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v'm deee magt des satans ! Iegl dan uwe vorige zor-
geloosheid af! houdt het niet langer, stout, onbe-
íchaamd , en vermetel tegen God, tegen Christus ,
tegen Ziin lMoord en dienaren uit ! maar laat rr ge-
vangen leggen en overtuigen, bii de 'Wet van God,
dat gij een verstokt adderen-gebroedsel, en een on-
beLèerlijk voll. ziit, wordt hierdoor dan , voor den
Heere verootmoedigd ! leert hier uwe schuld en zon-
den kenrren ! wendt u dan , in vurige en aanhouden-
de gebeden en smeekjnggn tot God ! Iogpt dag en
nacht z bekeert mr'j o Godt dan zal ik bekeerd z'iin.
Brengt mii tot Christus ! want ik, verdoemeliik, on-
magtig, ellendig zondasr , \3. er zelve niet komen.
Wif weten, noch kunnen daar niet meer van zeg-
gen Toehoorders ! dan het geee vrii nu, al zoo me-
iignraal gezegd hebben. Gii Nederlanders ! gii Riin-
zaierworrders ! zijt van God schandeliik afgeweken ,
en gij moet, van stonden aan, tot Hem wederkee-
ren ; en op voorwaarde van geloofen bekeering verge-
ving van alle uwe misdaden ontvangen' of gii zult allen ,
zonáer onderscheid den dood sterven, en eeuwig ver-
loren gaan; want God de t'iiden der onwetenheid o?)er-
gezdam hebbende, oerkondi7t nu nllen menschen ol-
ómmc , dat zij z'dch beheelen. Ameu !

BIDDAG$-PREDTKATIE.
ulr

SPR $UKÊN. I:21 -2c.

Vers. 24 Dewíjl Ih geroepen lrcb , en gij lieden
geweigerd h,ebt , rnijne hand uitgestreht lteb , cn
daar niemand uas aie opnerkte;

Vers 25. En hebbet al mijnen raad aeruorpen,
em rn'$ne bestra.fing niet g'ewild;

Vers 26. Zoo za.l Ik ook in u lieder aerderflag-
chen ; Ih zal spotten, w&nneer uwe areeze kornt ;

Vers 27. Wanneer urae ureeze homt, gelijh eene
aerwoesting , en uw aerderif aanhotnt als een. wer-
oelwdnd ; waneer u ben,aawt)dheid en angst oterkomtz

Vers 28. Dan zulLen zij tot LWíj roepen, maar
Ik zal niet antwoorden; zii zullen Jllij oroeg zoo-
hen, maor z,i,j zullen lllij niet ainden.

IIet "iin gansch merhwaardige woordon, die wii
vinden bij den Profeet Nahum Kap. I : 3, alwaar hii
zegt z de Heere is lanhnrceddg , doch oan groota
hracht ; en Hij houdt den schuldigon, geenszins on-
schuldig. .- Nahurn voegt hier twec groote en voor-
name deugden , in God, den l-leere te zamen, en ver-
toont Hem aan ons als, aan deneenenkantzeerlank-
moedig en barmhartig ; en aan den anderen kant , zeer
regtvaardig en heilig. - Beide deugden, die in God,
den Heere, op de aller volmaakste wiize gevonden
worden; en door welke Hii zich, in alle tiiden, zeer
aan dc menschen kinderen heeft bekend gemaakt; en
rich van hen heeft doen eerbiedigen. Zijne lankmoe-
dighoid aanbelangendc, daar is niemand , die God rogt
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kent , dic IIem rriet kent, 1'oor een zeer lankmoedis
en goederticren {iod. - fmms15, deze Ziine lankmoef
digheid, straalt biizonderlijk hier indoor, datllijden
zondigen mensch, zoo lang verdraagt , en met de uit-
terste goedertierenheid behandelt. - fn plaats van
eenen zondaar aanstonds rraar verdiensten te straffen,
gelijk Hii zou kunnen doen, zoo oefent Qod omtrent
zoo eenen, cerst menigvuldige bliiken , van Ziine lank-
moedigheid ; IIii brcngt geen schielijk of haastig oor-
deel over hem, maar IIij verleent hern eerst alle mid-
delen van bekeering en genade. - Dit hebben zelÍ's de
Heidenen, bii het geringe schemer-licht der reden. ge-
sterkt door de ondervinding, zeer gemakkeliik kun-
nen zien en bekennen , leerende van het Goddeliik
Opper-wezen , dat het Ziinen toorn en gramschap rriet
dan zcer langzaam gewoor is te doen komen, cn over
de kwaaddoeners uit te stortcn. - Van welke wà&r-
heid ons de Heili,ge Schril't nogtans, veel duideliiker
openbaring doet, ons alom met woorden en voorbeel-
den leerende, dat Gorl de l'Ieere gemecnlijk in alle
Zijne oordcelen zeer langzaam te rverk gaat, en die
niet uitvoert, dan na eerst menigvuldi$e en veler-
hande blijken, van Zljne lankrnoedigheid te hebben
gegeven , in de ?,onclaars te verdragen, cn allerhandc
midtlelen tot hunnc bckeering in hct werk tc stellen.
Maar hoe lankrnoedig God ook is, in dc zondaars en
goddeloozen voor eenen tii,l te verdrugcn, en hen
langs alle wegen , tot bekcering te roepr.n I zoo is
Hii , aan den anderen kant, naer hct getuigenis van
Nahum, ook een God tsan, groote kracht , die den
schuldigen geenszins onschuldig houdt. - [Iiermede
doet de profeet ons eenc beschriiving, van Gods al-
mogende sterkte en regtvaardishcid, die van llem
geoefend worden in hct straffen vau zonrlaars en god-
áeloozen, die IJii eertigen tiid tc vergeefs in Ziine
lankrnoedigheid heeft gcdragen, en langs alle wegen
tot bekeering vermaand en geroepen. - Wanneer
deze desniettegenstaande, evenwel in hunne godde-
loosheid en onbekeerlijkheid blijvcn volharden, en
den rijkdom van des lieeren lankmoedige genade'
bliiven versrnaden en verachten; dan is he t dat Gods
lankmocdigheid ecnsklaps wordt omgeliecrd, in regt-
vaardigen toorn cn grimmigheid; dan trekt de .A.ller-
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hooqste God Ziine sterkte aan, en toont dat llii een

God" is .,"t g.nóte kracht en mogentllreid, in het straf-
Íen van |rarànekkige ert orrbekeerliike zondaars, - Ja,

dan betocnt l{li z-ich een regtvaartlig (iod te zi.in ,

die den schuldigen geenszins onschuldig houdt ' Inaar
die hem vergeldt naar ziinelverkel.---Zoo groot
en luisterriik te voren Ziine lankmoedigheid lYas.' zoo

luisterrijk ên groot is nu .ook wederom-Ziin grimmig

"o ,"gïouurdig-oordeel; dan komt de lleere, en Hii
verb.eËkt den"z.ondaar, welke IIii zoo menigmaal ver-
maand had , rlrl zeer schieliik, zoodat er geene her-
stelling, noch genezing aan is. - \Nii z-ouden u.dez.e

handeiwiis des- Fleereá, met menig'vuldige. voorbeel-
den kunnen bevestigen ; maar wii hàuden het tegen-
woordig voor g"noèg, uwen aandacht slechts tg yii-
r,eÍr. , tót het tuistteiriitre voorbeel'-l van onzen Tekst'
Daar is het dat ons Gocls Zoon ontmoet, onder het
zinnebeeld van de Opperstc Yíiisheid , vertoonende
aan de zonCaars en góddeloozen ' aan den eetlen kant
Ziine groote lanlimoe.-<.ligheid en verdraagzaarnheid' die
Ifi oáttutt hcn gebruikt had, met-hgn oP allerhan-
de-'wijzen , eenen 

-geruimen tiid tot bekeering te Toe-
pen "n te nootligen ; aàn den anderen kant- Ziine
iegtvaardigheid en hct rampzalig wraak-oordeel, dat
HiJ nu ovet' hen zoude uitsiorten, nadat trIii hen zoo

langen tii,l te vergecí's verdragen , e_n tot.bekeering

""t-g""o"Ët 
had. -- Floort [Iem te dien einde zelve

rprJken, gelielden I dewíjl f k g'eroepen heb , zegl
Hii tot de goddeloor.err, en,_gíilicden enz',

"Wii tt"t Ë"n reeds gezegd-ci.at deze de rvoorclen ziin
yan áen Zone Gods ," deri Ileere Christus ; dio wordt
ons hier van Salornon verbeeld, als dc Opperste Wii.-
heid, die nu reeds hicr op tle aarde in het vleesch
verschenen was , om alle 

-zondaars en zondaressen,
tot hare gemeenschap te noodigen, ten einde zii toch
met haar- in een verbond zouden konten, en haar
door het geloof aannemen en omhelzen, met verla'
ting van à-" slechtigheden der wereld en der zonde,
als-door welke zii voor eeuwig ten hoogste ongel.uk-
kig en rampzalig zouden worden. - Leest ten dien
eiàde het ootrg" -2O en volgende verzen; daal schriift
Salomon : De 

-'Opperste 
wiishedd roept oacrluid enz'

Ziet! zoo wordt ons Gods Zoon hierdannuvertoond,

Iï
l
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als op tle ernstigslc cn vrienileliikste wijze , allc zon-
rlarcn cn zonrlalesserr die nog onbekeertl , en geheel
van IIem vervreernrl waren , vermanende en tot Ziine
zaligc gemeenschap noodigende, - Doch, had deze
noodiging van cle Opperste Wlisheirl, den Zone Gods,
nu omtrcnt alle degcnen, aan welke de zelve geschied-
de eenen gcwenschten uitslag? - Neen, gansch niet
gelieftle ! het lvas er wel verre van daan; verre de
grootste hoop was hier weigerig, die roepende noodi-
ging te hooren, maar sloeg dezelve geheel in den
wind, versmadende en verachtende dus deze rijkdom
van der Opperste Wiisheid goedertierene' genade,
die hen tot bekeerins hacl moeten leiden. \Meshalve
deze dan nu genoodzaakt was, hare tot dus lang te
vergeel's gebruikte lankrnoedighcicl, in toorn en regt-
vaardige verbolgenheid te veranderen, en alle die
versmaders van hare gunst en genarle, strengelijk te
straffen , zonder dezelve eenigziós te verschoónen, of
met hen verder eenig medeliiden te hebben. - En
dat is nu hetgene ons hier in onzen Tekst wordt voor-
gehouden ; daar ontmoet ons de Zoon van God nu,
in deze zeer ernstige redevoering, tot de zondaars en
goddeloozen, die Hem in Zijne lankmoedige genade,
dus lang hadden veracht en in den wind geslagen,
hun aankondigende, dat IIii hun nu even daarom ,
met Zijne oordeelen ni'et slechts zou komen bezoe-
kcn, maar zelfs de deur Zïjner genade , geheel voor
hun zou toesluiten, spottende met hunne vreeze,
verderf en ondergang; zoo dat onzeTekstwoordendan
niet anders in zich behelzen, dan eene zeer levendige
vertooning van des Oppersten \Mijsheid onverbiddelij-
ken toorn, en verbolgen gramschap, overalle zondaars
en goddeloozen, die hare lanhmoedige genàde , en
den rijkdom harer goedertierenheid, door welko zii
tot bekeering moesterr geleicl zijrr geworden, hadden
verworpen en veracht, en naar hare uitnoodigende
vermaning geensz.ins willen luisteren. - Eene stoffe,
miine broeders en zusters ! die ons is voorgekomen ,

als zeer toepasseliik op oÍrs zelven, en de gelegenheid
des tiids, in u'elke wij he<lcn tot u moeten sprekenl
als zijnde door een uitdrukkelijk bcvel, vau onz.e

hooge overheiil , te geliik met alle cles Lantls inwo-
ners , op dezen dag te zarnen geroepen, niet alleen
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om God tlen Heere voor Zijne larrkmoodigo gonado
tot nog toe aan ons en aan ons l.anil bewezen , van
ganscher harte te loven en te danken; maar ook om
ons z.elven in waarachtige ootmoed en cliepe boet-
vaardigheid voor lletn te vernederen, \tregcns onze en
des Lands hooggaande zonden 'eÍr ongeregtigheden;
cn Ziinen regtvaardigen toorn, r uriglijk aftestneken.
Ik bidde God ernstiglijk, dat llli cr ons, en alle de
inu'oners van ons Land, toch eens zelve toebereiden
wil ! dat Hii op dezen dag, Nederlands volk de oogen
eens wille openen, en geyen tlat zij nog eens beken-
nen mogen , wat tot hunnen vrede en beltoudenis dient !

en zoo de lfeere zulks niet mogt believen te doen ,

zoo is nogtans onze vurige srneking tot Hem, dat IIii
evenwel genarle wil oel'enen en verleencÍr, aan het
geringe overbliifsel Ziins rolks, dat Ilii nog onderons
heeft, ten eindc deze zich heden biizonderliik, . voor
7,+i" heilig aangezigt, in stof ett assche nrogen kun-
nen vernetleren - l)e lleerc nu, en Ziin Geest, zii
rlaartoe op rlczcn tii,t alorn, in de gemeentens van
Nederland u'crkzaatn, en 'sterhe Zi.irt volk en ziine
knechten, die Ziinen i\aaur vreezen, en voor de woor-
den des Gotls varr Israël bcven ! Àrnen.

In onze Tckstwoorden , die rvii hedcn, slechts als
ter loops zullen over\regeÍr en beschou\t/en , ontmoe-
ten rvii twee biizonderc stukken ter i'erhandeling. (l)
worclen w{j daar ont',\'aar, de onbekeerliil'heid en hard-
nekkigheid der go,ldeloozen en zondaren, die de stem
van clcn Zone tiods, de Opperste \Yiisheid, hadden
veracht en ver\yorpcn , eÍr gcweigerd naar dezelve
te lrooren, vers 24 eu 2í. Err dan (2) hct verschrik-
keliik wraak-oordcel, en de straffe, die hen daarover
nakende was, vers 26-28.

De Opperste Wiisheid stelt ons hier dan eerst voor
oogen, hare arbeid en moeitc , tlie zii reeds geduren-
de èen langen tijd had aanqewend, tot der zondaren
zalighcid en bekeering: tloch , met eenen gehecl ver-
geefschen uitslag. - Z;.i noetnt en haalt biizonderliik
op vier strrkhen , rvaarin clez.e harc arbeidzame poging,
om zondaars en goddeloo:ren , tot bekeering te brengen
bestaan lrad. - (l) Zii had geraepcn; (2) zi;ihadha-
re lmn,d uitgestrekt; (3) zii h.ad raad gegcacn ; (4)
zíj had ltcstraJt.

IIet eerstc wcrk dan , yan den Zone Gods, de Op-
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pcrste Wijsheid, riras geweest , dat zij de zondaars had-geroopun. Een woord, dat zoo veel beteekent als Íe
2amcn, roepen, noodigen, predikcn enz. Weet miine
Toehoorders ! d at er eigcnlijk aan de ziide Gods ,
eene tweedcrlei roeping van zondaren is; eene die
geschieilt uiterliik , cloor het \Moord, en deszelfs ver-
Éondiging; en eene die geschiedt inrvendig, door den
Heiiigen Geest. Doch de Opperste Wiisheid, heeft
hier maar alleen hct oog. op eene uitwcndige roeping
waardoor zij lanqen tijd de z.ondaars tot hare gemeen-
schap en tot bckecring had geroepen en genoodigd;
dit had zi.j gedaan zeh'e in persoon, waoneer zii hier
op de w ereld als de Oppêrste Wiisheid verschenen rvas ,
tóen had zii zelve hare stemme alomme, op de stra-
ten verheft, en zonclaars en sondaressen, tot zich
geroepen, om van haar de regte rviisheid te leeren.
Daar benevens had zii ook geroepen; door hare dienst-
maagden , die zij tot dat cinde alomme, tot de zon-
daari had uitgezonden, om aan dezelven haar woord
te prediken, en hen door die preciikingtenoodigenen
te roepen, van ioch naar hare stemrne tc hooren. -Lietl -op 

deze wijz.e, hadde Opperste W{isheid dan
nu , ell persoonlilk , en door hare uitgezondene dienst-
maagden, zi.jnde tle Àpostelen, I)iscipelen, Ilerders
en. Ileeraars,- alle zontlaárs en zontlaresscn' tot geloof
en bekeering geroepen.

I)och , di[ was het alleen niet, zii had daar bene-
vens, volgens hct gene zij hier getuigt , haren hand
tot die zonilaars ook u,itgestrekt. De spreckwijs van
de h,and uit te strel,:,hen, beteekent rneer, dan eene
zaak; doch hier gceiï hct te liettnen, de hand uit te
strekhen, om mót dat techen iret voik tot stilstand
en aandaclrtig gehoor te brengen, geliik wii dat zoo
vindcn, Iland. XtI : 17, daar verhaaldrvordt vanden
Apostel Petrrrs; dat hii in het hrris van Maria geko-
men zijncle, den l)iscipelen die altlaar in mcnigte ver-
eaderd \varcn orn te bidden , met de ho'nd uenkte dat
7;j zutiigen ro,,tlcn.; en hun tocn een verhaal van
zijn werlervaren deed, En op die wiize, zal de Op'
pèrsto riliishcid, hier dan eigenliili dit rvillen getui-
É"r, dat zii niet alleen blooteliih , tot de zondaars

fcroepen had; maar dat zii ook hare hanrl h'a,d udt'
gestrbkt,' dat is, dat zii alle mogeliike middelen had

t9t

in het werk gesteld, om de zontlaorn tot aandeoht m
gehoor , naar haar geroep te bewegen, ten eindo zii
Ëet zelve toch niet zoutlen verwaarloozen, noch in
den wind slaan; dat zij daartoc hare hand had uit-
gestrekt, in menigvuldrge teekenen en wonderwerkon,
órn dus haar geroep, daar door aan te dringen, en
te bekrachtigen; niet anders dan, geliik wii dit le-
,.e\ Jes. LXV : 2, daar God de Heere ook getuigt,
dat Hij Zíjnen lmnd den ganschen dag uitgebreid'
had , tot cen wcderstreaig aolk.

Doch hierbii, had dc Opperste \Miisheid, het nu nog
niet gelaten; neen, zli getuigt nog daar en boven,
dat zii den zondaars ook hadgeradenof.raadgegeaen.
Dat is het eigen werk van dèn Zone Gods, dat Hii
dcn onbekeerden z.ondaars raad geeft, hoe zij het eeu-
wige verderf kunnen ontvlieden, en in Zijne gerneen-
schap, het leven en de zalighcid vinden.

Hii is die groote raadsmarr des zondaars, wiensnaam
daarom zelve ra,a.d is, volgens Jes. IX: I'-r. Op FIem
rust niet alleen dc Geest der v;iisheid; maar ook de
Geest des raa,ds. Jes. XI: 2. Er ilij getuigt zelve
hier Sprerrk. VfII : '11. rao.d en, het wezen z(jn mijne.
Als zoodanig een had de Opperstc Wiisheid dan nu,
de zorrdaars nict slechts geroepen, en hare hand tot
hen uitgestrckt; maar hen ook van hare wiize , en
heilzame raad gediend , hun , en persoontljk, en door
hare dienstmaagdcn, die z{i alomme uitgezonden had,
dezen raad gevende van toch rnet verlating van de
slechtigheden der wereld , en der zorrde, zich naar
haar te rvendcn, en haar door gelool'cn bekeering'
voor cle Opperste \Miisheid , en de fontein alles heils
aan te nemen, cn te onthelzen.

En , als rvare dit allcs nog niet genoeg, zoo had
zii er daar en boven nog eene vierde poging, om de
z.ondaars toch tot inkeer lc brengen bijgevoegd , zijn-
dc de bestraffing, die zii hurr gedaan had. Hetwoord
betcekent niet slechts cene bestraÍfing, die geschiedt
met woorden I maar ook eene dadeliike kastiiding,
waardoor iemand van God wordt bestraft, met de
roede Zíjner oordeclen, cn allerhandc ziels en lig-
chaams-bezoekingen; geiiik het in tlien zin gebruikt
rvordt, van den vromen man Asaph Ps, LXXIII: 14,
daar hii zucht, orn dat hiidcn,go,nsclr.endaggeplaa6d
werd, en er z,íjne bestrafrng a.lle morgen uas. 7'oo
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eone bestraffing DD, had cle Opperste Wijsheid, a,an

de zondaars en goddeloozen, als een krachtig middel
tot hunne bekeeiing, al mede te kosten gelegd , zích
rriet te rrede stelleirde , met hen te roePen, de hand
tot hen uit te strekken, en h.un utiize en hcilzame
raad le geven, zoo had zii die zonrlaars nu daar en
boven , ook nog menigrnaal zeer ernstigliik bestraÍt;
niet alleen mei woorden, maar ook met daden, hen
als dwaze lieden slaande cn tuchtigende, met de roe-
de van allerhande plagen en oordeelen, of zii hen
daardoor , ooh mogetllk had kunnen wijs rnaken,_.en
tot irrkeer brengen. Ziet, zoo had de llpperste \Md*
heid hier dan áiets verzuind, noch onbeproeld gela-
ten I maar alle middelcÍi van bckeeiing, omtrent dez-e

zondaars, in het werk gcsteld , zoo dat zii ten eirrCe

vandezelve , billijke rcd:n had, om te Lrrnnen zeggen'
geliik God de Heere spreekt iez. Y: 3, 4 nuden,gíi.
ímtioners uan íeruzalenr, en' gij ,nannen' oan Juda!
oordeelttoch, lusschen llI'{i, ei tusschen n!(inen rp'iin-
gaard ! Wat is er meer te-cloen a,nn Físnenutijngaa'rd ,
hetwelk Ik aan hem niet ,gedaan heb?

Doch laten wii nu eeni gaan bezicn, lvat- uitslag
alte deze pogingen van de Opperste Wii1h9!d geh!{
hadden ! - Helaas ! dic warctr zeer ongelukkig. Líi
klaagt hier over de vrrrchteloosltcid , van alle deze
hare aangewende moeite cn arbcid I en vertoont ons
dat, van ieder stuk aÍzonrlerlijk. - Van haar geroep
getuigt zij , ctat zii dat tc eenetrtnaal vrrrchteloos en te
vergeêÍ's had in het rverk gesteld, overmits de zon-
daaís getueigerd hadden.
hare hánd was mede te vergeefs geweest , want nie'
mand was er onder de zontlàren, die lrct opgemerkt
had , hare raad hadden zíj aerworltrn, en harc be-
straffing hadden zij niet getuilC.

(l) "tlet eevste"dan, iaarmcde de Opp-erste \\riis-
heicl'hier, de onbekeerde zondaars en goddeloozen be-
schukligt is, dat zij omtrent hare uitnoodigende roe-
ping góweigertt lradden. - tle! gron.lwoord betee-
lerit -triet ilcchts, iets blooteliiks van de hand te
wiizen en af te slaan I rnaar hct gectt te kennen ,
een" lrardnekkige rveigering , dic verqezeld gaat,
rnet de uiterste vcrstoktheid en schaarntcloosheid , cn

wordt daarom cloorgaans gebmikt, van onbeschaamde
en hardnekkige zonàaars, die naar geene vermaningen
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noch bestraffingen willen luisteren; maar allc tuohl
geheel verwerpen, en met een vereeld gomood, in
het zondigen voortgaan. - Geliik wii zoo van het
Joodsche volk lezen Jerem. III: 3 , dat zij cen hod-
ren ooorhoofd hadden, en we,igerden schaamrood le
utorden. - Even dat zelfde klaagt Gods Zoon hier
nu ook, dat de zondaars, op Ziin èrnstig en aanhou-
dend geroep, hardnekkig en schaamteloos hadden ge-
weigerd, Hem en Ziine roepende stemme te hooren;
dat zij hunne ooren daarvotri hadden toegestopt; zoo
dat, hoe ?,eer en hoe langdurig Hij , en zelve in per-
soon, en door Ziine uitgezondepe dienstknechten bok
gero_e_pen had, zii nogtans ronduit geweigerd hadden,
tot Hem te komen , óf IIem te hoóren; maar dat zii
bii deze, hunne halstarrige weigering, tot het eindó
toe, onverzetteliik rrraren gebleven. - (2) Niet beter
uitslag had de Opperste Wijsheid, omtrent het udt-
strehken oan hare hand gehad; want naar haàr ge-

fujge.n!9, rras er ni.emand gàwsest, rJie opgemerkt nád.
Dit is hetgene, men met het uitstrekken-van de hand,
geliik wii gezien hebben, voor heeft, om daardoor
het volk tot aandacht , opmerking en gehoor te bren-
g9n. .!l-"T te vergeefs had ookdeOpplrsteWiisheid,
dit middel , tot der zondaren bekeerià! bezocht; daar
was niemand geweest onder hen, die"op dituitstrek-
ken harer hand had acht gegeven, of dat had opge-
merkt; integendeel, wat midáelen zij ook had in-Ëet
werk gesteld; wat verbazende teekenen en wonderen,
zii ook had gedaan, om de zondaren tot stilstand, tol
gehoor, en tot opmerking te bren6en, het was .alles
in den wind geslagen ge\irorden; gezamenlilk \yaren
zij, gee-stelliker wiize, gêheel blind-en doof 

'geweest;

niemand had het uitstrekken van de hand 
-der 

Op-
perste tffiisheid gezien, noch opgemerl,t; zii haddÀn
haar, alle te zamen , den nek, èn niet het aangezigt
to_egeLeerd. En zoo rilras het hier dan, gelijk àr gó-
schreven staat Jes. XXW : 71, Ifeere ! is uwe hind
oerhoogd, z,ij zien het ndet. - (3) Aanbelangende
nu den heilzamen raad , van de Opperste Wiisheid, die
zii aan de zondaars gegcyen had, die had alrnodg,geen
beter uitslag gehad; want zoo getuigt zii hiorrldat
de zondaars dien aerworpen hadden. Veruorpem
beteekent hier zoo veel als tprlaten, oerstootin, ênz.
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en is dus het tegengestelï, yan iets aan te nemenen te ont,helzen.- _Zloo vinden *ii-t"tlËi';r": Ëffi,VIII: 38, daar Gods Zoon a"'j!"r" zondaars ver_maant, dat zii de tucht zouden h";";;;;ï;;;#;en die niet aeru,erpen ; zoo da. iemands raad teoerwerpe_m, dan zoó veel is, als die niui-te ïfff""volgen, hooren of aannem";; ;;, ai" irr"g"rd""iïin den wind te slaan, t" ,Àr*ti"" en te versmaden.En zoo hadden de zondaarr-Lï'g"áarloozen, hier nuook, omtrent dezen heilramen ,iJà ,- van de OppersteWiisheid ggd1"":. Of."hoo" á"u.-ïi n", Ieven, en deeeuwige.gelukzaligheid lag 
"f!".f"t*, niettemin had-

l._l_t dien. nogtàns , ,"Ë"Àï;i;o. 
"r, 

hatstarrig ver-rrorpen, volgende,hunnen eigen, zondigen ,uuï, àiuhen tot hetvelderf n"jiêoj;%;;. , die groote Raads-man, op \Mien 
.de_ deest du, ,"uÀ, rustte , had dan ,met Zijnen allerheilzaa.rt"" -r""à", 

in hei ;il ;t";kunnen uitvoeren; de ;il";;; iradcten dien moed-willig versmaad, en hardn"kÈ;';";;"orpen, zeggendeopenliik tot IIem: ut.ijkt ,ài'"onr" *a.nt enz. (a) Nuschoot er nos 
13ye .láats1e p"ái"Sl van de OpperstelMiisheid on"t] die zii-mede , ó#"nt deze zondaars ,tot hunne beLeering,'t.a irr fr"i'ï*rt g"rtdd;;iË.;

Ëï+4'it?i.',";Fq*;,tt-{f ï:,$iilqïÍ:;fgeheel te vergeefi
àondaarshare-besstïï.frï;'ii,:'i"f,iii,t;"I:;:;.0il,"X1

il,'Ëf :,"J'*""?'"Ëï:.y",ËH'"L\ï:#,ïd"X"ï"*,
zoekingen ; hoe de- zondaarrïi"',l.oo *ut als Ziinenraad, ten eenemaal_hadden ;;;;;"" en veracht:hoe zij zich, teÊen ziir" pi;g{il'ffi;;"',";ïï[
als hadden aaniukant, 

"i ri"t áoor oe"elven$eens-zins, hadden *"iil"r, tutJ; ffi;;ir, o,"", er inte_gendeel, hoe langer hoe meer , dïo. \raren verhardgervorden ; in 
"uà- 

,".ro, dat iro* _""" zii geslagen
I3T"1 .geworden, hoe zij hunnen afval en onbekeer_liikheid, dies te grooter gemaakt hadden. Zoo datGods Zoon hier n

g:aqïiipïi':;,:itl::s::#x;,**ï*ii
L: 16, l7 , wat hebt gii ,ii'Áo"ï"ïott,;ngen te oer_
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Cclp-n en n'í"in oerbond te memen ,in uwem mond; do.
utii.l g$ ry,iln" kastijdingon haat, en m,iine woórdqt
dchtef u henen werpt.

T.íet hier dan nu geliefden ! de gansch vruchte-
looze poging en arbeid, van deopperste \{iisheid, om
zondaars en zondaressen, te brerrgen tot bekeerinc.
I,íet hier de onbekeerlijkheid der" goddeloozen ! oïr
hoe een mensch , zich tegen alle middelen, van gena.
de en bekeering kan aankanten en verharden.- O t
echrihkeliike boosbeid en verstoktheid ! \Mat moet de
zonde niet eene magtige heerschappii en dwingetandii
voeren, over den rampzaligen zondaart zoo-dat zij
hem zoodanig vast, aan hare helsche ketenen kaÀ
sluiten , dat er voor hem geen los komen aan is, maar
hii geheel en aI aan haar verbonden en verslaafd
bliift. O ! aller rampzaligste zondaar! wat moet, wat
kan u anders nakende ziin , dan een eeuwig, einde-
loos verderf , beide van ziel enligchaam? Hoort!wat
er de Opperste lYiisheid nu verder van zegt I dewdjl fk
zegt zíi t ge,rroepen h,eb, en enz. zoo zal fk ook in
ulieder oerderf lagchen enz.

Hebbende dan nu beschouwd, de vruchtelooze po-
ging en arbeid, van de Opperste \Yijsheid , om zon-
daars en z.ondaressen te bekeeren, zoo staat ons nu
verder het einde of gevolg daarvan te overwegen.
Dit zou ziin een gansch verschrikkeliik en rampzalig óor-
deel, dat over die hardnekkige zondaars, en schaam-
tclooze boosdoeners eens zekerlijk komen zou I en dat
zii geenszins zouden kunnen ontvlieden. Lees maar
hct vervolg, van der Opperste Wijsheids geheel na-
drukkeliike redenen I dewijl, t.egt z.íj , Ilo geroapen
heb, enz., zoo zal Ih ook in uliedcr oarderf lag-
chen, enz. Het is de gewone handelwiis van- Goii,
den lfeere, als llii eerren zondaar nu lang genoeg, op
allerhande wiizen , tot bckeering vermaand heeft; en
de bestemde tiid hierorntrent, nu vervuld is, dan Zijne
lankmoecligheid eensL.laps af te breken, en die in
toorn en verbolgenheid te veranderen, met zoodani-
gen zondaar dan gehecl, aan het verderf over te ge-
ven , en zich, met Ziine allerdierbaarste genadc , hem
voor eeuwig te onttrekken. En eveneeqs zou het
hier , met deze halstarrige zondaars en goddeloozen,
nu ooh gaan. lManneer zii de Oppprste 

{$sfeid, 
in
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dcn riikdom Ían hare gt-..o gcnade en goedertieren-
heid, nu lang genoeg versmaad en veracht hadden,
zou die genade-deur nu ook voor eeuwig, voor
hun worden toegeslotefi. Ik zu,l, zoo spreekt Gods
Zoon, tot de. zondaars en goddeloozen, die IIem
en den rijkdom T,íjner genade , zoo halstarrig ver-
worpen en versmaad hadden , oola in ulieder oen-
derJ' Iagch,en enz. fn deze bedreiging worden ons
uitdrukkelijk aangewezen, alle de kwade en droevige
ellendcn, die de versmadt:rs en verachters, van de
Opperste Wiisheid en den rijkdom harer genade, eens
zekerlijk zouden overkomen; hoedanige daar zouden
ziinz een oerderf euen q,ls een naeraelwind ; eene t)ree-
ze, geldjk als eene aerwoesting,' en dan eindeliik,
benaauwdlteid en angst. Verschrikkeliike oordeelen
geliefden ! doch; die nog vreesselijker zouden zijn,
uit dien hoofde, dat er in eeuwigheid geerre verlos-
sing yan zou ,iin; want de Opperste Wijsheid doet
hier omtrent deze openlijke betuigenis, dat zii'er in
zou lagchen en spotten, Er zou dan den halstarrigen
zondaar en_goddeloozen, omdat zii ten eenemaal ge-
rveigerd haddcn , op de aanzoeking van den Zond Gods,
zich te bekeeren , (l) overkomen een rserderf , ge-
Iih als een wernelwind. Hier mede wordt in het
algemcen verstaan, de gansche ondergang en uitroei-
jins van de verstokte zondaars en goddeloozen, bei-
de tijdeliik en eeuwig; allerhandc plagen , oordeelen
en bezoekingen van God, rvaarmede Hij de gocldeloo-
zen, rrict alleen hier, op dcze wereld , in opzigt van
hrrnnen ligchameliiken welstand, geheel kornt te ver-
derven en uit te roeijen ; hoedanigen daar zijn: hon-
ger, zwaard, pestilentie; in een woord, alle ligcha-
meliike . plagen en oordeelen; maar wel voornameliik
wordt hier, door clit verderf verstaan; het eàuwig
verderl, de eeuwige rampzaligheid , en verdoemenis ,
beide van ziel en ligchàam , .wanneer God, der God-
deloozen levenslamp, in en door den tijdel{jken dood
komt uit te blusschen ; en hen zoo, aan een einde-
loos, aller rampzaligst verderf, geheel overgeeft. I)it
verderf wordt ons hier nu, indeszelfs verschrikkeliik-
heid, nader afgemaald en omschreven, als gelijk àan
een weraelutind , die niet alleen zeer schielijk komt
en ontstaat; maar die ook z.eer krachtig en gewel-
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ttic is, alles vernielende en omverworpendo. Zoo drt
hiór dan mede wordt aangeduid: aau don oonon lunt
do echielijkheid van dit rampzalig verderf dor goddo-
loozen: 'het zou hun zeer haastig en onverlvacht ovor-
homen, even als een draai of wervelwind , zoo dat
van hen zou kunnen gezegd worden , uit Psalm LXXIII:
I9, hoe uorden zNJ , als in ,een oogenbldk tot t:er-
woestin.g ; nernen een einde, naordende te niet oam

oerschiikhing. - Aan tlen anderen kant, de kracht
van dat verdèrf, als het hetgene hen zoodanig zorrde
aangrlipen, dat zii het geenszins zonden krinnen ont-
lcomen , noch hetzelve eenigen wederstand bieden; al-
noo weinig, als iemand eqn geweldige rvervelwind
weerstaan kan , die boomen , huizen , torens en alles, in
een oogenblik geheel omverlrerpl, zoo dat hun onder-
gang en verderi' dan zeer haastig en schrikkeliik zoude
àiin, en van hen geenszins zou kunnen cntvloden wor-
dón. Opdezelfde rviize, als David eens bad overzijne vii-
antlen, Psalm LXXXIII : 16 míjn God ! maak ze als
eem werael , als stoppelen' aoor dei, u)ind ! aeroolg ze
a,ls met uut on&teder-, en oerschrik, ze metuwen draa,i-
afind, - (2) Doch het zou hierbii nog niet bliiven;
neen, de Opperste Wlisheid vermeklt hier ook van
oreeze, die hare versmatlers en verachters , als dan
mede zou overkomen , gelijk eene Dervaoesting'. Het
grondwoord beteekent niet slechts blooteliik r-reezei
áaar het geeí't te kennen, eene geweldige verschrikking
en uiterste benaauwdheid, die iernand overkomt , waar-
door hem de haren te berge riizen,'en alle ziine Ie-
den sidderen, en beven. Dit bliikt nader, omdatde-
r,e oreeze hier rvordt vergeleken ' bii .eene D?rwoes'
ting i dat is, bii eene schieliike en gewcltlige onrkee-
rin! of verwoesting die , rnet groot gcraas 9n gcdnris,
iemand overkomt, geliik als in z\Nare aartlbevirtgen,
die geheele landen en steden z.eer schieliif !" ondcr-
ste boven keeren, en geheel vcrvrdesten. Zoc eene

verwoesting, is nu ten uitersten vreesseliik cn v-er-
schrikkeliili ; alleen op het hooren van dezelve, en het
bloote verhaal daarvan, kan ienrand sidderen en be-
ven. En dus beteekent eene areeze, als eene aer'
utoesting dan , eene alleriisselijkste en versahri-kkeliik-
ste vree-ze, die iemand zoodanig ophet schir,liihst aan'
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griipt en overvalt, dat zijne ziel met doodsbendauwd-
hedlen vervuld wordt, en hii , wegens weedom des

harten, schreeuwt en gilt, rijzende hem de haren te
berge. Zoo eene gansch geweldige en verschrikkelii-
ke -vreeze, bedreigt hier nu de Opperste W{isheid,
aan de halstarrige ándaars, dat hun eens op ziin tiid
notl overkomen, als een regtvaardig oordeel' over
hunne hardnekkigheid, en verachting van hare lank-
moedige genade. \Mant, dit is toch het deel van
verstoLte áondaars en zondaressen dat, tegeliik met het
verderf; hun eene allerverschrikkeliikste Yreeze ' eu
benaauwdheid overkomt en aangriipt, somtijds zelfs
reeds hier op aarde ; maar wel voornametiik, in Ce

ure des doods, en namaals eeuwig in de helle. 7'oo'
dra geeft God zoo eenen zondaar, niet aan de straffe
en hét verderf over , of IIii stort eene zeer verschrik-
keliike vreeze en benaauwdheid in hunno zielen, zoo-
dat"zii door den naarsten angst, van alle kanten om-
ringd worden; cn die vreeze is verschrikkelijker dan
de-dood zelve; ja, dan alle plagen en bezoekingeni
geliih wii dat levendig kunnen zren , in dien rampza-
ligen Kaïn, Saul en Judas, die door eene zoodanige
viee"e en iisseliike verschrikking wierden aangegre-
pen, dat hun hemel en aarde te bang vielen , en zii
het leven heteden. Het gaat toch met de goddeloo-
zen, even als Job er van schriift, KaP. XV: 2O enz.
te allen da,ge doet de goddelooze , zich zelaen wee'
dorn aan ; het geluid der aerschr'ikkingen, is in z'ij-
ne ooren ; in de tsrede zelfs, komt de aerwoester hern
oDer; angst em benaauwdheíd uersch'rikhen hem;
z'ij oueruteldigt hem, gelijh een koning bereid ten
sírijde. En zbo is deze vreeze der goddeloozen dan,
het- allernaarste en verschrikkeliikste oordeel, dat er
op de wereld zijn kan, e,n dat wii , op het duizend-
stc deet na , uwen aandacht, in deszelÍs regte waardii,
met geene lvoorden kunnen aÍ'malen. Weet dit maar
gelielden ! dat God, volgens het zeggen van Nahum,
èen God van groote kracht is; ja, van een eindeloos
verrnogen; en dat Zijn toorn en verbolgenheid dien-
volgens, den zondaars en goddeloozen, cene onein-
digé schrik en vreeze moe,t, aanjagen, die onbegriipe-
liik is voor allen, die dat rampzalig oordeel, niet
zelven smaken en ondervinden. Hierom yoegt de Op
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pcrste Wiisheid nog verder, bii dozo yorwoottcndo
vreeze , benoauwdheíd -en angst, die den goddoloo-
zen dan mede zou overkomen, als ziinde onvermiido.
liike _gevolggn-, val groote vreeze en verschrikking;
zoo dat wii hier dan, geliik als eene aaneenschakó-
ling, van de allerzrvaarste en schrikkelijkste ellon-
den vinden , aerder.f , nreeze, bena.auwdheid, angst.
Deze zijn immers de regte plagen der goddeloozón,
die hun aanvankelijk hier op aarde, en namaals eeuwig,
ten deel vallen; deze is de loon hunner ongeregti$-
heid ; dit is het rampzalige erfdcel, van alle verac[-
ters, van Gods lankmoedige genade. O ! schrikkeliih
oordeel ! wat een allernaarsten toestand , moet dat

"iin, miine vrienden ! zoo voor eeuwig te vallen, in
de vreesseliike handen, van den levendigen God ! want
hetgene, deze rampzaliglrlid en ellende , onuitspreke-
liik en allerverschrikkeliikst maakt is, dat er iÀ eeu-
wigheid, voor zulke rampzaligenr g€€ne de minste
genade , hulp noch verlossing, aan de ziide van God
te wachten is I want, zoo getuigt de Opperste \Miis-
heid hier dat, wanneer dit regtvaardig wraak-oordeel,
den zondaars ei goddeloozen, die hare genade, r.oo
langen tiid met voeten getreden , en smadelijk veracht
hadden, overkwam, zij dan, in plaats van hun de
behulpzame hand te bieden, integendeel met hen zow
Iagchen en spotten. Warrt, zoo luidt hare vreesse-
lijke bedreiging i zoo zal i,h ook in u lieder oerderf
Iagchen; ilc zal spotten wanneer uwe nreezo komt,
Dit wordt hier, op eene menscheliike wljze , van den
Zone Gods getuigd; maar het moet op eene, Gode
betamelijke wijze, van Hem verstaan worden. Àls
iemand, in ziine droefheid en ellenden, van Rnderen
uitgelagchen en bespot wordt, dan worden z.i;ne el-
lenden daardoor , niet weinig opgehoopt en verzwaardl
dan geeft zulks klaarliik te kenrren , dat hii bii niemand
eerfge hulp, medelijden noch ontferming vindt; en
hoe hard zrrlks'aan ellendigen moet vallen, kan ie-
mand zich zeer ligt verbeelden, dat zij icmand , geliik
als dood steken in het hart, en hemalsdolenrázend
maakt, als hii ziet, dat hii in zijne zware benaauwd-
heid, droefheid en ellende, niet alleen bij niemand
eeqig medeliiden vindt, maar zelfs van een ieder
iu zijne rarnpzaligheid , uitgelagchen en bespot wordt.

t
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En . zoo wil Gods Zoon hiermede , dan nu eigcnliik
getuigen, dat Hii met de zondaars en goddeloozen ,

als hrrn dat vreesselijk oordeel en vcrderf zou over-
komen, als zii nrt, in die allernaarste schrik, vreeze
en benaauwdheid zouden ziin, niet alleen geen het
minste medeliiden of ontferming zoude hebben; maar
dat hii integendeel, dan met hen, geliik als zou lag-
chen, en den spot drijven; datllij zich, inhunramp
zalig verderf en ondergang, grootelijks zou verheugen ,
dat het Hem tot vermaak zou strekken, hen in de
uiterste wanhoop, vreeze en benaauwdheid te zien.
O ! allernaarst oordeel !'als God de [feere zelve,Zíjne
vreugd en vermaak, in des zondaars ondergang en
verderf vindt; als Hii alle bewegingen van medelijden
geheel en al uitschtrdt, en zich van alle de ingewan-
den Ziiner rommelendc barmhartighei<i en ontferming
geheel ontdoet; ja, als lJii met de ellenden van dien
rarnpzaligen zondaar, geliik qls lacht, en den spot
drijÍt, dan is er immers, in alle eeuwigheid , g€ere
de allerminste hulp, noch verlossing te verwachten I
dan is de deur vin genade, eindelóos toegegrendelá
en gesloten; want, hoort het nog verder , uit den
mond der Opperste lYiisheid zelve I da.n zullen zij
tot Mij roepen, zegl zi,i, ma,ar Ih zal niet antnaoor-
den. Dat is nog de eenige troost en verkwikking,
voor rampzaligerr en ellendigen, dat zii in hunne naie
angst, vreeze en benaauwdheid, nog tot God, den
Heere kunnen roepen, en op Zijne hulp en ontfer-
ming wachten I maar wee alle zondaars, voor welke
God eindeloos, de ooreÍr Ziiner genadige hulp geslo-
ten heeft; tlie , hoezeer zif huilen, schreeuwen en roe-
pen, nogtans in eeuwigheid geen gehoor vinden ; maar
voor welke God zich, in Ziinen regtvaardigen toorn ,
teÍr eelremaal verbergt I naarder rioch rampz.aliger toe-
stand , Lan men z.ich, met zijne gedachten niet ver-
beelden; en nogtsos r Zou dit het lot zijn, van alle
zondaars en goddeloozen, die de lankmoedige genade
van den Zone Gods, ten einde toe, hadden versmaad
en rerlvorpen. Deze zouden niet slechts , in het
schrikkelijkste verderf komen, en in de alleruiterste
benaauwdheid , angst en vrceze; maar zij zouden ,
hoezeer zij dan ook om hulp riepen cn schreeuwden,
in eeuwigtreid bij Gods Zoon r geeo gehoor vinden;
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IIij zou ten eenemaal doof zrjn, voor al hun goroop r

gehuil en gekriit; nii zou zich zoodanig voor hon ,
met Zijn lieteliik aangezictrt verbergen, dat zii Hem,
in alle eeuwigheid niet zouden vinden. Kurtom, als
Hii hen eens regt, aan het verderf had overgegeven,
zou Hii geheel onverbiddeliik yoor hen zlin; en al
riepen zij tot Hem , in hunne ljsselijke ellenden en bo-
naauwdheid, van de eene eeuwigheid tot de andere
eeuwigheid, Hii zou eer ophouden een Heilig God te
zijn, eer Hii hen zou hooren of helpen ; want als dat
oordeelr yon eene eeu\ilige ellende en verderf, eens
is uitgesproken , over eenen zondaar geliefden ! bliitt
het aan Gods ziide vast besloten en verzegeld, tot rn
alle eeuwigheid \Mij vinden het in de Heilige Schrift
zeer levendig afgebeeld, in de gelijl.enis van den rii-
ken man, die in de helle liggende, met al zijn ker-
men en roepen, om rnaar een eenige droppel waters,
tot verkoeling ziiner tong , in de helsche vlamme , zulks
nogtans van God den fleere niet kon verkriigen. -Alsmede in die geliikenis van de dwaze maagden, die
den tiid der genade verzuimd hebbencle , wanneer de
bruiloftszaal gesloten was , te vergeefs riepen , doet
ons open ! dewijl zij geen gehoor kregen.

Ziet daar dan ru, aan den eenen kant de mis-
daad en de onbekeediikheid van de zondaren en
goddeloozen, en hunne versrnading van den rijk-
dom der Goddeliike genade; aan den anderen kant,
het aller versctrriltetijt .te en vreesselijke oordeel ,
dat hun daarover eens zeer schieliik en onver\tracht,
zou overkomen, en dat zii geenszins zouden kunnen
ontvlieden, beide met alle mogeliike kortheid , uwen
aandacht voorgehorrdcn, - I)at is nu in de eerste
plaats alzoo bewaarheid en vervuld geworden, in het
rampzalige Joodsche volk, nadat zii den Heere Jezus
die als de Opperste Wiisheid , hen hier op de aarde
tot Zijne gemeenschap had komen roepen en noodi-
geD, ten eenemaal versmaad en verworpen hadden.
Bn dat wordt nog dageliiks op die wiize vervuld, irr
alle onbekeerlijke zondaars en goddeloozen, die den
riikdom van Gods genade, hardnekkig blijven ver-
achten, en alle vermaningen , raadgevingen, bestraf-
fingen, in een woord, alle bekeeringsmiddelen , die
dc lankmoedige God hun in der tijd verleent, tcn
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einde toe , in hunue verstoktheid bliiven verwerpen,
wantlelencle geheel naar huns harten goeddunkeo. ó"ró
allen komt dat vreesseliik oordeel des verderfs over;
is het niet hier in dit aardsche leven, het is dan na
hetzelve in de eeuwigheid, als zij door den tijdetii-
ken dood, uit het land der levendigen worden weg-
gerukt.

Och ! dat ik ellendig rnan nu des Heeren licht en
ondersteuning genieten mogt, om dit verhandelde ,
droevige en schrikkeliihe woord van beschuldiging en
bedreiging, in den Name van den Heere Jezus Chris-
tus, Wiens onwaardige kuecht en gezant ik , voor
ulieden ben, op ons zelven en op geheel Nederland
met kracht en waarheid , getrouweliik toe te passen !

Och ! mogt ik er een regt gebruik van kunnen ma-
ken, om beide, onze onuitsprekelijke zonden schuld,
en het allerheiligst en vreesselijkst wraah-oordeel ,
van den hoogen God, dat gewisseliik over ons ko-
men zal , en gereed ïoor onze deur ligt, u allen le-
vendig en krachtig voor oogen te stellen ! och ! mogt
ik het doen met heilige tranen, en met een week ,
bewogen en beroerd hart ! dat het als miin laatste tes-
tament mogt strekken voor ulieden en voor het ver-
loren gaande volk en Land ! en dat het de Heere
mogt zegenen en bevestigen, tot in alle eeuwigheid!

A Onze zonden schuld, moet ik onuitsprekelijk
noemen, want zii reikt tot aan den hemel toe ; Lii
is dieper dan de helle en wijder dan de zee. O !
niemand dan de Alwetende God, kan ze tellen of
overzien I - De plaats die zif beslaat , in het gedenk-
boek, dat voor Ziin aangezigt is, is breeder dan de
geheele wereld. En toch brengt de Heere'die, hier
in den Tekst, tot vier hoofdposten , waar die gansche
schuld in zamenloopt, en waarin zij aÍgedeeld wordt.
En die Goddelijke orde en verdeeling'imoeten wlj ook
volgen.

t I)e eerste hoofdpost van Nederlands en yan on-
zeÍ aller zonden. schuld is, dat de Heere tot ons
hee.ft geraepen, en dat uij geweigerd hebben.

ó t wie kan van die roeping vàn Christus uit den
hemel tot ons en ons Land, eenige regte beschriiving
maken ? - Tot welk volk op den aardbodem heeft
Hii toch krachtiger, langduriger en overvloediger ge-
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roopon, dan tot ons 9 - Al langer dan twso ccuwoÍl
heêft Hii (l) Zijnen kandelaar, in dit Land opgorigt,
en helder ontstoken, en ons geroepen uit de cluister-
nis, van het Anti-Chrdstenclom , en hceft ons Ziin
aller heiligst \Moord, en de zuivere Eoangeldeleer
eeschonken; en dat, dierbare licht van den hemel,
ít helderer doen opgaan, en Ziine reine utaarheid, ,
onder ons bevestigd; en Zijn heiligdom en Kerh, aL-

hier opgebouwd en vastgesteld , op eene wijze, zoo
als Hf aan geen. ander volk in de wereld gedaan
heeft. (2) O ! wat al Goddcliike stemmen en heilige
monden heeft de Zone Gods hier al gebruiht, Yroeg
en laat, om Nederland Ziin \{oord te doen hooren,
en luide van den hemel tot ons te roepen / wat al
getrouwe dienaars en gezantcn heeft Hij ons gezon'
den, die ons Ziin \{oord gepredikt, en aan de be-
keering van het volk met zoo veel iiver en kracht
gearbeid hebben; en die ons zulke dierbare, wiize
ón godvruchtige schrdften hebben achter gclaten,
waarmede "íj uit hunne graven nu nog in Christus
naam alom tpreken, leeren en roepen, tot alle in-
rroners des Lands. (3) Wat een overvloed van dier-
bare genade' en bekeerings-middelen, treeft ons de
Ileere hier in het Land ook niet al geschonken,
waarin en rvàardoor Hif zoo lang en menigvuldig tot
ons geroepen heelft, en Zijne Goddelijke stemme ons
heeff doen hooren? Zijn Heilig Woord is immers bii
ons in alle huizen;en wij hebben deszelfs regten in-
houd en verklaring in onze lforrnulieren l.an eenig-
heid ? In alle plaatsen zíjn Leeraa,rs en Kerken, otn
dat Goddeliik Woord zuiver en regtzinnig te predi-
ken, en de gemeentens daarin te onderwiizen , en
daar naar te besturen en op te bouwcn. Daar is im-
mers naauwelijks eene plaats in ons Land , waarin de
Heere Ziinen dienst en de prediking van Zijn Woord
niet heeft gegeven en vastgesteld, op da| Zjne roe-
pende stemme overal, van al het volk, zonder op-
houden zou gehoord worden. O ! hoe mag de Heere
Jezus dan tot Nederland ook niet zeggen ; dewijl Ih
geroepen heb? (4) Maar een droevig ding moeten wij
hierbii ook aanmerken, dat voor onze oogen helaas !
zeer diep verborgen is, en dat ons nogtaus tot eene
Goddeliike waarschouwing en zeker bewijs moet strek-
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herr , dat Christus roepende stem, zeer haast en on-
verwacht bij ons zal ophouden. Ik zal ri die verbor-
genheid zeg1en, met een ontzaggeliik woord van God,
Ezech. XXIV : 12, met ,íidelh,eid, zegt Hij , hee/t zij
mij moede gemaalat, Moede, om langcr tot haar te
roepen oÍ' haar langer te verdragen. O ! hoe krach-
tig riep de lleere van den hemel, in 't begin van
onze reformatie, en rnidden onder de wreede anti-
christische vervolgingen, toen Ziine diensthnechten
en getrouwc belijdeis, levendig aan staken verbrand
wierden ; en toen hct licht der geweldige vlammen,
zelÍ's tloor de glazen scheen , in der Christen verga-
derplaatsen, en er de Leeraar echter ongestoord door
heen predikte, en ,\i er te zamen vurig door heen
baden, geliik zulks alzoo binnen Antwerpen op zeke-
ren tijd geschied is.

O ! nri.jne vrienden ! al het prediken en verhande-
len van Gods Woord, is geen eigenlijk , wezenlijk g'e-
roep yan Christus, hoewel het zoo dien naam mag
dragen , bij het blinde , ljdele volk; maar als het zui-
vere Evangeliewoord, rein en geesteliXh gepredikt
vordt , d,an roepl Christus; dan ii het Zljn Goddeliik
Woord en stem, welke Zijne schapen kennen en vol-
gen; maar anders ziin het de menschen, die spreken
cn roepen; en de iidele wereld hoort hen , eu houdt
het alles voor Christrrs Woord. Och ! haddcn wij hier
eens licht in ! en konden wij het prediken der Leeraren ,

dat wii nu hooren , eens regt onderscheiden, of zii
ons het Woord van Christus, bf van Belial prediken !

Dan helaas ! hier is Nederlands volk nu geworden,
als eene botte duiue, zonder hat't ! - ITIet hunne
ijdelheid, hebben zij Christus, nu al langemoedege-
rnaaht, dat Hij nu slechts , mct een flaaurv geluid,
en als met eene bezwiihende stemme, tot Nederland
roept en spreekt; en dat Ziin waarachtig Goddelijk
\Moord, zeldzaam levendig en krachtig , en in die oude
eenvorrdigheid en zuiverheid des geestes, meer van
de predikstoelen gehoord rvordt. Doch, dit is de
doodel[jke donkerheid, die er vooraf moet gaan , voor
den geheelen ondergang, en hct schrikkeliih verderf
van Leerc en Waarheid , en van Land cn Kerk. Och !
of God ons, irt dit stuk, qens oogen gave om te zien,
en om bittere tran-cn te storten ! Dcch nu doet de Op-
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perste \tijsheid des Vaders , deze bittero klagt ooL,
over het. volk van Nederland, dat hel gewodgerd
h""Ít, om naar Zijn roepen te hooren, en -daaraàn 

to
gehoorzamen. Vroeg en laat, hebben Christus ge-
trouwe Gezanten, hierover geweend en geklaagd, met
mond en pen, dat deze de groote zonde van Neder,
land was, naar des Heeren Woord en roepende stem-
me niet te hooren; maar hunne ooren daarvan af te
wenden. I)och nu is die terderfeliike en gruweliike
wederspannigheid gansch algemeen geworden , en tot
eene schrikkeliike hoogte opgeklomrnen. O ! nu moet
ooh van ons gezegd worden: dit is hetoolb, datnaar
de stemme des Eeeren, Zijns Gods niet hoort , em
de tucht niet aanneemt ! de utaarheid is ondergegaan,
en uitgeroeid aan hunnen mond. Jerem. VII: 28.
En ziet ! dit is nu de waarachtige bronader, van die
heillooze, aerdoraenheid, athetster$, goddeloosheid,
Iaauwheid, en geaeinsdlueid, tlie het gansche Land ,
als een zond-vloed, aller lvegen overstroomt ; en lraar-
in wij allen, die hier bijeen zijn, van onze jeugd af
aan, ook diep ziin ingewikkeld. - Dit is onze gioote
zonde en voorname schuld voor den Heere, en de
oorsprong van alle onze droevige ellenden, dat wii
Ziin Woord verachten , en weigerer?,, naat de stemme
van eencn raependen Christus te hooren. Och ! mogt
ik , door Gods almagtige genade , uwe blinde zielen,
hier nog eens van ovcrtuigen ! strekt niet al het
roepen van den Heere Jezus, en de gansche predi-
king van Zijn tleilig Bvangelie, alleenliik daartoe,
om de zondaars te bewegen tot eene ware boete, go-
loof en bekeering ? - Loopt nict de gcheele leóro
en waarheid van Gods Woord hierop uit ? - En is
dit niet de cenige weg dicn de lleere Jezus ons ge-
openbaard heeft, waar langs de verloren zondaars moe-

.ten behouden en zalig worden? - Dan helaas! waar
worden die drie Goddelijke dingen in der menschen
harten brj ons nu rneer gevonclen ? \Maar ziin z(i toch
die de roepende stemme van Christus hier in hooren
en gehoorzamen ? (l) Omtrent het stuk der ware
boete , waar vindt men in deze geestelooze dagen el-
ders opregte boetaaardigen, die wegens hunne zon-
den-schuld, voor den Hoogen God diep vernederd
ziin ? - Wcten wii niet, en doen wii allen geen be-
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liidenis van die G'oddeliike waarheid, dat de Heere
onre God zoo onëindig heilig, en zoo geducht en
vlekkeloos regtvaardig is, dat Hii zelfs de minste zonde
met den vloek en met den eeuwigen dood €D Y€r-
doemenis wil strafren ? - Maar , wat waarachtig ge-
loof , wordt er van die heilige waarheid bii ons nu
meer gevonden ? - Wie kent God .in deze Zii"9
hoogheld en vreesselijke Majesteit? \Miekentde zonde
in [are verdoemelijkheid en strafschuldigheid; en
dat zii den schrihkclijken_toorn-van God, tijdelijll"
eeowig over den zondaar brcngt? - O! laat onshier
maar éens een ieder in zich zelven gaan' en ons zel-
yen naauwe doorzoekerr ! \{at gelooven wii toch prak-
ticaal en sezenliik van deze waarheid in onze har-
ten ? Wie onzer heeft er in ziine zware en onuitspre-
keliike zondcnschuld , toch nu meer met God te doen?

WiË tigt er voor den Heer-e toch gewond en v.erslagen

in hetitof ? - Wie beliidt en beweent er z{inezon-
den, met eene bittere harte-droefheid en berouw ?

Wie schaamt er zich over, walgt van zich zelven,
verfoeit en verdoemt zich zelven , en roept uit met
Esra Kap. IX: 6 , m'i;in God ! ih ben beschaamd. enz.
Ittiine viienden ! ik beroep mii in dezen , voor den
hooqen, Alwetenden God-, op u\re eigene conscien-
tiën": laten die oordcelen t (2) Indien nu bii ons de
waarachtige boete ontbreekt, welk-opregt geloof, k.an
er dan toóh bli ons gevonden worden in, en aan het
eeuwig Evangelie , van de gcnade Gods in Christus ?

O ! aí r'oept áe Heere nu ook met duizend, duizend
prcdikatiën en middelen valr genade, tot het volk van
'Ileclerland ; bekeertu' , cn gelóoft Irct EuangelieM'ark
I: 15 gelooft in den Heere Jezus Christus ! engii
zuV za1ig worden. Iland. XVI: 31. \[ie hoort er
die roepínde stemme ? \{ie komt er nu als een dood-
schuldig zondaar tot Christus en de g9t4el_.met een

opreqt leloovig vertrourven, zoo als de Heilige Geest
dàor"heï Evan-gelie, in de verslagene harten der ware
boetvaardigen werkt ? - \Mie verzaakt geheel zich
zelven en- alles, en laat zich door de eenige zoen-

offerhande van dcn Heere Jezus, nu met God ver-
zocnen ? - O ! wie zinkt er geheel neder in de ge-

opende fontein van Zijn bloed I en laat zich daarin,
uit loutere genade, Yan alle ziine zonden voor eeu-

2UT

wig wasschen en reinigen i en leeft en wandolt nu
met God als een verzoend Vader, en zoekt en bo-
geert niets meer, dau om Christus slechts to kennon
en geheel in Hem geuonden te wordeng Phil. III.
Och ! miing vrienden! *ii hebben wel gedurig do
namen en de woorden van dit alles in der mond-, en
spreken er yan ; maar ik beroep mij hier al weder,
op de geduchte Alwetenheid van den Heere, en op
uwe conscientiën: waar is daarvan nu de levendige-,
krachtige en geestelijke praktijk in onze harten ?"-
Waar ziin bii ons de opregte g'elooaigen, die dage-
lijks ernstig arbeiden, dat Christus in hun leve , in,ij in Hem leven I en die Zijn bloed veel meer ach-
ten, dan duizend werelden ? (3) Maar, indien ons nu
helaas ! de ware Goddelijke 6oete inwendig ontbreekt
en. dat opregt en levendig geloof ; rvat waarachtige
bekeering van de zonden, wat heiligmaking, wátoeffieerïnt varr {re zonoen, wat nerlrgmakrng, wat
geesteliik leven kunnen wii dan toch hebben, Cn gees-
teliik prakticaal voor God beoefenen ? - Blijve" *ii
dan niet onverandcrliik . altiid dez.clÍrlcn - zondcr dÁdan onverandcrliik , altiid dezelfden, zónder dó
wereldsche ijdelheid te verzaken, ons zondig vleesch
te kruisigen, onze verdorvenheden en inklevénde boe-
zem-zonden te overwinnen, en in de genade en ken-
nis van den Heere Jezus op te wassen ? 2 Petr. III.
\Mat wil het nu alles zijn, waarin wij ons ophouden
en waarbii wii leven? - Of wif nu'al :vooi Chris-
tencn gaan, en zoodanigen heeten, cn ons zelven
daarvoor houden, en in de uitwendige kennis en be-
liidenis, en in de gemeene pligten wàndelen, en ons
voor de ergernis wachten; o I Christus \Yoord roept
en vermaant ons, tot eene hartgrondige boete , be-
rouw en vernedering over onze zónden; tot oen on-
g_eveinsd en levendig vertrouwen des gelooJs, op Ziinen
algenoegzamen dood en zoen-offerhaÀde,-en om èene
onverzoenliike vijandschap en haat, in onze harten
te.- dragen,-tegen alle zonden,. en ons dageliiks, door
Ziine genade, te reinigen aan a,lle besmóttingen aan
oleesch en geest, en als een heilig volk van-God te
wandelen , en als lich,ten in de wereld f,e scldjnen enz.

.O ! indien wij dit nu weigeren, en met onie harten'onboetaaardig, ongeloooig en blind, verhard, rÍo-
derspannig en onbeheerlyla bliiven; wat kan ons ge-
heelc leven en wandel, dan nu toch auders zlin, dán
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eene loutere geveindsheid, eigen-geregtigheid en v€Í-
doemelijke ongehoorzaamheid tegen Christus: wat wii
in de oogen van de blinde wereld, ook anders mo-
gen schiinen ? -. Och ! of de ontfermende God, on-
ze blinde oogen hier, door Ziinen Geest , eens zel-
ve opende ! dan zouden wii ras, in diepen angst en
verslagenheid gewaar worden, dat wii dat oude volk
van Sardis zijn gelijk geworden, rraar de Heere Jezus
nu ook toe roept : fk weet uwe uerken, dat gij den
naa,m hebt , dat gdj leeft, en gij z,ijí dood. Openb.
III: I. - O ! het gansche volk van Nederland, ligt
nu in eenen diepen doodslaap, rrdl zii de levendig-
nakende stemme van den Zone Gods, den Zaligma-
ker der wereld , weigeren te hooren ! - IIet is nu
alles als eene valleij, van zeer dorre beenderen; lyat
beweging er in het godsdienstig werk , en in het aard-
sche ook gemaakt wordt, daar is toch geen geest in
hun Ezech, XXXIIII. - De band der verbonds-ver-
eeniging, tusschen Christus en ons land , ligt daar nu
geheel verbroken, aan onze ziide: lvant, met on-
verzettelijk alzoo te weigeren, naar Zijne roepende
Stemme , Woord , \Met en Evangelie meer te hooren,
en naar ons eigen goeddunken nu te wandelen, zoo
scherrren wii Ziine touwen en banden in stukken, en
schudden zijn Juk van onze halzen af, en leggen al-
le vreeze en ontzag, voor Ziine geduchte hoogheid,
aan eene zijde; en willen nu , als een heidensch , en
boos atheistisch volk, hier in het land zoo leven,
zonder God, en zonder Christus I en met Zijn t-Ieilig
Woord en dienst, nu maar den spot steken, en ons
geveinsdeliik aan Hem onderlyerpen.

2 En dit heeft nu de schrihkellikste blindheid over
ons gebragt, waardoor wii verhinderd worden , om op
te merken, hoe zeer de Heere Zijne ontzaggelijke
ha,nd. ook tot en over ons uitstrekt / Want dit is ook
de regtvaardige klagt en beschuldiging van de Op
perste \tri.jsheid, oyer het volk van Nederland: d7-
utijl Ik mijne h,and h.ebu,it6'estrekt, endaarniemand,
utas die opmerkte.' noch jong, noch oud, nochgroot
noch klein , noch geestelijken noch wereldliiken. O !
miine vrienden ! dit was van oude dagen af, altijdde
schrikkelijke blindheid 'en zware zonden-schuld van
ons Lznd : h,{ zdot de hoogheid des If eerem niet aam;
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IIeere ! is tuts haad oerhoogd, zij dca Àcl siul,
Jes. XXVI: 10, ll. V[at heeft de Almagtige God,
Zline geduchte hand , in de voorgaande tiiden, niot
menigmaal tot ons, en voor onze oogen udtgestrcht !
(l) In groote zegeningen en wonderl.ijke verlossingon,
als wii in den hoogsten nood \ilaren. (2) In strenge
straffen en oordeelen , waardoor *ii op derr oever,
van onzen ondergang en verderf gebragt wierden, en
geen menschen hand of hulp, ons kon redden. (3) Ja,
in geduchte teekenen en rvonderen van den hemel,
'tvaaryan een ieder aanschouwer , toen met ontzetting
schrik en verbaasdheid rnoest zeggerr en uitroepeu:
dit is de hand en vinger van den lleere, den lleere
der heirscharen ! Dan helaas ! dit is toen zoo geschied,
en in onze gedenkboeken aangeteekend; maar is nu,
bii het verbasterde nageslacht , de rebellerende kiio-
deren , al gansch vergeten I en vordt genoegzaam nu,
lan niemo.nd mcer regt gedacl* , opgenr,erÁÍ, noch ter
hartc genomen, om er de hoogheid van den lleere nog
rrit te leeren kennen, en voor Ziinc magt en grim-
migen .toorn te vreezen. O ! het moet nu ook heeten:
z'ij rergaten God , hunnen Eeila,nd , die groote din-
gen gedaan hatl in Egypten; wonderen in het land
Chnrns ; areessel'ijke dingen aan de schelfzee.
Psalm CVI: 2l , 22. Doch wat wil ik spreken van
de vorige dingen ? Ileeft niet cle [treere , Ziine ge-
duchte hand ook uilgestrekt yoor onzer aller oogen,
nog zoo onlangs geleden ? hoe strekle tlij Zijne hand
riet uit, in dien zrraren brand , hier in onze nabuur-
sclrap, toen het te vreer.en stond, dat het vuurr aan-
geblazen cn voortgedreven , door den geweldigerr wind,
álles zou verslonderr, en de vlarnmen ons hier ook
zouden verteerd hebben? Dan, wie heeft hct opgemerht?
\ilat vrucht heeft dat gestrenge oordeel van God toch
uitgewerkt, zoo bij ons, als bii onze naburen ? Maar
ih moet varr een nog veel grooter, en vreesselijker
lverk, van den Almagtigen God, tot u spreken, dat
uog zco kort geleden is, dat het ons nog wel in het
geheugen zal gebleven zijn. O ! hoe strekte de lleere
óer heirscharen, de Ileitigc lsraëIs, Ziine genadige
en vreesselijke hand, niet over ons, en over ons ge-
heele Land uit, ín dien schrikkeliiken uacht. yand-gn
14 'en 15 November laatstleden," to"n dei.AjlÀagtÍge '
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daar zoo gedrrcht, op de vleugelen des winds wan-
delde , en zat over den watervloed ? O t mijne vrien-
den ! ik onwaardig, l,lind, ellcndic rnan, moet u al-
Ien zeggen, dat ik niet weet, dat ik, in al wat ik
bcleefd heb, zulk een gezigt nog rehad heb, van des
Heeren nragt, grimmigen toorn crr oneinclige barm-
hartigheid en lankmoedigheid , als op dien tijd, toen
ik hier, des rustdag_s__d_aaraan, dat 

-gewigtige 
rvoord

verhandelde uit Job XXXVf t 15, omtlat àr /rimrnis-
heid is, uacht u ! dat Hij u misschien ," niet m"et
eenen klop uegstoote , zoo tlat u een groot nantzoen,
daar niet zoud.e afbrengen. O ! hoe strekte de Heere
Z,ijn_e hand toen óil, .í toonde ons (t) Ziine or""r-
selijke m.agt, in de wateren der zee , ên van de ri-
vieren , zoo gehecl onverwacht , in weinige uren, tot
eene _zoo ontzaggcii.ilie hoogte , te doen opriizen, dat

"ij allerwegen in het Land, over de dijk-en geweldie
heenstroomden, en -die , als, in een oogenblik ,- op velË
plaatsen- van.een scheurden ? (2) Hoe- toonde Hii ons
t_oen ook , Ziinen .grimmigen tocrn en verbolgenËeid,

-di" tegen, ons regtvaardig ontstoken is , zoi dat Hii
het gansche Land, in het uiterste gevaar stelde, en
dreigde, om er de zee van buiten, en de rivieren
van -binnen , gelijkelijk gerveldig in te storten , en ee4en
zondvloed over ons te brengen , als over de eer.ste
wereld , en zoo Land en volÍr, onherstelbaar te ver-
derven en te verwoesten. (3) Doch, hoe toonde ons
de Fleere, daarnevens en daaronder, toen ook Zijne
oneindige langmoedigheid. en grondelooze ba.rmh"ar-
tigheid,' en dat IIij ons ditmaal , nog niet wilde ver-
derven ? O ! hiertoe strekte H{i Zine hand toen bg-
zonder uit, in drie genadige 

'en áanbiddeliike vooï-
zienigheden, tot onze reriding en.behoud; (a) in dat
geduchte werk en oordeel àoo te besturen','dat het
juist voorviel , omtrent de kwartier maan, als de wa-
teren het laagste ziin ; want zoo God het, in dezelfde
kracht en ornstandigheden, alzoo had willen bestellen
en uityoeren, een dag 8 of g l_ater, op den spring-
vloed van de nieuwe maan, als de rvateien dooËaai,
en natuurlijk, zoo veel hooger gerezen ziin , darí had
alles moeten overstroomd wordón, en ei had geen
mensch_en-hulp- of kracht, tegen kunnen besiaan.
(ó) Gods tweede genadige Voorzïenigheid , was daarin
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golcgcn, dat IIii mitklorr, in dcn hoogeton nood , don
wilrd grootendccls deed liggen, en do watorcn rlood
zrlikcn. (c) Waar nog eene derde genadigo Voorzie-
nighoid bijkrvam, dat God hier en allerwegen, do
morrscheliike arbeid en middelen zegende , in het hou-
dcn cn herstellen der diiken en pluizen; zonder wel.
hcn gcnadigen zegcn van God, het airders alles had
vcrloren geweest, in dien eenen droevigen nacht. O t
ik moct dat nooit vergeten, zoo lang ik hier nog zal
lcven, hoe de Heere, in den nood, mij zelfs kwam
gcbieden, en mii opwekte , met licht in miin ge-
rnoed , om Ilem ditmaal nog, voor dere plaats voor het ge-
lrcele Land , omaersch,oonende genade te srneeken; en
hoc IIij mij daariu staande hielC , tegen alle de droevige
gcrrrchten, die er in kwarnen , van den gewissen door-
braak, van den lJssel-dijk, in onze nabuurschap, als an-
derzins; want ! lii , de ïIecre toondc mii toen , en deed mii
gcloovcn,, dat ïlii als nog het Larrd, niet zou verdervenl
dat llii het ru, ("r zoo als het mii voorkwam,
ooor lzct' laatst,) rrog in Zi.ine grondelooze barmhar-
tigheid en lanhmoedigheid zou verschoonen, bewaren
en redden. Dat dit groote. ontzaggeliike werk dit-
maal , slechts zou strekkerr , tot eene geduchte, alge-
meene en luide waarscltouwing , aan het hard slapend
volk van Nederland, wat illi , de Heere, eens haast
en onverwachts aan hun docn zou; en wat een sohrik-
kelilk oordeel van verlvoesting en verderf, IIii over
heu gewisselljk zou brengen, .indien zij Hem nog lan-
ger rveigerdcn te vreezen, cn in hunne atheïstische
blindheid en boosheid , r.oo'wilden voortleven. Nu
was alles nog maar eene |te dreiging,' maar dan zou
God het .oord.eel zelve, over onsuitvoercn; endatzou
Ilii , op het onverwachts doen, als alles in{idele weel-
de en zorgeloosheid diep begravcn en verzonken lagl
cÍr dit zou IIij doen, zoo waarachtig als Hij leefde.
lVlaar o ! miine vrienden ! wie van ons , of van al het
volk des Lands, hecft deze uitgestrekte hand des
Ltrqeren , tr;,ch regl opgemerkt ? Wie heeft deze aller-
gcduchtste Goddelijkc wanrsclto,uuting, die zoovele mi-
lioenen sclrade , aan ons Land en deszelfs inwoners,
heeft toegebragt, toch behoorlilk tei harte. genomen?
Wie heelt zich daar door , van den lIecre laten tuch-
tigen; voor Ziinen schrikhel{ken toorn en magt ge-
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vreesd; en zich; door Ziine onuitsprekeliike lank-
moedigheid en lerdraagzaarnheid ,- tot ongeveinsde hoet-
vaardigheid, en bekeering laten bewegen ? - Helaasl
de Heere Jezus Ctrristes'roept.nu heden, van denhe-
mel ook luide tot gansch l\ederland , dar H'ii Ziine
hand zoo heeft uilgcstrekt; rnaar dat er niemand is ,
die het heeft opgemerlet.

3. En óaar-voegt Hii ddn ook nog , die zware be-
schuldiging bij , en h.ebt al mijnen raad aerworpen.

Zouden wii dit ornstandig, in de biizonderheden aan-
wiizen, wii vonden geen einde. O ! hoe dikwiils en
hoe lange , heeft die Goddelijke Raadsman ' die Op-
perste \Nijsheid, den heilzaatnsten raa.d gegeven, aan
álle ordens en staten van menschen , roepende in dui-
zend wegen en middelen van onderwijzing : hoort toch
naar lïIiine stemmc I IIa zal u. raad get'en , "llijn oog
za.l op u zijn, Psalnn XXXII : 8, Ik zal u oncierwiizen ,
wat tot uwen vrede dieut ! (l) Den Ouerheden enal-
le ambtenaren, in den staat heeft llii gcraden dat ,

wilden zij God met Zilnen zegen in het Land behou-
den , ,ij dan met allen. ernst en iiver , aanhoudend
moesten waken en zorg dragcn, tot lvering etr uil,-
roeiiing, van alle ongebonde weelde en iidelheid , en
openbare schennis en verachling, van Gods allerheilig-
ste wetten en geboden, (2) Í)et Leeraars en Pre-
dikers van het Evongelic , heeft IIij geraden dat, in-
dien zii zich zelven wilden behouden , ert de genen,
die hcn hooren, zii dan moesten zoÍgen, door de ge-
nade, des Ileiligen Geestes, om eendiepontzag, voor
de hoogheid van God , en voor de heiligheid van Ziin
\Moord en dienst , in hunne harten te drageu , en het rnet
geen bloot hersenwerk , rvoordmakerii, en uitl'endige
vertooning van Godzaligheid, rnoesten derrken goed te
máken. (3) Allen opzieners enlterken dienaars,zon-
der onderscheid , heeft Hii geradcn dat, wilden zii
niet Cat de trleere Ziin \Moord en Geest, en Ziinen
kahdelaar, eindelijk van dit Land geheelwegnam,zii-
dan. langs alle bekwamc middelen, en rregen, in hun-
ne Consistoriën, Klassen en Synoden , iiverig moesten
arbeiden, tot voorstaan van de waarheid, en tot op-
rigting en herstel van hetgene door vcrloop varr tiid,
en door schandelilk verzuim, overal in de kerk, en
in de ggmeentens , zoo doodeliik vervallen ligt.
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(41 llotofdan dcr huisgezinnen, door het gohoole Land,
hóeft Hij zoo lang góraden dat, wilde? ?I, in on ov.or

hunne Ëuir.en , áegen en voorsPoed hebben, en dat
het hun en hunne kinrleren wel ginge, zii dan alloo

moesten aanrvenden, en alle Christelijke miCdelen irr
. hpt werk stellen dat God met Ziinen Geest toch in
het midden van hen rvoonde. (5) Allen inwoneren
des Lands, zonder onderscheirl, heeft Hii dien kos'
teliiken , heilzamen- raad gegeYen, om met allen oot-
*oËdig"tt ernst, daar naar toch le staan. dat zii
den IÍeere mogten laennen, inallo lt,u'nne yegen, wal'
neer Hii hu.nní paden dan ook regt zou-ma'lce.n. liprerrk'
III : 6.' (6) Den ouden en jonge-n: den riiken 

-€n 
ar-

men , den 
'grooten 

en kleinen , .den vriien en {ienst-
baren, den ított"n en onvrolnen enz.' heeft Hii S"-
rarlen, dat zij hunnen weg we! zouden a'anstellen,
houden Gods 

- Wet en Evangelie aitiid voor oogen '
en dragen die vastgebonden -op 

hunne harten.-hun
verzekeïende . dat Hii hun dan ootx Gods heil' zott

doen zien PsaLn Lz 23. fn een rvoord , de geheele

Heilice Schriít, is vervuld met allc wiize ra'adgeuin'
uu* "ruo Christus, aan alle menschen , in alle staten
""" Eevallen, noo,len en verlegenheden enz. ïVilden
zij , áoor genade , dien raad maar aannemen, getrou-
deliik orrv-olgen, en wandelen in denzelvcn; dantra-
den"en ii"g"" ,ij op den weg , waarin zel.fs de drua'
zenndet"zullendiolen Jes' XXXV: I; dan zouhun'
ne ored,e zrjn als eene riaier, enhunne gllegtdgheid
als de golïen der zee: Jcs' XLVIII: 181 en dart

zou het" qoede en de weldadigh,eid hen aolqen olle
de d.aqeí huns lcuens. Psahn. XXIII : 6' Dan hc-
laas ! "dit is de groote vcrderfeliike zonde , van het

seheele volk van Nederland, dat zii allen raad des
"H"ur"n Derworpen hebben, en daar harclnel'kig in
bliiven voortgaan , en zichzelaen taeiden zonder uree-

ze: Juda veïs12. In het staatsbcstuur volgt men im'
uiórs, helaas in vele dingen rnaar te veel den Pole-

tieken raad. , v.an wereldw{isheid, Cic aitrjd cenc doo-

detijkc vijandin van ltet Christenrlorn gei'reest i '' . fn
de Kerk íolgt men ook niet- zelden tlerr raail vanalee-
scheltike ltoáq moed, zeggentle : ziin wii tlnn ook blind?
Joh. ïX: 40.- En al hel volkwandelt naor hetgoed'
tlunken hans ha,rlen' Jercm. Iï: Ií ; Een ieteliik
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doet utat regt is tn zijne ooqen. Richt. XVll: 6.
Maar niemand hoort er,'ncernaarden rs,ild ya\Chris-
tus, des Vaders Opperste lYiistreid , aan Sfien alle cle
rnagt gegeven is, in hemel enopaarrle, die roept hier
uit , tot onzer aller beschuldiging : en lrcb[. "i ]ttti_
men- raad aerworpen,,- en hebt*u"gelijkzaarn, gehJel
wederspannig en ongehoorzaam, tegeà Mii gedïaqen.

4. En hier voegt Hii dan nog laatsteiiiÈ bii ."oii
h-e(. M;jne.bestrffing_en niet geutila, rrraár ,iít'd"uí,
altiid ten uitersten- alkeerig van geweest. (l)'Dit is
waarachtig fan Christus rnondelijke bestra'ffinsen,
waar Ziin Woord zoo vol van is; -en 

die zoímánie:,
vuldig en aanhoudend aan ons geschiecl ziin, biizofi-
der ,in die dagen, toen er mannen van 5o.16i!;11"
kracht, op de predikstoelen stonden, en de lleàre
duizend yrorne en wijze Leeraars gebruikte, om de
zonden van het Land scherpelilk te 7csfuaffez r eo oÍts
die zw'are oordeelen te bedreigen, die íu over ons
gekomen ziin; en dat wee van Gods verlatinE. met
dien schrikkeliiken vloek, die,nu ons Land vËrteert.
En_ nog houdt de Heere met deze Ziine bestretfr.nqen
o-nder orrs niet op, wijl Zijn lVoord'en deszeïÍ. ríu-
diking, nog onder ons gebleven is; hoezeer het'he-
laas t en nogmaals helaas ! anclers ook 'wel voorzeker
waarach_tig is, tletge-en in het Evangelie geschreven
staat , Matth: V: 13 , gij zijt het iout ier aarde ;indien nu het zouÍ srnnkeloos wordt, waarn,ede 

"alhet gezouten- uordeng 
- het deuyt nergens rneer, toe

dan om buiten geworpen, en oan de ínenschenaer_
treden te usorden. -(2) lur,4! Allerhoogste God,
brcngt lu. L9g anCere--àestra,fin.gen! op ons en ons
Land, dadelíj\7 bestrffingen, onÍelbarebezoekingen,
en zware drukkende oorcleelen, waarover wii u."on
de.vorigc _!o.*!.."" biddagen. omstandig onC".hori,leir
bebben. ,0 ! Ziine slaand_e hand. blijfí noghoogover
ons_ opgeheven ! * De lleere gaat voort rirct lTcCer_
Iantl , om cle algerneene onbekeórlíjkheid van het volk
te tuchtigcn cn te vcr<lerven. Er moEê al , scdcrt lvii
laatst op den hjrldag, ran ()ods griinrnig ontstcken
toorn en oordeelen tot u spraherr , in het -uen 

en an-der, eenige verligting- of veriideming gekomen ziin :
rvant God gedenkt in hct midden van 

"Zilnen 
tooïn ,nog altiiC des ontforrnens, eu uaengt zcgëningen on-
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tlcr Ziinc kastijdingen; wiishoid zonder oind of prd ,
zijn Zijnc wegen al tc rnaal ; toch bliivcn or duizond
bezoekingen en oordeelen van den Heere op oÍrt tut.
ten, waardoor Land en Kerh te gronde gaat, on al.
lengs bereid wordt, yoor h.et schrikkeliikverderf , dat
eens over ons kornen zal , als de maat vau Nedgr-
lands ongeregtigheid vol zal zijn. Ook is de graau-
wigheid, op ons Derspreid, en wdj merken het ndet,
Hoz. VII: 9. - Wij ziin toch als een teeringachtig
ligchaam, dat orgevoelig uitteert en doodwaarts aangaat,
wat vleeschelilke hulpmiddelen wij ook al rnogen gebrui-
L,en: cle Heere blaast toch in alles. En oÍ'schoonwii
nu van geleerde societeiten, of rnaatschappiien i en van
allerlei uitvindingen overvloeiien, die onze vaders niet
gekend hgbben, zoo blijft toch op het voorhoofd van
Nederlands volk, deze schandeliike naam geschreven :

Ziet! zii ltebben des Heeren Woord rerworpen,utat
utíjsheid zou.den zdj da,n h,ebben I Jerem. YIII: 9;
en uwe utijsheid, en uu)e wetenschap heeft u af laee-
rdg gemaaht, Jes. XLVII: lO. Meer zal ik nu van
des Heeren oordeelen en ltestrafingen trj'et spreken;
dan alleen, dat Hii ons luide van den Hemel nu ook
toeroept en beschuldigt, dat. ut'íj die niet gewild heb-
ben. En, hoewel daar duizend openliike bewijzen van
ztjn, in het gedrag van al het volk, en in hunne
ongevoeligheid, en nog steeds toenemende onbekeer-
liikheid 1 zoo zd. ih voor den [Jeere, nu slechts dit
eenige bewijs maar voortbrenqen, dat ons beste werk
daarin gelegen is, dat wii alle Gods regtvaardige straf-
fen en oordeelen, slechts zoeken af te ltiddcn, l.on-
der claar eenige vrucht mede tc doen. In plaats , dat
wii er ons ootmoedig onder brrigen cn vernederen zou-
den , zeggende : ih zal des If ecrcn gramsclt'ap dra-
gen, want ik heb tegen den ileere gezondigd. Micha
VII : 9; en dat ons onltesnetlen ltart, zou gebogem
worden, en wi| aan de strt(fe onzer on.q'eregtígheid,
een welgeoallen zouden hebben. Lev. XXVI :, 4l; en
zitten eenzaa,?n en zu'iigen síil , omdat I{ij het ons
opgelegd h"tft . Klaagl, III r 281 en wii ons van den
Heere, onzen God zoutlen laten tuchligen ; op dat
Ziine z'íele aan ons niet afgetrokken worde, Jcrem,
VI: 8 ; in plaats van zoo eene oprcgtc vernederiug
en ziels-boetvaardigheitl , zoo rvillen wii enkel Inflar,
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vatr Gods oorCeelen bevriid en verlost zijn; wii wil-
lon maar ongestoord in onze zonden voortleveá, en
willen niet dat God ons daarover zal strafcn en oor-
deelen. O I wat droeviqer bewiis kan ei toch ziin,
dat rrii . Gods _kastijrlingen haten, en Zijn jok maar
ganschelijk zoeken af te schudden, orn onvárhinderd
in de zonden te leven ? - Dit is het ware doelwit,
van alle die afbidding, van Gods drukkende straffen
en heilige oordeelen. 0 ! mijne vrienden ! hier heb-
beq wii nu de vier voorname stukken of posten van
Nederlands onrritdrukkelijke en onoverzienlijke z on d en
schuld waar! de onze .mede in begrepen is, al gelijk-
zaam, en in eene uitgetrokkene somme , voor onze
blinde oogen. Och ! hooret toch eens gii doove , en
schouwt ann- gii blinde om te zienl die-schrikkelijke
zonden schuld brengt de Heere hier nu alzoo in, tot
onzen laste, en zendt ons die rekening te huis, als
eene onbetaalde , en openstaande schuld, en roept nog
heden luide van den hernel, rnet Zijne geduchtó stem
en Woord , tot het garrsche Land , tot onze Profeten,
Iloofden en Zienders, en al het rebellerend volk:
4ty,;jl Ih geroepen heb en $j lieden geweigend
hebt enz.

B. Dan helaas ! niet allecn' roopt de Heere hier
alzoo, onze schuld, uí|, maar ook ons aonnis, en de
schrihklliike slrffi, die Hy' als de Almagtige, en
als de Rigter der gansclre aarde , o\ er zoo eónlnood,
wederspannig en atheïstisch volk, eens zekerliik wil
brengen, indien wij onze nek alzoo tegen llern blii-
ven verharden, en in onze zorgeloosheid bliiven vooit-
leven - Och ! Land , Land, Land ! hoort hier toch
nu des lleeren \Moord ! derviil gii rlan zrrlk een on-
gehoorzaam en rvedcrsplnnig volh ziit, tegl de lIeere,
en van uwer Vaderen dagen af geweest zljf , en gii
Mijne ltroogheid niet 'vilt vreezen, en Mijnó stemrià
niet wilt hooren, t,íe| ! zoo kondig Ik u dan aan, en
maqL u in t,jds -beltend , gelijk -Ik zoo rnenigwerf al-
reeds geclaan heb, en nog bendoende, en Mitn \Moord
aan u ook zekerlijk zal bevestigen: fk zalinuwaer-
dcrf lagchen enz. - (1) Ik zal, zegt de Heilige Is-
raëls, oyer u , o ongehoorzaam , rebellerend volk van
Nederland I dat Mli zoo lang veracht, verbitterd en
getergd hebt, in l[iin Aangezigt, en Mijn Woord niet
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hebt willen hooren, maar erger hebt, godnan, tlan do
blindc Ileidenen, en rlan Sorlom en (iomorra , lk ral
in den dag der wrake, en van Miine grimrnigo ver-
bolgenheid, een aller verschrikkeliikst oeruóestond
oerderf over u brengen, waaruit gli geenszins zult
kunnen ontkomen. - Mijne gr.irntniqheid zal Ikdan
over u uitstorÍ,en als aiur,'-en tle hardste rotsstee-
nen, zal lk dan' oermorselen. Nahum I : 6. I)an zal
Ik een haastig, geweldig, en al vernielend uerderf ,

ovcr u brengen, dat u zal treffen en aankonen , àls
een weraelwirut, een weruelw,ind, die uwen staat,
vrijheid , QodsCicnst , al uwe have en bezitting, ja
uw liif en leven, en zaligheid, en alles, onherstelbaar
zal vernielen en verderven, en ter nederslaan; lk zal
alle miine booze gerigten dan over u zenden, en u
te zamen aerderpen, door vuur en water , gelijk Ik
u , in dien schrihkelijken nacht getoond heb j en zal
uwe ontkomenen, door het zwaard, den honger en
de pestelentie , dan ook verteeren, tot dat Ik uwen
naam, van onder den hemel mijner Heiligheid, geheel
uitgedelgd zal hebbcn, dat gii geen volk rneer ziio
zult. - Hoort dit I o allen gij trotsche van harten,
en gii God vergeters ! die daar zegt : de ÍIeer"e doet
geen goed; de Heere doet geen.kwaad. (?) tk zal,
zegt Christus , de ffeere der heirscharen, in dien dag
mijner wrake, ecne ilreeze over Nederlands iuwoners
brengen . die over hen kornen zttl , a,ls eene aeru)oes.-
ting van den Almagtigen. - Schrikkcllike angst en
benaawtdheid zrullen hun dan oaerkomen; alle de pi.j-
Ien, van mijnen heet brandenden toorn en grirnmig-
heid , zal Ik dan op hen verschieten; [k zal de man-
men 1 mel de uerpletterende wa,plncn, in hunnc handen,
dan door geheel Nedcrland rritzenden, en hun gebie-
denz gaat door en slaat! u,lieder 'tog aerscltooneniet
en spare niet ! doodet ouden, jongelingen en rna,a,g-
den , en de kinderen , en de uíjuen, tot uerderaens toè ;
,naal' gena'ket aa,n niemand , op dewelke het teekenis ;
en begint aan Mijn heiligdom, Ezech. IX : 5, 6. En wan-
neer Ik , zegt de Heere lleere, die verschrikkeliike
rnannen, een ieder met ziin verplelterend wapen in de
hand, alzoo in Nederland zal uitgezonden hebberr, clan
zal Ik, met Miine Almagtige hand, denband vanalle
lepdenen losmakenl zoo dat schrik, angst en benao,uwd-
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heid, acrde rf e;t_ TcrrÁtacsiin{, c]it booze volk, clat
zoo lan,q r;erveiger.,l IrgeÍt, rniiie wocr.den te hooren,
zal. ornringen varr ronilso;ili'c , en zi,i rjaarin ,ullen be-
zwijken , en _r'oepen _to_t 

de bergen'i aatt op ons !-io
tot de lt.euoelen : bedekt ons i -Luk. XXIIi : BO. _
Gewisselijh , dan zal den nrensclren het harte bezw,íi_
hcn, uan Tlreeze en z"e),Luackting tler dingen, die líet
aard,ríjk zullen oucrkomen; zóant dc lírachten irn
hemelen zu,llen beweegrl uorden. Luk. XXL 26. l
0 ! die dag , die dag .r,an schrik en duisternis , van
verwoesting en verderf , nadert nu reeds tot ons, rnet
sterke s,chreden; hij ltcmt brandende als een árro ;dan zullen a,lle hooq.maedigey, en al uie gotld,eloosheid
doet , een stoppel zijn , ei de toekomsti"qe claq ,"t i)in olamme zetlen, zegt de Eeere d,eí lreíríchare,n-^
die hun noch, wcrtel , noclc tak laten zal. Nlal,IV: tl
(3) Want, hoort toch, o miino vrienden t ook hei
uiterste van dit oordeel , en het volle laatste besluii,
van dit schrikkelijk dreigement van Christu., o""rhei
onbekeerliike -voiir van frederlandi dan zai'in,-ràíi
IIii , ook in uli,eder aerderf lagchen ; fh zal ,potiiy
Ql,a,nneer uwe ureeze kornt. - O ! hadde de 'Heere

zulks alleen maar rvillen doen, in dien laatsten *"tàr_
vloed, dan warehetgansche Land voorzeker! ineene
zee veranderd geworden. - En nogtans bedreiEt Já
Ifeere dit uiterste, van_ alle Zijne sJhrikkeliik" Ët."f-
fen en vcrdervende wraak-oordeálen, hier aan Ërr, 

"o 
uuo

ons Land_; dat llii, indien wii weigeren oÍ.rs tebekee-
ren, in de mate onzer ongeregtighéid wiUen vol zon-
digen, en atheïstisch , lrlind e; ierstokt 

""r, hurt bU;-
Ten, en Zijne hooghei<i ten einde toe willen oeruchtuí,
IIii , d9 Heere, die hemel. en aarde bezit, 

"n 
diu,oàï

een enkel rvoord alles , in ecn tiideliik en e"u*iE vur_
derf kan storten, dan Ziin hait geheel n"" of;. 

""tal'trekken , en ons r. in ec-ncl grimrnlgen viiand 
"ul 

oe"-
anderen , en al Ziin 

"me$gliidèn 
cn 

'ontfeiming, 
over

ons zal afleggen.; en dat IIii dan zal lagchen in ,pof
!9.? i" ons u-erderf, en zich zal verbliláen en verheer_
1ii5".", in de ecuwige oerutoesting, die Hii over ons
zal brengen.

O!__die dag.zal trIe.nr, cen vrolijke dag ziin, wan-
ne-gr IIli , _zonder eeuigc _vcrschoóning, 

"daï 
snoode

volk van Nederlancl, in hct ruu. ,in Ziiiren if ver
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zal vertecren, en hen van ronrlsorrme zal in vlnrnmo
zettcn , en roeijen hct gehcel uit, en stcllen hot tot
eerr geducht voorlreel<l, voor alle andere zonclige vol.
ken en natiën, om zich daaraan te spiegelen, opdat
zii in het zelfde verwoestende oordecl niet vallen,

O ! miine vrienden ! rvijl tle m,ond des Heeren dit
gesproken heeft, zoo zal het ook zekerliik alzoo ge-
schieden: r'yant onze Heere Jezus Clrristus is geen
man d.at H,ij lieg'en zou.de enz. Dan , t:'ie er nu on-
der ulieden, alzoo blind en verstokt, van harte mogt
ziin, dat h{j dit alles niet zou willen aannemen eÍt
gelooven i en voor die goddeliike waarschouwingen en
bedreigingen, in't geheel niet vreezen; totdienheb'
ben wii dan niets meer te zeggen: die kan dan heen
gaan, en wandelen z.oo't hemgoeddunkt, enhouden
zich gewaarschouwd, en sterven zoo in zijne zonden.
En ik, arm, ellendig man, hoop ook eens heon te
gaan, zoodra mijn Verlosser zal gekomen ziin, met
dit getuigenis van Ziine genade, in mijn gemoed, dat
ik, als een getrouw wachter van den Heere, rr al-
len te zamen die hier zíjt, van het verderl heb ge-
waarschouwd I en dat ik u allen, ook leven en clood,
zegen en vloek heb voor oogen gesteld. Och ! miine
lieve vrienden! kiest, kiest dan toch hetlevenlopdat
gij leven moget, en behouden moogt worden, in den
dag des toorns des Heeren, die zekerliik over ons ko-
men zal. - Ja, opdat gii leven moogt , gii en uw
zaad. En komt dan g[j allen, die voor de woorden
des Heeren wilt beven, in den namid<lag hier weder,
voor ?-ijn heilig aangezigt I om te hooron en te be-
kennen, wat tot uwcn vrede dient; cn hoe gii het
oerder'/, door Zijne Almagtige wondcr-gcnade , zult
ontvlieden. - Ilat geve cu verleene ulicden de Hcere,
die is, die was , en die ltomen zal ! .!rmen.


