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Inleirling

De ín het Nedvrlcurls r,í'rÍilo{de 'Znkelijkr: en l}rfikti-
krle tcrklurirrg r'rrn tla Twnult Kleine Prr4ftten' (1747)

"'oil 
(lc: gelcerek en {.ind:.alige Scll*tri(t !)rudikunt Geor-

g,e Nurhes*tr hrc.f? ds. Tlrcodor"iril l.'íJn der Qme up-
gedragen uilfl etfstudltoutler Willcm lV, ettt aooil r,ux
tle Fricse sfttlhouder.lohnn l|/ille m f'riso vtut À/c.r,rnrr-
l.)iett m;ifrl rrcuru ilíuriu Lnuisr vcttt H$rcn-Kassel
(tlder.r in dií nunntsï ntilt,'ttvey ht:n]. In tlrgr optlrucht
v'ij.rt hij cle sïttdlwutler er indrittgend op en met c(,t
harrelijke ltevugenheid dut de "tladelijke terhnntl-
nenring sn ern$ig€ btwtrdtring" rtiln e{n re.fonuttlíe
vnn het ktnd ofereen,torr-trig k btiriet tu{tl; wtn God.r
+vet "htt vóarnuilïr,sla deel t'iltt tl$ plicht en he\ an*t
t'fir,tlt: ltoge uvcrheid" cn "Cods uittlrukklijkë v:il en
gelsod'" i.r. Bíj tls. Vun dcr {Jrue vhdtn v'e dns geen
cfix,nli&rrrg wu lteí ontet*oríe urÍikel 36 *tn de Nt-
tle rl a n d st G e I o o.fs b e I ij d e ni s íu tt I s v; e d ut I e ge nv; a tt t'rl i g
in de gercf"nrnrcerde ge:inelte veeh,uldig. ttgenkonu:n.
Vrut der {irce kirst nieí xtetr cle doodloperrd{ rlc.g lcn
ufzrvakking eil aanpctssittg ttcut de x'ercld, maar híj
dringt kt'athtig eun op het ufbrtkert vun dt i-.ontlen <trt

op h* rttet berourt an ltrlijdenis v,an srhukl - nutcht het
lijn rl*or Gods genude in oprechtlrcitl - tot dt {iod vart
un:.e ,t'aderert v,edtr le keren. Alleen lutgs die u:rg {ol/
er nog v€rw'ar.hting kunnen :.ijn. Cezien het belung vnn
rfu zauk hebbcn v'e de genocntde opclrcchl hirmncler
iníegr*al afgetlrukt. Voor htt \cesgemak hehben w,e tle
tr'oord(n herspeld t:n Ktnodig henuuld (met dunk *ut
t{e heer J.A. Eant uit Rhenen) r.n tus.senkopjff toeg,e-
:'tregd. Hu t$kt on.y overhotlig orn tlel.e qtdrachl harte-
f*3* l*rrí*;rirg en herleiing uun íe bewlen. (jaede *'attr
lstJ:t,r.í| ílarlerru geen kruns!

Reduttie

Opdrarlrt

'Aan Zijn Ï)'r1rï:*ih{igxg H*ogheid lYillenr Knrel
l"lenclrik Fris*, diirry firrdr senarle Prins van Oranje en
Nassau. ct"tt. enz" e,rr., ,ti,iJhnuilrr. kapitein cn admi-
raal-gencratl vsn r"le V*renigde Nceledanclcn ellz. enz.
enz.

l)oorluchtigste vorst crr heer.

Lang en dikwijls heb ik bij rni_lzelf in beraarl gcstaan ol
ik ds vrijhcid wei durftle te nemcn om dit rverk airn illv
doorluchtig.ste Hoogheid op tc dragen. Álleen clat ik
lichteliik voor ftndersn zou schiinrï tlsof ik daarntee

icts bijzonders v{}or rnijzelf mocht beogen. heeii ntij
darrin niet weinig Int verhindering bijgedragen. l!ïaar
r.le Heerc heetl mi-f sindlrliik over dcze en over alle an-
clere zlvarigheden itccngeholpen. sinds dat dreier,igc
crgenblik dat Hij Ziin sla*ndc hand zo kennelijk tcgen
ons opgeheren heefi in het rampspuedi-ee verlies vrn
di* voornanre sleutsl van otls falel, het sterke f3ergeu
ci[) Zoom. Van die tijd af hecft rrrij rle l.lcere. kla$r-
der clnn ooit t*r,*ren het grote ge\fáliir doen bemerken
wrarin niet alleen uu, dcorluchtigste |-loeigheid. masr
tclens g€hccl Nederland nu gekolnen is. In gevaar v;tn
een haastig verdcrf en ondergang, int{ien rle rechte
middelen our de grimnrige toorn van de Alierhoogste
lc \:erzoenerr en af te keren nict cntstig en zonder uit-
stel mct Ziin Coddclijk* hulp en bijstand dnnr ons irr
het \r-stk gestekl 11orden. Ímrners. zo fliet cle. gczlmen-
lijke pogingen lrnn eeniecler serieus daarheen gerieht
rutrrclen.
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ïnt l.erkandiging vtn fiads rvil g€meptn

llet kwarn rnij toe"n ook nret naclruk op het hltrt tïat h*l
heilige anrht r,iln *en n'et.tige gezanl sn dir-'nitlr \'iln
Jr:eus Christus, de Overste. vÍrn de koningcn d*r aarile,
daar ik on*'aardige durr Ziin gcnrde in ilc kcrk van
Ncderland toe geïo{Fen hen. tr.ij niet alleen gr:noeg-

zurue vriihoid geeft orn in Zlirt h*ilige Ntirm ook e*lÍ'
tot url' doorluchtigste l-loogheid nrcl behoorl ijke eerbied
te rnoscn spreken en aàn u Gods rmd en rvil r:rpr:nlifk

tu verkoneligcn. N'lalr het sclr*i:n mii z*li:s orrk tere dat
dc nalltighcid hierin utij ccn grotc rcclerl ntoe$t ge\'crl
or"n te yrÈzcn rlat ik rnijzelf dttrdoclr vor)r cle Hecre bii-
zoncier zou schulclig rnaken Àrn ontrïuw in cle zaken
r.,an Zijn hciligc dienst. Gelijk ook tegenovcr urv do$r-
luclitig*te Ilaaghcid en t{:giinover cl$ kr:rk ett he t gehele

limd, rvaarvan de gezanrenliike rvelstand err belroude-
nis ieder oprecht dicnaar van Christus voor ulle dingen
nootleakelijk ter harte lnoetell ga{rn en waarÍoe senie*
der l,{rn hen in zijn standplalts op Goclr uitdrukhelijke
hcvel en in ur:* betanrelijke utg zich nooit genoeg r'*n
z'iin plic:ht kln kwiiten. ht tret hijzonclcr in zulke zrvare
tijclen als wii rru lrr;laas ltir:r te lancle hclt:r'ttr.

l{iel alleen maar t**genegenheid lretuigeu

lk kan betuigen, doorluelrtigste \:orsl sr: hcer, rlat. in-
dien ik nict artclcrs had clrtn slechts clln deel hcleetïle
rvrxrrden alleen strr:ltk*ncle orn nrijn dicp rcspecÍ cn
to*gcncgenhcid !'(1or tr\r cicorluchtigste Haogh*iel
daarnlee uit te drtrkken. ih gcenszin$ zuu hel:hcn dur
ven of'willen t:nclernernerr uw irandauht cn onophr:iutlu-
liikc zorg en ar:bcicl, die in cle gervichtigste stilatszaken
thans zu geheel zijn ingervikkeld, zelli niet vuor édn
cnkrl ngcnblik tc hinclererr of tc storen, Maar nu is hut-
geeu ik vail\\iegc niijrr ontzirggclijke Íleerc cn foïees-
ter JÈzuÍ Christus ur.v doorlueiitigste Hoogheicl voor te
clrager hub van ecn zodanig gerviclrt en toeidzak*lijk-
heirl dirt ik rtrijzclf tot r,rijmakinlt \iln rniin consriëntie
r,olkontuu verpli*ht oordccl u r,erk:lf te r;erzoeksn errrr

hi"j der.c gcl*genheid enige clingen op lret oolmocrligste
tÈ tnogen stellen oncler ir*t goeclgunstig cn verstanclig
oog l,'flll ulv dorrluchtigsts Hoogh*icl. betrefÍ'entJe dc
tvelstand van Corls kerk *lt varr het lantf rvaarover de
lleelc dcr garrsc arrde hct behaagcl heeft urv cloorluch-
tigste Hirugheid in zulke hoge en voortrelÍelijkc bcdie-
ningen onlflnss - zo rvonderlijk en zn goeclefiieren -
aan le stellen.

Niet op find, mrar op de stadhorrder l'e rtrcuwd

Voorzeker hceft gelrcel Nertc:rland tnen clc grootslc rc-
denen g*had r,irn de clr.rtrnaedigste dankbasrhcid en r,an
tle oprcchtste hlijdschap it.in en r'ooL de lleere virnle-
gc ccn zo gr:heel i:ijzonderu cn uitrrruntcnde weldaad.
Ja. ik geringc. zou zells achten dat *l het volk vnn dit
land hederr tcn dage nog rvel in clc diepste vcruotnroe*
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diging op hun atngezicht nroclrt neervirllcn roor ciie

hoge Strd Die itun dit niet hoog gcnn*g tr rv;rardcren

.gcschenk van de persoon ïan ulv cloorlur:htigsle Hong-
heid tr:t *it*efcning van rlie lrcge iunhtcn il de slitat zcr

onr.erdi{nd. zo gcnadig en /o $,ondcrlijk lrct Zijn cigcrr
hand als uit d* hentc:l geschonken hccft. illaar ik zou
b*vendien nnk acht*n drt liet nict licht il'rcl reilsn vitn
iernand in tu,ijl*l g*trrkken zill kurrnen rvnrr"len dat niut
h*t l$ee.-{te lrrlk r'*n h*t larrcl r.ich tot no$ {$e zecr onhe-
tiutr*lijli e* gelt**l i:rrclarrkbaar trgt-rn de l-lccre ltnn Ciod
gedrag*ri h*ef: xr,;{ irun vcllrouu.en etl vL*rwit{hting vitn
heil cn huirr mectl rfl ï1)r")rniuurlijk tc st*llcr Lrp uw
dor:rluchtigslg l{fi*gïïe i{i" Ën d*armee u aldus zccr ver-
krrrrd tot eel r,l*r*íijke iïrrn 1r. rnisbruiken, \iet'geÍctldt'
dc Heere, di;: altrcrhrrcgsle lir'rd. Die *lleen hcclschal:l:ij
lre*{t. \\iets arw atrïer* $ii*": }:*trperr en \Yiens rnllh: dc
knninsen der arrde urel*liiL is,

1ïiifiinr &rrrrf #*rrr;rli f!'i;!r.: r;-:rxri .tttulhruiltt' ll;ílltni Il'{l7ll
lilit. .'l:irr Jrsl* Jir'*Íl i/r. !i:rr ii*r {irrst' ltutt:ltc.rott.t rcrkle:tríug rnt

.l* l:.,11,;' \.r :i:r j'lrlrJi'Jf'r, (.,J)tla.!t'dq('n,

l{ct harl ï:1ïr Lrïl' <loorluchtigstc Hoogheiel z*l dasror'
der ri:ker *nk nict z*ndcr rccirtnratige trekomnrering
gelueest rijn dat he:t volk zich hierin zlvaar teg*n de
ï{oerc nrncht bezcnrligrn. fieliik u tlan cnk nrcernralcrr
tiii 1:l*chtige gelegenhrden urv geringheid en onlvilàr-
digheirl r,r]or tle Flecre openlijk betuigd cn graa_e bcle-
den hebt. ilal u niel mcsr dan cr-:n sterf'elijk incns benl
en dnl hËt heil Èlt de vedr:ssing van Neder:lancl nraar
tlle*n in de hancl is l'iin de l-Iecre drr hcirsuharen, Urv
clcxrrluchtigstc lloogheid \{:ect zeer wcl wat een -ia-
lners God dc Heere is ovcr Zijrr cigen eer cn hoe llii
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de hoogmoccl van de vorsten die hern niet in erkertte-
nis hielden, rnaar die zichzelf door het volk als goden
hebben larten eren, rnenigmaal zeer uwaar gcstraft en
thuis buzoclrt hceft sn hc)e daarcun Zijr; rechn'aardige
oordelen vroeg en laat over landen en volkeren zeer
versclrrikkelijk zijn uitgestort. Dit is dan orrk de billijke
vlees en bekommering gerveest van Christus' dienaren
en van Zijn vron:e kinderen liiei'in Nederlanil. Dat cle

al te onmatige toegenegenheid van de nenigte van het
volk voor de dierbare persoorl van urv doorluclitigste
Iïooglieid en hun buitensporige blijdschap over deze
zolang gewenstÈ en eindelijk geheel nooclzakelijk ge-
rvorden verhclfing, wel een rechtvaardige reden vclor
de IIeere nrorrht zijn our rvelke Zijn grimmige toorn
nog z-rvaarder dan ooit tegen het land ontstoken zou
rvorclen. Het rvas hun niet onbekend clat clc allerhoogste
Cr:d des hcnicls alleen cle cer toekomt om van Neder-
Iands volk ootnroedig gezclcht en aangebeden sn voor
de enige Auteur van al hun heil en vcrlossing crkend te
worden. En dat naarnrate dit rninder geschiedde er ook
te minder hoop kon zijn dat de Heere de stadhouder-
lijke regering yan uw dourluchtigste Hr.rogheid tclt heil
van.lancl cn kcrk zou 7-cgenen.

'I\r,ee sprakcn Gods

Hoe weigegrontl ook zodanige bekommering gciveêst
is, dat. hecft cle droevige uitkomst der Coddelijke voor-
zienigheid uw doorluchtigste l{oogheid en ons allen
tezamen niet dan al te rvel geleerci. Behah,c dcs He{}-
ren andere srnartelijkr: oordelen en hezoekingen die on-
der het stadhouderlijk regiment van uw doorluchtigste
Huogheid ons lanrl nog zrvaar zijn blijven clrukken, zo
heeft Hij in clit jaar nog twee grote dagcn van Zijn toorn
voor het zondige ltlederland doen geboren rvorden, op
welke Zljn grimmigheid helcÍer: genoeg door al de op-
merkzame .inwoners gezicn heeft kunnen rvorden. I"let
ziin die droevige drgen geweest van de tweede juli en
va* de zestiende septembÊr [747] die *ls twee door-
lahtige getuigen of herauten voor het gehele land staan
en luiri *itnrepen daï sincls de blijde verkiezing van uw
dr:cr1l:chtisste Hoogheid het aangezicht van de Heere
der heircch*r*ii n*g geenszius lnct olls verzoend is,
rnitnr dat Ziin t*orn n*g heden blijl'r branclcn als cen
vuur" dreige::iL" <1it gehele land niet al zijn onbckcer-
lijke inwnners {}p **Br?l*al re vertererr.
Op de ene rlug ir een vo*rnaan:l gedeelte van ons
machtigc lc{er dat rvij in het v*ld he bben. in ds omge-
ving van N,laastrichr geslagen en heeft het gehele leger
moeten r.luchten vr:nr heï arng*zicht ran de vijand.
Op de anclere dag is die tatalr rn alleronge.lukkigste
verovering van Bergen o1: Zn*ru g*scl:ictl, die het hart
van geheel Nederland in beroerte en beweging gesteld
heel't. Beicle deze grole klr,aden zijn ons van de mach-
tige hand des Heeren toegezondeu, uiettegenstaande al
die onuitdrukkeliike zorgen en asngelvende devoiren
fwer*zaamheden: red.f \:an uw doorluchtigste Hoog-
heid en van de hoge ovcrheden van hct land"

YËRïROUWï NïËï OP PRINSEN

"Niemilnd ís een dag wtch uur wryekertl ,e,a1s i$n le"
ven. De allerontzaglijkste koningen, de ulleraaniien-
Iijkste vorsten, de allen erstandigste sÍaatshootden, de
allerklaekmoedigste helden, die door hun dapperlrcid
rJe rtsem veuz hun valk en de :;chrik vun hun vijunden
w{rvn, hebben nothktns voor heí gewekl des drsods
tnoeten bukken, wuní daar helpt geen geweer iu die
strijd. Dit is het lot dat ttlle tncnseil onrlirguun ilu)(ten
en dsí ook onie rvrst lWillem lVl zovtel als zijn vade-
ren te zijner tijd zal re beurt vallen. DiÍ moet ons leren
anie y:reugcle four tijn ve rhoging] te mntigctt, opdat <e

ttíet oversla tof bnilen{iporighcid en eens enverwochi
in een nare clroefheicl verautdere. Maar ook aililzeÍ-
ícn ont niet ttp het ste r.felíjk schepsel, ,naur op cle on-
stetfelijke'Schepper, yan Wiens vrijmachtige x,i/ rÍir
Ieven cn dood, geluk en ongeluk allean afhattgt, met
otts'httrt tt rrêrrrer4wen. Gedenkt hier acn'de wotsrden
tun l)avid: 'Vertrouu,Í niet op prinsen, op des mcnsen
kind, bij herwelk geen heil rs' íPs. 1146:3). Wie is er
dan rmder ulieden die eett rcchte lielde vottr de prins
in zijn boeeetn kv:eekt? Wie is er die iiir rrelrtorrinatv
ziel en líchnum tpekt? Wie is er díe zich tn het goeien
en blocien van zijn doorluthrige huis u,il tcrilgclcn?
Wie is er die nrct iijn harr eeu gelukkige uiÍslag van al
aijn pogingrn we,*ït en gruag zict dat hij zijn gev,ith-
tige po.rten met alle ïoJ hekleedt? Die bedrijve niet
sledtis uiterlijke yreugcletekenen en K)cpe alleen luid-
keels nrct zijn moud: 'Lang leve de Prins van Orunje!'
Mnar lij sterke de arm van Zijne Hoogheid ntet hur-
telijke gebetlen en ver\qe?.elle lrcm met aatlnudetula
r.ucítíinggeu vaar de Íraon der gt:nade, tnrcklnde dut
God, d.oor Wíen de koningen re7eren en de v:rtrsten
gtret:htight:ití síelley, tle prinsen en alle richters der
uurde lversen (Spr. B:15-t6), de Geest tler x'$sheid,
de Ger:sr der kennis, da. tieest des raads, der ster*te
en der vrcze des ÍIEEREN op onze vor.st doe ïusten.
En tlut H$ hem tktnr du.e lrcítige :.atfotic ,,r,il hektvuunr
maken tat dat grote werk dat he.m oSt zijrt schoude.rs &tl
geÍegd worden. Apdat hij het in de mogendhedan des
ll#rcil ïlllÊRfN za gelt&kiqi ntng uitvoeren als alle
t$n vrfunrlen en lielhëbbers het wttt de lrcmel gebeden
he{tbttr er, ilog heden bidden. Maar dat inwnderheid
zijn hoogste bedoeling ztj om niet nlleen tle brenkut
des laridl, maar ook dia vun Ciods kerk Ie lrclpen her-

"rteJ/crï en die beíde - imtuers roteel hem. mogelijk is -
bsltoudenís r?ail t€ doen, Ja, dat hij in het hanelhaten
yan de ?.ëilk vdn Sion de Grtdvruchtige koningen van
Judn, Davíd, Josafar, Hizkia en mcer andere yor"rÍen

gelíjk nnge zijn die met onuitwisselijke iltkr dit ge.tui-

ycttLs van tle Ceest anlt'tutgen hebben dat zij uatt het
ilsis tles lleeren wel gedaan (n t\,orÍs wut g,otri v:a.r
in de ogen des Heeren, verricht hadden. I)un eullen
v'ij raorÍvarctt ottx ons in de Heere nrct de bl$den te
yerblijtlen eft mel ilijne ííooghekl de Gocl dw henels
oyeï etjn verhogit"tg te bedanken",

-Ds. W. Themrnen. Kcrk- en Borgerstctat... Arnhenr
17a8, p. .544-.545 (hcrspeld)-
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llij Gods \Yoortt Íe radc gaarr

Indien hct rnij nu geoorlool"d nrag zijrt. doorluuhtig:te
\'orst cn heer. hij dczc slaand* hartcl van de irllcrhcngstc
Gocl allrier neg sc:r weinig slil tr slllun, zo kan ik niet
nrlaten te zcggolr dat geli.ik :ik rveet hoe zecr het'vorstc-
Iiike genrocd f iln u\v doorluchtigstc Hnogheid tl;rarvarr
lcge nu'norclig rrog arngedran is. ik alzo cxrk w,el verzc-
kerd trcn in dr* I-lecrc clnt uw cloorluchtigstc Hor:gheid
in dr:zr rlonkere \\rgen die Ood nu lroutlt rnot het lÍinil.
ncrrgens he{. re cltte licht voor zichzell zttl knnnen vintlcn
dan alleen in lret hcilig Waord en in hct zckere Getuige-
nis d*s Hee ren. dat slechten wijshe id gcel't. [)e rlrnstige
aitndacht virn uq: dnorluchtigste l-longhuid u'ende zich
n'lilar eens claarheen tot rlie heiligc gcbcurtenis lr.n tiide
t,itn cls vrorne cn slrijdblre held Jozrra (.lrrzuit 7), tlie
geil{-)cgzilanr dczclltle hoge :rmblert er.r rvaar digheclen
over Gods ourle volk lsrael hekleeil hecft als tlians urv
doorluchtigste Íloogheitl dtxrl crn hijztutdcre Goclde-
lijke rucping nret zoyccl lo{'heklcccl eiver hct volk van
Ncclednncl.

Jozua dcecl eerst de ban rveg

De I'ft:cre had tle ví)ïst Jozu:r ni*t slcchts tol cen or"etste
gestcld oter dat grcte en talrijkc volk van IsraCl om dat
le re$uren, ntaar Hij hull lrern inzonderheici ook geroe-
pen f*ï clat zu.ir{ wcrk onr hen tc le iderr in hct l:elaofie
land Kanaiin cn orll zur,ecl rnachtige vijanclc'rt, volken
en koninkriiken lls hicr in de rvcg stonrlen. nret cle hul-
pe Gods gchecl lerl onder te hrengcn.
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Eat x:hildtrii vnrr i/i .ï/*.9 àl)
:lítnsríthr () juíi 1747t. Htt
()nnu r i i kse fu'.{rir', .{rÍJ{rrrtr{Í
t.i*or oniff *ttdtru l*'t N<:-

,lr:*iatrlsr" Iegttr, r't:riot.u lt
stviil rrwt **'t l-t<tttsrt l*
411-. r,{rt .gr.:.rít'rlltí llrrr/ rJtxrr
,ittr*:i . lit.'i;'tt t: r.?i itririr{'?r.

Nr:r:eveïiihs n"xr ilry irt 'Jit ;tij* h*S,* rinha Stir*l:nt i]Í
lr*rr ,:ilír*r:*íl* ill **n't2í3*i.Í* di:crir: r*n hij;ll*rÍer* tc-
g*r:s;:*ad. Xlr striiJharr" lrranschi:;:pen tlie hii uitgczon-
il** hrd **; ,;i* riad Ài i* r crtr,'*r*n. u'erden tlnor de in-
lr. rindíí ricnilar t*gcngestalïr un np de r,lucht ge slagel r:n
*nigrn r.ln herr rverden gerlortcl. Dit br*acht niet itlL:L:rt

tr'*i: het gehelc v*lk. mirar ttok tx'cr Jozua zelf rtcn z(l-
d;:nig gnrte ri:ecs en vcrslagenhcid dat hij zijn hlctlercn
r*richenrcii: *n np zijn aang.ezirht 1er nntde vicl voor dc
*rk des Hecrerr tot ililil i:le *r'ond. Hij e n iie ou(l$ten yflrl

írrlë1. En zii n'icrpren stnl op lrun horrfcl cn alclaar ricp

"l*aua in d*: tlicpste dror:fheid en vcrLrËlenheid rlc hoge
Stei .les hcnrels aan. Hii liet niet af 7.iin h*ilig aange -

richt zccr" vurig nrct tfanen tc srïrekrn. walnï hii zlg dÍrt
dc toorn tles Flecreu onistokcn was {cg,en het volk en

d*t - al.s dit schrikkclijk vuur niet tiidig gthlust rn dcec
grimmigh*id $r:cls niet haas{ig v*rzoend 1vx1lïl - er nicÍ
ilnde rs dan nog grolere fegcrtspoed en zw,aarilerc cllf tr-
den lnor clc dcur gerred ston<len. Ë.n mit.tclicn dirt het
grcte uerk van lsraels invoering irr hc't lancl Kanalin cn
cl* tsnonderbrerTging viln zovr:Ie nraclrtigc vij*nden clie

in tic t"eg slonden. nimn:elrtreer rvel zoud*n kuntien
gclukken. overmits clat nlles niet rlan rJour dcs Ilecrurr
machti-uc arnt ktxt gcschieclen. In dezu clicpe vet'n,"rr.llr-

ring crr verslagenheicl orrtmoetïe. de Hcere Ziin knecht
J*zua en g*f herrr op zijn aoÍ.mnnligc srxeking ortder-
richt l'an de oolzark van Zijn ontstokcn loorn. HoL' ls-
rairl gezrlndigct had nret Zi.irr verbnrtd te overlrerlett cn
r,an hel rcrhanrrenn le ilsmen. Ën hoe er irltlus r:en hal
rvas ondel het r,olk ilie gehccl in d* rvcg ván hun zc.rtn
cn r,oorsprred sroncl. Dic daaronr rloru'Jozuu. ccr hii iet:
anders verrichtte. ocr'sÍ t\reggol)olllcÍt en uit hct nridii*rt



ván heÍ r,olk verdelgd rnrpst rvorden. alvorens God rnet

Zijn genadige tegenu/oorcligheid en hul;: tot hen zou
rvurlerkcrcn. I)uctrom. zei cle tleere . ttllen de kintteren
/srae/s nieí kuttnett be slqqn vo<n'het aung,e:.it:ht lumtter
vijuntlen; zij zullttr. den nek wxl. htÍ uungez.ithÍ hunntr
t'ijtrnden k€reu, v,qw eij :,i.in in tluz ltun. Ik aal voorrutttt
ni(tt nt((r mrt ulieclert r.ijn, tenzij tlar gij den ban uit het
ni<lden van u[ieclen venleltr-t {Inz..7J?}. 'lclstond hegaf
zich de vorst Jerzua rlan uok tot clit wcrk. Ë,n aleer hil
icts deccl tol vcror(zctting van de aangevangen krijgs-
ondernemirtgen. sfe:ds lti.l eerst errdr en arheidde tot hct
vr"rdelgen van de ban nit hct nridden vrn Isra0l. Ën na-
dtt dit gulukkig door lren uitgc.r,oerd wÍls. zo hir:ld crok

aanslr:nds Cod; grirnrriige toorn op cn de Heerc keerdc
mct Ziin nrachtige hulp en ze€ren \$eer lot hst volk. Van
krerr af r.r.'as Jozna zeer \,oorspoedig in al zijn onclerne-
mingen. claar God steccls met hem cn rï01. het tolk rva:*.

Gelijk Hii hun bek:ofd hacl, zo lang zii Hcrn zc:utien
gehoorzaam zi"in en vrczÍlrl en zirh rvachteu eouden t1*t
zij Hem nict v'ertoolnden.

Át'han ttittt *tn lu:t t'erlt$nn rlrr rtt tcrÀ$r.( hu in :ijtt leru. Vportful
J,:uc ir..ttrijd vnort:.ettc, deetl hij eerst elei.e ban uit htt tnidrlen
i',::t: i-t:,:;!! rreq- í)rrÍ nttt(st lc slatlhixtdt,r irt de Àitlíe,drrrnlen ;rl.tk

clutn.t

ff*sgg ï**r :11 ítr{i bantren

Lln:rdeufoeigr:"t 1.;+Trt *n heer, het tceenrvoordig gnval
ïáln E#,a'{:I zrv das:rÍ*chtigtfe Hoogheid als van Nc-
derlsnd aÈl" a{.} iii **}':a. ril* dat van Jozua cn yitn de
kinrÏcren lsra*í* r:ír,{ sr.ti*ïijk* r,'erschille'n dan alleen
d:tt Nedsrlaruis gel'al *ng*ïi3$i dri:etiger cn z-walrder is
en drïÍ het lt:t h!#.rtr*d lh'rrr *Ë* genade Cods nog geen$-
zins ter,*,.rhr*ehr*l ht *f r *;.fu:lp*n ls. Dirt er *l ten ecrste
in de aanvÍns rrán ua sta*.ij:r,urirrliike rctering zllke
z\vafir dnrlhencl* eíl heáx*ri"nr.Íi: rrnlreilen van deze
landen docrr tle mr*htige brn*J rics Heeren worder toË-
gcz-onden, als clr*evige gel'uïgen ttrn die ellendige crr
heclorven gesteldheid x'aarin *,ij rrllang fevorcn geko-
mer ziin, dit zal uu' d*orluchtigste Ht:oghciri geerrszins
vreerttd kunncrr vlorkcmerr. irrdien u brhoorlijk cver"
rvecgt hoc u door de f lerere in de rcgering gcstelcl bcnt
o!'cr een land dat nm dcszelfi zeer zw&ïe gr:ddelcxr*heitÍ
cn langdurigc onbekeerlijkheid alreeds tan orerl:rng

onder Zijn rechnaarclige Íoorn gelegen heefi en iil hrt
ruricldcn van hetwelk nq1 heden ccn gruwclijke en ver-

oudcrde ban nrst" Ëcn ban die nog tlagelilks rnerkbaar
bl ij Íi toenemen dcor cle vc:rschri kkelij ke nnr,crbetcll i ík-
heid van de nrenigvulclige zonden van het laud en clc

tergingen die alreeds íot een zeer gcrveldiSÈ hoogte zijrt
gerezen,
Ik wilde mijzelf en alle inwoncrc v{n hËt land zccr ge-
lukkig achïer indien ik nict verplicht rvfls vrnwege de

Hcere Jczus Christus allelootntoedigst aart urv dnor-
luchtigste Hongheicl tÈ vcrt$nen hoe er op deze huidigc
dag nriddcrr in lr{ederland zclls vele zeer z,walt banncn
van gr:ddeloosheid op liet ralk ligg*n. En dat dis rllee:l
df g,arc 6ronaders zijn van al rlie ..*martr:lijke orrheiletr
en rarnpen die vtrn ile ahnogendc hand viln eell ver-
toornel Cod ons nu rvorden thuis gezottden. nietlegen'
strande al cle vae{erliike zcxgett en <le hoogwijzc en gc-
ilourve bcstLrringen von u\r. doorlur.:htig*te Hoogheid err

vsn de verdere regrerderr van het land, dic met zovecl
nroeitc en gr,'durige bcraadslagingcn cl:rgeliiks tot bc*
huud*rris van liet wlrarde vaderlancl bij hen in hel *,erk
gcsteltl worden. Fr.ix een politiake lxtn r.'anu.ege al clie

zu'lre zonden. virïeeidïiedilï, gà bÍàkeri"r:n vqrz u i rlert
ïió iiefiêrrlaatl en sinds larrge tijrl plaatshebben in de
iegering en rcg.eerders van het land. Er is ecn Aer{'rlyAr
"ban, 

clie bcstaat in een grurt err n:achlig aanlal van in-
geliropen r,erdorr,enheden, af vall igheclcn. rn ishrui ken,
iralatiglrederr crr vele andere kwade dingrn tegcrr hcl
gebad Gnr.ls *n ele instellingën vail het lreilig Evungelie ,

rvaarin dc kerk van Christus en dc kerke.lijkr: amhtcna-
rin. bi:,rtrienirigen en regcringcrr hicr te lande door tlc
langc tiid fdnt het zo isl, zecr cliep en droevig ingezr.rrt-

ken zijn. Er is ecn lrrri.l'e/ilte i'arr, die gflat over meeit al
'de 

huis-sezinï]cn. viln grote en klcine, hier iu Nederland
en die is gclegen in een geweldige r.loetl van allerlei
g rrrve $ilgerechr i ghcden. ijdel hctlen, pl ichtsv*l'z-u imr n
cn in tbn gcileeJ -onchristelijk rverr.kls lvezen..cL:n vcr-
srhríÉkëlijkí iondelloecï, dic alleruegsn de faiirilics nf
huiigóziunen op tle jammcrlijkste wijze in deze clagen
grliik rrls ovcr<troonrd lrceli. tot grote vcrachtins clt
orlterins ran het Christentjonl ditt ondsr ons belerÍcrl
rvtrrdt. Oirk ligt er in het rnidden \:fln ons etn ltersone la
]r*r, die gaat over alle inrvoners van ltet lartd, r'an aller-
hande r:rd*. $taàt en dienst. Zij staan alicn sincls lange
ti.jtl, n:eer *f mineler. uiterrnlte schulclig voor de hoge
Crxi aan leer vele snode zrrnden en afwi.ikingen. welke
slechts op t€ noenren etln zodanige liist oÍ: regis(er zou
nplever*n als zonder grcte vermoeienis van de gcest

naurveiijks van iemand zou kunnen gclezcn rvnxlcn. Er
i5 r'c6r*'írar geen zanclc die ooit do*r Cr:d scherp ver-
hoden en vul een grxlcleloos volk gepleeg<l wcnl die he-
la*s niel al te ol'ervloedig in Nederlnnd in zrvang Èaat,
Z*lÍi onder cle beste in*,r:ners hecrsr nochtans or.'eral

een zr:d*nig diep verval in ilver en Codznlighcid en cen
zcclanigc laurtlreid. geestcloelshcid en rvcrcldsgezi nd-
heid als ilns - rnet vele redenen - groteliiks moet tloen
vrezcn rlat bii rtrderc \'oclrtgang Nededan<Js ongercch-
tigheid haast tot ecn rijplreid en tr)t cen volle en overlo-
penclc nraat zal gekonren zijn.

l8t)



[),t. t'ltcct<iltrus vuu ier tirzte t 1705-]7ít41: r'clé. ;É(ï' i"t'<tnt í]t:utt*:rt
rttn grxídeíua:;leitt liggu {tl, /rrl.r tr.l/*.

Behalve deze. cloorluchtigste vors( erl hcer, is Èr in hel
mitlrlen van or$ ook een bgrrlmn \.'alrwego die vcr-
schrikkeliikc verdorvenheid. ongcrechtighuid Èn rileni-
gerlci <lpenbare goclde.loos"heid die zo zcfr de or'erhand
genomeil hebbcn ondsr het krijgsvolk van cle start. in
het legcr en in de girrnizoenen. Ë*rt :ee&cn. die ei*h
alleru.egen uitspreidt over tle oorlogsschcperl vilrl lret
land. de Oost-lnclische cn anllere kcopvaarclijschepen.

[omda{ die cloorgaans met de snoodsts eonden etl Sru-
wele n als tot stinkens toc heladen zijn. Een ltuitanland^
.ta ltutt, die Iigl o1: dc larrden crr bezittingèn varr tlc stalt
ï-t()óSt:: en \Vesrlnclië. waar het Evangelic thitns in het
ho*gste ver.lal en verrclrting is gekaruen en duitlclijk drr
vloecl van de goddelco.sheid hct ook alles. overltl, zeer

.ianrmerlijk everstroomd hccti.
Lírl,doorluch(igste Hoogheid zal zeer gcnrakkclijk kun-
nett benrcrken wat een geheel wijde en brecle materie
lret zou oplevcren. indien deze r.even'oor.rdige ban tlie np
Nectcrlancl nlst, ccns will ïneer ornstandig in dc r.oor-
nairnlsts bijzonclcdreden zou opgetekrrnd rvorden, Ërr
nochtans $chijnt de Hsere in deze tijd van Ziirr recht-
r,aardige oordelen en bezoekingen de leraren van het
lancl en de kerkeiijke opz.ieners mc'er dan ooit zeer ern'
stig dÍiiutoe ilu op te roepen en hun deze last op tc leg-

een baïgin, ctt verkotulig, Mijn t'olk hun overtrcding, en
het huis r:ttrt Jakob hun (tttden ('Jes. 58:li.

Flust Íot het rvcrk von reforrnatie geroepen

Mtar indien er clan nu zr:'n gruwelijke ban van al-
lerhancle onguechtigheid en wijd uitgestrekte godde-
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loershcid ap het tancl ruxl cn die niet slechts dlar bli-ili
liggen, ruaar clic zclfs nt:tg ihgeli.iks rnr:er ilan!ïèst sn
loeneÈmt en dat orrrler al de xcherpe bestraffingen, ge-
r.oelige turhtigingcn en blocclige oorclelcn r,art de aller-
hoergste Cod also*k tegcrr al de midclelen van genade
die ele Hcere nog u(l *r,eti lorclig lailt aanw{:nden t(}t
bekering van het vr:Ïk. l'roc zau hct clrn toch hu*nen
ziin, doarluchtigste vorrt en he{:r, clat hct dezu landen
in zodirnige stnat r"rr:it zou kunnen wel gaan? En elat

uen {iod, zd heilig. hoag *n rechtr,aarclig rls cle Hccre,
ooit uw stadhouclerliike regering tot hcil van Necler-
Innd zou kunnen of tvilleu zegenen? Vootrtllr. cr is

rriet ds minste grond i:m z*i,et: te htryen in het hcili,ÍI
'Woord van Cnd. zo lang cr rii*l door velsn en trijzon-
<ler door de vc;orna:rnrrfen in hun standplarïsen Ínet
alle ernst in de rnogendhcirt cJes Fï*eren erop toegelegd
en gearbcict rvortl{ rm dere gruv'*li.ik* bs:n rlcr gocklc-
looslieicl uit hst nridderr vau ons uiÍ re r*ci*rt eu tL: ver*
clelgen. Ën het zij nret g$cd-surisfise'vL:r'gunïlifig \iln
uw docrluchtigste Hoogheid dat crn gering diena*r
van de grcte Heere Jezus Christu$ nist k;ir *alirt*tt tt

hier op cle ootnrtxdigste cn rcrschukligsÍe rlijze. on*
cler ogen tt: brengen dirt de Cod van tle lrenrerl Zelf tot
dit grutc erl illlergewiclrtigste rverk urv donrluchtigste
I"loogheicl wel voornarnelijk verkoren on zo bijzcrrrtler
in Zijn heilige dicnst geroepen heel't naast dc antJete
hogc regenten vnn hct land. De Hecre roepl in tiiden
van :aglaar",vugval-'..qn. als een land verrinkt ortdcr Zijr"r

rccl,tvaardige ourileleu dÈ vorstcn en ovcrhuritn attijd
ed r'oor:rlles eer.st tot ccn\erk van rctbrmatie. Onr dat
in Zijn Cocldclijkc \rlees ailn te varrsetr cn tcÍl uitvocr
te brengen" ondcr een ootrnoeelig vertrou\r'i:n op Ziir
alrnogenclc hijstand en zcgen gil nret een liuilige i.jr,er
vool de ocl' van Ziin gcduchtc Naani cn voor {s5 r'o}kr
tijdelilke cn eeuwige br.houdenis. Ja. de Í'lcer* rvil
cltar{oe lvei ccns een dnorluclrtig nr*n r-ri'r'*l;il l'erki*-
ïen cn ctie'siêllen ovrr ecn land]riir l{iidu:i i:r,,k Zell
íp een hijzonderc u,iizc rler Z*ijn I"l*iiige Cce:t be-rif-
tigt err tel een lo gr(\tr |t):t ft trsll'1'1'1's11 andclen bc.
l',rvaum nlaakt. \!*iirïti{'! u*"r tl{.ulrluchligste Hoaghcici
iJe '"'nrrtr*fÍelijí;ste r'**rhr*l<len tacr ziclt heefi irr de

h*i1 igc seschiedeni*s*n.

Dsrr (i*rts tclk crn ge'tretlen

ilir raï?rï ris*rawr u*k rl aanstorlds de ernstige en oot
s1s1".riig* rr::eking van Netlcrl*ncÍs opr echte tlhristen
r,c'llk trq <i* alierhoelgste God. dc'or \\"ie d( lt{t't'.Ecr
It*ersen, m de prínsen, nl tle rirllí{rr'.ï rlrr rt*t'rir tS;:t
Íi:làe. riau uw drxrrluclttigst Haogheicl ïxr*r-hr rijn i1'

nr{in \'{rri Zijr: rechterltancl, cloor l"lel"n bijt*:r:lt"ler r'€rkt:
rêr! en rijk*Ljk bcgitïigd nlel Ziin 6r'est tot het grot
rv*rk vaa lrjedrrlands refbrnialir cn oïr de gruivelijk
ban cler goddeloosheirl rlaaruit te verdetrgerr. Oat d
rverk urv cloorluchrigste Hoogheid to;h boven alle dir
gen bijzorrder op uw hart nrocht wÈgen cn dat uw voo
n&ilïïlste pogingen rnet de Codttelijke z.eg$n en bi"istan

*ltijd ernstig daarop gericht mochten ziin.



Ën nog tegenwoordig houilt deze hun suteking tot de
Heere niet op. wàrlt zij mogen met veel klaarheid bemer-
kcn - uit het licht van Gr:ds heilig Woord en uit de da-
gelilkse w*egen van Ziin aanbicldelijke voorzieriigheid -

hoe het gehele lanr.l thans ligt gezonken beide in een
jammerlijke zondvloed van zonden Èn van oordelen en

dat het urv doorluchtigste Hoogheicl nr:oit wel zal kurt-
nen gelukkcn hut land le veLlossen van de oordelen.
wann{:eï u rtok niet elnstig r'oor de Heerc met uw hoge
maclrt en ailtoritÈit daarheen steeds blijf't nrbeiclen onr
datzelfde land te vcrlosscn varr de z-onclen, die de enige
springaders zijn u,aaruit de oordelen voortkolnen.

Niet op eigen krachten zien, de Hecre zd met u zijn!

Het is wel zekcr, doorluchtigste yorst en heer, dat het re-
fornteren van een land z-o diep beclorven als Neder.land
tegenwoordig is. wel esn uitnemend znaar efl uitermate

In i$u 'Opdrnr*I' l'rres,{s. Vnrr ltr (}me y*dltoutler lfillen III
erop dat Cndr lo/l de Hetrc gesnrcrkt h*d of iti.i de vau dt: I Ia:rc
t'et*orrn ntan ntothr ziirt tnn he! grete rr,er* r,cln x"etlerlands n:.fitr-

t,ttttic uit tc |a?reil,

GONS HULP VAN NODE

"On:c prins !sludlwuder líiltem IV: red.l ktonde
artkin meer datr een,a&Ítatdígheid te begrijptn dar
Gudhtí hestt stemsel wtts. Eigen sthouders erken.-

tte h$ te {rtn& prru zo'tx zrveïe Iasr [namelijk van het
stadhcruderst'ltnp; red.l íe Íoricn. De uitdrukkingen
'in de mogerdheden des Heeren', 'ontler Cods zc-
genf. 'rr rerfiout'sn op God' eri dergaíijke v'fl,vtt
als in eijn mowl ltesírtrven cn bij versdreidene gele-
genhtden doar htm gelruikt. Van {hemJ lees ik aak
in een ryker gesclu'ift dat toen aail Z(n Hoogheid
dt, eet'ste íijdíng van het síadhouder,schap .gehruclzl
wertí, h$ naar z.iitt hinnenkanter ging en daar ele

Gc,{;gxer vatkrcn rnn hulp hatl. Gelijk oflze t'otsí
Íich mernxttÍ.en, ingtnderheid als de tijr{ vun het
Heilig Avondnwal op handen w-as, in hct ccnzame
íoí hÊt leiett en bitklen afeontlerde en oï zo'rt tijd,
zoals raíj va.n hetrëu.v.'hare iijde hericht is, niet bui-
ten no*dxakclijkheirt nan ienruntl uudiëntie guf".

-D,t. Joh. Trellont, lledertands Hískia beu:eent.,.,
Maastricht l7-53, p. 44-45 (herspelcl)-

moeilijk r.lerk zal zijn en ver bor.'en alles rvat da.trl,iln
gekend cf uitgedrukt mocht worclen. lr.laar nooil hceft cle

Heere-getlachf om uw door:luchtigste Hooglrcid daartoe
te recpen crrn het te beginnen of rcort te zetten of uil te
voercn in urr'eigen zwakke cn nrensulijke kracht. O nee,

dezellde Gotl Dic oi:n David, een Sálorro, een Asa, een
Josdirt, een Hizkía, een Jt':sía en anderen daartoe tevoïen
geroepun en r:iikeliik rnet de sterkte van Zijn Geest begif-
ligd en met Zijn eigen $ocldelijkc hand en zegen alles-
zirr* orrder*teund en eeholpen heelt. Diezelldc machtigc
en lreeriijke Cod leell hetirn ook nog \'oor uw doorluch-
ilgsre Hoogheid. Die zal uwe Hoogheid op urv ootmoedi-
ge en aanlr*ndencle gebeden ook uit Zijn paleis verhor*n.
ï{ii zal u Ziin Godclelilke sterkte. genacle. Gccst en zegen

ouk nieï onthoutlen, \vanneer het halt trran ulï: doorluch-
tigste lloogheid om die mftar rlagelijks ijvei'ig roept tot
de ï{eere en indien u rnaAr altijd ccn oprechte lust tot de

eer 1iíur Zijn heilige Naam hesft. Zeker, al de fbnteinen
tler evangelischc heloftelr van Cods dierbare zegen Èn

gcuade zijn hier rvijd voor uw doorluchtigste Hor:ghcirl
geopend. En zo veel te wijcler als ulv hoge voortreffè-
lijkr an:bten in tlc staat die varr tlle anderen zeer ver iu
zwnarlf en hoogheid overtral'feu. I)aar is nir-:t aan te twij-
t'elen, indien oudtiids de Coclzalige vorstcn van het rnlk
Gods in tijden van grotc ellende en rerral maar alleen of
meest gezien hadden op hun eigen krachten, gaven cn he-
kwaan:heden en op de wanhopige staat van alle dinge n in
staatsbestur-rr en kerk of zij zouclert vr:lorzeker ttooit eens

een aàriïarrg gemaakt hebben van zulke gro{c zaken, als
zij rmchtans dadelijk door Gocls zrgen en hiistand tot eer
van Zijn heilige Naarn en tot retbrn:atie en behtiuclenis
van hun volk, met een onstcrli:lijke rocrn voor hcnzelf.
in den l"leer:e gelukkig tcn uitvoer gebracht hebbett.
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Dit zij urv doorluchtigste Hoogheid dan ook tor uu'
\,'oornaalnste oprvekking en bemoccliging dat gelijk
ec.n werk varn serieuze ref-rrrrlatie in Neclerland naar de
beide tal'els van de wet en naar de duideliik beschrcven
ordonnanties van lret heilig Er.angelie Gocls uitdrukke-
lijkc wil en gebod is. en gelijk de dadelijke terhandne-
nring en erns{ige ber,cxdering danrr.fln het voorntamsÍe
deel vart de plicht en het amht van de hoge overheid is
- met behulp van dc kerkeliike leraren en opzieners in
hrin stanclplaatssn -. alzo ook de genade, de kracht cn
de zegen daartoe voor Llw dooduchtigste Hoogheid in
de Heere Jezus Christus, Die clc Heerc en Ertgenaam
vtn alles is, gcnoeg. ja, zee.r overyloedig gereecl .ligt. En
dat Hij Zijn Coddelijke hand van de hemel uitgpstrekt
hecft otn nrv clooduchtigste l-loogheid in alles te helpen.
te versterken, te verlichten, lc beschermen, te heiligen
en te zegerlen. Ën om Zijn raad en welbrchagen door Lr

voorspoedig uit te voeren. tÈr ere van Zif u heilige Naam
en tot bervaring en opbt-ruwing van Zijn duurgekochte
Kerk hier in Nederlanrl.

HE

Mct het ouq o{! de gír1'r}n.rÍc en nood;ctkclí;jkc ra-f'orwaÍit t.trudcn
tloor ily ovcrlx:tl<'n onder de l4anadige :ggeil \'.ltt de Àllerhttogstr
crl relt: k*ade din*en verh<tlpen en vtle goctle dingen irrgar,r:e:'ri

kuttnen uttriett.

Naar verrnogen er i.jverig ilan \yerkên

Ook moct het hart van uw doolluchtigste Hot:gheid
hicr níet bezrvrjken door cle geringe hoop sp een goed
begin, gewenste vool'tgàltg en gelukkigc nilkourst r,itrr
dit hoog noodzakeliike werk, Want dit zal toch altijd
de zaak zi.ln en blijven van God almacrhtig, I)ie q'eet

hoe ver l{ij in zijn ceurvige raa<J besloten heeft dit werk
dorr uw doorluchtigste Hr:ogireicl en door cle andere
hoge regenten hier te lande te zullen en te rvillc.n be-
vorderen. Hij, tle Hcere. kan wannecr de dienstige en
noodzakelijkc ntiddelen in vertrouwen <lp Zijn mogcnd-
heicl en naar de rechte wcgcn en voorschriften van Zijn
Codrlelijk Woord door de mensen slechts met aile ernsr
in hel ncrk gesteld r.vorden. op Zijn tijd zulke u'onder-
lijkc r.oorspoed en zodan;ge onverwachte en heeilijke
uitkomsten daartoe geven als nicmand ooit had durven
hopen. Ja, rranneer- zulk een noodzakelijk werk van

l9?

eens lands of volks relormatie cloor alle airngewende
lrricldelen en devoircn frverkzaamheclcn: r'ccl.l al niet zu
r.olkomen kan uifgel'a*rd rvorden als het u,el behoordr:
en gelijk he{ van Godzaligc orerheden en t;nclcrrdarrcn
rvel harteliik -udr\cnst en hegeercl rvordt. zo kan er noch-
tans met de genaclige zegen van du r\llerhoogste echter
vrel aan gedaan r',,arden. Vccl kwade dingen kunrrcn
verheilpen rn rerl g*ede dirrgen kurrnen ingevoerrl rvor-
den. Om *;etrlce'd* lI*ers dan ook nog veel genadu en
veel ge*steli"il:* en li{.'hatuelijkc voorspr:ed itiln zo een
vcllk u,iï thrní-*n *rl v**l ellentlen en oordclen varr het-
zeh e lr'i I ir "::t1t'"]tf it.

{ind zal u rijktlijk zËsrnen

ï)r:ch *ai *r ;r,i.Jíirrc! r'irn de uitkonrst ook geurrrrdcn
nreich{" *rr d,iwrr:ïuc}zli*re JJr-rosheid zal echter altijcl
tlc*r di: Senadr \'*: *?irf H'-*rt Jezus'Cltdstus ten volle
r,*reu.k*rr"i krunrr.*m tii* i:,rt a.l, s.mligg lrrst cn trreleg en al
u1r; 3;1 1;1 ga'r.,. gnq: * i"a* i i:tt* r'" r, z: L f if il t i gt de'utni t e n l rvcr:k-

zaxm l"r*d*;: - gï ii:ht.rrh* maiill i rrgr* : rtd 
" ] ttx be r.orrieri n.'

l,afl ïl:'ïr l:eiáag alr".ri. d,* lie*r* rr*teliiki aíingena:tm
** 1{'ele'*raï1i.9 zii.q" Lx. Jri **r.: niei '.]*;hts hct rechte
inidde,í rarlïen ailr +:*r rJ* *srih*ad*r:íijil"" rcgcring ran
u rc, dr:*rí'":;"hai g : :* l{rn:ghrid v,'a"aapa*d e g *r g* ïu }i }: i u te
ntxh**. r:i*rr,;j*t d* Fi**r,r d **rr.:rer E"l*l; ï ; à::,"i : eih;i in r*e
ztï:niftgièti irz '"íi'3 *n *'*';t"igheid uit ïíin *riil';rlËri;*-
1tlryk* *.*;ïir;1r r]"*{ií i.í,,1' ri*,ilrluahtigste f{**ghekl re*r
riik*l1jk aai siíssnrten ëxl u Èen plnàt.\ zal geven in Ziin
kgrh **d*r ds vrxrrtr*ífê.lijkste' r'orster die zonderiing
Llddí Ï-ídm g*eerd cn benrind ziju gcrvee.st en van u,ic cle

di*rhilre ftrrÏlen z*veel tijd daarna ahijd hii Cods volk in
diepe eerbicri en zegening zijn gebleren, Die rnachtige
** all*en heerlijke Cod, Die cluizcntlmaal dubbel rvrur-
ilig is dat urv doorluchtigstc Hoogheid Zijn heilige dienst
i,iilbr*ngt met Ëen gans volkonren harl en rnet een geu,il-
lig* ri*l, zal urv vorstelijk hoolil clan ook met grotc luis-
t*r en heerlijkheid bekroile n en uw hart steeds vcrvullen
met *llerlei eeestelijke lroost en de blijdschap \'&n een
gl*cle cnnscientic, door het geloof van de Heilige Geest.
rr,,elke een veel kostelijker en uitnemender goed zijn dan
:il de eer, rijkdom en blijdschap van tlezc ieryankelijke

'.ieri:kl, als die gervoonliik tla ecrn eeer korte vleselijke
gcnieting erirl zcer')angtiurig en onzalig eindc hctrbc'n.
Hi.i" de HÈeïe, zal uw clrrorluchtigste Hoogheid dan
stedds bet{ekken met dc schaclurr, van Zijn hand en u

nict fiinder grotclijks geducht en gevreesd rnaken r,oor
al urv haters. als te.der bernind en geëer:cl bi-i al de vro-
men in lttt lnnd, van wie de ootmocclige srrrekingen
\rooÍ u\\r dierbare pcÍsoon. hoge ambtsverrichtingcn en
vorstelijk huis darr ook niet zullen ophouclen voor cles

I.leeren troon. En wie toch is bekr,vaam onl Íe kunnc.n
bcschrijlen rvelk ecn kroon varr hcelliikheid de grr:te
Heere Jezus ra dit tijclelr,ik leven dun serls nret Zijn ei-
gen hand t,an genaclc zal zetten op uw hoog vorslcliik
hoofd en met waÍ een vrede clcr ziel nu, doorlrrchtigste
I-{oogheid zrjn onsterfelijke ziel diin eens in de ure r.arr

de clocld zal kunnen o!€lgëven in de lietrleriike hr*nden



un armen van Zijil eetrouwe Verlosser crr lvelgetroost
dit urv sterfelijk Xer'cn'alleggsn r)t1l voor eeuwig uw in-
wuring te nentcn bil rle volz;rligr. Drie-*nige Cad en bij
tl riis heerrliike kcrningcrr. \'orstcn. prirrscn rn scharen
der vele duiz$nden heiligen die hicr op de u,ereld hun
gr'ool*(e vreusde hebtren gefloten in h$t hevorderen vnn
<l* rlis*st vun Christus met al hun krachten en dir nu
voor eeurvig lnet Iï*ïï] Sezctcn zijn in Zi]n tror:n?

Cotls lVonrtl en 1ïet zijn Ïr6t richtsnoer

Ik behoel urv dooriuchtigste I{oogheir{ verder nicts te
zeggën r,íin het enigr: vo*rschritt lraar hetrvelk eerr rvr:rk
varr r*l'c:Lnratie in een llnd nf kerk d*or Codzalige re-
gclllen en uverheditn dient ingericht te wo.rrlen. U hebt
de w"et des Heeren \íoor u en rvii rntrgt:n geenszins tlvij-
Íclen r,rf u vinclt uw hestc en weztlnliike verruaák in clie

$ageltjks * zoveel de beroerrlc tijclsr:n:rstaneligheden dat
nraar enigszins rvillcn toelalcn - n;larstig tc onderz.oe-
'ken.en.aandachtig vnur de l{esre mei- uw lrart le oïer-
dcnken. Naal dezc heilig,u \\'et van de altcrhoosstc Gocl
hebbcn L.iraëls vroÍrtc \.orsterr en opperhooÍilen dit grote
werk van Chrisltrs' dienst in hu:r riagen gezochl met al
hun nraclrl Í.el: tiitvuer tn brengen. Zif hcbben claarin
cnvennoeid genrheid tol fian het eincle van hun leven
(oe en clat znvcr getracht te brcngen nls( finds genaelc
en zegen ah ltun in ieder gevnl doenlijk u'as. Iïn her
is he ízelÍde vourschril't, naar[ de duidelijke instellingr:n
cn ordr:nnan{ies \,Éu'l het heilig Hvangelie, waírrnaar uw
dn*rluchtigste l"ïoo_{heid als een voolgaÍtger vun het
volk Gads hierin ook alleen hceft t0 wed< te gaan.
Des Heererr S/aord, indierr het door uw drroduclrtigste
Hongheicl steed$ r'liitig onderz-ocht *'orclt, gelijk clot een
r,fin der rcgenten bijzonderste plichten is, znl u niet al-
lcgn ovrtrvkndig aanrvijzen rvclke krvaden en verdnr-
uenhetlen. liultelingen en ergerrrissen en schandcliike
gtbreken en r.erzuirïx;n er gcheel nrcnigvultlig in land
lrt k*rk gr*,nnclen rvcx't1en, nranr ook op hoednnige rvij-
l**n dír*r *,elkr wegen cn middelen die met kracht die-
rl** g|,*rveerr;l fn rnet de rcgen cles Heeren allengskrrns
h*r*tei* *r:i v'eri:*lpen te wordsn. Ont clcze rcclen en
*pdat *J* r*,Seïxl*ïl {.*il drí tc gr"ondiger kennis et1 crva-
rïngxslrx3** i:*i,*n;*:r in de wst cles Heererr en zi_i aldus
hurr eigen -r*dr*g rs heler k*lclen reguleren en claarnaar
riclrten. z* 

'lead 
**xJ r:xá,+r h*l #ude Trstanrent wel na-

drukkeliik gebxxÍe** itr*r d* l*:*ingen vtn Zijn volk nier
nrur sleclrtr lij:: heilíge w*[ x**rJen doorlczen, maar
zelfi dat zij de tij<l ::iilrstsrtr íz*í!1en - r"net t*rz*ijcle.stelling
van alle onmrdi_te vermaíi** en ;arisder gervichtige be-
zigheden - orn m{t hun eisen lra*d een *rdelijk tlsrrhriÍl
van die '*.'et te schriiten: I't:rtv:rs;ni /lrr .ll.srltíwletn, ttls
hij np den stoel;fii.i l*r:írrÍ:rr.3if.i ,l*/ ;itlen, io :ul ltii
zich een dttbhel rtru á{:ê rrzrl *j}r'ilriilen ín een boek,
uit hetgwn dal yrtrtr ÍwÍ *ttr:gerie:litr'1rr l"rviti.sr:he ltries-
/err i.r. [in hr:t ia{ hlí hetn ;.íjtt ctt híi :ul tleturin lc:Ín al
rle tkrgen zíjns lerens, aprl*t ítij tlen HLËRIi :iiu Gatt
lerc vreTgn, ilnt Íe bewurtil al á( rr,írtll:rilerr rie:cr wel ttrt
der,e inlgítirr,#,il?, oilt dïe rc tfuen {ljeut. l?:18. ï9j.

IJr:.t lí*'srcfi Wooxl tn lft! xtrmun her enigr rr.nrsrhriJi t:n ricJtt-
snorr ntulr *eíu.el{: danr Gtttí':ttlige olohtdcn dt ï(ge*eil a(ïr
rr'(.r* r'.í* rc.fxrnrotíe in *u lanl qf /iark tli<:tu ingrrítht te trt?l'dttt.

Aan de sladhoutler opgedragcn

\\tat kon e r rrrij darn in de u.'eg zijn, iloorluchtigslcr vorsl
en heer. dat ik clit tegenwoordige *clk fnrmelijk {t Zs-
keÍijke t:n prtrkriknlt verklaring wn cle Twaulf Kleint
llrufttut; red"] niet nlet erll eerbiedige cn ondercltnige
vrijn'roedigh*icl aan de r,oeten v&n u-w- doorluchtigste
t{utgheïd z,*u neerleggen en het aan u presenteren als
eer rÈêr dienstig huipmicldel tot v*rderc bclorcler:iug
en opbouu'ing van uw kennis in de hcilige u'cl dcs
Heelen?
H*t is *erder opgestrld en iu zi-in eigen taal uitgeg*-
l'en door eeÍr zs*r gelccrd en Oodzalig clienaar r,an het
heilig flvangelie in "Sclrotland, die op ecn uitnenenrle
rvijze gcoc'fend w,as in het Goddelijke Woorcl en in clc
\l'esen cn handclingert des H*cren. Celijk hii dan ook
eer r'{}ornanre leiding gehad heeft irr do zaken van de
$ch$tse Ker:k in rlie zo zeer gevaadiike en irerr:erele tij-
den uan de legcring van koning Karel IL HIj wnrdt r,oor
cle geleertlste gehouden oncler de presbyterianÈlr, na.tr
het gctuigeri* van hisschup Burnet irr zijn {ieschietlcnis
van {ingelund {dl. 3, p. 330).
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Hutt'hesan de 1ec-

k:trdsÍt: onderd€
prcsh\!erianN.

Uu, cloorluchtigstc Floogheid zal hier een beknopte en

zakelifke verklaring voorkorner) van ecn voornaan"r ge-
de.elte van de Heiligc .Schrift, behelzeucle hetgcen de
trvaalf kleine proltten geprufe.teerd hebben mei betrsk-
king tot de staat van lsraël en Juda, Gods oude l'olk.
Welke een zodilnige nruwkeurige overeenkonst Èrl

gelijkheid heel't nret de tegei-rwoordige diep vcrvalkn
sÍant r:an NetJerllnds volk als inrnrer beslaan korr met
de verschciclenheitl van personen, zakcn, tiiden. plaal-
sen en orn.stancliglrcden. Doclt inzonderheiel zal uv.'

doorluchtigstc l{oogheid hier ontnroeten een zodlnige
schat van hcilige leringen cn gebruikcn. uit de verhan-
clelde matcrie getrukkerl en met zoveel wijsheid uitgs-
rverkt, dat deze urv hoogvorstelijkc verst:,rn<J onder cie

zalige invloed van de Geest des hernels zullen kunn*n
oplciden tot een groildiger en uitgebrcider wetenschaF
van Cods aanbidclelijke wegen nret Zijn ker:k in alle
tijtlen. met \írorllen en goddelozen. mct overheden en
onderclanen, met kerkeliiken en wcreldliiken. En lroc de
Allerhoogste in Zijn Koninkrijk lreelst erl rcgeert. l'xlt:

Ilij volkcl en larncJen zegerlt en stralt. heschernrt cn ver-
lirat. verlost en verclerÍï. En rluizerrd itndere zaken dir
een Chri$telijk* oppervorsl noodzakelijk dient te \\et{n
als hij mct voorspoetl naal de rvil van Cod over andoren
zal rcgr::rcn.

'len besluite

Indien het niet ilireed: *rtders hij dc Heere der heirscha-
rrn hellcrten is en *nze zonclctr niet nog veel zrv'aat'dere

k*stijdingen {)\'etr trns ;ullen brengen, zo is nriin nederi-
ge snteking tqrï Gml. rle Allerho*gste, rlat urv duorluc'h-
tigstr F{*ergheid tloor 7.i.,in u,ijzr: e.n vaderlijke besturing
d*zc l*nden haart in zutlanige gesteldheid zal mogen
gcbru*ht r.ien dat voor Ll ssnoeq g*legenheid zal ziin
cm drrgelijks in uu' stille en irftezonderclÈ cctizaanl-
heid dil rrrht vorstelijke boek *lzo aitnrlar:htig i-ioor tc
lezen dat urv hart dorx ele krachtdadige seniulc vart de

Heifig* $eest daaruit een dierbare schat mocht vergÁt-

ti*:ren treicls 
",an 

hen:el.se kcnni.s ell r.itn ireilige troost
*n Sr:dzaligheid, in dc Fleere Jczr.rs Christus. Dit is het
urtmr:edig en oplccht vedangcn van heur die hct ziin
gr*te geluk cn voorrecht zal achte.n in ccn geclurige
r,i:nrhidding bij de Heere te mogen sÍaan yoL)r de clier-

ï:rare persoon en hoge staatsregoriltg vatl nw tloorluch-
tig*te l-lnagheicl, voor uw allcrrvaardigste koninkliikr:
genralin, voor u\\: zeer bcmirrnelijkc prinseiijke spruit
srl víJor een verder hoogvorstelijk nakomelingschap, ir:-
dicn <le gr-ote hcrnelse Vader dat hierna rrit uw lende nen

*:*cht believen te verwekken tot een gezegend slr--ult.iel

vuor lancl en kerk in latere ecuweÍl. ïk hen guh**) l;iir
het diepste respect. dat een onrvnarrligt dic**ilr ïiri'i het

heilig Evangelie betaamt, clnorluchtigstc \'*f.\t rn hoog-
gebcrren vorsl en hcer.

U tr tl o o rl u c h tí g s t t: I/c,':glt*f t/*r' grrlre'el gel rQ urlt e ill
rnxle xí c n i g s t e tl í r: n* a r i n J e zus (- h r i,s t u.r,

f-heodorus ran der Groe

ííet besÍuur

ZAKÀGEN DÀ ?Sï? {jTTVERKOCHT!
Medio oktober hebben alle abonnees cen gratis exemplaar va* onee zakagenda voor ?012 ontvangen. De reilc-
tics hierop warL.n zonder meer positief. Kcnncliik is er ontlcr de abonnces opnieurv vcel waardcring voor dcze
uitgavr:. Dit was ook in de ver*oop yan extra exemplaren te merkcn. Reeds in novenrher was de voorraad vat tló
agenda's geslonken tot nul! Zij tlie nu nog een agend* willea best*llen, meelsrr we dan ook $t onze *pijt teleur-
stellen. Zè zijn op!
Innridclels frenfle'n ook al lrcel rvat abonnces via de bijgesloten acccptgiro een giÍl voor het u'erk van clc L.ande-

lijke Sticlrtirlg overgetnaakr. Het bestuur rvil eenieder die reeds een gift heeft overgcntaakÍ, hierr,oor hartelijk
bedanken. Wees ervan oVertuigd dat het bestuur dit zeer gewaardeerd hee.ft.
Voor hen die nog geen gift hebben ov"ergenraakt, maAr dit wel van plan zijn. drukken we hicr ltet gironumttrer
nogiriaals af, vaor het geval dat u de áceeptgiro kwijt rmrcht aijn" Cift*n kunnen overgemaakl *'crclen op gira-
nunr,rler 39.27,669 ten namc van: l,and. Sticht. ter. bevord" l'.d. S.G.S, te Gouda nnder \oernrelding van: {iift
n.a.v. zakagenda 2012. Bii voorbaat harteli.ik dankl
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