arbeiden, om diergelijhe be-
roeringen en bewegingen, onder het volk maar gaan-
de te maken , en te oirtsteken , als er nu in andere
plaatsen zijn; even als of deze zoo de regte wind des
Geestes ware, die er moest waalien om u te be-
keeren ! helaas ! hier schrrilt een listig bedrog des Sa-
tans onder, om de arme menschen veel meer , op zoo
een werk van beroering te doen staroogen en wach.-
ten dan op de aangebodene genade en hrrlpe, van den
grooten Verlosser Christus in Ziln Woord. Denkt
toch niet, dat deze, zulke dierbare en regtgeschik-
te middelen ziin , om u te bekeeren; even daarom
orndat lzii konstig aangelegd en ingerigt worden, om
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de lurtstogtcu, vilrl ecne gcheele vergatlel'rng, *'ak-
ker in beroering te brengen ! - Daar liggenwaarliik
dieptens, van des duivels bedrog en arglistigheid , in
een zoodanig werh; het loopt toch alles subtiel of
heimelijk, in een geest-drijvers kanaal ; het is het
vreemde vuur van Nadab en Abihu, dat {iotl ver-
boden had te brengen op Ziin altaar. Bn z.iet ! dit
woord des Heeren , past op zulkert werk: ziet gíi al-
Ien, die eenauur aansteeht, die u met spranhen otn-
sordet: wa,nCelt ón de cluvtme uctn uw Duhr , en

ïn a" spranken, die gí'i onlstehen heht; ditgescltiedt
et, nen míjne hand, in smnrten zult gíi lieden, ne-
derliggen,' Jes, L : 11. (2) O ! miirre Vrienden ! wii
moetèn u in den Naam des trIeeren , ernstig vorma-
nen, dat gii u , voor alle onbedaarde beroeringen der
hartstogten, en voor allerhande luidruchtig yet\'
waardoór de Satan, in deze daqen, zoo vele blinde
zielen ellendig verleidt, tnet Gods genade , -z.orgvul-
dig hebt te [roeden en te wachten ! - l.ierl na,bii _u
is'het woord, in utuen moncle; dit is het uoorddes
eeloofs , dat raí.'j prediken. lïIet dat woord van den
ï"v"ídig"t God, 

-moet gii stil, bedaard , verstandig
en gelóovig leeren handelen ! - Hierdoor spreekt
de Éeere ielve , tot u van den hemel , en openbaart
u Ziinen genadigen raad en wille , dat er nu reeds tot
ons 

"heidener' , een Verlosser gekotnen is uit Zion,
om cle goddelooslreden aan ons a/ te u;enden. Dit is

het woord des gclooi's ; dat rnoet maar alleen , met een

waarachtig geloof , van u aangenotncn en ontvangen
worden, door de genade des lleilir';en Geestes. Een

aasje waar , opregt en hat'tgrondig geloof , aan dit dier-
baar woord des 

- 
Evongelïums , is voor God rvel dui-

zendmaal aangenamer, dart alle die oltbedaartle beroe'
ringen, orecze , angstc-n er!?. , -- rvaar de geveirrsden

en verw.rpenen, mót den Koning Aclrab, dikwiils de

beste en Iui<lrrrclitigste rollen , in kunnen spclen. O !

m[jne Vrienden I zoekt toch alleerliik maar, in deze

naie tiiden, naar een stil, bedaard, ootmoerlig 
-e_n 

op-

regt gclooÍ , aan de heilige- Evangelie-waarheid ! ar-
bcÏdt 

"toch maar t dat u de Fleere telve ' door de

werking van Ziinen Gcest, daaraan eens re .gt .99\99.-
vic rviÍ maken: (a) dat het Ziin eigen, Goddeliik
Wïord is, dat Gij dageliiks leest, en irt uwe handen
hebt, en dat S'ti i; ildgemeetrlgïroorLpreilike:r' -(à)
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Dat de Heerc Jezus Christus , tle ware, eenige , rl-
magtige en genadige Verlosser, voor uwe arme zie-
len is; en dat alles irr Hern te vinden is, wat gij tot
u\re zaligheid van noode hebt. Die dierbare [Iei-
land en Yerlosser wordt u heden nog aangeboden !

Hij staat nog te kloppen aan urve deur I l{ii arbeidt
nog r orn u te verlossen en zalig te maken. Och !

komt dan toch eens , opregt geloovig tot IIem ! Iaat
varen, al dat ildel hunkeren, naar eeÍlen zoc beroe-
renden wind des Geestes, als men u uu zco honstig,
aan lret lroofd wil praten | - O ! míjn uollr ! die u
zoo leiden , dí,e uerieidcn U ! llfa,ur wíj hebben niet
rDoorgenoTnen iets te uttten onder u, d,a,n Jezus Chris-
tus en dien ,qekruist. ïIier hebben 'rvii nog den bij-
bel voor ons liggen; dat is {iods eeurvig blijvend Woord;
'Jaar roept de groote Yerlosser rr allen tot Hern I eu
daar verzekert IIii u , dat II[i niemand zal uitwerpen,
die maar opregt geloovig tot llem kornt; ttri.i zal de
goddeloosltelen ufwenden uan Jakolt; en IIij zal ook
áe uwe afwencten' O ! arrne verlegene zondaren ! ais
gii maar tot Hern rvilt hornen, en ÊIem wilt omhel-
zen, en aannemen voor derr lleere, lrwenVerlosser;
Hii zal u, uwe goddeloosheiien onttickken en be kend
maken; Hii z.al er u geheel over verncderen; Hij zal
u door Zi.jn. bloed verzoenen ; ïIii zal er u ook vart
heiligen en bekecren. Dit is dan nu rnaar de groote
zaalr, gij moet maar eerst, van aile , van alle ande-
re dingen a{zien, en als verlorene zielen , tot rtrven
getrou',ven en dicrbarcn Yerlosser, clcn Heere Jezus
komen; glj hebt rnaar een harrd des rdaren gelools
noodig , ioo zult gii voor eeuwig zalig -zlin. En ooh
IIii , wil zelfs u , zoo een hand des geloofs geven, !v'an[
Hij heeft bclooÏd da,t,,uls Hij aerh,oogd zal zdjn,
Hij ze dan ullen tot Hem trekken za.l. Och! zcekt
dan maar den Heere alleen, terwiil Hii te vinden is;
en roept [feur toch aan, terrviil Uli nu nog nabii is !

gebruilit hiertoe naarstigliik, den dienst Ziiner getrou-
we knechten r en laat ze geheel varen, die toch maar
met looze kalh, aan uwe eilendige blinCe zielen pleis-
teren, en die u niet terstond naar Christus , en het
geloof leiden.

(5) En wat voor het laatst, Ulieden belangt, o !

gyi b,eheerd aolk aan God ! ,rerlosten des Heeren, met
óèn enkel woord, hebben rvij u maar te zeggen, tlat
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aan het regt gelooaen en gebruikem, yan deze ver-
handelde waarheid , uwe gansche pligt, troost en za-
ligheid, ten eenemaal hangl: de Yerlosser zal u,it
Zdon homen, en zal afwenden de goddeloosheden aan
Jahob. - O ! dit is de grond van het Christen-geloof.
(1) Gelooft alleenliik aan , en in dezen getrouwen,
magtigen en eeuwigen Terlosser. (2) Erkent Hem,
voor dien grooten en eenigen Verlosser Ziiner Kerk,
van alle Zijrre geloovigen , en van uwe eigene zielen.
(3) Arbeidt om Hem, door Ziin lVoord en Geest, toch
meer te leeren kennen , en rr in geloove steeds naaulryer
met IIem te vereenigen. (4) Och ! legt toch nu voor
Ïlem neder : Land, Kerk, Biibel , Godsdienst , het
onbekeerde Heidendom, het verlaten Jodendom enz.;
en daar benevens ook u zelven, uw huisgezin en fa-
milie; uw' volk , uwe vrienden en bekenden ; werpt
het alles altemaal toch nu in geloove neder , op dezen
Rotssteen der eeuwen, wiens werk volkomen is! hangt
en kleeft ganscheliik, aan die beloÍïe van het eeuwi$e
lrouw-verbond; IeeÍt en sterft daarin, met Jakob :

dat de Verlosser zal komen uit Zion , en dut Eij de
goddeloosheden zal afwenden oan fahub. Ik, atm
man, zal mijnen geringen dienst op dezen dag nu eindi-
gen , zoo als Gods Geest den biibel ook eindigt Openb.
XXII : 16-21. fk, Jezus heb mijnen Engel gezo?1F
den , orn u lieden deze dingen te getuigen ,'in de ga-
rneenten. lh ben de wortel en het geslacht Daui-ds ,
de bldnkende morqenster. En de (]eest en de Brudt
zeggem , komt. En die het hoort, zegge komt. En
die dorst heelft kornel en dte wtl nerne het waterdes
eeuutígem leoens om niet. Want ih betutg aa,n een ie-
geltjh díe de usoorden dcr Pro/etie dezes boeks hoort:
fndíen rcmand, tot deze dingen íoedoet, God zal oaer
hem toedoem de pla.c1en, die ín dit boeh geschr.eaen
ztjn : En indrcn {emand alfdoetaam deWoorden dezer
Profetze . God zal Z,jn deel ofdoen uit het boela des
leoens en utt d.e he'lige stad , en uít hetgene in d,í,t
boeh geschreuem ts. Drc deze dngen getuigt, regt:
Ja lh kome haastel,jb, Amen. Ja kornt Heere Jezu.

De Genade van onzen Heere Jezus Christus ziimet
U allen. Amen.

BIDDAGS-PREI}IKATIE.

utr

EOZUA VIt:8,9, 10, ll.

. Vers 8. Ephraï.n ,is een hoeh, dde niet ds omge-
heerd.

Vers 9. Yreemden aerteeren zine kracht, en hii
merkt het niet; ook_ is_ de graauwïgheitt op h"* orí-
spreid, en htj merkt het niet:

Vers 10. Dies za,l d.e h,9-uaardij fsraëls, in zijn
aangezigt__getuiqen, dewíil zE á;ch niet bekeerín,
tot den Eeere hunnen God , 

-noch 
l[em zoeken ,in

allen dezan,
Vers I l. Want' Ephrai)rn is als eene botte d,utf

zonder hurt.

Het is een oprnerkeliik rvoord van David psalm
LXXXIX: 18, alrvaar hii tot God zegt : Gii ziit de
heerlíjkheid 

-hunner _sterkte, hii wil tó keníen f"o".dat God de hee-rlShheid,, en de sterkte van Ziirivolk
i., gr dat- zii dien hoogen, en algenoegzam"n 'íf"".u,
in het midden van zich hebbeáde, en naauw met
Hem,vereenigd..-zijnrle, dan alle genade , z,egen, voor-
spoed en heerlijkheid , rvijsheid én sterkre,'ze", o"".-
vloedig genieten , eÍr. dan-. een gelukzalig volk zijn ,
waaruit dan ook noodwenrlig volgt dat, wanneer een
volk, den lfeere hunnen Goá, tio,rweloos verlaat,en
IIem ook noodzaakt, door hunne zonden en godde-
looshedcn, van hen te wiiken , zii dan terstoríd alle
hunne heerliikheid_en steÈie, wiisheid, Godzaligheid
ItS99 e_n voorspoed, en alles wat hen gezegend ón ge-
lukkig kan doeh ziin, geheel moeten vËrlieïen, 

"o 
óo

zeer veracht en rampzalig volk moeten sorden. O !


