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INLEIDING

Wij lezen in Luk. 16 : 19 en vervolgens de geschiedenis van de
rijke man en de arme Lazarus. Wij horen hoe de rijke man
,,zijnde in de pijn", tot Abraham zegt: ,,Ik bid u dan, vader! dat
gij hem (Lazarus) zendt tot mijns vaders huis; want ik heb vijf

broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deie
plaats der pijniging."
Abraham antwoordde: ,,2íj heb- Waarop
ben Mozes en de profeten;
dat zij die horen."
Nogmaals vernemen wij nu de aanhoudende en aandringende

betuiging van de ellendige: ,,Neen, vader Abraham! Maar zo
iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren."
Waarop Abraham besluit, zeggende: ,,Indien zij Mozes en de
-profeten
niet horen, zo zullen zíj, aI ware het, dat er iemand uit
de doden opstond, zich niet laten gezeggen."
- spreken; want de
En zo zouden ook gewis velen der gestorvenen
taal van de ellendige en rijke, maar nu eindeloos arm gewordene,'
ze is ook de taal van alle verdoemden in de hel. Kunnen zij niet
tot ons wederkeren om ons het vreselijke van de hel te schetsen,
ïvij zullen eens tot hen wederkeren, indien de arm van de
-Almachtige
niet aan ons wordt geopenbaard; indien wij, uit
eeuwige erbarming en souverein welbehagen, niet getrokken
worden uit de klauwen van de helse draak en overgezet in het
Koninkrijk des Zoons van Gods eeuwige liefde en vrijmachtig
welbehagen.

Het is dan mijn begeerte, zo het de Heere uit vrije genade be'
hagen za\, mij daartoe bekwaam te maken, tot u, als uit de mond
dier ongelukkigen, overeenkomstig de Heilige Schrift, een ernstig
woord te spreken. Och! mocht het de Heere behagen mij die
vermaningen en betuigingen in de pen te geven, met verzuchting
des geestes gepaard gaande, tot heiliging, toepassing en vruchtbaarmaking ervan, zij het ook slechts maar aan één ziel voor die
onherroepelijke eeuwigheid, die wij allen tegemoet gaan!
Heilige God! heilig mij in Uwe Waarheid! Amen.
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van onze betrekkingen'
roepende, ons sloeg met het wegnemen
en
v"eld' waarwrj gezaaid' gepoot
;ïË;háï""""ËtË"ï*-à"t al onze
zagen
rook
verwachtingen in
g|nrlii Ëàáó-r"d"l *ij

I
ROEPSTEM VAN OUDEREN ONDER ONS, PLOTSELING
VERHUISD NAAR DE ONTZAGLIJKE EEUWIGHEID

Kon ik u, mijn broeders, vrienden en magen! mijn ontzagl{ke
weeën en angsten ook maar enigszins beschrijven, die wd lijden
en dragen moeten, zonder ze te kunnen lijden en verdragen!
Konden wij u die wroegingen en benauwdheden ook maar enigszins beschrijven, die wij lijden om onzer zonden en ongerechtigheids wille! Konden wij u iets van de knagende rvorrn in onze
consciëntie betuigen, die ons overal vergezelt en ons geen enkel
ogenblik (schoon hier geen tijd is) verlaat! Konden wij u iets van
dat brandende vuur, van die poel, die brandt van vuur en zÍvvavel,
meedelen! Konden wij u iets van onze smachtende tong naar één
druppel water (dat gij, ook de minste onder u, nog in zulk een
overvloed hebt, terwijl gij bovendien nog in het heden der genade
leeft) zeggen! Konden wij iets van dat grootste van alle kwaad,
onze eigen schuld, u op het harte dringen! Konden wij u iets van
dat gezelschap, waarin wij verkeren en dat wij op de wereld
gezocht hebben, verklaren! Konden wij u iets melden van dat
lasteren, vloeken, rêLzen en tieren; van dat gestadig en onophoudelijk omwentelen in onze eLlende, pijnen en smarten; van dat
gezicht der rechtvaardigen, wier lessen en vermaningen wij
tijdens ons leven op aarde in de wind geslagen, ja, menigmaal
bespot en veracht hebben; van dat eeuwig geluk, die stoorloze
zaligheid en nimmer eindigende heerlijkheid der gelukzaligen,
wier deel en lot op aarde vaak zo ellendig, arm, hulpbehoevend
en onaanzienlijk was voor onze ogen! Konden wij u die eeuwige
smarten afschilderen en wat wij, beide naar lichaam en ziel,
niet slechts te lijden en te dragen hebben, maar ook nog te ldden
en te dragen zullen hebben!
Ge weet het hoe spoedig onze zielen verhuisd zijn en overgebracht naar die ureselíjke eeuwigheid! Hoe wij nog enige dagen,
ja, sommigen onder ons nog enige ogenblíkken te voren ons nog
vermaakten in de dingen der nu eeuwig voor ons verdwenen,
ellendige, verleidelijke, maar jammerlijk belonende wereld! Hoe
wij als zonder enige kennis of bewustheid, ongedacht en ongevraagd en
wat het jammerlijkst was!
de
- onvoorbereid
eeuwigheid -moesten ingaan, schoon telkens vermaand
door plotselinge sterfgevallen, ook nog kort vóór onze dood, of door ziekten en tekenen van Gods almacht, door bezoekingen aan mensen
en vee, aan land en veld! Hoe de Heere, ons als 't ware tot Zich
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verdwijnen.
doof' en onze harten
Maar wij bleven voor al die roepstemmen ja' verstokt
óngevoelig'
:ri:gen;
bleven verhard, orr,'à'*o'*d en
in<Íruk op onze harten
en zo het nu en dJ;;Ë;'";;rtijeË.""aewas het alJ een dauw in
en gemoederen scheenË t" taten' d'al
verd'wenen wolkje'
de vroege morgen "" ài* """ ras
maasdschap! o' miin
van
o. volk van Nederl;ei"o;;"khebben.miin
wil *oót"n achterlaten!
uet e"áËii Áir"t
vrienden
ophouden-d-e'^wroe"n wij #;;;;q"
Niets konden
consciêntie
""n "i-mer
brandende
tgi*à"-a1'
gende en knagend"ïililijj1.
ons geschongeleAenheden'
en
*iaa"ten
van onze verzurmde tijà,
hier als te berge
ken en aangeboden:ïil;ïH;;.;;tiaar
Hge'wij hier ons
gloedl
hul""
riist! Hoe ons oog b;"J;-dt;""
ó""pt'oudeliik in de helse vlammen
ïi'Jil#is";;"Ë"s?;s óáà.
uitschieten!
wat.zegón tiiir - n"ur.' "àIl vlammen
opslaan
lasteren' schelrtát'"ttwijt'
Hoe onze o"urr rrr","?ïàerJ;""";áá"
het kronkelen van een
den, razen en tierenïaï;tift tTtl'-dt
zijniichaam gestoken' of als
ellendige worm om de nagel' door
dóod' zonder die
Ëir"tfrË';;k;iï;et de voortbrengen
een. die ond'er
dan
"uJ ;;;;;;den niets anders
ooii te vinden! Hot
lichaam
het
met
ófschoon
hetgeen in onze rr;;Ë'ï;;';*t
verenigd' hebben wr3
(o, eeuwige i"*r,'"i""-"uàía"r) -nog niet overtreáing van ieder
a""
toch reeds tret geváàtï"-à" g-u"org*
Ieder kwaad brengt
lid van ziel en 1i"h;;ïË;ëods"geboden'
moet hier lijden en
lid
hier zijn uig"rr.g"t'ïïË;il4;; ieder
Sevoet:i-"1:t
{rj smaakten' €em$
boeten voor zrJn eigËn overtredingen'
zagen)
proefden'
van hetgee" *ii oi"""át-ftaaa"n]
toen'gevoelwi;
hoorden, o'a"..,oif,4ff,:tï1àiËti--waàr
nu als
í"a"t verkeerden' tret weegt
loos en zonder
alle
met
ols'
op
""isJ"ila;it
duizenden lasten vïn steeds ""'"*"""oáL-scttuÍa
van
herdenken
het
bii
hoe meer'
eisen van de Wet,;Ë;;i;"g;r
omvoertl--\Mij-zoeken
ióiiuti"á""
onïïËà;'f;
het vervlogutu,
verte-ren niet; de
d,e
niet;
hier de dood en
"lË**"tt
geen
druppel valt
ffiëil;stáat wijniet stil;l-uchj irydemen
worm sterft niet;"àà;il.Já.
dan
hier ter verkoelinJ; f i"' kunnen ràri"ieeel
sloeiende vlammen der
de eeuwig urunauïauË;'Ë;;
bËgerig h"l geld .telden'
hel! Onze fr"rra"^,'ài"-""'*À"igmaalvoeten'
die zo haastig waren
tasten in de eeuwii"ïi"*L""' Qïrze
op te spoeden naar
ons
om bloed te vergïeten, te 'vverken -en hier oirophouaen5t op de
dingen, die geen .i'ï"lïrtïuË;;i -Aalt
áïJ" f;9;1;1tieh;ia en iechtvaardigheid
sloeiende srond ;;;ï
gedeetig du-'- wet blijft
áooit verte""a" #àJi'-á;; h;i'- Iedei
rechten en eisen' met
steeds opophouaeifi

ï;"ru;À"t"tt""aË"
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ontzagiijke drukking op onze groeiende en ons
altijd verwijtende
consciënties, ons folterón, kwe'Ílen en benauwen.
rËae"À gelchon-

met alle mij eguwig ten dienste staande helse geesten en instruboven alles op de pijnbank van
menten, u eeuwig te pijnigen,
uw eigen geweten en uw eigen-schuld! Gij hebt de hel genoeg in
uzelf, maar ik zal haar nog heter stoken; en gij zult haar moeten
dragen, zonder haar te kunnen dragen! Gij zult haar moeten uitstaan, zonder haar te kunnen uítstaan! Gij zult altijd gedood worden, zonder ooit te sterven; gij zult eeuwige pijnen hebben, zonder enige vermindering, verkoeling of afbreking. Eeuwig zullen
u al uw gedachten, woorden, werken en daden met steeds klimmende herinnering in al hun kracht voorkomen; eeuwig zal het
schuldboek voor u opengeslagen zijn, en eeuwig zult gij aangemaand worden om te betalen.

den straal van de door onze

ongerechtigheden ont_
r"i"aï"ï?ï.ïs
terende bliksemstralen! reder ivoord, aÀt *li lir-áil'Lïà" ververmaning gehoord.hebben, komt met donadrenae--Ë"lti tu"
orrr"
consciënties verschrikken, en daarbij nog de
ïan de
""r*i;ii"l""
,,QÍ t."gt ;"Ë9; Toezien!
uËt is- uw eigen
l:t1:,,tt13
scnulcr. uru l-ess_efae,
was de genade niet aangeboden, 1 maar u wél. Waár_
orn hebt gij geluisterd naar de beg:eerlijkheden o*,
yit uwer gedachten, naar de gró*he-id des revóns "Ë"ru,
"r,
Íq
áL rru"leiding mijner helse geesten, diË ik niet opg"nontaá" "rÍJu
u
te
zenden, om u aI meer en meer in het vergifïË
e;ór-r"ï;;,..r*
zielsverderf zoekende webben te verblinï"rr-"ï.r*
EËirà"
gezibht af te trekken van arle dingen, aie enigszin, É"3áuí
""
m"nen dienen om urvv ogen te op"nenl'Waarorn hebt gij op miin
uw
verderf zoekende en op uw eeuwig onheil roerenáË ui n"Ëu"Eu
verleidingen en begooChelingen acÉt gegeven en di" ;;
eáïilrïg
gevolgd, in plaats van gehoor te gev:en aan de uw beËoud"
ei
eeuwig geluk bedoelende vermaningen! Waarom hebt gij o*, oog
en voet afgewend en_ gekeerd van dé dingen, die boveffirr,
,"
onophoudelijk gericht en gewend. naarïe dingen, die "beneden
",
zijn!"
.,'ffag19mr" - 4r" gaat de vorst der duisternis voort _ ,,hebt gij
yy tiid doorgebracht in de,dingen van de *"""ià, die-ii met
i9der.9 voetstap haar vergankelijkheia predikte? vràar-ge"oegr
N."
ge in mijn macht. It< treb"miln aóet Èereit<t, Ë"
3rit
eir'à"au"vindt
de €evolgen van u\M werken. Éeuwig uenit iru
sËJtJta oe1 mijn duivelse en hetse lu"st aan t. Ëóáió", aiu
\altijd
19 pijnigep
brandende btijft, om met de uitgezochtste" torrneniàn ae
zielen eeuwig op de vreselijkste.wij"e iê tott*ien. Nu ,iJï ge in
mijn macht, gij die meendet uw eigen heer en meester te ziin. Oat
zijt ge_nooit ge",vêest, altijd zijt gJmrjn gehoorzame
-aii
onderdaan-e-n s]_aaf geweest, zónder t"i; tf ke_nnen;
"n-g"ïíligu
ir n;ii
-""r
ook hetzelfde. rk kende u, el n} kent gij ook mij en
au gÀ"órg"á
en vruchten van de boorn der kennis áós goeas en desïwaás;
ogen geop-end, maar
Nu keni ge CóA i"
l11 "ii".,rll
- teenlaat'i
zun
heiligheid en rechtvaardigheid;
dat was mijridoel met
dat Íijn gesponnen en ristig uiÍgespieid net bij aieïooÀ] waar
u_ voorouders, Adam e.r. E-r",- in gevangen zijn, en gij
;et hent
Nu werp -i|. mijn huicherachtigè man-tet ai. ttu Ëdn- itr geen
engel des lichts meer. Nu ben ít< tot u gekomen i"--ijn rivare
gedaante; en zoveel ik vermag, zal ik he1 uet laten oritbreken
luisterde. deugden en eigens-chappen
"orrd*^"r,
coas

onder voorwaa.de van geloof en bekering, overeenkomstig:
2. Namelijk
Die
ziJn zonde bekent en raat zar baimhartigheid verkrljg"".--i-iiitg"u"".
6

'Waar

zij nu uw huizen, schuren, stallen, weiden, akkers, vee,
vrouw, kinderen en dienstboden? Waar zijn uw rijk versierde
tafels, al was het met de geringste vruchten en de schraalste toespijs? 'Waar is het licht der liefelijke zon en het inademen der
vèrkwikkelijke, koele lucht? Waar zijn de wateren en wolken, die
gij zo dikwijls verwenstet?'Waar is uw Bijbel, die u tot bekering
vermaande? Waar zijn nu uw predikanten en alle anderen, die
u vermaÉulden om van uw zondige weg afstand te doen; die u
onophoudelijk toeriepen: ,,Wij bidden u van Christus' wege: laat
u met God verzoenen! Heden, indien glj Zijn stem hoort, verhardt
uw harte niet, maar laat u gezeggen! Bereidt uw huis, want gij
zult sterven! Haast u om uws levens wil!"
Dat alies is voorbij, maar uw eeuwig wee en ellende is thans gekomen. Waar zijt gij nu, die wel naar de dood verlangdet, als het
u op aarde niet naar uw zin ging? 'Was de droevigste en be-
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nauwdste toestand dó.á,r,hierbij vergeleken, nog geen hemel? Nu
is uw aardse hemel verdwenen en uw hoop en verwachtingen zijn
altemaal afgesneden! Gij verbeidt hier uw eeuwig vonnis, ,,dat
de duivel en zijn engelen (dat ben ik en de mijnen) bereid is!"
Wij zullen enerlei lot ondergaan; wij zullen in één plaats tezamen
zijn! Wij zullen elkander nimmer verlaten! \Mij, ik en de mijnen,
wij zullen eeuwig uw pijnigers zijn; wij zullen eeuwig onder
Gods wraakoog verkeren, want vreselijk is het te vallen in de
handen des levenden Gods, Wiens ogen vuurvlammen zijn. ,,Want
onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed, waar
niemand bij kan wonen."

II
AANSPRAAK AAN DE OVERGEBLEVEN
BETREKKINGEN
Aanspraak uan een gestoruen n'Lan aan zijn ouergebleuen
ur oultJ en achter g elaten b etrekking en
Ik heb u plotseling moeten verlaten, met wie ik zovele jaren op
aarde genoeglijk onder afwisselende omstandigheden verkeerd

had.. Spoedig werd er ong.edacht en onverwacht een
einde ge.
maakt aan ons verkeer; wil zouden nu niet meer aan ZZ" t"tut
yii_-1o:d"r'nu niét meer één reger uàÈiimmà",
op
:::rlt]:"j
een bed tezamen sllpen; wij zouden nu voortaan tezamen
"á"r,niei
meer spreken over tijdelijke belangen,. de voor_ en acnieruitgang
van onze aardse zaken, over onze áering en hantering,-ó*r",
or*
huishouden en onze kinderen;
,ráa" wij het
fiirrri orr""
-ánr--rr"d"r"rra
dachten, dat was h.et zekerste -a""
en gewicrrtigsie:
einde en de ontzagtijke eeuwigheid,ïie it< nï i"g"!ï"rËrr,
hoe het tussen onïe zielen
"r,
ï,u"Ët"" ;;^ïffi;i'à,i
stond, Die recht doel er ee''""'áà
heilig.e"
"""au
uiu
-Zi;ï"rr"irïirràia
bestaat en een ieder belooqt p.agr
"""rrt"ààffi-êol^ir, u'
*u"x""
rechtvaardigheid moet ik-belijden""i;"
ón erkennen, ierwiji-iÈ
laster..Ik klg"e Hem aan als dË oorzaak mijner Ë*;"il;;it Hem
U"r,
het zelf; mijn consciëntie..g-evoert rraáràig"n s.churdl
en
dat
is
mij
het.ondragetijkste en-onlijázaa;rtu' Ë; is *i1i
àísèi'i"tiÁat oit
zegt mij Gods Woord, dát ik versmaad he;í
d;i"Ëê;_i; a"
duiveten;. d1.- zeggen' mi5n verrlidu"c- a"i l"í -;uïr-ij"'eigen
consciëntie! Voor u ig
tijd, -á"."_rroo."-_ij Ë he; eeuwig
verloren en verbeurd; !.et-ngg
ik heÈde riortÀiiir."
iiia,-ài"
ïà rr""roepen is, verbeuzerd. en niet geacht; ik tigtdËïijJ*"*Ërïoora;
"iài
voor mij is het eeuwig,onherr;oepetijt gedaan;
iË Uà" a"
heid ingetreden en hét eeuwig;;;á;r? verreert
""r*ig_
u is het nog tijd, nog komt t"ï áuï*pstem: mij. Maar voor
is
vergeving
,,Er
door het bloed des l<ruises
"ó* *"g tu" verlossing
en ont_
koming van ellenden en-ia-m""àn.'b"
"r,
i.
één Naam onder de
hemel gegeven, door welke ,o;á;;;; Irrrrrr",
worden van het eeuyig ve"ae"r,-áíeàu*ige zalig en behouden
eiËd-ilËi rr""_
terend vuur van een heiÍg, o"tróï[È""i
christus is in de weretd ï"1iil;;;;91,ái9;;IiË
"""Ëi"Ë""a]gïoïii""u,
Wendt u tot Mii
r:àpj HU-:';Ë ir; e,noen deriàlàár."".
aarde! en
wordt behouden; k"*t;il;;ït
rvriï, siïIvermoeiden en betasten!
en Ik zar u rust seven
-voor u'w zierènií"- Hij is dat brood, uit de
hemel nedergedáata, Oai-*ï;;";h;;';"t
versmaad, dat water des levens, d;tlt ticht der wereld, dat ik
niet begeerd heb; die
énige JVledicij nmeester, Die ik ;;";;;,
dË H;;à;r, ï"rïïiun,
stem ik.niet geruisterd, die_Raadsmaï,-wiens
i"
de wind ge_qfgsen heb als kaf. váor-mijn voeten,
"ó"À"ii"li"'it
ik,
die
nu
als
onuitblussetij k kar verworpen re'. gu*áïaui
zïn-'Ë'ig

aangezicht.

;;1;;i

o! kon ik vóór u staan g-n mrj aan u vertonen in die
vreseriike en
ge d a ante, ik zori h; t d;
;;;
ti'
iËiË"ï=-ràïJi'Jfrocrrt
zijn om een afschri\
gurr"r,
áuZ" ,r"-rr"rr"it t
_t-"
fï"ats
""" rrlïà""
AIle
nijniging!
"1i;r.
!enoeg"",
hrer op; ane
verbeel_
9:_"1:t*
ctrngen nemen hier een einde; alle kwalen
,ij" [i; b"àár*u";
aile pijnigingen
arzichtelij ke

staan hier geróed; atte geesten kwellen

I

oi, rri"";

alle_ellenden zijn hier opeengestapeld; alle kwalen vermenigvuldigen zich hier in deze eindeloze zee van vuur en zwavel, jammer en ellende. ZíeL en lichaam staan hier gepijnigd te worden
met onlijdelijke tormenten en de afgrijselijkste pijnigingen, die te
bedenken- zijn! Welk een zorg wenddet gij niet aan bij de minste
ongesteldheid, die ik in het lichaam op aarde had; wetke middelen wenddet gij niet aan tot genezing; welke vriendelijke rvoorden spraakt gij mij niet toe, hoe het ging met de pijn en of de
middelen hielpen; maar nu
ik moet tot u spreken!
- maar nu,
o! eeuwig ontzaglijk wee en -jammer! hier zijn geen verfrissingen;
hier is geen medicament; hier gaan geen geneesmeesters rond;
hier zijn geen verzachtingen, ja, niet een verademing; en komt gij
hier, ik zal uw grootste pijniger zijn, en gij de mijne, omdat wij
het langst tezamen verkeerd hebben op aarde, de nauwste vereniging en gemeenschap met elkaar gehad hebben, de meeste tijd
verwaarloosd hebben in dingen, die geen wezen hebben, elkander
verleid en bereid hebben voor de helse plagen en eindeloze jammeren en daar elkander in gestijfd en al dieper en dieper ingewikkeld hebben; elkander gepaaid met ijdele verwachtingen en
droombeelden, de eeuwigheid verre gesteld van onze tafel en ons
bed, waar de dood mij verwachtte; eindelijk elkander ingewikkeld in onze eigen werken, deugden en plichten en onszelf en
elkander heimelijk gevleid, dat wij niet waren als anderen!
Anderer ondeugden en fouten hebben we diep opgegraven, en
breed uitgemeten, en hoog opgestapeld, maar onze eígen fouten
en ondeugden
uergeten; wij
dat was het voornaamste
- en
hebben onze ogen
er voor gesloten, maar voor -die van anderen
wijd geopend; ons huis bleef vuil, terwijl wij dat van onze naasten schoon wilden maken; wij vergaten wat wij God schuldig
\rraren, terwijl wij maar meestentijds bezig waren om op te tellen
wat anderen ons schuldig vraren; onze schuld hebben wij vergeten, terwijl wij die van anderen ophaalden! Van anderen, wie
wij even, zo niet méér schuldig waren dan zij ons, eisten wij de
strengste voldoening, maar God vergaten wij te geven wat wij
Hem schuldig waren!
Wie gaf ons buiten doornen en distelen, daar toch het aardrijk
vervloekt was gerfi/orden om onze zonden in Adam, oÍtze stamvader, zulke heerlijke vruchten en ge\Massen voor mens en beest?
En nam Hij iets van het Zijne? Hadden wij ook recht of aanspraak op iets? Murmureerden wij niet alsof het onze ons onrechtvaardig ontnomen werd? Hoe hebben wij gegeten en gedronken? V/ie gaf ons het licht der zon, ons' die in de duisternis
hadden moeten verkeren? Tffie gaf ons die zoete, verkwikkelijke
lucht in te ademen, die wij verbeurd hadden?
Wie gaf ons gezondheid, krachten, lust, zintuigen, alle genietingen voor ieder ervan, medicijnen voor onze kwalen, wijsheid,

verstand en kennis in het vÍaarnemen van ons beroep? Wie gaf
ons-.hulp_van- anderen^en alles, wat wij tot uitoefeiirrg àr.ran
nodig ha_d{en? rffie heeft ons al_zovele jaien daarvan hetlebruik
gegeven? En wat hebben wij_ H9m dáarvoor betaald eri toegebracht? Enrru, want.ik gevoel mijn hart in vijandschap opriján
tegen onze schepper! nu brengt dat alles rasteren voo"ï; iË viord
verteerd van lasteren en verzink onder de vloeken en venvensingen: in-plaats dat het
-lasteren, vloeken en verwensen mij
enigeveradeqing 9l verkwikking
versehaft, is dit juist het tegen.
jammeren le groter, omdat ik daardoor, zo
deel; het
qijp
-q-aa]<t
het mogelijk
is, al dieper en dieper zink onder de toorn van de
Heilige en Rgchtvaardige! Hoe-meer wij Hern lasteren (en wij
kunnen en willen niets anders), hoe meeren feller Zijn verterend
vuur_op gn9
-brandt; en wat ons het ondragelijkst is: wij maken
?ijn heerlijkheid daardoor te luisterrijker èn meer uitbjinkend.
meer wij lesteren, hoe meer Hij verheerlijkt word.t, want
ïoe
daardoor komt Zijn heiligheid en rechtvaardighêid te helderder
aan het licht, in het straffen van de zonden, en de vrije genade,
aanZijn verlosten geschonken. Christus, Die wij haten, wordt er
te lgisterrijker door; de lofzangen stijgen in de hemel te hoger;
en de vreugde wordt er te groter bij het lasteren van ons, omdaÍ
zij, hetzelfde lot met ons verdiend hebbende, Hem eeuwig mogen
prlzen, loven, dienen en verheerlijken! Wij willen niet in-de
hemel en kunnen het niet uithouden in de heM, mijn vrouw en
kinderen! dat gij toch niet in de hel kwaamt om mij nog meer te
pijnigen! fk vermaan u niet uit liefde voor uw zielen, maar ter
Iiefde van mijzelf, want hier is geen medelijden met elkander!
Maakt dus gebruik van de middelen; strijdt niet tegen God; geeft
geen gehoor aan verkeerde geesten, ook niet, als zij in de gedaante (want dit is des satans grootste list) van een engel des lichts
tot u koment. Zi zoeken uw zielen af te leiden en om te voeren;
het geopenbaarde is voor u; laat het andere aan God over; onderzoekt daarbij de Schriften; bidt om de Heilige Geest, verzuimt
geen gelegenheden, die gij enigszins bereiken kunt; spaart uw
voeten niet om dát volk op te zoeken, dat eens gelukzalig wordt;
houdt u bij hun bijeenkomsten en acht ze niet gering; laten uw
oren gehoor verlenen aan hun vermaningen, urvv mond hun om
raad en bestuur vragen, uw handen grijpen naar het Woord Gods;
geeft uw ogen geen rust in het onderzoeken ervan; onderwijst uw
kinderen dag en nacht daarin; zijt rusteloos uitziende en bedenkende dag en nacht alles, wat enigszins zou kunnen dienen en
strekken, zonder het minste uitstel of vertoef, want de tijd is
kort (hoe kort was hij voor mij!) en de eeuwigheid onherroepelijk, om hun zielen te bevrijden en te behouden van het eeuwig
verderf, dat hun vader nu lijdt.
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Aan njn otsergebleuen en achtergelatenkinderen

En gtj, mijn kinderen! vruchten van mijn lendenen, voor wie ik
'gezwoegd en gezweet, gearbeid en geen moeite dag en nacht ontzien heb om u van het tijdelijke te verzorgen, klederen aan u\M
lichaam en spijzen voor uw buik en hongerende maag te verschaffen,
heeft het voornaamste vergeten! Hij is u in
- ur,lv vader
het voornaamste
niet voorgegaan gelijk het behoorde; uw vader
heeft uw zielen verwaarloosd. O! dat de vruchten van mijn lendenen toch niet mijn pijnigers worden in deze eeuwige rampzaligheid! En daarom, o, kinderen! hoort naar de getrouwe vermaningen van uÍw'getrouwe leraars, maar vliedt de valse; hoort
naar de vermaningen van de vromen, die u het goede aanraden.
Neemt de gelegenheid waar; verzuimt de tijd niet; vreest niet
voor verachting of bespotting, verguizing of miskenning. Die zó
handelen en spreken, loeren op u\M verderf, dat uw vader, maar
te laat nu, ondervindt. Op uw sterfbed laten zij u alleen; in de
hel lachen zij u uit; zij zoeken uw verderf, die u van het goede
zoeken af te houden; vreest hen niet; zlj zijn afgezondenen van
de satan, ketenen der hel, snoeren der verderving, lokaas der verdoemenis; veracht hun verachting, versmaadt hun versmading,
verwerpt hun verwerping niet, maar laat u die aàngenaam en
welgevallig zijn; vreest geen nietig stof en as. Al waren het
koningen en vorsten, die u van de dienst des Heeren zoeken af te
trekken, zij dragen allen de adem in hun neusgaten en vermogen
niets uit zíchzelf. God alleen is Rechter; en ik roep het u toe uit
de hel: voor Hem moeten wij allen geopenbaard worden en eenmaal voor Hem verschijnen en voor Zijn ontzaglijke rechterstoel.
Het is (mijn kinderen! ziet het in uw vader) de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebr. 9 :2?.
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ROEPSTEMMEN VAN EEN PLOTSELING OPGEROEPEN
JONGELING, TOT ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS EN
VRIENDEN ZIJNER JEUGD EN RAS AFGESNEDEN
JONKHEÏD

Vaarwel nu, mijn broeders en zusters en vrienden! Mocht het
zijn voor eeuwig! Voor eeuwig werd ik plotseling van u gescheiden; ware het voor u voor eeuwig! Ik kon u het laatst vaarwel
in dien vreselijke nacht niet toeroepen, z6 bedwelmd lag ik in de
zo plotselinge ontbinding van ziel en lichaam; gij weet hoe ik
kort te voren, als een jong en krachtvol jongeling in de volle
11
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kracht en bloei van mijn jeugdig leven, op dat, getijk gij nu ziet,
zo broos en vergankelijk leven nog jaren levens verwachtte en
bouwde, alsof wij het leven in onze hand en onze adem in onze
maeht hadden. Maar in één ogenblik zijn al die ijdele verwachtingen in helse rook verdwenen! fn één ogenblik moest ik alles,
wat ik nog op aarde had, verlaten! Daar scheidde mijn ziel van
mijn jeugdig en schijnbaar zo krachtvoi lichaam: daar stondt gij
allen onbewust vóór mij, voor mijn sterfbed, u allen tot een
spiegel en getuige: ,,Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd, en laat
uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap en
wandel in de wegen utfirs harten en in de aanschouwing uwer
ogen; maar weet, dat God om al deze dingen u zal doen komen
voor 't gericht," Pred. 11 :9.
Ziet in mij het voorbeeld van de verwachtingen der jonkheid,
van de ijdele verbeeldingen der jeugd, van het bouwen op een
broos riet en een vermolmde staf, zoals ook de schijnbaar sterkste
jongeling of maagd is; ziet in mij in één ogenblik een veld van
ijdele verwachtingen als met een hagelslag ternedergeslagen, een
krachtvol bloeiende boom door een bliksemstraal verteerd, een
huis, op zand gebouwd, door een rukwind omvergerukt en ternedeigeslagen; ziet in mij het huis uu/er verwachtingen in één
ogenblik door de aardbeving des doods ingestort en voor eeuwig
vergaan. En o! ware het dat! Maar als levend is het met mij ter
helle nedergezonken, om mij eeuwig in deze onuitblusselijke
oven der pijnigingen te kwellen en te benauwen met steeds toenemende wroegingen en de uitgezochtste folteringen. Zo werd ik
van u, mijn broeders en zusters! als in één ogenblik losgescheurd,
zonder de tijd te hebben u nog éénmaal vaarwel te zeggen en
zonder dat ik u nog éénmaal aanschouwen mocht met bewustheid
voor mijzelf; zo werden mijn uitzichten in de toekomst in één
ogenblik onherroepelijk afgesneden! Ik beloofde mij reeds man
en vader te zullen worden! 'Welke verwachtingen had ik niet van
de toekomst, zonder op deze zekere en ook u allen
weet
- wie
hoe spoedig!
te wachten staande toekomst ook maar
enigszins
met een aanhoudende
ernst te denken. En nu, weg zijn al mijn
verwachtingen; rvr/eg al mijn beraadslagingen; weg al mijn genoegens, ook die ik mij nog voorstelde; weg al mijn vrienden; rffeg
ook zij, die ik reeds bestemd had om met mij de band des huwelijks te sluiten; weg zijn deze in één ogenblik; en daarvoor in de
plaats een onherroepelijke eeuwigheid, eeuwige toorn, eeuwige
vloek, eeuwige pijn en smart, weeën en wroegingen; eeuwig
onder het brandend wraakoog van de heilige en rechtvaardige
God; eeuwig in de eeuwige vlammen; eeuwig van de Eeuwige
gescheiden, Wiens roepstemmen ik, ook nog kort vóór mijn plotselinge en onverwachte dood, door een evenzeer spoedig sterfgeval,
als water langs mijn rug heb laten lopen; en nu ontvangen naar
\2

dat ik gedaan heb; ontvangen loon voor mijn
arbeid; ontvangen
hetgeen ik
en bege"erá Èà; ; nu eeuwig te raat! o!
-gezocht
dat
onherroepelij k, ontza glij k". eeuwig i Miil o""ó" j;;?;""i,;

;aar

ats
bij de eeuwigheid Ë vergelijken, *""t aï""-i, g"",
einde aan, omdat de eeuwigheia
Ë"gi" ài'ài"J"iri Hi""
zijn geen leraars *e9ll die-óns ten"onàËr
í"u
nog") toeroep"", .W""*_
om zoudt gij sterven!.rk.h_eb geen rust in deïood
aàr-goàdàror"rr,
maar daarin, dat hij zich békeru
iu.'rá.;i-Hl"i";iï" s""n
vermaners en aanraders om ons te bereiden
"r
vo."
,ro oo''ri,;g.Ëeia.
Hier wordt her Evangerie niet-veriilË;: irË
ïïi""r-iátzor,"
Gods niet; hier stondén 251 v,9eis.i*ïi,"; niet,
om
vaders te openbaren; v,an dàt a''es hiËï niets. Maar a" *ii Zi;r,,
dat alres eens
gehad en versmaad tehebben; onal"-àat
arles eens ór,
r"rrg
verkeerd, maar het ook verworpen ie-itebb"";
""""
ái"-uá.-.Ëirlàigirrgen hier mee te brengen, zonder
weerte kunnËn Ë""t,-átïà"a""
plaats des berou'Ès "te íinden, ,o á"1rrie"
br"ai, r.J" ï"ru"".
Eeuwig mijn deer, mijn rot ilát;;;ige
verdoemenis. o! ware
ik op aarde de ellendigste, ar-sie, j"-1"9.ri;hte
bedelaar geweest, eveÉals l,ara""s'e" ;;t,- áË en wïtg=erijkste
;;;' #;";;"r""
bedekt_.waren, maar_genade in È h;"t hadden
en nu zo onuit_
sprekelijk
rr-rrjn.osen aatrschouwu" rráï í""
- wantfolterin-g
onuitsprekelijke
"""""ILi-i:"
en.*"ougirrg _ gelukzàfig,
ft
steunde og mijn deugden én ptichten"en?""a.ïàËáá"iËr,e-dËn
"i1".; ik
stelde de dag des doóds verrê en ma"r.il een
voorzichtig verdrag
met de hel; wat ik verr,e stetde,
gpkomen,;;;i
iÈï"uii
1g..naÈij
voor eeuwig onherroepbri:È
1!e.tde'
áiËr'-i;"
eigen veizuimr""ï.irog"tt;
"ï-à"f
or uó"ae",
lfjn ras
:lg::"::-h"ld,
vnenclen van mijn
afgesneden jonkheid! spiegelt
""-ÀïiË""
"r,
u áán mi;,
zoals ik daar nederlag op-Inij1 st"rru"al spiegelt
u
aan mii. zoars
ik daar tevenloos in de^kist r"e; ,piàËàii;?;; Lï:]'"ààïi
*ii"
lichaam daar in het graf neergetïgáïn?et
aarde orrËi-aÀt i wera;
bóvenat, ,iarïË
ziel in aL r,ll-sá"or,_
:lf{ll11a1.mij
oen
ben, rn die nut des afgronds, waar
"""" a"
wenirrg is d";-àfÀ u"
knarsing der tanàen; spiegeït ;;"
;ii;zoals mijn lichaam daar
de grote oordeelsdag tigt áf te w""t-t-en, tot
eeuóig;i;;j;;"
verdubbeldu, *r*i!" ïori"ri"s;"';á-# zier
""
en richaam, werke
beide gezon digd hebbe' en a,rrïàid;;-";Ë"
;il;:"iln
i'
;jj
de groeve der vertering, zonder te vertórenJi;àdn
of
t
o'
ik zelf tot u-f<omen,_ oflen ander toï í zenaen, om"utlen
te geven welke weeën ik hier lijd in deze vreseiiif.e, u te kennen
nimmà" op_
houdende piinen en smarten. Maa. dat wordi;1fii"t-;;ll""a.
O! kon ik in een nachtgezicht ;ij ;;" uïy ogen
ste'en in een
droombeeld. Doch mjjn p[_e_ndu
g*"
a.ooirËà"rJ,
Ëáï
il
on_t_zaglij ke
kheid. Maar hoe"velÀ zulke roepsi"--à.,""r,
.werkelij
un
waarschuwingen ne! jt<. niet gehad, aocn ze
àtË"ï""*'"ïï,"i:
gesteld; en van uitster is afstËr guÉo,'utr
voor eeuwig! Maar u
geen ogenblik
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als
kon het nog baten' Och! dat dan iemand opgewekt
-1
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verzoenen;
God
met
u
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uit mijn naam *oná-i te vermanen'
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E| r,iut"nto-i n de
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heb
venijn ik zo jong
"""át
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;e'i; mooie r.ràr"n,
tot de
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het
vlam,
deze
in
werpen
mij
van
laatste draad toe en ze verre
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des verderfs! kon ik het u toeroepen hoe grj huppelt naar de hel
en danst naar de eeuwige afgrond; hoe gij hun, die u vermanen
en het beste met u voor hebben, de rug toekeert, en uitlacht en
bespot, en met allerlei scheldnamen, is het niet in hun tegenwoordigheid, dat toch in hun afwezen vaak begroet. O! zij hebben
de waarheid en wij de leugen; zij dienen God en wij de duivel;
zij komen in de hemel en wij in de hel, waar ik u voorgegaan ben
om u te verwachten, a1s gij geen andere wegen inslaat dan die
ter helle leiden. Nog is het voor u tijd, maar voor mij is het
eeuwig te laat. Ik zag de hel reeds geopend, eer ik er inkwam;
ik zag de plaats vóór mij, waar ik eeuwig in moest verzinken als
Koran, Dathan en Abiram met al hun kindertjes! Met het levendig gevoelen der hel zonk ik in de eeuwige afgrond, zonder er
ooit weer uit te kunnen komen! Jezus heb ik niet gezocht; mijn
bekering kwam md bespottelijk voor, ja, ik lette er niet eens op.
Mijn kleren en mijn vermakingen waren mijn afgoden; en nu,
waar zijn zij? A1les heb ik plotseling moeten verlaten; niets heb
ik mee kunnen nemen. Al was mijn goed met mijn lichaam begraven geworden, de wormen zouden het met mijn stof opeten,
en de tijd zou het verteren; maar hier is geen tijd; hier zijn geen
vermakingen; hier kan mijn ziel niet dan van pijn en smarten mij
martelen in de vreselijke vlammen der hel! O, mijn vrienden!
kon ik mij zo eens aan u vertonen, hoe zoudt gij van mij weggij zijt niet bang
vluchten en uitroepen: ,,Bang! bang!"
- Maar
voor de hel; gij vreest niet voor deze plaats
der pijnigingen; gij
dient de duivel en de wereld; gij schikt en spronkt u op voor de
eeuwige verdoemenis; gij wordt rijp voor de hel, waarin ik ben,
zo gij niet spoedig (want ook gij kunt, evenals ik, plotseling,
ongedaeht en onverwacht komen waar ik ben) van uw weg veranderd en bekeerd wordt. Hoe onnut hebben wij de tijd niet
doorgebracht! \ryij hebben gespeeld en over dingen gesproken en
ons verblijd, die mij nu eeuwig naberouw kosten. Gods lVoord
hebben wij verworpen en de vermaningen niet gewild en elkander gestijfd in het kwaaddoen, ja, daarin lvas ons vermaak en
enigst genoegen. trVij zijn voortgegaan in onze verkeerde handeIingen en in het zoeken van de dingen dezer wereld, die allen
vergaan en een eeuwig verwijt achterlaten! Schijn hebben wij
nagejaagd en nooit gesproken van hetgeen ons uit deze plaats
der pijniging kon brengen; wij leerden wel en waren er groots
op, als wij onze vragen kenden; en wij belachten hen, die daarin
bij ons achterstonden, alsof dat genoeg ware en wij boven hen
waren door óns eigen toedoen, daar zij ons toch vooruit konden
gaan in de eeuwige gelukzaligheid. Hoe branden die waarheden,
die ik toen van buiten leerde, nu op onze zielen! Geen vraag of
antwoord heb ik opgezegd, of. zij zíjn mij nu als brandende priemen en gloeiende nagelen in mijn brandende consciëntie! Hier is
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geen verontschuldiging; ook ik ging verloren om mijn eigen
schuld, omdat ik niet wilde horen hetgeen mij gezegd werd! O!
mijn ogen, die brandden van begeerlijkheid, hoe jong ik ook was,
vaak brandden van toorn en nijd, spijt en wrevel, sloeg ik op in
het eeuwig verderf en de eeuwige vuurvlammen der heMoe
verfoei en veracht ik nu wat ik toen zocht en begeerde! Hoe
meer ik opgepronkt en versierd werd voor de wereld, des te meer
pijn en smart lijd ik hier! Hoe meer vermaningen ik in de wind
geslagen heb, hoe feller slagen ik hier gevoel! Hoe menige jongere vriendin van onze jaren is niet door de dood weggerukt;
hoe menigmaal hebben wij de doodklok horen luiden, die over
ons óók eens geluid zou worden en nu reeds over mij geluid geworden is? Hoe menigeen hebben wij niet ten grave zien dalen
en ter aarde bestellen, waar mijn lichaam nu óók reeds onder
Iigt, verwachtende de vreselijke opstanding, want alle twijfel
houdt hier op! Dat er een God, een duivel en hel is, het wordt
hier vreselijk bewaarheid; dat de zonden gestraft worden, gevoel
ik; dat zij, die de vromen haten, eeuwig verrvorpen worden, en
zij, die Jezus niet aannemen, eeuwig verstoten worden, ondervind
ik en zal een ieder ondervinden, die niet bijtijds afgebracht wordt
van de weg der eeuwige verdoemenis, waarin ik nu voor eeuwig
gekomen ben. En daarom, mijn vroegere metgezellinnen! gij
mistet mij uit uw midden, maar nu alrede niet meer, want gij zijt
de gestorvenen spoedig vergeten! Kon ik het u toeroepen en u
met mijn vinger iets van de brandende gloed der hel doen gevoelen! Mochten anderen u dan in mijn plaats vermanen! Zo er
een verademing hier in de hel plaats kon hebben. . . maar neen,
dat is onmogelijk. Maar o! dat gij hier niet kwaamt om mijn
smarten te vergïoten en te vermeerderen. U zou het goed zijn, zo
grj aan mijn vermaningen gehoor gaaft. Voor mij is het te laat
en eeuwig afgedaan, maar voor u is het nog tijd, zolang het
heden genaamd wordt. Heden dan, indien gij Gods stemme hoort,
want vreselijk is
verhardt uw harten niet, maar laat u gezeggen;'Wiens
ogen vuurhet te vallen in de handen des levenden GodS,
vlammen zijn. Spreuken 9.

BESLUIT

Tot hiertoe liet ik deze
spreken, en ik wil er nu
ten slotte nog een woord-ongelukki.gen
toï u aiteïaan toevoegen. Uw goud of
goed begeer ik nie! maar wel
ons leven
"r"ri Mg.ilgiiailoàt'uËg"rurr
tijd
ditri"","áïJ""!"*ir,
Fof!,dq
en de eeuwigheid onheiroepelijk. N;s
ËT#ï*raïËigá""a";
nog staat de genadedeur wild open, hËe
gereed en laat u waarschíw*, óor. eng zrJ rs; nog staat Jezus
op áit""gà"ïiir., ïoor
middel'
bidden.u van christus]-wege: raat u met God ait
[ij
verzoenen! Het seloof_is uitàet_gehoor, Ën",t gehoo;
à;;; I"Woora
Gods! Mochtïat woo"a aár HË"ó'a-"t
scherpsnijdender is dan
enig. twees-nijdend zwaard, d"* àË ïerde[n!-aË" -"-Ëi'"r,
0",
geestes en der samenvoegseien
en des mergs gaan
zijn^uwer gedachten."n" d"" o*rrËsgi"sen uwsen een oordeler
4: 12. Dan zou het ook voor-u ,ij;;,:rïdtiefeigr. harten. Hebr.
,i;ï"àË'.ro"t"n
*9"S9n"1,, die vrede verkondigen"l"'J_
Als de Geest gekomen zgryzij"n, zou Hij u-overtuigen
van zonde,
gerechtigheid en oordeet. Zoriaór aÀ wËt
reerae rËËËri+à, _
Paulus
""i
- maar toen de rvet gekómen is, is ae ,oïáu'Ëendig
geworden.
- schrijft uit Naam des Heer.en aan
En_Johannes
d.e engel der ge_
meente van Laodicea: ,,Gij-zegt: ik ben ri3f<
en verrijf<iá"rià"a""
en ilc heb geen dings geUról<; Ë1
Si; weát niet, dat gij zijt -""'
etlendig
en
arm
en
blind,ón
naat"t, OpenÈ.3", iï."
T^lyrihjk
\reoenKt ctan waarvan gij.uitgevallen zijt, e-n
bekeert u, en doet
de eerste werken:
zJËiet, ïr.
t-rá"rtutilt
í
Èi:Ëo*Ë" Ë" ,r*
"n
kandelaar vanziin.r;r;;;;,
""i
í[gil^g.j u nier bekeert, openb.
2.:.5.
ko;n l- spreekt a! U"ór" _ ats een dief. Zatig is
-Zíet,I\
hii, die
waakt en zijn'kreaerón Éu*"á"t, opdat hij niet naakt
wandele en men ziirr schaamte niet zi;, OpËnË.-fOl
g.gldt_het ook ten "rroiiu--"o", ;;-Ë;;;"" Abraham fï.ï"'ni",
zei tot de
ellendige, rijke, maar.nu eeuwig
firà.r, L"k;ï6-; ít]^,,iiai"r,
zij Mozes en de Profeiten niet t ó""r,
"i.-á
zii, al ware het, dat
er iemand uit de doden opstond, zióh"oniet
"rrllen
raterigázeggei,;"_

f

";á-;;tb;ft*s

Ze hebt dan acht op de woorden ter vermaning,
die als van den
Heere geschieden. Èn-wij hebben rràt pïot"tisch
woord,
dat zeer
vast is; en gij doet wel, dat gij daarop_àchïËÉ;,
schijnende in een duisÍere pïáats, i"id; de dag'aanË"-"ur.i'*
"iJáïLJiïi"r,t,
au
opgl iluw haiten, 2 petr. r : rg. fe iijá";;ij;d""_
l^Í:I, mail
is de- eeu_wige donkerheid niet o,Jer .r,,u'-ri"t"r,
,T9S
onnerroepelijk
vervuld. Nog staat de deur der ark operr; nàg i,
het venster niet gesroten; tïog s,ieekt áá geestelijke
Noach Zijn
hand en arm uit.
pg ravá. bhjven-- ee-uwig
Uïii"",-il"à"
au
duiven kornen eeuwig binnen. emËn.

ïl;'s:Tl:"
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Leer mij, Heer'! mijzelve kennen,
En mij aan Uw dienst gev/ennen;
Ach! bekeer mijn hart daartoe,
Schoon ik niet versta het hoe.

Wil mij door Uw Geest toch leren,
Doe mij 't hoogste goed begeren,
't Goed, dat ik nog niet versta,

Jezus Christus ken ik niet
Want de Waarheid niemand ziet
D_an die weêrgeboren is,
Uit des satans duisternis.

k Moet gewassen in Uw bloed,
Jezus! worden: 't eeuwig goed
Yoet geschonken zijn aa-n-mij,

Heere Jezus! Uw gena.

Zal ík eeuwig we"etr bti;.

Mocht ik worden weêrgebolen,
Dan had ik dat goed verkoren,
Dat blijft in de eeuwigheid;
't Is gena en zaligheid.

l\tlijne ziel, melaats, onreÍn,
Moet in Uwe bloedfontein
Schoon gewassen zijn, o Heer'!
I)aartoe toch mijn hart bekeer'!

Mocht ik voor het ijdel spelen,
Dat mij dikwijls gaat vervelen,
Bidden leren om gena,
En het bloed van Golgotha.

\{il

mijn stenen hart verbreken,
En Uw licht in mij ontsteken,
Om te zien hoe zwarl ik ben,
Opdat ik mijzelve ken.
VoI van zonden, enkel gal,
En verdoemd in Adams val,
Onder toorn, vloek en schuld,
En met boosheid gans vervuld.
Onder satans macht en klauw,
Tot het kwaaddoen vlug en gauw,
Die niet anders kan dan kwaad,
In het hart, in huis, op straat.

Mijn gedachten allen zijn
Niets dan etter, stank, venijn,
En mijn woorden altemaal
Zijn net als des duivels taal.

Al mijn zinnen zijn

gezet

Op het kwade; ieder tred
Ga ik rasser naar de hel,

En van U, ImmanuëI.
18
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GEDICHT
Uítgesprokenbr,j het grat uan zr,jn uríend
en broeder J. oan Noort, onderwíjzer te
HondsusEk, door ds. Led,eboer.

Hier rust een Christen uit, die stichtte door zijn wandel
Die bad en sprak en deed en toonde in al zijn handel
Dat Christus in hem was en hij in zijnen Heer',
Die rust hier in dit graf! en komt tot ons niet meer.
Doch eenmaal zal dit graf zijn dode wedergeven,
dan zal ook dit zijn stof, verheerlijkt eeuwig leven,
En zal hij Christus zien, met een gesloten oog,

Verenigd met zijn geest, verrijzen straks omhoog.
Een woord tot U en mij, vergunt mij nog te spreken,
Eens zal voor ons het uur van scheiden ras aanbreken;
Maar hoe? gelijk als hij, die stierf in zijnen Heer'?
juichen tot Gods eer?
Of
sterven in de schuld, of

-
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