
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

http://google.nl/books?id=C49ZAAAAcAAJ&hl=nl
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Баба:

REDEVOERING

OVE'R DEJ

WONDERLYKE BEWAARING

VAN ’T

JOODSCHE VOLK.

Ée menf‘chen zyn nauwlyks gewoon zigh te

l ` verwonderen over ’t geen zy daaglyks zien.

“ Daar is niets zoo groot of verwonderlyk , ’t

‚щ geen niet allengskens door ’t gebruyk en ge

’ "‘l‘taadigjbefchouwen gering gefchat word.

Want dogh de begeerte naar ’t geen nieuw en zeldzaam is,

de fatheid daar en teegen van ’t geen tegenwoordig is ,‘

is allen fiervelingen van nature in gefchaapen. Dit is

de reeden waarom ook 200 veelen niet letten op

die blyken van Gods aanweezen en voorzieni heid , die

voor oogen zyn ‚ maar zoeken naar andere ewyzen ,‘

die men niet verkrygen kan; welke egter , indien zy

er waren , die ongelukkigí'te der l‘tervelingen niet meer

zouden erkennen , als alle de anderen.

Te weeten ‚ 2у zouden nogh wel gelooven dat er een

God is ‚ die deeze weereld uyt niets voortgebragt heeft,

die alles beheerf‘cht en beftierd ‚ en die een Richter zal

zyn van leevenden en dooden ; indien er nu Profe

ten waren , die toekoomende dingen voorzeggen ‚ die‘

vervuld wierden. Zy hebben ondertuiTen de voorzeg

gingen , vervat in Mofesende Profeten ‚door de uyt—

koml‘t lang bewaarheid , onweederfiaanbaare getuygen

А zynde

  



L REDE'VOERING.

zynde van de eeuwige Voonkenniffe en Voorzienig

heid ; zoo dat deeze onregtmaatige waardeerders

van de Godlyke gaaven , het ‘teegenwoordige де—

brek der Profeten zonder reden voorwaar tot een `voorf

wendfel van hun ongeloof gekken. ja zy zouden geloo

ven ‚ in dien er heden daags wonderwerken gefchiedden,

en indien iemand uyt de;dQQd opftond, die, door eigen

ondervindinge geleerd, konde getuygen , dat de geeften

iets zyn , en dat de' dood niet alles eindig: ‚чинят dat

er een leeven is na dit leeven , of ter-1 hoogfìen eluk

zaalig of ten hoogften rampzaalig. Z zetten on èrtuf

fen het herte niet op wonderwerken lun daaglyks in ’t

oog loopende , als welken er geen grooter zyn kunnen'.`

1s niet deeze geheele weereid een rooter wonderwerk,

als a1 ’t geen 1n de weereld gefchie en kan? welken dies

halven de Profeet Hegts gebied te aanfchouwcn , op dat

Wy den fterkßen ‚ wyíizen en Vry-magtigften Schep

per des zele zouden erkennen. ‚‚ (а) Heft (zegt

,‚ hy) uwe oogen op om hooge ‚ en ziet wie dee

„ ze dingen efchaapen heeft. is niet (gelyk Au;

„'guftinus wy! yk getuygd) (b) .de menfch zelvs een

„ grooter wonderwerk,als alle wonderwerk, dat door den

„ menfch gefchied.„ De uytneementheic van ’s Menfchen

nature , niet alleen 'voor zoo verre hy een geeft is, be'.

гама met het ligt van verftand , en een wondere den~

kens-kragt; maar ook voor zoo verre hy ftofis uytzde

aarde; is zoo groot , dat zy met alleen eenen Galenus

invverwondering heefî: weggevoerd ‚ maar ook .den yko

ninglyken Digter, dat wonderlyk gebouw der deelen in

’r menfchlyk lighaarn ‚ en het famenfcel der beenderen ,

zeenuwen ‚ yllagaaderen ‚ we-rvel.- beenderen , en

“18851

(а) м: XL. 2.6. (b) De Civit. Dei Libr. X- с. xz..

ll ITI *e _e-.Y _ _:



OVER ’T BEWAARDE JOODSE VOLK. 3

ruggegraat, die van den hals door een verbaazend kunft

werk zigh uytftrekt tot .het kruys been , befehouwende

in deeze allerheiligfte lof van God heeft doen uytber

ften: (с) „ lk loove u , om dat ik op eene zeer vrees.

„ lyke wyze wonderbaarlyk gemaakt ben.;v wonderlyk

‚3 zyn uwe werken ! ook weet het myn .ziel zeer wel ,

„ myn gebeente was voor u niet verhoolen , alsik in ’t

„ verborgen gemaakt ben , en als een borduurfel ge

‚д wrogt ben in de benedenfte (doelen) der aarde.

Maar over deezen en diergelyke wonderen der natuur

verwonderen zigh niet die onweetende menfchen, om dat

zy door ’t gellaadig befchouvven gering wordenin hunne

oogen. Welke dingen egter, indien wy dezelve w Пук in

zien , geenlînts geringer werken zyn van den iooglìen

God ,l als die zeer ongewoon en zeldzaam zyn. Voor

waar , die door deeze geftaadige wonderen der natuur

niet-bewoogen Word om God te erkennen , die zal buy

ген twyfel ook uytvlu ten zoeken, fchoon hy Chriftus, een

ftilfwygen aan de win en en golven met kragt biedende,

over de duyvelen heerfchende , blinden en ooven met

een' eenig woord geneezende , met eene о gewekte La

zarus aan zittende, ‘uyt het graf 'opftaan e , met. dee

ze zyne oogen befehouwde. l _

~ Onder de Menfchen voorwaar , ’t geen .doorgaans

minder Adan behoord opgemerkt word , zyn zoo »veele

WONDEREN van de Godlyke voorzienik-heid , zoo

veele aller zeekerfte GETUYGEN van-de Go lykhe-id der

ватты, еп der Euangelifche waarheid , als er in groo

te getale over al op de aarde over gebleevene JOODEN

zyn. Wilt u niet verwonderen, Toehoorders, dat ik de

JOODEN ~zoo поете; die llinkendel, (а) vuyle, rgmp

м-п`.д-;... _,... .. ..*. . J ОС‘
(с) Pf. схххпх. ‚4. 1;. (а) AmmîAmafèen..m. xxu.. p



4` RED'EVOERING.

fpoedige, en door de Waereld omfwervende' `Iooden, die

niets` voorwaar имиджем-шлага?! Vertoonen : voor

ders die verblinde, verharde en Go tlafterende Iooden,

die met eene vervloekte haat de Chriftelyke Godsdienft

vervolgen, en den naam van Nazarener en Nazareners , met

fchrikkelyke fcheldwoorden daaglyks fchenden (e) (l) : ein

lyk die zoo-veele eeuwen lang gebannen zynde uyt hun Stad

en Vaderland, en van God enmenfchen verlaaten , teegens

Mofes en de Profeten als bedriegers eerder fchynen te

getuygen ; naademaal uyt derzelver herhaalde Belov

ten, (Г) als van God gedaan zynde ; te weeten dat God

zigh door een eeuwi verbond aan Abrahams zaad

verbinden zoude; en at Zion en 2geruzalem nooyt van

Hem vergeeten zouden werden; en at _luda zeeker woo-_

nen zoude, en eindelyk dat de Meliias heerfchen zou-l

dein Миг], еп wyd en zyd de Heidenen zigh zoude

onderwerpen; zy _Iooden een eeuwig Gemeenebeft en ftand

vaftige Staat in Canaan, en een zeer heerlyk gebied over

de ’t ondergebragte Heidenen, te vergeefs verwagt heb~

ben. 

DeezejOODEN egter, T. heeden de veragfte der fterve

lingen, van God en menfchen gehaat, uyt hunStad en

Vaaderland verìaagd, allerbitterfte vyanden des Euange

liums, zyn egterw'aarlyk VERWONDERENSVVAAR

DIG, en geeven een allergewigtiglt getuygenis, niet met

woorden, maar met hunne daaden en lot gevallen, van _Gods

Aanwezen , van de Godlykheid der Schrivtuer , en van de

Waan

(e) Hieron. in Jef. LII. p. lor. (i) Dag en nagt laßeren zy

den Zaligmaakcr, en onder de naam van Hazareners wer en zy driemaal

:tags fmaatredenen op de Chrillenen. Hieron. in Jef. ¿Il

С

d .

),»Gen. XVII.IX. 7.8. Jef. XLIX. V.1;.16.Jer. XXIII. V. 6.

Mich. V. vfr.3.6tC '

  



OVER ’T.BE\VAARDE JOODSCHE. VOLK. f

Waarheid'van onzeCliriltelyke Leere.' ау zyn gecnlints be,

droogen van Mofes en de'Profeten , maar aloverlang ver

blind zynde, en die Godlyke belovren in een Lighaamly;

ke zin opneemende , hebben zy een valfche hoop opgevat

weegens hunne eeuwigduerende woonfteeden in Canaan,

en hebben zigh ydelyk ingebeeld, dat zy nooyt van God

moeften verlaaten worden , maar dat zy ftrenglyk zou

den heerfchen over de volken der aarde , en die zelve

als met voeten treeden. ‚ ‚

Derhalven zullen wy handelen van ditJOODSCHE Volk,

»en uyt eenige, doch meer opmerkelyke lotgevallen des zelvs,

van Mozes en de Profeten veele eeuwen te vooren >voor.

ze d , en baarblykel'yk vervuld, betoogen , dat alles watin
deg\X/eere1d is , niet by geval, of blinde wet van ’t nood,

lot, maar doorl een zeer wyze en .vryma tige Geeft be

frierd word , en dat de Schrivten van ozes,.de Pro,

lfeten en Apoftelen van Godt zyn ingegeeven; tot over

tuyging en beichaarning van onheylige menfchen van

een verdorven verftand , die zigh niet ontzien God en

zynWoord boosaardig te beftryden. Gunt my , Т. Aandag

tige ooren'en herten , . zullende in dit uur fpreeken van
dit. а[ООВБСНЕЬ VOLKA OVERAL VERSTROOXD

ЕМ WONDERLYK BEWAARD , zoo niet cierlyk

ten minllen klaar, onder de byftand en invloed van de

allergoedertierenfte God! . ‚ ‘

Dewelke eerft HEBREEN van Abraham den

.He teer, naderhand ISRAELITEN naar hunnenVaader

Ifrae'l genaamd zyn , deeze zyn naaderhand `IOODEN

genaamd : niet van den Berg Ida, gelyk (h) Tacitus отпад

lg

. _tg Gemxiv. 13. Xi.. и. i sam. 1v. 9. км. xxlvl ю. (Ь) Ta

си Щ. lib. V.

А з



6 REDEVOERING.

dig wil: nog van `Iudas de Ma'ccabaeêr, gelyk de vermom

de Ambroiius en Petrus Abaelardus zigh hebben inge

beeld : тааг van den Eerltvaader, en van de Kooning

lyke en feet Doorlugtige Stam уши zyn zy `IOODEN ge

naamd. Deeze naam is geenzints ten tyde van Jacob den

èerllvaader, en op zyn bevel allen zynen nakoomelingen

gegeeven, gelyk juilinus de gefchiedfchryver door eene

handtaftelyke dwaaling.. vermeld. heeft , maar eer'ít

na de fcheuring van lfraël , tentyde van j'eroboam,

is die naam gegeeven aan .de ftamrnelingen van.` Iu

da lmet de Leviten en ‘Beniamitem Dogh na de >werden»

komft 'van ’tvolk uyt Babel zyn. .niet alleen die geenen ,

die uyt alle 'de fiammen hun Vaaderland weer bewoonden,

maar ook zy ‘die uyt iedere ftam buyten Palaeíìina woon»

den, indien zy llegts met de anderenzaamenfpanden in

een en dezelvde Godsdienít .van Mofes , met den naam

van jOODEN, toen ter tyd loilyk genoeg, beltempeld

шеей, ГсЬооп dit fommigen geleerden mannen anders

lieeft toegefcheenen. . Maar na de moord van hunnen Ко

ning ,Ahen van den Roomfche Stadhouder, in het op

fch'rivtdes ktuyfes,.o enti k verweeten, ja na het doo

den van hunnen. Go in e perfoon van onzen Heere, in

zyne-aangenoomeamenfcheyd , zoo wreedelyk van hen

omgebragt, wanneer zy n_u door'deRomeinen verwoeft, een

allerdroe'vigft` Schouwfpel aan de geheele weereld gegee

'ven hebben», en een voorbeeld 'van de Godlyke Wraak: is

hun Naam 'van jmdm, beyde van Heidenen en Chriftenen

gebaat, ja byna vervloekelyk gemaakt. (i) :Gelyk het zoo als

een ganfch afichuwlyke. Naam in het Wetboek van Theodo

.íius word opgegeeven ,het geen Baronius ook daar uyt heeft .

aangeteekend.

` ‘ ' "‘ ' Maar
. 1 `

‘ i

(i) leg. 19. de Jud. Torn. Ann. r. р. m. 693.
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Maar decze Verandering van die Naam ; eertyds zoo ver”

maard ‚ en in eere gehouden zelvs van de Kooningen

van Syrien en Aegypten ,' inzoo ecne vuyle en affchuw—

lyke Naam, is niet gefchied dan door de Voorkennis en

Pt Belluyt van God. ’ln'lde Profetifche Bedreigingen by'

Mofes leelìmen: (k) ‚, Ende gy zulc zyntoteenenfchrik,

5, tot een fbreekwoord, ende tot eenen fpotreden by al’

5, le devolken. Maar vooral opmerkl k is de Godfpraak

vanjefaias (1) ‚ die men leeft in zyn rofetifch boek aan

het einde, alwaar hy na het voorzeggen van de roeping

der heidenen , en van de bekeering der zeer weinige uytvcr

koornen uyt lfraël, aan de ongeloovige Jooden, die naar

den Heer geopenbaard in ’t vleefch , tot hen fpreekende,

en hen roepende, niet gehoord hadden, voornaamentlyk

om deeze hunne ongeregtigheid, hen welverdiende lh‘af

{en aankondigende; dus fpreekt. „ ende gy lieden zult

5, UWEN’ NAAME mynen uytverkoornen tot eene

3, VERVLOEKlNGE laaten:- wanneer de Heere de Je

„ hova u zal dooden , maar zyne knegten zal hy met

„ eene ANDERE NAAM noemen. ‘

Deeze ANDERE en die NIEUWE NAAM , waar

van hy een weinig te v’ooren gefprooken had, (m) is

die der CHRISTENEN, gelyk te regt is opgemerktvan

Eufebius Caefarienfis , (n) dewelke oudtde onbekend ,

'ten tyde van Eufebius de ganfche Weereld door met lof

geroemd wierd. En dierhalve, bid ik u, wat kan anders

de Naam zyn van die verlaatenen des` Heeren , als die

der _]OODEN? waar van de Profeet вешу д g dat .zy

zoude zyn tot >eenen Eed, dat is , 0? tot VER

‘ VLOE

(k) eutXXVlll.37. (1 Ноет. LXV.1;. (m) ’c.LX1|.=.

` (n) Dem. Euang. p. m. o. coll.P1`2 LXXII.17
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VLOEKINGE , die met eenen eed leegd ge aard te

gaan, ofliever tot een SCHRIKKEL КВ ST AFFE,

Waar aan de fweerders zigh gewillig bloot Rellen; en welke

naam derhalve de uytverkoorne knegten des Heeren zou-v

den fchuuwen als een naam _van _een volk en feëìe, van

` God zelvs aan de vervloeking overgegeeven. W'aarom’er

de Profeet ook byvoegd , wanneer de Heereи mldooden , 'met

eene tädlyke dood, door zeer fwaare verdrukkingen , en met

eene urgerl ke dood, door ’t omkeeren van ’t gemeene

befr, en ein elyk met een geeftelyke dood, door een`ver'_

hard herte , ‚ 6 Wederftreevlg en Орши/5 Volk, door

boofen en eigen raadllagen bedorven! ‚ у

_ Dat dit volk door'deRomeinen verdelgd is, de Tempel

yerwoef't, de Stad uytgeroeid ‘, en de inwoonders des

zelvsten deelen door_honger рей en ’t fwaard omge

koomen, ten erleielenin,L evangenis weggevoerd , en 'tot

llaaven 'verkogt ‚. ten eelen eindelykdoor alle de ge

welîlen der` Weereld heen verlìrooid zyn, is allen bee

ken . «

Dofrh dat deezelaatfte uytroejing deszelvs in de zeer ou

de Scirivten van Mozes ende Profeten voorzegd, en in

eenige gevallige zaaken daar in bepaald is , is voorwaar

nietA eeven feer allen kenlyk. ‚

De vermaarde Svaliger (о) heeftin zyne aanteekeningen

ор де tydreekening van Eufebius opgemerkt, dat de ploeg

«of dengrond van-_?erufa/em gezet is van eenenMufoniusTyr

11 ienus Over-fte der veftingen , zoo datze niet alleen geeri

Stad meer was, maar zelvs dat het naderhand niemand

.is geoorlooftägeweelìop die rond iets te bouwen.' (р)

Zecke: ’t was de gewoonte er oude Latynen en Romei

nen
`¢ (iQ-pag.111. (p) Rhod; lib. XXVI. C. Medellín. leg. [ì riqu

frutìus и. §. ' ` ` ' \ 1
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nen .door de p_loeg Ileeden te bouwen en weerom te kee

ren. Hoedanig eene vyandi e ploeg Carthagoheeft on

dergaan volgens ’t verhaal van аде/Ниш, en_’t zelve heeft

ook `Ieruzalem ondergaan, of fchoon `mooglyk de Room

fche Gefchied fchyvers dit verzwygen. De `]ooden do h

verhaalen dit zelvs: q) namentlyk Maimonides getuyg ,~

dat ten tyde van Ha ríanus , toen de Stad Brther is 111—

genoomen , door Turnus Rufus :) де fundamen

ten des Tempels , en de nabuerige plaatfen door

de ploeg z n omgekeerd. ’tls opmerkenswaardi , ’t geen

die zelve aimonides daarb voegd, dat dit gefciied is, op'

dat deGodlpraak van de Pro eet Micha zoude beveiligd wor-'

5, den (r) ¿IONZAL ALS EEN AKKER GEPLOEGD

„ WORDEN. Deeze Godfpraak is altedoorlugtig darf

„ dat wy de zelve zoo Idrooäsvoets zouden voorbygaan als

„ welke ook nogh een an er noodlot >van die verwoelle

„ Stad, door de Romeinen infgelryks aan de zelven'toege-f

„ bragt , klaarlyk heeft voorbeteekend. Dusluydt de zel

„ vein zyn geheel: „ Daarom om uwent wille ,zal 21011

. (а13)

' (q) De Jejunio C. V. §. ri. (r) Cap. III. lz..

(z) Deere is moogelylr: of Terenn'u: Rufnr, die van Titus, na het

verwoeÍlen dei: Stad als kr soveríle gelaaten was ‚ waar van Jofephusin zyn

'_Vll. Boek van de lood che Oorlog in het zo Hooftlì. handeld : wan

neer Maimonides de gefchiedenis van Adrianus met die van Titus onder

een vermengd heeft, hoedaaiiige verwen-ing van Roomfche Keil'ereii zeer

gewoon is by de Jooden : ’Lie Buxt. Lex. Talm. in voce _1313;- OfTeniu: ,

Тмин, пят: Карп}, ïdie onder de Regeering van Ádrianus yover het"

W ingewel't vanjudza bellier had, gelyk het is by Eufebíus in zyn Tyd

reekenîng over de 22.7 Olymp. Lud. de Compiene heeft de woorden van

Maimonides dusin het Latyn over efe: in Fafc. O ufc. Hill. ôzÁPhilon`

фарт. р. 809. „ op díezelve ag ter verwoe inge gefchîekt heeft

,.‚ yrannus Rophiis de grondflagen des Tempels , en deszelvs nabucri`

„ ge plaatfen met de ploeg omge card, op dat vervuld wierde ’t geen

l, voorzegd is,R Zio» zal al: een akker gepleegd worden: Zie 00k Vinh)

„ ga over Jef.' Vl. Il. ôte. р. |67.
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‚, (als) een akker gepleegd worden , en Jerufalem zal

‚‚ (tot I'teenhoopen wer en, en de Berg deefes huyi‘es

д, tot oogten eenes woudts.Zeer beroemd is geweeft dee‘

ze Godfpraak van Micha , naardien‘ dezelve ge reefen is

van de Oudlìen van L[udn voor ’c volk, de doo aan Je

remia bedreigende. (s) Dezelve handeld‘ van de verwoelling

van jerufalem, te beginnen door de Chaldeen, maar te vol‘

voeren door de Romeinen : want de Profeet f reekt die

geenen aan, die (t) met bloed Zion bouwden. yiluy#

ten hier niet uyt ’t bloed der oude Profeten , ondertuíl

fchen gelooven wy vooral, dat hier voornaamentlyk e

zien werd op het bloed van den hoo {te Profeet eil

fias ‚ te vergieten door die geenen , ie met Cajaphas

zouden zeggen „ (11) Indien wy hem alon laaten (Ёе

‚‚ worden) zy. zullen alle in hem gelooven ‚ en de of

„A meinen zullenykoomen en zullen wegneemen beide

„ onze plaats en volk :_ no l1 gy overlegd niet dat het

„ ons nut is, dateenmenf 1e íie'rvevoor het volk ‚ en

„ het geheele volk niet verlooren gaa. Dit is voorwaan

Sionîmet bloedte bouwen. En dit zoude zyn de oorzaak van

het kwaad, want hieromzal Zion als een akker Geploegdwor

den, zegd de Profeet. ’t ls derhalyengeen bloote bedreiging,

maar een doorlugtige voorzegginge van de laatl‘te nyc-_

roeĳing der Stad, wanneer een gedeelte des zelvsÄ doorl

de ploeg in akkeren verdeeld, een gedeelte tot pu `Illico--l

pen , een edeelœ, eindelykctot. een идиш der идут

zoude wor en. Het is bekend , dat de afgodendienfl;

eertyds op bergen en in boflcben— шеей gepleegd is. (v)

De Profeet dan voor-zegd, dat de God geweide Stad tot

de grond toe niet alleen zoude omgekeerd , en tot Reen‘

‘ "1100

(о Ierem. XXVL18.(t)wCh. пища) Joh. X1.48»50.(v)H0f. 1v. ‚3;



OVER-‘T'BEWAARDE JooD'sE'voLK; п

«'lioopen gemaakt worden , maar ook veranderd worden

2in een plaats van dc aller шуте heidenfche afgoden

Adienl't. ’t Welk ook Dio Caflnls , in zyne uyttrekzels

van Xiphilinus over Adrianus (w) , en Hieronymus

fin zyn brief'tot Paulinus (х) beide verzeekeren gefchied

-re zyn. - „ Van 'Hadrianus t den af, (zegd Hieronymus)

„ tot de regeering l'van' Con tantyn toe , omtrent hon

„ derd en ta tig jaaren lanL , wierd opde plaats der

'„ oplìanding iet beeld van iupiter , en op den kruyé
5, berg de marmer -lleene'beeltenis van Venusj, van de

35 'Heidenen ,daar geplaaltzynde, lgediend (3'). ц

‘‘ :eA 4—-- ~'_t

v (w) ag. 462.. (x) Ерш. т3.  _ и

' (3) enige: verhaald in zynezoo .eeven aangehmlde aantekeningen

'0p-de Chronyk'van Eulìbins , p.' 216. 1|7. цуг de Reisbefchryving

lvan Burdigala; welke voorafgegaan Е; voor Jde" regeering van Julianne;

„вдарит ‘dea__Temprls , dat аркада: twee' be’er vani-Hadrianus

grweelt zyn, en _nietverre Маниле beelden. вена/5611:` леммы-птиц

de )ooden jaarlyks kwaarnen , en de zelve falvden met misbaar , hunne

-kleederen fcheurden , en dus kermende heenen ingen. Voorders meend

`die. geleerde Man, dat de Joodfclie dienll aan ie (teen (beweezen) een

zoon van afgodery geweeft zy ; ‘om dat het bekend is ‚ ¿dat bezielde

`flcenen (этил, genaamd ,) door der ,ouden bygeloovigheid gediend

“щади oorfpronkelyk ау: de daartoe egte'rggeenzims betreklyke _daad van

`ele/Aarts vader Jacobv in Bethel.!Zoo zoude 'ook- de ~andere meedfolœ

bedreiging van Mofes voor een gedeelte bewaarheid zyn, van dit on

`handige volk, dat na de geweldi e verllroojing onder alle volken , hout

en ßen zonde „шарм. Пеис.Ё(Х\/1П. 64. Ten volle vegter .heeft

'deeze voorze'ggîrlig van Mofes aangaande de afgodery van dit overal ver~

llrooide volk eut. XXVIII. 6. 64. тут: vervulling in de tien

ûammen , waarvan een groot ge eelte buyren twyfel met de Heide

.nen vermengd , tot den naam en' Godsdienlt der zelver overgegaan is.

Hoewel ook van` de Iooden , van de afgoden en beelden dienû der

iIeleidenen , na de Babylonifche`gevangenís , zeer afkecrí zynde , in

leckeren zin gezegd kan worden ,~ dat zy andere Goden , en vooroude

пи „шт: шт: от dat zy daaglykshoopendc en verlangende naar

de herllelling van de Levixifche orïerhańden, en ~dus met' hun herten,

ten minûen , voor zoo veel zy kunnen , „детям „идише, ‘eeh

Afgod виделся. Jef. LX V. 3. от (Ё: zy daar en boven den waarcn

2. en
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I(у) ‚ЮЗЕРНИБ де zeer nauwkeurige Schryver van den

_Ioodfclien oorloglieeft aangeteekend, dat er een oneindig

getal van elendige looden van de Romeinfche Soldaten

Ívoor een geringe prys ‘verkogt is, en dat de Морен wei

nig geavqu zyn , cn dat Titus die geenen , die boven

'zeventien jaaren oud waaren, gebonden, entot ’t ywerken

gefchikt , haar AEgyptien, gezonden heeft (z). „ Hiero

д, nymus over Zacharias voegd er by uyt de gefchiede,

'„ nilIen der Ouden , en uyt de overleeveringen der

‚д, rouwkla ende _]òoden, dat ten tyde van Adrianus veele

`„ duyzen e van _Iooden verko t zyn , en_die niet ver

, kogt konden worden , dat ie overgevoerd zyn naar

„ ÄGYPTEN , (te weeten op fcheepen , om dat er

„ vol d) en zoo wel door SCHIPBREUK en` honger

„ als äoor ’t moorden der Heidenen zyn geknòt en ge~

' ‚‚ fmolten.„ Wie dogh zoudein deezen de band van

God als Rigter niet erkennen , die daar in ziet zyn

Raad, en dat deeze onverwagte gevallen , naar die eeu

wige raad , van geen eindige, fchoon aller fcherpzinnig

fte 'geeft ooyt te voorfpellen , egter zoo veele eeuwen te

Vooren van Mofes voorzegd 'zyn met deeze woorden.

д, (а ` En de Heere zal u weder brengen in IEGYPTEN

„ 1n SCHEEPEN : en gy zult aldaar aan uwe чушь

33 den

ч

en drieenigen God , van de vaderen geloovd en gediend, niet erkennen:

om dat zy eindelyk het Godlyke ampt van de Melïias tocl'chryven aan

een die ¿nu Godi: , maar een bloot menfch , God den Verlolîer van

Zion loochenende; en dus om dat zy zonder Gad en Chri/fur . gelyk

‘eertde de Heidenen', in de Weereld leeven, Eph. II. u. Waarom

onze Heer geze d heeft Joh. VIII. 19. Gy lieden heb: под]; my »agb

myn» Vader ge md; indien gy lieden my kende! , zond gy ook туши

Vader kennen.

680') Lib. VII. с. XV. XVI. (z) C. XI. (a) Deut. XXVIII.
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5, den verkogt wordentot dienl‘tknechten en tot dieníl

‚‚ maagden; en daar zal GEEN KOOPER ZYN.A „

Het volk vermogt niet in ‘Aìgypten weeder te keeren ‚

maar God als Rigter -k0nde hen daar wederom naar

toe zenden. ’t Welk hy niet duyller in ’t voorgaande

heeft te kennen gegeeven dat »hy doen zoude , en wel

door de ROMEINEN , wanneer hy zegd (b) , dat by

„ een volk teegens hen zoude verwekken, van verre,

„ van het einde der aarde aanvliegende (с) ‚ gelyk een

„ Arend gewoon is te vliegen ‚ een volk ‚ WELKERS

„‘ SPRAAKE ZY NIET ZOUDEN VERSTAAN. ‚,

_’t geen zeeker het volk der Chaldeen ‚niet zyn kan , wel

kers fpraake zeer overeen ftemmende met de Не

breeuwfche, van zommigen , ten minfien Hebreen , ee-v

nigzints verflaan wierd (d). Maar ’t is het volk der

RUMEINEN, wiens Lat nfche fpraake zeer veel ver~

{сын van de Hebreeuwa e ‚ gelyk‘ teregt van Paulus

Burgenfis is opgemerkt. ‘ f _ у ‚ . ‚

Door de‘hygeloovigheid der Chriftenen, de bloote naam

beminnende, is ’t gefchied: dat zeekere Stad,niet op de zelve,

maar op eene naaí‘taan ’t Oude Ierufalem eleegcne grond

gebouwd, (wiens oude. grond GregoriusA azianzenus ge

`tuy (Не), dat naauwlyks kenl k‘is‚) nietindezelvegedaanî

-te o figuer, maar in een gan ch andere, de berg Zion daar

цуг gellooten zynde ‚’ ook heeden jERUSALEM ge

.paamdword. (f Maar in der daad ’t is niet Jerufalem,

rniet de Stad _Go s, no 11 de Hoofdfiad derjooden, maar

‚Elia, zoo genaamd in eregels van ’t Niceenfe Concilie,

en een colonie ofvolkplanting van de Romeinen, daaâna

on er ‘

(b) Vf. 49. (c) Coll. Jer. V. if. ‘ (d) Jef. XXXVI. п.

(с) Orar. Xll. q. zoz. (f) Eufeb. L. IV. c.' 6. Can'. Arab.

lo. Tom. n. Conc. p, 29;.

В 3

\
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onder der Perferl en Sarac’eenen ‚'en heedenï onder de!

Turken gebied , een erbarmelyke Stad , zonder water,

morfig en‘met puynhoopen vervuld. ( ) Daar is tee

' enwoordig geen ander waaragtigJERUîALEM , als de

íerke van сыты; ‚ in‘del Heemelen zeegenpralende en

op aarde l‘trydende, waar van 200 veele heerlyke Zaken

in de H. blaaderen ’voorzegd, geleezen worden. Hetgeheele

oude ymzßzlem is op bevel 'van Titus zoo tot de grond toe

omgekeerd, dat die geenen, die zigh daar naar toe Недее—

ven hebben ‚ nau‘wl ks gelooven konden dat het соус be’

woond was geweeíl. ïìaarna is ookваше/ушам van Hadrian

nus-byna v’erw‘o’eíì , volgens ’t etuygenis van Dio Cai;

fius. ~Ook heeft‘men alle de _loo en “ verbooden , dat? zy'
in de Heilige Stad , ja ‚ gelyk lHieronymus over Jeremia

` daar `Ьу Voegd, in’het land- dateertde het hunne was,

niet zouden m Koomen; welke wet naderhand van He

‘raklius in de VII. eeuw is lvernieuwd en bevool’en 5 dat

de jooden niet digter dan drie mylen daar van daan zou—

den moo 'en naad'eren. Welke verjaaging] и]: het] vader;

land on er alle van de Romeinen ’t ondergebragte Vol

ken , ” den fì'ooden alleen , volgens de aanmerkmg van

‚‚ Didymus . is te’beurt gevallen , ‘waar пуп ’er geen is,

„‘ vol‘ ens de aanteekemn van Hieronymus , die het

‚3, lan zyner Vaderen in е voorige vr heid bezit. ‘

' Edogh deeze verw‘oelling van ’t’GA SCHE beloovdé

Land, en СВЧ/БЫЛОЕ VERSTROÜJING van des

zelvs ingezeet’enen over de GANSCHE WEERELD ‚

’ " шаг

’_(g)‚]ofeph. dc B. J. 1. vn. с. xvm. Hiéŕ. in Jer. с. xvm.

Eufeb— Hilt. l. 1V. c. VI. Juil. M. contr. Try h. р. m. 84. 2.34. Ter.

t‘ull. Apol. c. xxl. Aug. in Pf. LIX. u. Ь)?!“ CXXV. Híeron,

in Habak. III. x7. Tzeph. l. 11. Hilar. in Pf. LIX. Confl. Imp.

идущие 5р. y. ‘apud Hieron. Tom. IX. p. m. 417. Híeron., ig

Mich. Il. 3- p. m. 140.
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~ntvas'al 1an bellooten geweell', en van de Prof'eten voor».

zegd, en yfonder van onzen Heer de grootlle Profeet,

van wien deeze woorden by Lucas Haan: ” (Ь) want

„ deeze zyn dagen de_r wraake ‚ opdat alles ‚ dat gte-_

„ fchreeven is ‚ vervuld werde. „_ Deeze dagen der

wraake heeft MOSES voorzegd (là: ” Het Volk ‚ ’t

„ WELK. GY NIET GEKEND EBT, Ct Romeirb

„ felle naamentlyk , want de `Iooden en hunne voorou:

„ ders hadden` de Chaldeeuwen wel ekend) en WEL:

„ KERS SPRAAKE GY NIET ZU T VERSTAAN,

‚‚ 2а1 u beangßigen in ALLE UWEPOORTEN , tot

„ да: yuwe hooge en val'te mueren nedervallen ,Y op

„ welke gyvertrouwdet 1N UW GANSCHE LAND:

‚‚ ja het zal u beangfli en in ALLE uwe poorten ,- im

„ uw GANSCHE lan , dat u de Heere uwe God ge

‚‚ geeven heeft. En de Heere zalu VERSTROOJEN

„ onderealle Volken van het een einde der aarde tot

„ aan het andere einde der- aarde. „ Van deezer dagen

der wraake , diekoomen zouden om Mellìas , die aan ’t

kruys; gehegt was ‚ heeft ook. David al voor af» ezonf

gen : „- (k) «Hun {жёг/уз zy verwoelt , in hunne>Y EN?

„ TEN zy geen. lN OONER , te weeten uyt hunne

‚‚ nakoomelingfchap. „ Voorders deeze dagen der wma,

ke heeft de EuangelifchePrfof'eet, (1) voorziende dat dè

Godlyke heerlykheid van Kooning. Meilìas , van d@ Joo.

den zeer booílyk wel zoude ontkend , maar de ganfche

weereld door ‚ volgens ’t Gezang der Serarphynen> ‚ be;

too d worden; zeer nadrukkelyk vertoond; naamentlyk

de латах-Еде ongeloovi heid der _Iooden en moedwillige

`verwerping van de Go lyke Verlolïer, zoude wel langer

. _ duepe/n',

"(ъ)‘с.ххл.2. t' пик. XXVIII. . ‚а. . ‘ Pr.Lxxx. 2.6. (lfm. vl.) e 33.49 f 64 (il,

и
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' dueren , maar zeeker., ook zoo lang '„ tot dat de STEE~

; „VDENIzouden verwoeft zyn , zoo dat ’er GEEN 1N-`

„ WOONER zoude' zyn ‚. en de «HUYZEN., zoo

5, dat er GEEN MENSCH zoude zyn, ja HET LAND

. За ZELVE zoude met fverwoelìinge verwoeft worden, en
„ de Heere» (zoo ïvervolgt de Profeet) zal een lEGE-V

„ LYK MENSCH verre weg doen , ende VERLAA

„ TlNGzal GROOT zyn in ’t -MlDDENdes Lands;

„ dogh zal под!) een TIENDE DEEL daar-in zyn, Welle

_„ wederom tot AFWEIDINGE, beroovinge., en verbran

„ dinge zyn zal.„ Datis, zoo er nogh zeer weinige-uytde

verftrooiden zigh weederom in hunl Land zoudenve'rzaa

melen , en doorr toegeevendheid van 'de Roomfe Keyzers,

Domìtianus, Nerva, шиш, eenige. laatfen zouden be

Woonen'die nogh niet geheel verdelg waaren , ook' dee

zcn zoudenydoor Keyzer Hadrianus; ?' wederom zyn tot al;

„ Weidinge, die .vyftig zeer vermaarde kafteelen'om'ver..

,-, re geworpen heeft y, negenhondert vyf en tachtiä

„ Vlekken-11` tgeplonderd-en terltondt met' yyer verbran

5, heeft ,f Vy ig duyzend mannenldoor ftroopendeinval

„ len en in veldílagen'wreedelyk heeft omgebragt, zoo l

„ dat eyndelyk een rootemeenigte vande over geblee

„ -ven'e , door den longer , ’t v er , zlektens, verteerd

‘„ zynde , dus byna GEHEEL UD/EA verwoelt is;

»e1yk' Dio Сами: eeven met zoo .veele woorden ter э ge

'äagtenìfl'e heeft ‘na elaaten. Emdelyk van deeze da en

der Wraake heeft HZEPHANA'H voorzegd : ш)

,', Dit GANSCHE LAND, (zegd h ,)` zal door.’t vye

-„ van den iever. des Heeren verteer worden. „ Neraà

'rnentlyk , wanneer-de Heere tot de Volkeneene reine.r

Spraake van ’t Euangelium zoude wenden, en de

(т) Tzeph. lll. 3.
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SCHE HITTE ZY‘NES -TOORNS , welkes uytwer

kin en zy ten deele llegts door de Babyloniers gevoeld

Надави ‚ door de Romeinen zoude uytllorten. Van dee- ‚

ze dagen der wraake ten laafien , om veele andere din

en` hier toe gemaklyk by te brengen ‚ voorby te gaan ,

geeft ZACHARlAS , die ‚ па de weederkeering van ‘t

Volk‘uyt Babel, eprofetcerd heeft, van deeze zelve

verwoelìing (zeg ` ,) van ’t GANSCHE LAND door

de ROMEINEN , zeer klaaràyk gefprooken: wanneer

hy God dus f reekende invoer . (n) ” Zeekerlyk ik-zal

„ niet meer e inwoonderen deezes Lands verfchoonen,

‚‚ {preekt de ,Heere , maàr ziet, ik zal de Menfchen 0

„ verleeveren ‚ elk een in de hand ZYNES NAAS

„ TEN ‚ ende in de hand ZYNES KONINGS ‚ en

„ de zy zullen. dic LAND TE MORSEL SLAAN ,

'‚‚ ende ik ZAL HEN UYT HUNNE HAND NIET

„ VERLOSSEN. „ Dat de Jooden door binnelandfche

‘bloedi e Burgerkrygen vermorfeld zyn in de bele e;

ring er Romeinen , is bekend. Hierom ze d God at

het zal zyn , dat de MENSCH ZAL OV RGELEE

VERD WORDEN IN DE HAND ZYNES NAAS‘

TEN. En wanneer daar by gevoe d word, dat z ä

ook zouden over eleeverd worden in E HAND HU -

NES KOONI GS , wie kan anders z n die KOO

NING DER OODEN , dan de ROME NSCHE OP.

PER GEBIE ER? Den welke zy , Chriíius verworpen

hebbende, voor-hunnen Kooning verkooren hebben ‚

ze ende : ” (0) w hebben geenen Kooning dan den

„ eizer. „ De Sol aaten van deezen Kooning zou

den het LAND, ’t geheele Land , te weeten met de

Steeden , Dorpen ,~ Gebouwen ‚ ‚door eene gewelldigâ:

-ь )an

(n) Zach. XI. 6. (0) Joh. XIX. 15. ‘_
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hand vte MORSEL SLAAN ‚ «en .tot ftof Vergruizen',

Zonder eenige 'herllellínge wederom 'ooit te verwagten;

waarom er. bygevoegd word: ” en 1K ZAL НЕМ UYT

„ HUNNE HAND NIET YERL-OSSEN. ‚ Hoor eens
д, jood, zegd Hieronymus., die u zelve met eene valler

„ ydelfte hoop vleydl , en .niet hoord naar den Hee

‚‚ re fpreekende `en verzeekerende , 1K ZAL ZE

„ NIEI` VERLOSSEN UYT HUNNE HAND,dàtUWE
д. evangenis by de Romeinen EEUWIG vDUEREN zal. „

‚ Ёеейег GEHEELjudœa is niet alleen tot de grond toeom

gekeerd, maar ook de eertde pragtige Tempel , de Heill

ge Stad , en het _îanfche oodíche Gemeene Belt , is

dus te gelyk in de `EUW1 Е ASSCHE gelegt, en in

onherílelbaare puynhoopen. Tot heeden toe , na Ьупа

zeeventien eeuwen , blyft de gedaante van dat Land _,

eertyds zeer vermaakelyk , zoo verfchrikkelyk , door

overal z nde ongemeene ruwe Steenrotfen д onbe. '

bouwde ergen , en ,eifchelyke Steiltens -, dat die af

fchuwelyke en lelyke ‘gedaante der Menfchen ge

moederen: verbaasd maakt ‚. ja eenlgzints doet twyf

felen of' ditr dat Land zyn kan t, welkers >venmaalke

lykheid en vrugtbaarheid eertydsßmet zulk 'eenngrooß

re .10F verbreíd wierd, , еп- ’c welk geno zaam er

:vt/eeft is., om zoo eene, grooteA meenigte 'van 4nwoon e

ren te voeden.> ( ). En gelyk de Tempe1,_ de;Stad en_ ’t

land,zoo is ook Eet Kooninkryk, het Prlelìerdor'n, 'en

het GANSCHE GEMEENE BEST.. VOQR.EEUW1G

ТГЕ „GRONDEGEGAAN f. o “ 'f ; 5

- Die ~îooden houden zig met herfenfchlmmen ор dte

van het Ryk der Ifraelitenyof het Afìatifche in Bagdad,

`en op het gebergte van Nisbor aan den троп: szan ,Buyt

a . еп

(p) Vid. Maundrellum ín ltìn. а; d. 2;. Маш. 1698; -
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Beniamín deTudelenfer; OflietAmerikaanfcIie,naár de ydele

verhaaling van zeekereMonteIinus,hoogdravend beufelen(q)~

Dit breed opgeeven is eerlt onlangs gefchied , en van
eenige bedriegers , dogh is ge'enzintsl het gemeene ge

voelen derjooden. Meerverllandige belyden openhertig met

Kimchius en Abarbanel „ dat in deeze hunne tegenwoon

-„ dige RoomI'che ballingfchap geen Koningryk de lfrae

„ liten meer hebben no h Heerlchappye, nogh Stafdes ШЁ—

„ ters, en dat zy nog Kooning nogh VorI`t uyt Iftael>

,`, hebben. Gelyk zy derhalve reets ten t-yde van Ter

метал-ш, zonder een- Menfchelyke of Goddelyke Коо

ning door de erereld oml'weevden, zoo blyven z ooknogh heeden in die zelve ftaat, (r) op dat vervuldl zou-k

де worden de Godfpraake van Hafens (Iwan VEELEDAA.

GEN, waarin de Iliaeliten zonder Kooning, zonder [for/l

en zonder oIferhande- zouden blyven zitten. En naar

dien z door veele Eeuwen heen , al van het begin van

deeze шипе ballingfchap verloopen zynde , het verwoefte

Gemeenebel't niet hebben kunnen wederoprigten , of

fchoon zy zulks eerPt onder Adrianus, weederom onder

Conltan-tinus, -en ten derden onder-Julianus, (getuygea

hier van zynde niet alleen Chryfoltomus in deeze eeuwe

.leevende , maar ook Ammianus Marcellinus en ande

re) (t) 'met ~eene groote moed ondernoomen heb

ben. En over zulks fchynd te regt allehoop van herftelling,

lzoo. dikwils te leur gelteld , geheel en al verdweenen;

belydende dit hierom R. _Iofe , den Schryver van Seder

Olam , aangehaald in ’t boek Jevamoth , dat de Виде-Копай

' . e

(q) Vidi-lili. Patriarch. Alex. p. 595'. (r) Emeereur in шпации

mill. Itinerario Benj.Tesh. Apologet. с. ХХ|. (Г) L. lll. äh) Chryfoll.
adv. Jud. I. Тош. 1.Нот. ХХН. A_mnëan-Marc. lib. XIII. c. i.
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de d erlfraëliten in ’t Land nooyt‘zyn zal. (4,)De duering van

de ./Egyptifche en Babylonifche gevangenis is eerryds

bepaald geweell , maar nergens komt ons in de heilige

bladeren een bepaaling voor van .deeze Romeinfche ( evan

genis), nergens komt ons ook voor een voorzegde her telling»

van de voor-ige burgerlyke en kerklyke [laat der `looden. Dat

de Scepter en Wetgeever in uda wel zoude blyven , TOT

DAT de SCHILO KOM , heeft de fiervende Jacob ge

zegd , maar ook dus heeft hy te gelyk handtaftelyk ,Voor-f

fpeld , dat na de komfte van die Schilo, zy beiden zouden wy

ken tot in Eeuwi heid; des te meer, om dat aan Mellias de

VOLKEN zou en gehoorzaam zyn. (u) Want het is on

moogelyk, dat, na het roepen vande Heidenen tot de Ge

meenfchap derKerke, de middelmuur van MozesWet konde

flaande blyven. Hoe is het moogelyk, dat de `Indiaarien

Europëers, de Volken van het Noorden, en van het valle

Land afgefcheyde Brittanniers , driemaal op ieder Jaar zìgh

naar `Ierufalem begeeven , om de Feeí‘tdagen des Heeren

'te vieren? Waarom de Profeten de val van lietiloodfche

Ryk en Prieí‘terdom met de Saaligheyd der eidenen

zoo dikwils in hunne voorzeggingen op het allernaauw

ile

(4) Pbeh'ppmu buff over Hof. Ill. 4, p. 6p.. Het boek Ìe’z‘amoîb.

Cap. Karel. жмут dus , men verhaald in het'bock ‚ 't Welk Seder О

lam genaamd word: daar is gefchreeven (Deut. 30.) gy zult bezitten

of beërven dat (land) ’t geen uwe Vaderen bezeeten of geërvd hebben.

,Eeneeerße cn` tweede bezitting hebben zy gehad. Maar eene derde (be

litting) zullen zy niet hebben. R.Johanan heeft gezegd, wie is deSchry~

vergeweell van Seder 01am? R. Jofe. G. Vorñius (of wie ook de

Schryver geweefì zy) in de aanteekeningen op het XIV. boek van A

barbanel van het Hooftlìuk des Geloovs, heeft de zelve woorden aange

haald цуг (het Boek) Seder Olam Rabbah , om te bewyzen , dat fom

mige Jooden alle hoop van herllellîng hebben weggeworpen. Zie de

'Tydreekening der Hebreen van den beroemde Joh. 'Meyerus. p. 90. en

des zelvs aanreekenîngen р. 1143. ‘

` (u) Gen. XLIX. lo.
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Ike verbondenhebben , ’t welk uytmuntend van Eufebius

den Caefarienfer in zyne Euangelifche Betoogingen be

,weczen is. A _ _

w En dat dus ’t Heilige Land , de Stad en ’t Gemee

jnebei't voor altoos moelle verwoelt worden , hebben de

Heilige .Profeten over lang _zeer kluarlyk voorfpeld.

Ь, De Aarde zal ganfchlyk verbrooken werden , (zegd

„Jefaias (v) duydelyk enoeg van de tyd , waar op

de Heidenen in de Ei anden der Zee met Pfalmen

.zouden verbreiden den lof', aan Gods Regtveerdige

.Knegt de Mellìas gegeeven) „ de Aarde zal ganfchlyl'c

‚‚‚ van een gefcheurd worden , de Aarde zal anfchlyk

.„ bewoogen worden, ZY ZAL VALLEN E NIET`

„ WEEDER OPSTAAN. „ En een weinig daar na:

„ (w) Gy hebt van de Stad een Reenhoop gemaakt ,

д, die vaIIe Stad tot eenen vervallen hoop , het

.‚‚ aleys dei-'vreemdelingen (van Lo Ammi geen t:Jo/1') dat

д, Не: geen Stad meer zy, lN EEUWIGHElD ZALZY

„ NlEl` I-IERBOUWD WORDEN. Een Vat des Potte

„bakkers in duyzend ltukken verbr'ooken en verftrooydz n

. de kan nooyt weerin de voorige gedaante gebragt wer en.

.Maar dit is een Profetifch zinnebeeld van de onher

~í`telbare vcrwoeftinge van ’t `Ioodfche Gemeenebeít na

. Mellias koinl'te, by Уегетга ‚‚ (у) Alzoo zal ik (fpreekt de

д, Heere) dit volk en deeze Stad verbreeken, gelyk (ie

: ‚, тапд) EENPOTTEBAKKERSVAT VERBREEKT,

„ DAT NIET WEEDER GEHEELT KAN WOR

 ‚‚ DEN. (5) Ende ik zal deeze Stad ftellengelyk efiJn

‹ ‚ ‘ ТО —

' (v) Cap. xxiv. 14.1,». .9.10. w)ch .xxv. z. (х) Адаесад.

' XXXII. 14. (y) Cap. XIX. lo. 1L( n.. l;

(у) Doorzíe, zegd Hieronymus over даете plaats, ditword тече

‘ zcgd van de Babylonifche maar van dc Roomfche gevangenis ‚ want na

C3 dek
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„ TOPHET (dat is eene> begraaf plaat/è der-donde [yá

3, ken.) hoedaanige plaats tot een~begraaf`plaats gemaakt

`zynde, voor eeuwig ontheiligd was, nogh ooyt weede

rom konde worden een plaats der Levitifche Godsdienlt.~

(z) Met nadruk heeft,j(a) Ezechiel JUDA vergeleeken“,

by SODOMA door een' eeuwigduerend vuur verdelgd, .

en by SAMARIA, zoo vernietigd dat'het nooyt wede

rom zyn zal het hoofd van Ephrajim. (b) „ Als uwe Su

„ jlers, Sodom en haare dogteren _zullen weederkeeren tot

§„ haaren ‘voorigen Staat, mitsgaaders Zamaria en haare

'‚‚` dogteren zullen weederkeeren tot haaren шайке ßzmt:

д, zult gy ook en uwe dogteren wrederkeeren tot uwen voo
„ rigen Даш. Middag klaar Aheeft Daniel de Profeet’ dit

„ voorfpeld. (с) ‚‚ Епде een volk des vorlten, ’t welk

„ koomen zal (te weeten het Romeinfche) zal de Stad

д, en ’tHeiligdom yerderven , ende zyn einde zal zyn

„ met eene overftroomende 'vloed , en tot het einde toe

„ (te weeten van de Weereld) zal’er kryg z n , en VAS

„ TELYK BESLOOTENE VERWOES INGEN. En

,‚ in de helvt der weeke zal hy het Ilagtolïer en het fp s~

„ olfer doen ophouden. En tot de voleindäen toe, die чах -

‚‚ lyk bellooten is , zal deVERWOES NGEuytgeltort
„ worden OVER DEN VERWOESTEDE. 

l Door zeer voortreffelyke Voorbeelden van twee Herders

` I'tokken Nog 1mm Liejb'kbeìd, en Hobbelim te zaamenbindm,

van

' де Babylonïers is de Stad weeder ougerigt, en het volckin judœa weder

ebragt, en in de voorige overvloed herllcld. Dogh na de gevangenis,

gewelke gefchied is onder Vefpalianus, en Titus en naderhand onder A~_

. drianus, zullen depuynhoopen van Jeruzalem blyvcntotaan de voleindí

ging der Eeuwen, fchoon de Jooden zigh inbeelden , dat ’er een Jeru

' falem van Goud en Ecdel gelleente weederom zal opgerigt worden.

(z) Coll. zReg. XXIII. I4. 16. (a) C. XVI. я. (Ь) Jef. VII. 8.

9. (с) Cap. IX. 2.6. 2.7. '
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van den waaren Herder -Ifravëls naar een aller regtvaardigfte

¿toorn verbrooken , heeft de Heere by Zacharie vooraf

gebeeld (д) де EEUWIGDUERENDE AFSCHAFFING.

.van het Sinaitifeh verbond, in zoo verre daar door lfraël al

leen was aangenomen tot een byzonder Volk; en van de

.Broederfchap tuffenhet overblyfzel van uda en lfra'él,

-na de Babylonifche gevankenille tot~ een Ñ olk vereenigd,

zoo dat zy a1s~ broederen naderhandv noo t- zouden t’

«zaamen Woonen inv den Lande , nooyt na erhand meer

hebben eene Hoofdftad ‚ nooyt eindelyk een en dezel

ve plaats van openbaaren Godsdienft ,_ en eene algemee

ne uyterlyke Levitifche _dienll pleeging.)V .www

. Ten IaatIlen , een Воет, wiens r‘wortel van onderen

‘verrot is , of welke te gelyk met zyn wortel is „же.

Aroeid , verworpen en_ten eenen maale verdord ‚ Azal

„nooitweederom groen worden д .nooit'herleeven (ej.

YMaar zoodanig een Boom is o_oleeen'frofetifeheafbeel

.ding , niet alleen van het voor eeuwig uytroejen der

.Philiftynen ‚ Ьу Jefaia; (f) van Ephraim -en het Ryk

„der Tien Stammen .nooit weederom о te ri ten ‚ by

‚НоГеа ‚ (g) en Amoreërs a1 lange vergelng ‚ у, Amps

S(Il) maar ook` van hetinsgßlyksyoor eeuwig itryin-,negen

-van het joodjcbe Оставив Baß , - by ¿je/aja: .(i) _niet

alleen , maar ook voornaamentlyk by Миг/летах, (It) het

. ¿zeegel der Profeten. Want deeze voorfpeld dat er _een

iDag zal koomen, waar op wel den geenen,vd_ie de ищи

1des Heeren 4vreezen де Sonne der geregtighei zoude

opgaan , maar ook ‚ waar o ‚ na des zelvs opgang het

Land der Iooclen met den AN zoude gellaagen жёг.

' ’ ' en

I i (d) Cap. XI. 6. 10. n. 14. (e‘` Coll. job. XVIII.'16. (f) Cap.

XIV. 29. (В) Cap. 1X. _16. (h) сдрчп. 9. (ii) Cap. V. 2.4.

(k) Cap. lv. . » . ' . y f.
`

.



ц “ ’REDEVOE‘RING.

den : een Dag derhalven zoo GROOT en VREESLYK

van der _Iooden laatí‘te uytroeìing door de Romeinen,

die als een BRANDENDE OVEN zoude verbreeken

en doen verfmelten het Ioodfche Volk en Gemeenc

Вей , zoo dat Hy hun NOCH WORTEL NOGHTAK

zoude over/amen. Daar de wortel nogh overig is ‚ is

hoop van eene nieuwe uytbotting. Daar een tak overig

is , is hoop van eene nieuwe planting, maar daar nogli

wortel nogh tak over gelaaten worden , blyvt voorwaar

geen hoop van herftell‘ing meer overig. 1)

Ik twyfel niet, of hier op zien ook e woorden van

onzen Heer in ’t Euangelium : (m) ” Ziet uw Huys

‚‚ word u W'OEST GLLAATEN , en wederom y JE

‚‚ RUSALEM ZAL VERTREEDEN ZYN ‚ ’„ (п) in‘.

nomen , verwoeflf , bewoond ‚ en in bezit genomen,

van de HEYDENEN , Romeinen ‚ Perfianen ‚ Sarace

nen , Papifien ‚ Turken , en anderen eert ds van lfraêls

Gemeene Beft vervreemde Volken , TO DAT VER

VULD, of'geeindigd zullen zyn de TYDEN DER HEI

DENEN , en van alle Volken der aarde , dat is tot den

’dag der Eeuwigheid ; wanneer alle tyden een einde zul

*len neemen (о) ‚ en van de roepinge der Heidenen ‚ en

:’van de heilzaame bekeerin van ieder in ’t byzonder, en

van de verdrukkinge der erke, en van de bewooningdee'

zer \Veereld van Gods onderfcheide Volken , en van de

Verdrukkeren der Kerke: en bygevolge, wanneer zy den

„ Zoone des Menfchen zullen zien koomen in eene/

„ Wolkemet groote kra t en heerlykheid. (р)

Мааг niet teegenflaan e _deeze Einde/001c uytroejing

van het ganfcbe Land, en Burgerlyke en Kerkelyke Re

gee

.‘ (l) Coll. Dan. IV. I4. ц. (m)‘Matth-‚ XXIII. 38. inflatie.

XXI. 24. (о) Apoc‘ X. 6. (p) Vf. zy. ‘ ~ —
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’ eri'ng der `poden ,à zoo BLYVEN er e ter op`aarde

OODEN, en tot deezen _dagltoe VOL ERD_HET

.OODSCHE VOLK, overal verfìrooyd', in Naamen

Сойдет ‚ ja iklzoudâgäëlâlìcb evoe clV hebben in

’t aan ezi t en eaat, A S _`1DE van аи _
dere {g/olkgcn dergWeereld. ’ 2 ` .‚ cfm'

Dit _IOODSCHE VOLK >BLYVT, zegge ik ‚ door

zoo veele qualen gedrukt, door zoo veele rampen ver.

_teerd , » door kzoo veele vervolgingen dikwils tot wanhoop

äebra t , ‘door zoo ~veele ballingfcbappen gellingerd, 200

ikwi s geworpen пуп Steeden , Landen ,r Koninkryken

zoo in ’t Oolìen als in. het rVC/elìen ‚ voor aller haat >en

bel'potting Ь1оосЁеПе1с1 ', wiens' naam en Gedagtenill'e,

in de x1. eeuwe, e Soldaten met het` kruys geteek'en'dom

het Heilige Landln te noemen»~ ten eene maal wilden

verdelgen, (q). ’ . . . l д ;

: Вааг..еп boven dit Ioodf'che Volk »blyvt zeer TAL.;

RYK. Teegenwoordig. zyn er zeer weinige Samarita-K

nen in bPalœfìtrna en ägyptenfoverig. \~»Maar byna од.

tall k is der `Iooden meenjgte', teegens welke (op dat
ik at van Sedulz'us hier over bren е‚) (г) 710511) de belde#I

ren Sterren des Heemels ‚ nogh et. ша,” Идти“:

zand inŕemlen kunnen орта/ел. ‚ _ . .. . 3

Van e _Iooden ‚ niet van de Chriüenen, gelyk Hy@

tias meend (s) , heeft Ruff/ius Numatianus gezongen.

¿ab ofqupejus heir en Titus O permagt,

Het Засада-Ею I/olk-noqyt ’t onder ad gewagt; ~

._ 'Y .J ..\_ А. . .. _ г“. _,Íŕ'qflß

:2(qi) Gurtler. Th. Proph. Cap. XXXVIII. . 666. 66 . S

,L . ш РеПЬшЩ-эвщв- Proa „щ. хм? ff? 152:3:
x ~  l

‘ ° .. l? l „мм -- ь. ‘

D
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‚Щи: de тащите рае]? тафта? :zügb .zur д, 1S

¿vander !

д „En ’Zovcfwwme Maik ¿may ,haar темпам”: оп

f ' ` а"

Hoe meer zy afgemaaid worden .' hoe meer zy aar»

groeien, hoe meer zy onderdrukt wordeno gelykeertyds

1n Aìgypcen › (С) 1306 meer zy vermeerderen; gelykdic

yíllen , die {веден de Рсгоош der wateren in {утешишь

de? in de engrens van `klippen omallyk zaaid пуп

fdneten. En tot Op девиза dag teelen zy kinderen en

kinds kinderen, dekrielenals wunnkens in meenigre in

hunne huwen. Alwaar zy ook zyn , zy groeien {chie

ш щ in een groote meenigte. Veele bonden ziglx

op .in ‚ meerder in Alia en Afrixza ; ook zyn er

in America , welke indien zy alle op eene plaats zigh

огнемет, voorwaar geen volk zonde tegens hen het

in getale kunnen ophalen. Zy zyn wel weinig ten aan~

2160 lvan geheele volken ‚ onder welken zy ‘verßrooìd

шт; opdat vervuld werde die Godfpraak by Mo

fça ; (и) ” Gy zult een klein «volks/re onder de Heidenen

а over blyven. „ Edogh alle te îelyk by malkandere

genomen zynde ‚ zyn ze gelyk et zand zonder Ge»

'Èggaelyk«может шк ыуи WC1vERsTRooYD

(v) onder alle' volken , zoo dat er nauwlyks in de gan

fche Weereld een Land zy ‚ daàr'de _Iooden niet gekoo.

men z n  het b1 vt egter te lyk altyd van allen ON

DERSYCIÍEIDEIJ (w) De mgeîeiìe volken uyt de twee

en zeeventig ‚ Welke de jooden optellen, en die uyt ic

' _ A .y der

litlExojd. luz..- «.(bu)l Deut. IV. 26. 1.7.'I (v) Luc. XXI'. 24."

(w) Jef. Xl. п. n. АСЬ П: 9. xo. п. ~
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‘l

der vanA die Voor-vaderen in ’t'vBoelè van Genelîsgea

meld', (x5 hunl oorfproiag getrokken- h'ebben', щуп buy.

ten' тут ganfclielyk uyt~ gell'orve'n'- , en anderenlzyn

in'bunne plaate'weederom' anngegroeyds. Vanl hoeveel»

oude Vo'lkeren'is1 ei: heedenlgeene gedagte'nis - meer’ Мёд

rig, tenzy inboeken. Alsvan“ de1Amoriten,ушастыми

[Siren , Ammoniren ‚ Аша1е1шеп , Idumeërs‘, Phlllll „

nenyennnderensrby. voorbeeld-',dèrfGottli'en., Wfari lll

Ien , Marcomanners , Quader; Word geen'- eerie"y тёщи?

(opgedagroniffe) indeganfche' Weereld meer' ' nden.
Eìi-zool erl nogh- eenige nulioernelingllrhap:van~A ’ nimeer

overig isi,  is dezelve'beede“ onder" eene' andere’ плат

verb en'. De Violinen1 'vzrndeì Romeinen оттенит

zynal _ Romeinenn gewordenl, zegdláûg'ußllm'y en* ge~

lyk zy-in'de щади, zoo'zyn'zyoolc-in den` шатен) В

'eloovi,<{lieclen«de'.>rl Romeinen over gegaan.' Maar

îOODth AXILLE'ENJ hebben“Днище eigel nm- behouß

den, en zyn-nooyl: metl eene"Romeinfch'e‘ naamlverwaatß

детей: (6). ”Виз-23:11. zyi onderf'dè Mingo der

„ Romeinen gebragt ‚ datzy» egter delg'edáamew'm убой

f ’ as*

 (х) (Зарглх'а - . . „ -Y _ i

(15);Augnllinus over Pf. LIX. iz. Wie erkend nu» de volkeren щ

het Roomfche gebied , wat' waren zy 2f nadien z " allen' Romein#

gemaakt zyn', endnlle-«Rbmeiae» genaamd ‘worddno с ваши-Щит

egœr met eenieder, en. zyn zoo nierovcrwormen, .dan'zyivan-'hunne

overwinnaarsyerilonden wierdenßawniusin .zyn' _laarboekenherI эстет

decl р. m. 693.0p негра: vanChrillus .72. Edógh"’rgeen totder Romeinen”

nwnbehoord', рафии; аедмомедаег dir van,Í мигающими:

Riomeincn тент iallen 'geen  kleimgefehenkl vim-hunne- benamüngr

teegeílaan, niet alleen yanfmannen in»` het .by1‘onder~, maar. ook-„aan Ider

grootlle volken in ’t gemeen : eindelykldc oude Spanjaarden ,\ en Tyr4`

rheners en Sabyncn worden Romeinen'gcna'irmd: MàzrdeÜJodi-uwlů

leen waar ter plaatfe zy ook zyn, zegd men dat altyd Э'оойи genaamd ,

еп nonyr met eene Romeinfehrnaam- verwaardigdi'zyn. Zie Aßgnllìg

nus ook over PCKXL. en in zyn Sermoenen Kerkrade» 334. 

Dz
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„ den niet verlooren hebben, en zoo zyn z `den Romei

„ nen onderworpen, dat zy ook zigli hou en aan de 0—

„ verblyvfels van hunne wet. Want dogh zy werden

„ belneeden, zy onderhouden de Sabbatlien , zy eeten

ongezuerde brooden , zy houden zigh Randvaftelyk aan

de wetten van Mofes en overleeveringen der Vaderen ;

en dus blyven zy JOODEN, deeze naam als- eennaam

van hun gellagt en Godsdienll; te gelyk draagende tot

deezen dag toe. I

„ Voorwaar deeze zaak is aller o-plettenheid en verwon

dering waardig. Want dit is het lot van de Menfchely

ke zaaken en volkeren deezer Weereld- , dat niets van

deeze dingen hier llandvallìig en eeuwigduerende zy. A «.

. Wat oorzaak derhalve, oeboo-rders, vanzoo eene on

gewoone zaak, welke een voorbeeldin de ganfclie Wee

reld heeft? Niet de l OVAARDY dezes volks, waar

door het verre beneeden hunne waardigheidmeend te zullen

2 n, met andere volken der aarde vermengd te wordem'

antdus zouden zy zigh den weg bannen~ tot eeramp

ten, en zouden niet meer door de wetten worden uyt~__

gellooten van des krygs en overheid-ampten , en
anderen aanzienelyke bedieningen. (y) Weshal.

ven het verwondering waardig 4 is , waarom ditv

eerzugti volk niet zegge met de Godlool'en Vaderen.

‘ by Ezec iiel , (2) wy zul/en zyn als de Hcideizen.

~ No h ook niet het geweld of GEZAG DER HEER-

SCHEâS Want deeze dingen z n eertyds geweeft de

lleiinzels en fchraagen van’theide . om,.en 2 n heedendaags.

van het Muhammedendom, maar niet van ietjoodendom.

Want de Romeinfche Keyfers hebben hun verbooden , dan»

eensde voorhuyd te befnyden,daneens zelvs de Wet vanGod

10

{у}, Baron. Tom.. I. р. 693. (z) Cap. XX. 32.
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te leezen , ’t welk beidedejoodw onder hunnegroofte ver

drukkingen geteld hebben. (a). En hoe clikwils zynrzy

niet door eene ontydige iever gedwongen te vuur en _te

fwaard , om de Godsdienŕl: van Mofes- te verzaaken? Noin

ook а1- voor-'ders niet de GEMAKKELYKHEID VANDE

GODSDIENST; want de Godsdienít der ooden iszlaíl'

tig door eene zeer groote toellel van Gods renßige.pleg~.

tigheden' , en voornaamentlyk door de fmertelyke befny.

deniíle. I.Ílïogb ook dezeer iedele verbeelding vandeieeuwi

ge ZaaligheydALLEENaan de I летел vanGod te ,fchenf

ken. Want der meeíten, niet der _ {len ‚А gevoelen is ‚ dat def

Wet hun is gegeeven. ook tot het tydlyke Leeven, niet'`

юс de Dood, cmderhalven dat het hu'n vryftaat, om" ide

gemakken van het tydlyk leeven te bewaaren , zigh eem

Chriflenof Turk velnfen te 2 п..(Ь) Nogb- ook eindelyk de.:

HOOPvan’t GEBIED over e ganfche Weereld t.’ onder;t

te brengen door den MESSIAS ', wiens heerlykheidY enc

heerfehappye de _Ibooderr alleen zouden 'deela tlg. zyn.:

Wantdeeze hoo ¿is a1 lange door 200 veele val he-Chrilä

tull'en» te leur e eld'., dat zy byna verbrooken en verf.Y

nietigd fchyn by de jooden., van dewelken fommige deg:

komfte van-Mellìas, fehoom maar een aardfch kooningl,uye,

het getal уап. de grond' artikelen .desÍgeloovs geen' zwaafi

righeid gemaakt hebben uyt te fchrappen. (2) Е

‚ _ e 4I1\_

(а) Cunaeus de Rep; Hebr.'ßib. Г. cap. X-Vlll. (Ь) lîb. Cofrí p.

. 70. - » ,

6A9(7) Ада-пи! heeft 1п-пш› WNW-'190 in het beek 'van het Надя/т?"

du ¿einem ,A in deLarynfche Taal overgezet door Gulielmus'Vorllius, “.

gefehreeven ‚ Hoofdfì. 1 x. en 11 1. багдКаЬЫ’СЬа141—хйп2уп boek', 0r ‚Ио-- \

nai , en R-.fïefcpln Alba , in zyn(boek)‘ Hikkarim , eenige zwaarigheid ge;
maakt hebben teegen de leer van Maimonides , die onder de noodzaa-y

kelykeartîkelen des geloovs geteld heeft die van de toekomße van de Meß'

(las. Daar is, zegd hy twyfcl over de 12. de Artikel, waar in die Rabbi de zoe

D 3 komíìei



за ’ ' KÜIDVEÍWGERI'NIG.' ""‘

Enzoo1 wy. toeltondenr, dab alle deeze dingen» zoo ee'i`

von gemeld.„en voornaamentlyk deeze hunne zeer удав

boop-.eenigermate oonzaak is». van het*Í too nogh теток

11с‚гс1еп(1е foodcndoms, .alle deeze dingen'. hebben'e nel-.nieu

kunnen.uyl-.vverkern,l dat' deeze Jooden., doorde» aaglyk

fclze/opvolging-der gebooren. wordende in de waagde?

üprvenden, in zoo grootelgetale» overal 200 bellendig

leeven zorrden.op1db'aarde. ‘ ‚и, 12 т _j

» Hier moet men’ derlralvenr naar: eene ganfohe andere

oorzaakl zoeken. ’els-.God in den» Heemel , dieadit' Volle,

not hier-@toe voor,` onder bewaardl,l en Матвеев-ед.

ûnydigepoogingçm verydel llmeftxz: „

l ‘Dltlheeft een. geleerde Schryvor van ’tl boek` (РФ/115491

zelvs, onder; de> verblind@ `Iberien-„kunnen 21011 ‚‚ 191001133

„“ (203621131): in- deeze Лаас vanbnze verlìmojiny en е.

,5' vangenislbew-aardl, шлют. el. chai.DE LE'EâÍENÈL

,gl GE. GGD: Want anders-` zoude 1110111, niet/kunneni

„1 qytdenlgen, hoeeeenig volle inl dusdaanigegevangenisL

„'ìkoomer, Aerrniet lN'erENxANDER' VQLIQ VERI

„1A'NDERD1WERD5 voornaamentlyk wanneer/ 2991

„гад, (ёКОФ’БЕ ЬАМБВНПШСНШВ VANI 111631

‚5111161:- bynkoomt. Voorwaar deeze uytlromlìider~zaa¢f~

ken mem denzlnhoude ders:Rrofetifœhe`r Schrivten overeenl

"v_/l ,' _ _ ._f ~ -32.’;' „,kwl

 

komlle van de Mefïîas` voor een artikel opteld; om dat , als fchogn “с:

Ёчъоочедщшзтагаяёзда сядет dirgelwrsçrn я - дававшим zo»

atom des zelvs om verwerpmg e etzoude verva len. En voorwaanwye.

riads ` fr 110054114 (ёгтЩФЮЗ—МКЧ Wlßlrlßssifdrlfmwmeem»

дам‚Лёд, ритм асу/м zcwrßfrßmvvkwggnßabèev im. :ym-vus

учётной?" _th le.; 1w 16889‘1.;.ёщдс.Н1Ш=1 ‚инициативами

dr-«ßßmißfw „ и из згпгдачьгчддмвъ“Посещают”:; :Om dm

ЪУ-вцзёщдевщфеш еде/фетиши, „еП—Усгйагдеъь giergßçxleezeuhgnyr з

2 nf rrediriger@.darhrrsrmgelooumaverlleoekŕioomm

.Égwg'êgspgnheftzçhle'f ‚ .ffl {Vlß'y и _ » „j

y «me Ю ~



OVER ’T BEWrAAIRfDE _IOGDSCHE VOLK. а

lamrrentle, ’leerd шатун, dat de vzeer_`\ll/Y~ZE RAAD

_en zeer -MA'GT-lG'E HAND van ‘GOD ALUFJEN ‘tötllier

_toe het vë>lka dat by allen gebaat is 1, bewaard 116611. De

nlweetende God heeft getuy'gd , zegd»R. Lipman , Kd) ‘ikizal
de домен тег даф‘Ьед‘Ь verdnmm , maar íhyV 11661161

de plaats niet bycgevoegd. ’t Is,egt'e'r zeer waalgìtig, »ft

geen dat boofaar ig menfohgezegdheeft. Dit ' Ft'Go'd

getuygd 111 het geheim Boek van Mozes en de Profeten»,

111 .meer dan eene plaats. Ik zal nu niet bvb-ren den

BRANDENDE en NIET VERTEFJRDE В AAM;

BOSCH;‚ van Mofels gezien opdenberg Нога). `Nogh 116241

hier niet ophaalen НЕТ VLlES VAN GIDEON ,’t geen

droog bleev die ganfche tyd, wanneerlde overi e aarde

door 'den dà'auv'v des Heemels was overllort en bevogtigd:

op dat men niet ze ge, dat (16626 РгоГесЕГсЬе Voorbebiy

den , meer volgens egill'mg van Yeen menfchlyk verlìanů

als volgens de Godl'ke `uytleg'g ' ' van mjy _verzonnen

Zyn. (6) Laat liever enaakte waar' eid- luyd keels we

voorligten, en tot de военторге boren indringen, ' »

alle poo ing van-,teegenfpre'ekers vernroojen, _, J' l.

' 2161: ier‘Godl`praaken,.niet onzeeker ; .iniètddnbbell

zinnig, niet onlangs тот-156111725: ‚ maar 2661- 11116 ,L [ат

lerzeekerû , 611 allerklaarlì , vän „(163000111 NIE

GANSCHLYK ТЕ VERDERVENi nasdaßnag is die

Godi` raak , die wy vinden in Lwírimf, (1) welke»
zoo Yikwils als de londen dezelve Yin "hunne Synagògèrl

1662611, 2 nz?)l gewoon uyt tei' mate zeer op 16. fpringen

en vreug te edryven. ( ')A „ 'Ende hier enbeoven ils ditv

5, ook', als zy lnhet land unnervya'nden Utz'y Chaljdeén

_ _ ’E_ _ \4". 11 J' .':l

j'. ‘d l Wa enfeil. tela iv' nea Satana ._A 11. . го: . ' e . A ' ß:

Ugh). вшЁс С. v.'l`_omg. IX. р. 1133334. alg-Bem.' Gi)(.¿ap ХМ?

44. (g) a Laplde in loe.` м ._; '
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32 ‚ ’ REDEVO‘ERINGÍ '‚I‘

‘„ "t zy Romeinen) zullen zyn , zal ik hen NIET VER'.

ъ, WER‘PEN , NOGTE VAN HEN WALGEN ,' OM

„ EEN EINDE VAN HEN TE MAAKEN vernie.

„ tigende myn-verbond met hen: want ik ben de Heere

‘„ hunneGod. . Naamentlyk- door welk Verbond God

aan Jacob, niet ‚aan Efau, beloovd heeft, een са1гук2ааа

'gelyk het ßof der Aarde, ’t welk zoodaanig zoude wm-`

den door eene zeer lange reeks van nakoomelingen, wel."

‚ke niet zoude ophouden, of fchoon de Weereld du zend

geflagtm verduerde, ’e geen egter geenzints ‚waaríáìyn.

lyk is. ‚(3) ‚Wanneer ’er dan in het agt en dertigfie vers

c l.' . › ’ ge*

(8) ’Pfalm CV. 8. Ь драмы in eeuwigheid aan zyn Федот], u*

¿et woord dat by be’voo en heeft tot in двум—ш! geflagten. Want het ge

.x’al‘van du zend gaat verre het getal van alle geflagten IC booven ‚‘wel‘

ke gewee zyn van den beginne der Weereld , of welke' zyn zullen tot

aan des zelvs einde: om. dat , op wat wyze men een geflagt neeme

ook alleen voor vyvríen jaaren, in welke leevryd de menfch begind te

kunnen voorreelen, welke de kleinfle geduurzaamheid is; is hetniet ge

loov'lyk . dat de Weereld van de eerfle fchepping af aan, tot aan delaat“

flé voleîndiging duyzend geflagten dueren zal, dat is vyvtíen диу

zend 'aaren , _overmíds de Hijohannes‘ínlyneerl‘tebríev, herllîl—Ioof‘rll:

nanfhet '18.3' verf. zegd, dat hec nu астме uur: is: en‘cgrer‘z-yn’ernogh

geen fes dnyzend jaaren voorby gegaan, elyk ваттах: nie; kwaa‘

„lyk g'efch’reeven heeft. De Dígter in den C . Pfalm: vf. 8-12. heeft voor

naamémlyk zyn oog op twee verbonds belovten den Eerfìvaderen ge

daan', teweeten van de belittíng van het Land Canaan vf. Ĳ. en van

het Talryk Zaad; waarom hv’er vf. u.. byvoegd , wanneer Ъ)‘ weinige me».

frben'i’ì getal waren. Van к woord des Verbonds , waar door‘hy een

talryk zaad beloovr‘heeft, zegd hy vf. 8. dar Ну bevoolen of plegtelyk

verkondigd’ heeft' dan het zou'del dueren tot -in duyzend'g'ejlagten;

-dat is ‚ in zeer mele» , ja in alla: , of in, дикции/1: дм;

и, dat is, zoo de шести zoude dueren ш aan @et afuygggnßqgßa „

n, zoo zal God gedagxïg zyn, aan zyn verbond v'än he: zoekoomen é

talryke zand van Jacob. Hoedaamg een vergroorenge manier van fprec

ken men leefl by Nah. III. 16. en in de H. Bladeren dikwílsgebruykt

Wordin onderllelligefpreekwyzen. zie: x. Cor. IV. ly. en ‚vergelyk Exod.

.Xx-„6. Sommige Jooden verflaan door TYPLQSR,‘ datdoor'dî‘yzmdgèfla ~

un vertaalris, den OverjìenofPrinfe шт het “Дядя, Abnehm; wien ía'

belovte gedaan is.



OVER ’T BEV/’AARDE I'OODSCHE VOLKÃ, gg'

van het zelve les en twintiglle HoofdPtuk van >Leviticus

gezegd word „ maar gy zult OMKOOMEN onder de

„ Heidenen, en ’t land uwer vyanden zal u verteeren.
Soo is dit te verl`taan van een ieder in ’t byzonder ‚ die

fterven zouden in het vyandelyke land en al een groote`

menigte u tmaaken , en niet van het volk zelvs; of in->

dien men et verftaan moet van het volk, moet men het

verl`taan niet van yada, maar van Ijì'aè'l der tien Гват

теп. Want Ifraël (uytgezonderd weinige die onder de

jooden vermen dzyn geweelt) door Aîlyrie en Medie

verflrooyd zyn e, allengskens onder eene ontallyke mee

nìgte van vreemde volkeren verduyüerd, is geheel enal,

gelyk een beek in de zeer wyde Zee, eyndelyk ver

dweenen. Gelyke twee Godtipraaken kommen ons ook

voor in Deuteronomium. (h) de eerfteluyd aldus. '„ Wan-J

,~, neer gy in angft zult zyn , en Yu allefdeeze dingen

„ zullenftreffen , inl het ЪАА'ГБТЕ ВЕК1ВАСЕМ

‚‚ zult gy wederkeeren tot den Heere uwen God. ”Шанс

‚‚ God, de Heere uwe God (is) barmhertig, hy zal U'
„ NIET lVERLAATEN NOCH `V-ERDERVEN ,

,. want hy zal het verbond uwer Vaderen, dat ily-hun

„ efwooren 4heeft niet vergeeten. De andere is deeze (i).

„ fk hadde byna gezegd in alle hoeken zal »ik ze verliroo

„ jent' ik zal HUNNE GEDAGTENISSE'VAN ON.

„ DER DE MENSCHEN DOEN OPHOUDEN: TEN
„ ZY ik de toornigheid des yyands fa:hroomde„.v dat hun

„ ne vyanden het moogen weeten, орда: z 2 niet ze «_

‚‚ en; onze hand is hoog Aeweeívt, en .de eere hee't.`

‚‚ Én alles niet gewrogt'. iet minder doorlugtig zyn

de getuygenillen derProfeten , van'. de jooden niet

eheel v~te verderven. Laat ons God eens hooren by `île

ŕaias (k) ‚‚ Om mynesnaams Willezaliklankmoedig zyn,
«QI i . .A " l ` . .`.'‚ „ `Ien

(h) Cnp.lV. 30.31. (î) Cap. ХХРЁН. 26. 17. (k) С: XLVIH. 9.

.`*' Jh! ‘i



g. REDEVOERING

5, en om mynes roems Wille zal IK MY‘ U TEN

‘ ‚о GOEDE BEDWINGEN , OP DAT IK U NIET

„ UYT‘ROE E, of een TEE‘KEN AAN U STELLE,

‚, OPDAT NIET UYTGEROE D WERD; wan—

‚‚ meer er een zinfpeeling was op Gaim( ) den broeder moor—

„ der van God meteen teeken eteekend, op dat niemand,

‚д die hem mogte vinden , lem zoude dood Haan: „

den welke, omfwervende, en vlugtig op aarde, die men

NIET MOGT DOODEN‘, en ten dien einde gefiadig—

met een TEEKEN om doolende ‚ de Ouden en ‚ inzon

derheid Au uflz'nus gemeend hebben geweeí‘t te zyneen

uytmunten voorbeeld der Уволен ‚ уепЮеКс ‚ overal

met het 'techn der befnydenifl‘e in het vleefch , met het:

taken der Wet in hunne handen, met‘het lecken van de

Godlyke toornin de uyterfie rampen ‚ dewelke zy uy:

geí‘taan hebben ‚‚ '61110;- no rh toe’ lyden -; omfwervende,

en die men „ш щи doo en ‚ opdat zy ook hier op;

aarde zeer'zwaarß firafl'en zouden dragen, om het bloed

van hunnenèreâtvaardige broeder , de Mel‘fias. ‘

Laatnnĳoo ‚‘Ì’ereîìu'a (m) eens hooren: ” Zoozegd

.5» депеш-е ,’die' de zonne‘geeft ten 1i teA des daags, ‘ ‘

‚-,;‚en_de‚'de ordenin en der‘maane, en der erre‘n ten ligte

‚у ’des‘nagts ‚ idie е zee kloof’c‘dat: haare golven bruy!

zen , Heere der Heirfehaaren is zyn naam : indien dem

‚‚ ardmíngm van voor mm ‘aangezìgte zullen 11! kan _,

‚‚ fpreekt de Heeze , 200, ZAL OOK НЕТ; _AAD

,‚ ISRAELS; OPHOUDENî.DAT HET ’GEEN VOLK

‚‚ ZY- VOOR MYN AANGEZIGTE ‚ ALLE DE

„ DAGEN, fpreekt de. Heere, indien de Heemelen daan'

‚‚ Ьооуеп kunnen. gemeeten ‚ en de fimdamenten de;

»SQ к ’ f “i’ ‚„ aarde

l (l) Gen. lv. lf. (m) Cap. XXXI. 35'. 36. 37.l ‘à’



OVER ’T BEWAÀRE -IOODSCHE- VOLK. 'gif

g5 aarde beneeden kunnen door rond worden ;"ZOO

,Q ZAL IK OOK НЕТ GA SCHE Z-AAD ЮНА.

‚д ELS VERYVERPEN, om alles ‚ dat zy gedaan'heb.

„ ben, fpreekc deHeere. ‚‚ (п) Gelykerwys de orde

der lìeŕren des Heemels niet zal veranderd worden voonn~

het einde der Eeuwe , 'en de baaren der bruyzende

zee altoos naar het ílrand Yzullen -gerold worden , zoo

zal het Zaad Ifraëls , te weeten van het vleefchlyk (lll

ria'e'l) ‚ waar van hier klaarlyk gehandeld word ‚- eeuw'

dúebend z' ,en nooyifophouden; »Y a .gelyk het on@

moogelyk ls, @it Ade' Heemelen vande enfchen gemee@

een worden, fo'f de fî1ndamenten*der'aa`rde doorgroná

«дойдет; z'oo мес .on`xńoogelyk, dat'de `Ioo'den in dena

Lande niet overig"` blyven , _ja dat zyA niet zyn EBN:

VOLKdoor Wetten en inzettingenrdes leevens ОМ

ВЕКЕ, lDEN van andere. volken,> tot dat het zelve- in

het ein ‘ „ёг ¿lägen tot'Mefñas bekeerd ~,  zynen Копи

ninkrykc geen geringe 1uyl`ter byzette. ‘~ vf“ к

Laat ons nogh hier by voegen de Profeet Hafens , (о)

die, naar dat h voorze d hadde,~ >dat het hu s Hfraëls
izoude zyn RQCL AMA , .GEEN .ON FERM

DE., maal“ Ivoor eem'vì verdorven Woŕden`„ daar'ea

teegen voorzegd hadde e wederbren'ginge-van Ahet: жму:

чаи; UDA uyt de ,gevankehis der Chaldeen', profeteefd

van едут ВаЪе1 weêr ekeerde Jooden ,p dat zy- на Все
veuve ven_van de Me las zoudenzynALO AMM)

НЕЕ УОЪК ‚ en datdzy in феей {laat' z'eer 12mg там
lietdende ‚ _iń r'nee'nigte Azou'dèrrgelyk ;z`yn` aan het опи

telbaar' zand: ” Ende 'zy {Wende-(ze dde Preken)
5 10 Ruchamajende ontving ,"en lbaar ^ eenenä:  n д l

(nl Gen. -X. (o) Cap'. I.l 8. 9,10. . ‘J _1 Ц,

Е a



ge"~ днищ/отмыв.

‚‚ Еп hy zeide noem zynen'naam LO-AMMI , want gy

„ lieden zyt myn Ifo/k niet, en ik zal de uwe niet z n,~

‚‚ NOGHTANS ZAL НЕТ GETAL DER K1N E

‚‚ REN ISRAELS ZYN ALS HET ZAND DER

„. ZEE ,' DAT NIET GEMEETEN NOGH GE

„ÍIÍELD KAN WORDEN; ‚‚ te weeten van eenig

Menfch. ’t Geen Archimedes en Archytas tevergeevs

onder noomen hebben (p). Eindel k laat ons Amos gq)

eens hooren. ” Ziet de oogen des eeren zyn tegen it

„ zondig Kooninkr k, dat ik t van den aardboodem

‚, verdelge;BEHA VEN D 1K >HET HUYS JA

,5 COBS NIET GANSCHLYK ZAL VERDELGEN,

„ fpreekt de Heere. Want ziet ik geeve bevel' , en ik

„ zal het huys lfraels ONDER ALLE DE HEIDE

‚ NEN DOEN OMSWERVEN/ , elyk als zaad GE

‚‚ ЬСНШ) WORD (heen en weer ewoo en) in eene
„ KOORNWAN , zoo dat GEEN STEgENKE (of

„ GRAAN) TER AARDE VALLE. ‚‚ De Profeet

voorfpeld de verfiroojing van het Volk onder alle Hei

denen , en des zelvs fchuddin als in eenen wan ‚ zon

der ziels of lighaams ruÍ`t zu lende omzwerven van het

eene Volk4 tot' het, ander Volk , uyt Alia naar Europa ‚

naar? Spanje , _Frankryk ‚ Brittannie, en van daar` we

derom voort gedreeven tot andere ; dat egter

blyven zoude in de HAND des Heeren, die zor -

vuldiglyk dus dit verworpen Volk zoude BEWAARElä,

dat, om zoo te {preeken , er een een graantje, ja zelvs

вел ßeentje uyt die lwan oppaarde zoude vallen. ‚ En;

l it zoude gefchieden , na dat de Heere geheel en al zou

де geweeken zyn uyt het binnenfte vertrek des Tem

pels ,

U

(P) ngat. lib. i. Саша, Ode. 28, »(q) Cap. 1X. 8. 9.
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els , en dit , ja het ganfcbe ebouw van het Gemeene

geil, VAN BOOVEN en B‘NEliDEN tot de grond

‚toe zoude verdelgd zyn Ua;

Wild gy no h meerder oorzeggingen, Toehoorders,

van het NIE'l TEN EENEN MAAL UYTROEJEN

»DER `[OODEN э uyt de bygebragten, meen ik, merkt

genoeg , dat geen andere oorzaak van het behouden

volk zy, als Godin den Heemel , de God Abrahams ,

Ifaacs, en Jacobs. die is de behouder niet alleen van het

geeítlyk lfrael , maar ook van het vleefchlyk tot op dee

lzen dag toe.

' God bewaard dit Volk niet, op dat hy ten gevalle des

zelvs WONDLREN ZOUDE DOEN lN НЕТ MID.

DEN DER VYANDEN , gelyk eertyds in Aìgypten

gefchied is ; ’t geen de zeer dwaaze verzinning geweeít

‘is van’R. Lipman (s): want God heeft geene wonderen

gedaanten gevalle'van dit-verwor en Volk al van de ver..

woel‘ting des Tempels af , maar eeft zeer veele andere

blyken gegeeven van zyne gramfchap (9), welke die

‘ (r) Vf. 1. 2. 3. (s) Wagenfeil. tela {дива Satana p. 113.

(9) Tzeph. ll. 8. 9. И bebde befcbimpinge [vlaabî gebaard, en de

frheld woorden der kinderen dmmom‘ , daar meed: zy mj» volk befcbimpt

hebben ‚ т hebben zig/J groot gemaakt tee en der zel’uer land palen,

daarom (2100 аншлаги: alf) ik leem ‚ @ree t de Heere der Ней/Нитки,

de God [frail: : Muab ‚zal zucker/yk zyn al: Sodom , en de kinderen Ämt

mom al: Gamarra : enz. Over deeze plaats (fchryvt) Hieronymu; al

4dus ; ” Laat ons hen dan eens vragen , waarom God voornaamemlyk

„ deeze Volken тай ‚ en niet de ganfche Weereld, waarin de Jooden

‚, wyd en zyd verllroojd zyn. Want indien Moab verdiend beílraŕ't

„ le worden , de jooden befchimpende ,- en de kinderen Ammons en

„ де Overige volken in den omtrek: Waarom word Frankryk niet

‚‚ belhal’t? Waarom worden de Brittanniers niet gedreigd г Waarom is

„ Spanje van die тяге vry г Om wat reden word niets van Italien

5, gezegd Р Waarom fwygt men van Africa? en om het in eens te

„ zeggen , naar dien de ganfche Weereld ‘de J'ooden heeft gevangen

E 3 ‚, gehou~
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WONDERLY‘KE en WONDERBAARLYKE zaaken

zyn , welke hy met dit Volkonophoudelyk doen zoude,

volgens de Voorzeg ingen van Mofes (t), en _]efaia,

(u) maar veel eer Go bewaard het _[oodfche Volk , op

dat DIT VOLK zoo LANG BEWAARD zynde ‚ een

groot en eeuwig duerend VVONDERWERK van deGod

iyke Voorzienigheid zoude zyn , een wonderbaarlyk

Schouwfpel van de Godlyke gramfchap; eindelylc een

groot bewys van de Godlykheid’der Schrivtuer en Chrif- _

Вы ke Waarheid. ‚‚ .. „ . . .

ge Jooden niet ganfchelyk uytgeroeid, zyn СЕТЕЙ

GEN van de Godlyke VOORZI‘LNIGHEID (v). Want

dogh deeze dinglen gefchieden dus niet by geval, of door

een zeeker blin noodlot, ’t geen immers niemandz f

’ en zal , die zoo merkwaardige uytkomíìen ’met :ge

odfioraaken «der oude Profeten "vergeleeken heeft, Een

ieder OOD roept ons,‘ door ‘het befchouwen van hem,

coe, at er een God is , die toekoomende dingen van

eeuwigheid voor af weet, en een zeer vrymagtìg befiie‘n

der en Heer van alles is, een zeer Regwaardig Rigter van

alle Menfchen ‚ en een zeer ftreng wreeker van de zon

den zynes Volks. Wa‘nt dogh die zelve God , die voor

'zoo veele eeuwen de toekoomende gevallen gefchreeven
heeft door Mofes.en de Profeten , die нею ook dezel-l

’ve din. en daar, door zyn al vermoo n. En wel ten dien

_einde eef‘t‘God van te Vooren die ingen laaten befchr' _

ven ‚ op dat de Menfche‘n zouden gelooven dat hy is e

’ « HEERE,

„ gehouden: în wathebben die volken 'alleen zbo een groote misdaad

„ begaan, die in des zelvs omtrek z 'n , om voornaamentlyk> alleen ge

” naamd и; worden Р” Zie ook agenfeil Vi‘erige yylex de! Satan: ,

en de wecderle 'n van het chîgtvan' Liîman pag. z4r. Y

(r) Deut. X V 11.59. (u) Jef. ХХ Х. I4. (v) Coll. Jef.

XLI'II. lo. u. _ - - .
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HEERE ‚ wanneer ' die voorzegde din en zouden ebeu»

ren. (w) Daar en booven zy zyn G TUYGEN . AN:

НЕТ GODLYK GEZAG van MOSES en de PRO

FETEN , ’t welk zy in hun zelve op de aller overtuy

enfle wyze aan alle ftervelinäin betoogen. De fJooden

gouden' zi'ghhalllarŕig aan de ofàifche Godsdien t, zigh

niet onttrekkende voor de zelve te Rerven , ial bidden

daaglyks met ernílige gebeeden van de hoogflze Majeíleit

om de herftelllng des zelve, hoe lallíg die ook weezen

mag. Waar van voorwaar geen andere oorzaak kan чег—

zonnen of bygebragt worden'.J als een aller> ílerkíle о
verreeding ‚ hunne gemoederen in eprent , dat» God is

de iníleller vanhunne wetten. elke Rolfey de-»Door-à

lugtige Grotius uytmuntend behandeld [heeft '(x).

Na де Babylonifche Gevankenis hebben .zy zigh ont»

houden van alle afgodery , en ook tot nogh toe vervloe

ken alle Jooden dezelve. Waar in een kenteeken is ‚

dat hunne Voor-ouders onderweezen door de vervulling

zelvs der Voorzeggingen, gedaan voor die Babylonifche

Gevankenis , erkend hebben. de waarheidY en Godl-yke

oorf tong van de .Weten Profeten. Daar en» booven de

Joe n zynonze Boekbezorgers ‚ 'doorwelker zeer ge

trouwe. voorzorge 5 zelvs. over kleinigheeden gaande, de

Bybel Boeken onbefchadi zyn` vbewaard (у). Dam

beneeven zyâ draagen de (roddelyke Boeken », waar -uyt

de kwaadaardigelaûaeringsder. Наделен, dat de Chri-Ile

пап де Boeken van Mofes eny cie-Profeten- па де uytkomil:

der zaaken., eeven gelyk de Gedigten der Sibyllen, zelvs

gefchreeven hebben , kragtigf kan ‘weerlegt worden. Op

welke vlalìet taal de `groote Augullinus uytmuntend _en

Y v> 'De Уст. вещь

ehr. ‘

швеи.м xxx.s.¢n'x1.vm. . 4.

Chr. р. т. и. zz.. 33. (f) Cunœus de ñcp. H

\
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dikwils in zyne werken geantwoord heeft ‚ Wanneer hy"v

zegd ; een _lood draagd den Bybel , ееп vyand zynde,

den Bybel hem van ouds van zyne Voor-ouderen toever

trouwd, waar uyt veen Chril't'en kan gelooven ‚ en de

Heidenen weerlegd worden. ‚

Eindelyk zy fzyn GETUIGEN , die klaarlyk beveili

gen, dat Ade BELOJVDE MESSIAS allang gekoomen is,"

en dat die is onzen _]EZUS DEN NALARENER.

Om denMESSlAS, die tot zynen Tempel koornenzow

de , en op dat h in zyne toekomlte .zoude kunnen-'on-.

derfcheiden-wor en als het zaad van Juda, en de Zoone

Davids ‚ heeft het Gemeene Belt der jooden ‚ доог де

.wonderlyke Voorzienigheid Gods ‚ en door een te vo'o'

ren ongehoord voorbeeld, vyftien eeuwen lang geftaan.

(z) Maar ook OM den zelven MESSIAS, opdatbetoond

.werde ‚ dat de wenfch der Heidenen gekoomen is ‚ heeft '

God het `Ioodf'che Gemeene Bell omgekeerd , en egter

tot _nogh toe de verftroojde Iooden niet verdel d , op

dat zy zouden getuygen blyven van het afgefcha te koo

ninkryk en fchaduwagtlg riellerdom. Want zoo dik

wils zy ons teegen Koomen ‚ uyt hun Vaderland en

Stad veriaagd zynde ‚ zonder tempel en zonder offer

Ahande in de Weereld omfwervende ; 200 dikwils ver

zeekeren zy ons als door een fchreeuwend ftilfwygen.,4

dat de beloovde Melïias allang gekoomen is, en dat hy

is onzen Jezus den Nazarener.- Voorwaar de Stad verf-l

~delgdven de tempel tot de grond toe af eworpen'zynde',

heeft God de Levitifche llagting der o erdieren. met de

daad aFgefchaft, en heeft voor eeuwig het llagt-oifer en

Груз-одет doen ophouden. (а) Want .indien God dit

J niet

_ XU.) Coll. Jef. XLVl. 3. 4.-Dau». lX. 17. Mal.> Hl. б. y(a) Dan.

‘ l . 27. 'y i ' ' _ А 4
.f
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niet voor heeft gehad , waarom heeft hy 'de bediening

van de Mofaifche Godsdienit aan eene. plaats verbonden,

en waarom heeft hy deeze plaats wederom door een

onherl'telbaare’flag omgekeerd? zeeker om eene andere

reden, als o dat hy voor eeuwi die fcha uwagtige en

bloedige’Go sdienlt zoude afl‘cha en. Zeekerlyk door

geene anderezaak, als door deeze is het meer kenlyk е

worden dat Jezus is de CHRISTUS ‚ die VORST ie

ujtgeroejd moe/l worden, en het Lí baum der Levitifche

fchaduwen, om welken voor te be uyden en af te fcha

duwen, het Prielter‘dom en de Tempel alleenlyk dienden.

’Gewill‘elyk op deeze wonderlyke zaak hebben de Heide

‘nen niet gelet , ten tyde van Аид/[тих vraagende, waar.

om de God der Hebreen hen niet geholpen heeft , op

dat zy van de Romeinen niet onder het juk gebragt wier

den. (b) Want God zelvs is—niet overwonnen in zyn o

verwonne volk , wanneer hy hun Kooningryk en Prielter

dom den Romeinen heeft toegelaaten om te overweldi

gen , om dat die beide na de komlìe van de Schi

‘10, en van de Prielìer naar de ordeninge van Melchizedek ‚

‘niet langer konde noíh moel‘te fiaan blvven. ‚

’ En dit’niet alleen G TUYGENde tot no htoe elend‘ige
ooden , maar ook dat Chrifius is de WA‘A YGTIGE en

OOGSTE GOD, en de EUWJGE en NATURRLY-v

KE ZOON DES VADERS. Want de oorzaak van

jzoo eene 1an duerige ramp en volherdende Toorn Gods

‘-kan niet an ers zyn als een groote misdaad, 1eaneekere

1eer zwaare en ongehoorde‘zonde. Dogh .deeze mis

-daad is niet die uyterfte verdorvenheid der zeeden,1‘wel

‘ke men gezien heeft in hunne voorouderen, voor de ven—

woelìing der Stad‚’ welke ĳbjì’pbus ‚alleen. aanhaa1d_,_’ en

‘‚ ’ ‚ moo(b) De confenfu Euang. 1ib.x.caì>`Xlll. pl `nmz.f i '
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moogelyk al, te zeer vergroot, opdat hy de wwe oor-Í

zaak met meerder fchyn zoude ontveinfen. ‚

Want dogh deontydige lever voor de Godsdieníì der

voorouderen fcheind ook geleegemheid tot zoo veele

moorden, en beroovingen, en andere fnoûde bedryven

gegeeven te hebben. En heedendaags zyn zy niet {lim

mer als veele Chril‘tenen in bedorven zeeden ‚ aardsge

zintheid en ontugti heeden, waar van ook gewaa dword

in den Talmud. et beíìe gedeelte van hen is aglyks

omfiryd beezig om Godt te verzoenen, door ebeeden,

vallen , en heilige liederen. Het ganfche j (che Volk

derhalven [hat fcbuldig aan een andere zeer zwaan:

misdaad, welke niet zoo zeer is een verderv in de ив

den, als wel een OPSETTELYKE DWAALING 1N

GODSDIENST , en in de verborgendlieeden van het

.allerheiligůe geloov. ‚Alwaaromme de шитье/д en

татах/[ИНЫМ van hun berte als de oorzaak van alle

deeze rampen geûeid word by j'efaias (c) meer dan (Ад;

eene ts. Edogh deeze verdervllzke dwaaling in

Gods 'enfi moet zyn of AFGODE Y of ONGELOO

VIGHEID. ’T is âeenajfgadery, waarvan z , met hun
ne?A vaderen ау: abel weedergekeerd zyn e ‚. ееп af

fchrik hebben, en meer dan iets verdervlyks fchuwen. ’T is

батата ONGELOOVIGHEID , niet zoo zeer omtrend

het woord der wet , als des E dimi', betoond in de moet

wì ' e verwer i van de“ ODDELYKE ZAALIG

M ER en ’ UBL, en in de OMBRENGING

zelvs van de ZOONE GODS, als een GODS LASTE

RAAR, om dat hy met спай Ьеш dhadde , dat God

eene natuerlyke en eigen zoon h e ‚ het zelve (304

lyke men met en van den Vader идише ‚ en dgt

Y

(с) Cap. VI. en XXIX,

 



OVER ’T BEWAARE JOODSCHE VOLK. ß

hy die (Задав) was. Dit is de oorzaak van zoo groot een

toorn Gods , de laí‘tering van de Heilige lfi‘aels ‚ де ver

werping Vanden Heere onze Geregtighä'd, en het wree

delyk ombrengen van den Heer der eerlyklxeid.v Zy

daagìyks God biddende worden niet verhoord ‚‚ niet om

dat zy heeden niet weeten de regte u tf raaka де naam
Jehovahgelyk deRabbynen beufelen.(yio Maarom dat hun

nehanden bezoedeld zyn met het bloed van denZooneGods

en hunnen Heemelfchen Kooning , ’t welk 2 met een

uytzinnìg gefchreeuw en getier over linnen шипе kin—

deren ' nhebben, fehreeuwendo,(d)ZYN BLOED

ZY VER ONS en OVER ONZE KINDEREN.

Voor deeze hunne moord draa en zy de firch „en be

malen hunb aanâ: misdaad aan blän‘ifius :lien ZcâoneGods ,

als met 2 loe ter wra'ake ‘ pren zyn e , l k
Prudentìuïîîaar waarheid десну д Zgyhcbben тж:

eweeten dat het den Heer der eerlykheid was ; maar

oor hunne eige fchul‘d. Want het was een вант: шосс

willige onweetenheid ‚ en gemakkel te boven te koo

men цуг де Leer van МоГез en de rofeecen, en дети.

~ Vm

 

по) 72:01. Над]` aiu: in S [lage di . de Nom. Dex'. В} ‚1.5. .
“(m In het Boek jaflkut, op «Ё woor en van Pf. XClJäÍs „ ik 11:

„ pim verhoog" om du by »9am »um пьет}, teek’en'er zy меня

‚, volgens de zin ¿er wom-den. Waarom bidden ¿e Ищейка: il

„ docu eeuw en worden noghtzus niet verhoord f om беси

‚, reden, om dat z niet weercn fchem hammephorafch , (de naam

„ mn» уедешь.) Q h egrcr in die aanflamde’gdukkîge eeuw (nu—

„ menflyk чип de ‘Mr ias) zal die ’Heilige ‚(имеете (www geluk

., lig: en ma tige God) hen dit (alsin zyn geheel) openbaaren gelyk

нежна is, faï L11. vf. б. hierom zal myn 'ua/k тупел naam спит,

зап rul/en z_y bidden, en 'ver/:oord worden , gclyk aaní‘tonds volgd naa

mcmlyk in den XCl. Pfalm. vf. 14) by zal my aanroepen en ik zal/'2cm х

vrrbbûre’lmîlz.

(d) Matth. XXVH. 2f.

Г:
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ven deeze opzetlyke onweete'nlieid yermeerderde eerder dei

fehuld als -zy de zelve verminderde. Deeze fonde is wel.>

ver eeven aan die uytverkooren verlooren fchaapen vanv

hetlîiuys Ifracls ‚ wanneer dezoon aan het kruys bad „ (e)

„ Vader vergeef het hun, Want zy weeten- niet wat z

„ doen: (i) maar geenzints is dit aan het ganfche booze`

en ongeloovig volk vergeeven. Derhalven is het 'vo'n

nis van de Heemelfche Vuerfchaar het zelve ‚ waar dooraan

de eene zyde de Jooden ter uytroeying en veríìroojing , en

tot'deeze eeuwigduerende ballingfchapverweezenz n; en

aan` ide andere zyde onze gekruyßze Iezus is verklaar en be

paald de waare Meiîias, en eigen en eeniggebooren Zoone

Gods te zyn , niet naar het vleefch ‚ maar naar den eeu'wigen

Geeíizyner- allerheiligûe'Godheid ‚ en dus met een van

de misdaad van Gadda/kring vr gef'prooken. (g) 'De

lîooden zyn derhalven' heeden us -GETUYGEN, en
van hunne eyg'ienl BOOSHEID , en van de WAARHEID ,

van onze Cbri/Ielyke Leere ‚ en hierom worden zy niet nyt

eroeyd, (h) opdat het Chriíìelyk geloov op Aarde niet

geroovd .werde .van deeze, ontwyffelbare getnygeniíïen

van haare waarheid.

-‘4‘ Dit zyn de oorzaaken , Toehoorders, vande Bewaaring

der Eliendige Jooden, en waarom zy tot op deezen dag

toe, Inet deeze zeer vafthoudende boejen van de Room-_

fche gevangenis gekluyíierd blyven. De'jooden zien.

wel deeze utherkfelS, maar ftaan verbaafd over de 00r

zaaken derzelven. De overmagt van menfchen, zeggen

zy, en hunne boofaardigheid en heerfçhzugt , zyn de oor.
zaak, van onze aanhoudende rampen. Maar de Velc

Heer

(е) LUC. ХХШ- 34. (F) Lipman apud. Schotan. p. 92. (g) Rom

1.3.4. (h) Aug. in Pf, LIX. 1:2.Т
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Heer zelvs 'der Romeinen by Pbilzylratus (i) is genood

zaakt geweeft te bekennen dat hy zyne handen geleend heeft

aan God , die zynen toorn wilde .openbaren en uytfiorten о-.

VCI' dit: volk. „ Wie geevtdacob ter plunderinge overI

„ en Ifrael den rooveren, is~` et'niet de Heere меедеда;

‚, wien zy gezondigd hebben. (курит zòn'dçn derhal.

„ ven, zeggen zy al verders, maaken ions, onderlieléfwï'ä`

aan deeze groote toorn Gods. Maar Welke ‘fondenl

zy onderhouden de Sabbathen ‚ .zy dienen‘geenen`»'îaf

oden , zy verbranden hunne kinderen'ßiet voo);

oloch , ja zy leeven nu zeediÍger"aIsr,iz`oQ_1-11_een 

ter worden zy zwaarder geíira 1t.' Маги”? 13
Toehoorders , gaat alle onzinnigheid'en J о Юбзйёг „Ё

boven , zy zeggen ‚ dat de zeer buyten poorige сшей

daadvan hun _Volk deeze is ‚ dat er een цуг 11611 вещее

is , die синею HEEFT DA,T_11Y§G©D.wAsŕçr.

»Zy willen dat dit gruwlyk fchelmûuk NanGods voorzien

zynde de bron is van alle de rampen van -de nakoOmeIid

gen van Adam , en fchreeuwen dat deeze misdaad , be

gaan van :Yezzz: den I_Uazarener, uyt het volk Pder,_Inodef1

.(zynde), de oorzaak is van hunne tegenwoordige вперёд.

Eevenals оГ’ег niet meer zeer dwaaze Ímenfche'n ‚

шатен ‚ die voor Goden wilden gehouden Worden.,_‘ìů_fë1.

ker dolheid eger geen oorzaak gewecIIl is van zoo Groote

rampen onder deeze volken. En naardien de óverûe der

¿ooden gemeend hebben dat Несут hunnepligt was 'die

` odlaíìerin met de allerzwaarÍIe IIraÍ'des kruyles teilìrafl

fenßn naar ien de fchare zelvs met verontwaardiging зета

реп heeft ‚ (ш) neemt (bem) bem weg ‚ neel/1t(/Jem)bßmweg,

*in L ` Лат]:
_i.. а... . .._›ь„‘.‹;› {5 all.. »à

(i) In vita Apollon. lib. V. с. XIV. (k) jef. XLII. 24. (1) ChrifI.

Schotan in vindiciis ChrilI. Ver.contr.F]ud.p.83. (т) J_oh.XIX;r5-.

З . _ `
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mĳ km ‚ kr s bem: wat reden’vm de Godlyke Gc

t‘egtigheid zou' e poema-ten, dat zy in zoo harde en wrec

'd'e тайги m èwlkkeìd zouden werden ‚ die весить:

¿eel gehad hè ben aan de zelve misdaad , maar het zel

тележек ‚ mond , en alle hunne daaden verfûeyd

hebben? maar om `te zeggen zoo als штук de так is;

6 yam?! Н beef? zigb tot ‚geen God GEMAAKT; maar

Ìîëè’fì’zigh‘ 'oor zyhe Wonů'ci'wèrken ontee enzeggelykbe

тети te zĳn /een G'odìyk Verloífer. ongehoord:

Wonderen van hem ge‘daan , zyne O‘pfianding uyt 'den

’ абоаё, d’e BekEerin ÖËIÎH’EÌÖCTJÜĲ, de Verfirooiing der

vĳandige joo‘den ,‚ et in brand fleekcn van hun Stad

roepen als met ìnyd’er ñemme цуг ‚ dat 7e us door een

’alïe’ronr‘egtv‘aardigî} Vonnis aîs een Gadda waar is ver—

’ò‘o'r’dèeid, dat h Waaragtìg God `1s ende natuerlyke en

рапиде Zoone pds; Alzoo wel als âe te verge-evs onder

тёте herbouwing van de Tempel naderhand door

Jùli‘a’nus, en ‘de wonderlyk‘e ve‘rf‘tooringevandat begon

за W'erk’; van de Heideneu zeìvs opgemerkt, (п) ’t welk

de веден, ’fchoon “сведет ‘wil en dank toe ter tyd ge

‘ÍìÔ‘Ó' такт heeft ‘te belyden, datJEZUS GOD [ЗА/сог

waar ůe Jood‘en ge’e’ven b‘lyken van‘hunne VCI'WOfi‘del'iflgS’

чтит е blinä‘heid, wanneer zy ontkennen dat Навес!

betaamgd ‚ in een aangenoome mení’clreyd geopenbaard te

Y‘worden ,_ en met ‘zyne voeren het land der below: te

‘òmwand’eïen; den welken hunne Vaders zoo dikwáls in

A_vcrfcheide äangenoöme Lìchaameìyke gefialt‘ens gezien

hebben, fpeelende in de Weert-:1d des aardryks, hem ge

hoord hebben тет hen ’t‘zaamenfpreekende, en zomtyds ‘

aan hun zyne aanftaande komí‘tc in het vleefch voorzag-v

. gen.

(n) воска. hm. m. (3. х. vel x‘vn.
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gen. Hebben niet de Profeten als met седел. monde gg,

my d dat de Meflìas zoude zyn de Zonne соф, dg [kph

ke od, en Jehovah chvsì Ош dat mamentlyk een bland

Schepfel niet kan aan den _ventoornden Ri сед- еец Ceva“,

reedig Zoengeld voor onemdlge тайга er @nden bei.'A

malen ‚ (о daarom шеей zelve die HVEERLYKE! ед

HEERSC ER JACQBS uji Э‘асоЬ gebeuren worden',

0p dat hy met zyn elgen bloed, van eene eeuwig@ waart.

digheyd, als een bekwaam hoogeprreller tot God zog?

de naaderen om hem re verzoenen, dien de bloedigpofl`

ferhanden van beeilen, van насыщении zelvs van ecdl;

geboorne zoonen niet konden verzoenenDeHeyllonejgg..

den bedenken nier de eeuwige Штабе, welke de пите zonde

verdiend, no h de gedugte heihglleid van God, ngghoqk

daüer een G delyke Borggeregrxgheid , (ЗЕВЕЦТДЦг

НЕЮ GODS genaamd, voor den Zondaarшитьем:

.is , (р) maar verwerpen dezelve moedwilliglyk даш- hg;

getuygenis van Paulus.

Wanneer ik hen zeerHeyllooze Поет. T.wil il; nier feggen;

dat Godvoor eeuwigdrt volk, eertde het zynegygdç, vgl»,

worpen heefr.(q) Drt zy verre; dat de goden gevang“,

niet vervallen zyn, is zeekon- (góHun igt zal ook ше

derom eens over hen opgaan. „ _d zal Ceenîgfìr tyd wel

een: weederom gedenken aan be: verbond der уродец.

deren, die dooden zullen eens leeven en uyc hmm@gras

ven uytgaan. (f) Gelyk het nu een groote ¿gg _is van

тем ‚ van het тет/давшее voll: ‚ door .het Wille!

dende Oordeel Gods, zoo zaldie (dag) 99k т. до“

zyn Van hunne bekßel'i , te “пусты-1my

» de verbaafende goedhßldenmagc GQ ,wanneer God de

р aats

 

‹°) J"'XXX П- (P) R0 _IXe С om. IX.. mC . us’
(о Lev’ XXVI' 44- 41. Етгё’ЬдХХХЧ‘ЙЁ 1-14. ( wf ’



ĳ ' REDEVOERINQ “T

plaats’ van deezc teegenwoo'rdige verlh‘oojìng we
derom zi h zal ontfermen over’LÒ-RUCHAMA (geen

ontferm e) , en ждёт zal tot LO—AMMI (t) (geen
volk), gy- я]: туп ‘vol . ‚, De kinderen lIfraels zullen wel

’,‘5 veele dagenl blyven zitten zonder Kooning , zonder

g,’ Vorl‘t ,‘ zonder ofl‘erhande", maar in het laatlìe der da

g,“ en zullen zy den Heere hunnen God zoeken , en

у; vid hunnen Kooning, en zullen beevende koomen

5 tot den Heere en tot zyne Goedheid. Dit heeft te re t

’de roote Apoí‘tel-der Heidenen (u) genaamd EE

‘VE BORGENDHEID; om dat het alleen door- de 0

enbaaring van God-bekend is ;- om dat het veeler ge

.oov'en verw'agtin zal te boven gaan; en ookom dat men

de manier en mi delen des zelvs niet te naauwkeurig

moet onderzoeken; en eindelyk om dat het nette tyd l‘tip

'zelvs-tot noglì t_oe verborgen is. De volheid der Hei

'denenis nogh niet inëegaan. De Prediking des» Euange

liums gaat met eene angzaame tred voort. Het heeft

-egter eenige voort ng gemaakt voor weinige'eeuwen by '

'de Indianen en merikanen. Hierom‘verwagten wy

’daagl‘ks _meerdere en gr’ootere‘(voortgangen), 200 dat

:einde yk »alle volken , ‚Ëee’n een uyt’gezonderd‘, tot’ het

‘g‘èloov `-in {den »gekruy en Mellias; 'niet'zonder 'ge

"wenfchte vrugt ‚ genoodigd zullen zyn geweell." Twee
’gedeeltens der verworpe Jooden, dewelke in gevolg van

¿t dnae den anderenzouden gebQOlîen worden, zullen naar

-ëiel »'enï Li baarn beideiá_vergaan..'\ Maarf‘hec ’DERDE

ÜGEDEEL ‚E, ’t welk in ’t laatlle der—dagen leeven zal,

аи; :bekeerd »worden ,f o'p [dat het l'e'eve'fen Wederom

' _wer-de Gods volk ‚naar de- heerlyke voorzegging

¿1'2"- l и van

1:"(i)lHóiîrI..ethlI.' "(щ Конздхн ï Щ -=: -"—ï’>'—“‘ '
‘.‚ 'A'  l. \

Ĳ -„|4‚_-.‚L- «_
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van Zecharia. . (vt)A (Il 1):Waar цуг men ook kan afne‘emen’ ‚ь

_‚ ¿ _L ‘ ‚ а. “ dat’cìv

(v) cap. XlH. 8. 9- ‘_ 4 ’ ,_ ‘ 't

‚ (1 1) De woorden van deGodfpraakvauZachams hoofd R.XlII.8. 9. luy'.

den aldus, ende bet zal zyn in Лидии/ЕМ ‘ínnde, Литве}: de Hler‘efi'w‘e'g

der/en (in ’t Hebreeuw'fch очи) 9g een mond 'vean twee Vergel.' Dm:

XXI. 17. z Reg. П. 9.) zml/tn daar in ‚иудеи-0254 worden; de» gee/b

ветви : maar het derde gedeelte zal' daarl ¿u врагами” (шлём. WAL.

waar ik geloov dat dit zeeker is , ‘dai‘deele t‘we’e dee/eu, m дадим,“

Lande uytteroejen en den geeft 'Lullende geeven , gedeelten; zyn van die

kudde, die тег/Наем moell worden na het Ombrengen van den Herder

den Meflïas. Want dus worden gezegd yf. 7. ./lda die», herder en de Sched#

peu zul/en ver/fraaie! ‘wo'rden. lnfgelyks meen ik het zêeker te zynydáf

шаге kudde zy de kudde der yooden wiens herder Chríllus geweell ís,

Zach. Xl. 4. Matth. XV. 2.4. Onder die kudde nudie verllrooíd шеей

worden waren toen ter tyd 'Leer weinige uy'tverkoorne ‚ die door he

geloove in den gekruyflen behouden zouden worden , van de welkev .

7. (geíprooken word) en ik zalm-n band tot de kleinen wenden. ver

gel. Matth. XXVI. 31. 32. ХХ lll. 7` Van de overige ongeloovige

Jooden ‚ die in groote getale door de ganfche Aarde zouden verllrd’oid‘

worden {preekt voorders de Godfpraak :y Twee deelen zullen daar in (in‘

het (“при land der verflroojinge) uytgeroeid worden (сшит gee/Ìgee“

‘иеи. Hier moet men aanmerken ,‘ dat de meenígte der ongeloovlge,

en door de Romeinen verfiroojde Jooden in twee агат onderl'eheíden‘

worden, niet om dat het eene gedeelte van het andere gelyk aanwee.

z—ige onderfcheiden zoude zyn in zeeden of leevensgevallen, maar in tyd.

Deeze twee мы derhalven zouden ‘nícl‘tegelyk in bef дашь/де land

van hunne verflroojing weezen, maar de een zoude mi den ander т:

Waarom‘er moogelyk een dubbeldwoord gebruykt word , zy zul/m

„жмем worden, zy zullen den geeflgee’uen. Vanhet derde of laat

ße gedeelte, zegd de Heere, zal daarm overgelaaten worden, dat is, ’t

zal de algemeene ílag ontgaan , en van het fchielyk aanrukkend doods.

geweld verlof} , en als in ’t leevcn herlìeld, en daar in bewaard wor—’

den. ’t geen dan in het volgende verf. 9. breeder ontvouwtword alwaar

aan Lû-ammi beloovd wer ‚ dat hetwecderom God: ValÃ’ zyn zal, паш-`

memlyk in het Мате der dagen. ’t ls niet noodíg dat men-hier denke

om (WCC geheel en al gelyke deelen, egter moet hier eenige eevenredïg

heid gelteld worden. Het Eerer deel fchynd allang den geeft gegeeven

te hebben, het Andere Исп: nu daaglyks en vergaat tot in eeuwigheid ‚

want wy leevcn nu in herTweededuyzendjaar na Chrißus. Of de bekee

ring ’van het Derde. deel eerll in het derde duyzend jaar gefchíedel

zal , durv ik voor zecker niet beveiligen. .

i ‚\_1‚~“\..)
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dat’er zòo veel'. tyds», í 'vanîxfd'effbekéeyin'g' der Í TATOO-..1

den af tot aan het emde der швам, met zal verloo- A

pen, alsex-(wel van de_yerwoefting lvaniday'e'volk door'

(_le Romemen lreets yootby_1§,` en’er"a1s~ nogh tot die verf

langde en rbegeerde bekeenng' derzelvenoverlg is. j. ,Dogh

ook deeze "bekeermg derïuyt'verkoorne Jooden (12) is

щееде een-oorzaak, Waar-om гос—подл >toe ‘dat zoo zeer'

en zoo lang _bedrukte volkA niet isverdelgd.v Dit heeft

ydaias (w.) 1n de zoo eeven aangehaalde Godfpraak

uytdrukkelyk te' kennen lgegeeven. „' Gelyk in de'

„ъ l . _ v - ‚ i Cycke

. (и) Het ontbreekt níet aan Iood'en , die Hgyven, dat het Zaad van;

Abraham vergeleeken word by het Zum! , dat op den oever is , Gen.'

`XXII. 17. Dewylc het de oorzaak is, waarom de Godlooze Weereld

door de toorn Gods nietyergaet; gelyk zandlíge oevers beletten , dat

de woefìe zee de aarde niet overßroome, deny het maakt dat (Ее-пое

ße en ontlluymîge Ьаагец deszeflvs 'vebryzeldxwerden en te rug keeren.

ZiePbelìppteus over Hofea ,Il p. 2,41.. >Het eenmen .zoudekunnen in

fchikken; indien zy dítopden lllejßafyfclatA «ad van Abraham', waarin

aille volken der aarde gezeegend worden, ’t buys bragten , waar van»

zelvsldcv, Tnlmudillen in Mnfïechet Sanhedrín , zeggen , dat de Wee

nld am de Meßia: афиша; is; ten minßen indien zy’er het uywerkoorb

sie Zaad, tin de Мате ty n te bekeeren, door verlìonden, ’t geen vol‘.

gene' ЕШЬ inde-aangehaalde Godfpraak, heeden het ßeunfel isl.van`

het Фат-роще volk. Maaer dat zy _dit van al het VIecfcher-k zaad

.Alix-¿hintisopvatten, geeven zy een klaare blyk van de Joodfche ydclheìdt

en trotsheide Tot detalrykheíd van hetzaad vanAbraham meerI men bren~

¿en de vergelykingen des z_elvs, by de Лепи der beer/MIJ. Gen. XV.,

î. XXII. ц. I7. en by hetßofder'dardeuGeu. XIII` 16. XXVIII.`

14. Nnm. XXIII. lo. en eindelyk byÄ het zum’ der ‘Zee Hof. I. ю.

zoo wel „dato den лечит Gen. XXII. l17. als datfop de Bodem derv

Zee ís` Gen.` XXII` 12..Ed0ghíndr`en de Joodenwillen ,x dat’erbehaI-l

ven еще шгукьыа ook iets anders te kennen дует/ел word , zal

het dit zyn; dat het uytverkoorne zaad ger-k de Пепел des Hcemcls»

helder en `heemels zal zyn gmaar dat het overige Vleefchelyk zaad nietV

a'lleen menigvuldíg , maarook over de ganfche Weercld vel-Ílroojdv

âor en onvrnf.>,tlmarv zal zyn , ja door de .voeten der volkeren overal

e het/fofcn zhndt vertreeden worden. ь . . „

(щ саг. v1. »3



Отит тввшмшэв ЮОВЗСН‘ЁVOLK’ "if"

¿5 'eyeke en haagh-eykefŕ, welke' is' .-IN ’DE AFWER
.5', PING (dat 13,100’джту-0Где bladeren afwerpt,v of

tdat zy vdoor .-ee'n byl geilaagen van de _meniëlie'm ' ewel.

dig werd afgeworpen, 'de Stam alleen 1n de. Aar e ove»

rig; zynde) ‚‚ nogh EEN BESTAAN :l ,Cßmnßlöion

,', derjvbraaging) zoo 12115,» ook . het( H ЛИЦЕЕ (ища;

te weeten het uytverkoornein de: laatíìetyd nea/bekennen)

hetlSTEUNSEL DAAR VAN, ¿(naamently'k) .van lheb

verftroojde en verblinde volk, ZYN. Godderhalven bei»

waard dit volk , op dat hy ,te eenigertyd het over!

blyvfel der verkiezinge in 1het: zelve `belçeerei. ’tfgeen zon

:zeeker` gefchieden zal, als lietfizee'ber isV datde ~ louder()

anderside uytdelginglwel waardi ', nogh ораатде Ы. ven!
i Uyt het gezegde derhalven be uyten wy. te regty .` dak:

ydeeze BEVVAARING van vhet JGODSCHE VOLK

TEN EENEMAAL VERWONDERENSWAARDIG

IS'. ' Wantdit (volk) geeft een getuygenis klaarder dan

de zon op de middag aan alle тете en van (,ìodsaan-u

weezen en eeuwige en tydlyke Voorzienigheid, ook van

de Godlykheid der` Heilige Boeken van Mozes en de

Profeten, en te elyk van de ongetwyf'elde Waarheid van

de Chriftelyke oclszdienlt.> ы ‘ „м ‚' ` ‚ ‘ 1)

—_ Och ofdeJooden èindelyk eensop :DITHUN EINDE

merkten ‚ (х) en op дед: Ьиппе ваше en 'eindelooze пуп-шеи:

ling door de Romeinen-,waar in een allerzeekerfti kenteeken

is ‚ dat deëekruyůe Jezus de MESSIASIis. en de beloovde

IMMAN . EL, en de‘HEERE OtNZEeGEREGïFIGHEID#
Och' of zyl eindelyk door een "танка ti geloovbem

aannaamen: als HOOGSTEN~ PROFE die дышит

zeer droevig lot dikwils hun voorzegd heeft-rL en als dien;

; ЕЕ

 

(х) Deut. XXXII. vl`.29. ‘_.t 1 . _''¿ '_‘ ‚д
G 2 А I. .\._\»
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ЕЕБПСЕМ 4PRIESTER naar dezordening vaniMe/vbize..

"dek , wiens Prielterdom met` dat fehadnwagtige van .dii

ron niet: belìaan kan ; waarom hy. den Tempel' met de

Stad aan een eeuwi vu'er ter verbrandin heeft over e ee

ven .eneindel .k s den eeuwigim en _lâeemelfcben §50@

NING VAN: ` [ON , dien» deVolleon nu aanbidden en
dienen; opdat zyniet 1any r inet WAGGELENDE LEN

DENEN en eene INGE OOGE RUGGE moogen gaan,

( ) gelyk het is inde Godfpraake van den neegen en felìigfte

falm,en op een Melïias als een лишусь Kooning wagten, en>

van onzen béemelßben de oogen en herten afvvenden~ l

Och of zy eindel'k die viedele hoop eens añagen , van

het wederom op uwen van Jerufalem ,- van zeekere

derde Levitifehe Tempel сё Rigten , en. van hunne we

derkeering in ’t Land Canaan , als hun Land ! Want

dan zullen zy wederkeeren in hun land , en dan zullen>

zy leeven en woonen in Canaan: wanneer zy aanl Chri

1121: деп gekruyften door den geloove zullen eigen zyn ‚

en zigh aan het Rfk. van den Zoon: Gods zullen onder

werpen, van die Kooning der heerlykheìd ,i wiens de.

anfche aarde is :„ wanneer 2 zullenÀ deel hebben aanv

äat dierbaar en oude Geloov in hrilìus den borg en eeuwige

Zoone Gods, ’t' welk eertyds .van de Profeten 1soverge1ee

verd , _en alleen in Canaan' ehoord: Wanneer zy Gods

unfiryke teegenwoordighei _zullen genieten ‚ доог den.

äeelì: des geloovs uytgelizort in'hunne herten , de welke

eertyds binnen de pan/en vanr Canaanl bellooten wierd ::

wanneer zy eindelykmet vren de zullen gebru'yk maa

ken van die middelen der zaalig reid , welke veel beeter»

zyn dan alle тот , maß en olie van Canaan , en 3an

. , о ‚ C!

 

(y) Pf. LXIX. verf. 2.4. ` u \_¿
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дег дее2е woorden by gelykenille dikwils beloovd: wan

neer zy ten laailen overal zullen toegelaaien worden tot

bediemngen ‚ en eerampten ‚ en tot de burgerlyke of

kerkelyke regeering ‚ en niet meer voor vreemdelingen

zullen gehouden Worden in den Lande. Zeekerlyk alle de

plaatfen der" Profeten, welke fpreeken van de weder:

koml‘t der Jooden in Canaan , zullende 2 11 ten суде van

den Mellias,zyn van eene andere we erkomli te ver

liaan, als van de Gee tlyke door de bekeering tot het;

oude geloove van het waare lfrael, of» ook van een over

eenkoml‘tige (weederkeering) die hun de weg tot bur"

gerlyke eerampren zal baanen.

Wie onzer, Toeboorders, daar wy zoo klaar vervuld

zien , ’t geen van het tegenwoordig en droevig noodlot

van het Joodfche Volk , voorzegd ‚ in de Heilige Bla

deren bevat is , zoude God niet erkennen als een Voor‘

kenner van toekoomende dingen ‚ en een zeer wys en

magtig Belìierder der Weerel , als een zeer-regvaardig

\Vetgeever ‚ en Algemeene ,Rigter Р Wie onzer zou-‘

de niet vreezen voor de gedugte toorn van God ‚ over

dit ondankbaar , hovaardig ‚ en ongeloovig Volk in zoo

groote mate uyt eíiorr tot op Ydeezen d'ag toe ‚ en de

zelve door eene poedlge betragting van geloov en be

keering niet afwenden ? Wie onzer eindelyk zoude de“

Heilige Schrivc van het О. еп N. Tel‘tament niet in

eerbied houden , wiens Goddelyke oorfprong door 200

veele bew 8 redenen en door zoo veele getuygen ‚ als'

er heeden aags jooden zyn ‚ beveiligd’is? Wie onzer

ten laaílen zoude zulke Menfchen onder een Chril‘ren

naam konnen verdraa en ‚ die als Уводит zigh gedraa

gende ‚ de waare en loogí‘te Godheid van onzen ge

kruyiìen jezus loochenen, of ook ontkennen , dat hy is

de eeuwige en natuerlyke Zoon van‘God den‘ Vader, of

G 3 депо
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deeze Verborgendheid , noodig te weete'n tot zaalighejd,

tragten te- ondermynen ;_ van welke waarheid zoo een

klaar vertoog is in de `Iooden ‚ die zoo Veele eeuweii

lang de verdiende Rraffen 'gedraagen hebben ,over dé

Gods moord aan Chrilìus begaan, _en over de godloosheid

hunner vaderen omtrend де _200г1е Gods geplee d. ~

„ Geloovt д Toehoorders , v.deeze verborgendhei van, de

Godbeid van Chriíìus; zonder welke lonze zaai heyd

niet ,kan veilig. zyn. Kuß'et den Zoone , en bicâ; den

Gekru l`ten aan , die in den Heemel heel-febr. Yoox',

waar e _Ilooden die hem ‚ gp aarde wandelende ,l aan

het kruys gehegt hebben д eeden minder zonde ‚141?

де СЬгПЪепеп teegenwoordi , die hem veragten, _nu in

den Heernel zittende (2). vI oopt vallelyk op de aańftaang

де bekeering van het nu verblinde volk ‚ en eloovt en

verwagt uy; die dingen die voorzegd en ree s vervuld '

zyn ‚ dat die dingen ‚ die nogh í'taan vervuld tev Worf

den , door dezelve. onfeilbaare voorzeggeren insgel ke

voorfpeld ‚ zonder twyfel ook zullen volbrggt worden.

Betreurd , ter navol ing van den Heere ‚ eert ds ove);

deeze rampen , die erufalemoverkoomen zou en, wee,

nende , de teegenwoordiâe штук rampzaalige Raaf; den
Jooden , die niet alleen oor overtreedng van de YV::¿;„y

maar ook door deszelvs ontydige waarneemng ,_ , _I ‘

danglyllsl meer verbitterem hindelyk zetlhunne bekeef,

ring met al uw vermooge'n voort naarc uw verfcbeidq

Raat,V De _loden moer men niet uytbannerrfrnaarver-y
draagen ‚ en niet dwingen tot _' onze Godsdieŕlli,l maar;

door Vriendelykheit ‚ en inzonderheid door Heilig-heid;

des leevens noodigen en lokken; want indien zi, door

. 'egeerteY

(z) Aug. in PÃLXIX.- > i` _ _ .. _ v ._,.~,V
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begeerte tot t delykvoordeel, of vrees voor' de l'trafaan.

gezet ,_ tot С гШиз kwaamen ‚ zouden zy af'geweezen

woden. i ‘ . г

Í Het Roomíè Hof- dwingd de `Iooden , dat zy te Rm

men op iederen Sabbath ‚ in een bepaaldgetal, teegen

_woordig zyn by de Predicatien , in zeekeren Tempel се

doen , van zeekere Dominicaner Munnik : maar welke

eerder'aangeri t zyn..om het lagchen te veroorzaaken ‚

en om de joo en te tergen, als om dezelve te bekeeren,

om dat ‚ indien zy allen 'bekeerd wierden , zoude'n' де

inkomllenvan den Roomfchen ltoel veel fchaade lyden k,

(a) als .Welkede looden met meerder fchatringen be»

zwaard als де` Chrilìenen; ,Voorwaar lveel voorzigtiger

en Chrilìelyker `doen onze Overhee'den en Regeerders van

groote Steeden,van zoodaanige geveinsdheyd en Room

_fche geldgierigheid zeer. verre a keerig zynde. ' i

' Voor het overige, Toehoo'rders ‘‚ bidt met my >godvrug

tig en vieriglyk voor де ЬеЬоидецЕ; vanv het Volk, ’t

Welk zoo lang det dlyke „en dat _wel-zeer zwaare , ia

ook eeuwige gramfcïiap van de ekwel'te Majefteit Gods

gedraagen heeft. Gy God А гаЬатв, Ifaaes en a

cobs gedenk eindelyk aan het Verbond, en aan het Volk,

dat eertyds uw VolkI was! Vergeev hun de misdaad van

gekwelle Goddel'yke Majelïeit ‚ aan uwen Z oon begaan.

Neemgoedertieren'en magtig dat dekzel, zoo veele eeu

wen lang op hunne herten gele d, wegh, opdat zy moo

äen zien den gekru'yften ее: der Heerlykhe d ‚

ie het Eynde van hunne en uwe l17et is ! Iäigt

hen weederom eens op ‚ die zoo lange tyd me:

маяке/гиде lendcnen en gekromde ruggç hebben( gegaan ‚.

6p

(a) Wagenfcil. Tela ign. Sat. in Pmi’. p. 90.
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op dat zy eindelyk eens hunne oogen beemelwaarls kuni

,nen opheffen, en onzen Heer zien zittende aan uwe reg

terband, en beevende voor hem moogen needervallen,

en om z ne genaade fmeeken. Laat fchielyk , en in

onze, o? onzer kinderen dagen ‚ koomen en geboorcn

worden dat HEILIGE en uytverkoore ZAAD, ’rwelk

nu het fteunfel is van ’t Godloos volk. fw .

Ent eens weederom, door uwe oneindige barmhertig

heid, de door uwe geßrengheid gebrooke takken in

hunnen wortel in. Vergaader uwe verfìrooide van de
eindens der aarde, ор dat zy moogen ’aanzitten met

Abraham ‚ Наас, en `Iacob ‚ hunnen Vaderen ‚ in het

Kooningryke der Hemelen ; wanneer het geloov uwer

heilige zal aanw'ailchen, de Godloosheid de mond депеш,

en de heerlykheid van `[ellis Chrillus uwen zoon en van ‘

zyn kooningryk op Aarde zeer zal vermeerderd worden,in de Hemelen te voltoojen!
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