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Aandoenlijk was de gelegenheid, welke ONlangs vaal' mij geboren werd, van bij de
plegtige operul'g der nieuwe Kerk, voor
mijne Gemeente bestemd, het woord Gods te
spreken. Ik herinnerde mij, hoe, voor
rui", zesendertig jaEen, toen ik voor de cerstemaa.l deze aanzienlijke stad bezocht, jziet
slechts eene gemeente, onder den naam van
tien Brabandsdwn OlijjJ;erg, bestond, welker
leden ter sluik, in een zeer onaanzienlijk lokaal, vergaderden,. hoe echter ook dit voorregt
verloren ging, ten tijde der Fransche oveflzeei ...
sching, wanrl<!er de Nestor der H ervol'liule
Evangelieleeraars , in het noorderdeet des
Rljks, de waardige LE SAGE TEl\' BnoEK,
deze gemeente, als eene weeze, verliet, zoo dat,
na dien tijd, geenc gelegenheid meer was VOOI'
deze gemeente onder ket kruis, o;n het gezeBend woord des gekrtlisigden te kooren prediken. Ik bragt mij VOor den geest, hoe, ·ol.uIer
het hoog bestuur del' vaderlijke vool'denig/,cttf
van God, de ,'c/'bazendste gebcul'téllf.,sell en
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omwentelill'fJen in Europa, het middel waren
om de ~uidelijke en noordelijke gewesten te
hereenigen',o/ldel' den Konil/klijken scheptel' van
eenen Vorst, die afttamt uit het doorluchtig
hui~ van Oranje, welks verdlensten omtrent
de Nederlanden onuitwischbaar bewaard zijlt
in het geheugen van alle onze landgenooten,
die niet . ten çenemaal onbekend zijn met de
geschiedenis V!,Z!t hun vaderland. Met de ZOI!
del' burgerlijke vrijheid en onajlla1lkel/jkheid,
rees oqk die del' godsdienstige vrijheid.. De vaderlijke zorg des Konings beschiJ,te, reeds in
1816, den Protestantsehe" christenen bil/nen
tleze sta d, eener. eigenen leeraar , met de toezegging val~ een benoodigd kerkgebouw. Mij
viel het voorregt te beurt,
door zijne·
Majesteit, tot den eersten leeraa'r dezer herstelde gemeente te worden aangesteld. Hoog
moet ik hier roemen de goede bedoeling ,
welke onzen geëerbiedigdm Koning, van den
beginne aan, omtrent deze gemeente' aan den
dag leide, door haar eene der fraaiste kerken
binnen deze stad, de destijds ledig staande
kerk der Exjesuiten aftestaan. Dan ', ecn
zamenloop van omstandigheden verijdelde ' het .
goede, hetwelk Hoogstdezelve ons .JUld toego!dacltt. Doch eindelijk gelukte het zijl/er !;[a.
j esleits ol/vermoeide pogingen ) ill dc dringende

ue-

behoqfte dezel' gemeente te voorzien, en de·
zelye door hare mildadigheid in staat te stellen, in. een, aan de waardigheid van onzen
godsdienst betamend , kerkgebouw te kunnen
"ergader~n. Op Zondag den I Julij dezes jaqrs
genoten wij, voor de eerstemaal , dit voorre"ot,t
Een ongewone toevloed van menschen, en een
groot getal onzer Katholieke medechristene,! '
verhoogden den luister van deze onze eerste
godsdienstige bijeenkomst.
De eerbiedigste:
stilte heerschte onder het uitspreken van mijne eenvoudige redevoering, en daar .een nieuws- '
blad dezer stad den heilzamen indruk roemt,
welke deze reek op de gansche vergade,ing
gemaakt heeft, besloot ik, dez,elve in druk
uittegeven , als een gedenkstuk voor mijne ge~
meente, dat haar ~teeds,. herinneren zal aan ,
,les besten Konings w el'rladiglzeid, aan haa/'
bewezen, "en aan mij', 1,aren eersten leema/',
wiens ;loopbaan nu haast volbmgt zal zijn .
pok dacht ik, door de uitgave van deze gelegenheidsrede geenen OIidienst te doen aan ollze
medechristenen in hct noorderdeel des Rijks;,
van well,en ik vertl'ouwe . dat ze zullen d.eel
nemen in onze blijdschap over het goede, dat
OIiS het verhee/'lijkt hoofd zijner kerk gescllOIt.
ken helifl. En eindelijk zij de=e miine inwijd;ngs/'ede VOOI ' mijne Katholieke m ed eil1 l vou "
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ners van deze stad, et;ne, uit den grond van\
mijn hart nedergeschrevene , uitdrukking pan
mijne verdraagzame denkwijze. Sedert' ruin
vijf jaren, • dat ik mij in hun nmidel" beVo~ ,
lieb ik van hunne zijde, van velen, de ,on..)
dubbelzinnigste bewijzen van godsdienst&gever...
draagzl:lamheid ondervonden, aan welken · fR
hier openlijk hulde doe. Kunstregters zullen,
in mijne redevoering, veel gebrekkigs in vorm}
ontwikkeling en stijl ontwaren; (1)aar ik
ltoudti mij ove;'tltigd, dat zij mijn doel liifderijk zullen beoordeelen, en in danmerking
nemen, d~t ik een g;'ijsaard ben, en va'"
f,"eboorte een Hoogduitseher , die in die taal
/log gedurig prediken moet . .
Nu dan, geliifde gemeente van Antwerpen!
ontvangt ' deze kerkrede , hoe onvolmaakt
ook, in liefi:le. als een zwak bewijs mijner
hoogachting en opregte belangstelling in uw
wezenlijk lzeii; en wanneer daardoor uwe
liefde en zucht voor den openbaren godsdienst
aangewakkerd, verlevendigd en versterkt warde.
dan acht ik mijn doel bereikt te hebben.
lJe Heer gebiede daartoe zijnen :egen.'
Uw dienstwillige en heilwmschende Leemar
•
C. P. WINCKEL.
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A.
Abeleven , (0. E.)

,,

(
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twee Exemplaren.

B;

t ,,:,1

Bac/,cl', (J. S.)
Bakker, (-)
Bel'tram, (J. ~.)
Boehm, (-)
Boel', (J. W.) twee Exemp!•
-,
Boel', (ue) Majoor Adjndant ,'an Z. E. den Luit.
Genera.1 B. Ch';'sé, ,h-je E~eml".
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licb ik van hunne :.i/de, van velen . de ondubbel::.innigste bewij: en van godsdienstige verdraofjAamheid ondcn'onden I aan welken ik
hier openlijk hulde doe. K ull..slregters zullen I
i" mijne redevoering I veel gebrek/.:igs in "orm,
ontwikkeling Cn stijl ontwaren; (7J(lal' il..
!toude m1ï overtuigd, dal ~ij Imïn doel liefden/k zullen beoordeelell. en in aanmel'king
nemen, dnt ik ecn grijsaard hen, en valL
I;Jcboorte een lloogduilscher, die in die laltl
IIOK r:;edurig predikeu moel.
Nu dan, ge/iefi-le gemeente van Antwerpen.'
ontwmgt deze kerkrede I hoe onvolmaa/.t

ook,

ilL

liefde,

(lts

') NAAMLIJ ST
:DE'J\

llINN EN

ANTWERPEN.

------~
. ~. ~-----

een zwak bewqs mijnel'

hoogachtillg en opregte belangstelling in uw
wezenlijk heü~' cn wanl/eel' daardoor ItWC
litjile en ='fl.cht ,'oor d<?1L openbaren r;od.~idiellSl
aangewakkerd, verlevendigd en (Iersterkt HOorde,
dan acht ik I!uïn doel bereikt ti! hebben,

De lieer grbictle daartoe zijnen :cgcn.'

.t .
Abclcl'cll , (0 . E.)

twee Excmplan.:.u.

B,
Bacl.er J (J. 5.)
Bakkcr, ( _ )
Bcr traro., (J, 1',)

Boehru ,

Uw dknslwilt.:;:;e en hei11rcnçchende Leemar ,
C. P. WINCKEL.
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(1. W. ) twee Excmpl.•
(de) Majoor Adjudant va 'l Z. E. d en Luit.
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Doer, ( -) twee Exemplaren.
Broek, (Van deu) twee ExempJ.
Bnmings, ( . ) Kapitein b9 de 15 Afd. Nat. In f.
lwec,.Ezqmpl.

~.

.

I

:

Douman, ( - ') 2e Luil. bij bel lOC Regl.
Buff, (Ch.)

tane, .

IX

Gogel, twec Exemplaren.

Groenhuizen ,

~
- _~

2e Luit. bij het

CapelJen, (F. B. A.Baron ,'an der)Generaal Majoor.korumandercndede Provincic.o\.ntwerpen, \'ier Exempl.
Cars, twcc E:s:empl.
Chassé, (Baron) Luit. Generaal, kommanderende

H.
twee ExempI.

Hegner, (P.)
HerklolS: (G. A.) twee Exempt.
Hcijdcllreich 1 Kapitein deI' Artillerie.
Hofman, 2e. Luit. bij de 15e Afd. Nat. IDrauterio,

twee ExempL

bet 4egrootel\1i1itaÎre Kommando, zcsExempl.

Cloppenblll"Sh, (R. NI.) Predikant te ,\Y9nalduru.
Cnnacus, ( - ) 2c Luit. bij de ISe AfJ. N.:.t.lnfantcl'ie.
Cnperus, (R. J. C,)
ClIpcrus. (J. H. S.)
Cupe.rns, (Til.)

D.
Dam, (A. vau) twee E:xernpJ.
Dlihring, twee E'l(empl.

CA.)

\'!ir

E.
Exempl.

JOl'issen,

twee EUlllpL
COlltroleur.

K.
( - ) twee Excmpt
Kleiju J (J. Peterscm) twee Exempt
Knllijzc de 1\Icij, Luit. Kollmcl, kOmUlAllderende hel
20 Ban. der ISe Am,. Nu. {ufaute,'ie, twceExcrnpJ.
Kooij, Onder Acljud t• Von bet 10~. Rest. Lllllcicrs.
Krcglingcr, (geb. Schlösser J twee Exempl.
Kres1iu3cr, ~J.) twce Exempl.
Kocllcu.
Kersjcs,

Luil. Adjudant bg hellocRegt. Lanciers.

(J.)

L.
LarubrccfJts.

G.
Ciesc,

J.
lDsiogcr,

KW'Slcincr, KapitCÎn bij het ~c Date. Vcld artillerie.

F.
Funuter 1

Reg l • Laneiel'S.

..."". Hce<:keren de Cloese, (Bn.JlcLuit. bij bet lOC Regt. Lane.

c.

Ellennaun,

lOC

Lcruw":, {Ch.}

twee E:rclDlli.

Go.

I

twec Exempl.

LochCl' van Koelt J

gepensioneerd Kapitciu.
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H.

Luitjes.

Liining, (D. l

!.woo Exemplaren .

M.
Marsillij , (W. J .)

twee Exempt

.,----'-

MillieS' , Contro leur.
Moldcnhauer .

Mohzber{;cr , Lwt. K okmel, kornm:<oderende het Depot
BaH. der 15e Afd • .Nat. Infan1('\'ie, l~'ee E.xempL
Mununs he, (H.) Hooglccraar 'te Û1'oniûgen.

N.
NC'iSdrath .

NCllfdJ!e.

drie El.t:mpl.
(P. Je)

Nieuwenhuis, ( - )
Nicuwo[d . (B.) Predikan t to Lccuwaardcll ,

-

"

Reizer. (C)
Roland.

Ih!l'

Rücker, c\Vee Exempl.
RucIlcs, (W. D. des)

v

RuijsVan Leeuwen, twee Enmpl.

s.

'I

.,

Salm Salm , (Erfprins van} Kolond, komm:mderendc
de lSe.Afdeelillg National.e Infanterie, vicrExcmpl.
Santen I (V3~) 1 Luit. b ij het 10 Regiment Lancier.s.'
'
Saratz.
Scheibler , (C. P.l
!:icherier • Luit. KniOl/eI, D irecteur der ArtiJléric - S In-

pd- en COTlsu'Uctic M.1g;n:ijncn te 4.nzwcl'Pcll ~
twee Exempl.

o.
Oldcuhovt!, (1',)
OWUlcrcll. (rail) KoloueJ en Plaat>olijken KOUWlilU .
d.l 0t tc AUlWellJlln , twcc h;"cmpl.
Ojj cu, (Van) Luit. K,Jlollcl " IUI h~t 10' ReSl, LaliciCj's

P.
l'abst, (\"jm) Ecl'.ilC Lui!, vau Let <j. Bau. , c[dm tillcrie.
pren\:!. (T.) twt.C E:o.:cmpl.
l'In"t, (''IlI l der) Gencraall\Iajoor del" Genie.
Plo,-ul, {W. /1.) Kllpitcin der Artillclie.
Prollc; (C.) twce E:);cmpl.

-,.

l."blJ

Remmer Vollters, tM,eÈ1:em~en.

Sehmatbcin .
Schmidt, Luit. Koionc1 van
No. ~ l, twee Exempl.

het Reg l ,

Zwit set's

Schmidt, (_)
5c11 ol , ( - )
S choutcn (WedUWC)
Sc11Ö,·cl. Ie. Luit. van b et 10'. Resimellt Lallcil·r ~ .
Schröder , (I. Co) twee ExempJ.
S teell\"c1d , (H.) tl~CC E x empL
Suclltelen, (A... L . B. W. van) twel! Exempl.
Sllarh, 'J,
rl C) Kapt. van hctRCSI. Zwi tsc.l"S , No. 51 .

r.

Swecp, (vau der)

,
R.

u.

XII

u.
Uchelc.n, (van) Kapitein kwartiermeestet vnn het

, loe. Regt. Lanciers.
Uchtman, (P.)

v.
Verkouteren, Luit. Kolonel
Veld artillerie.

vau het

,e

Batailloll

S$tlelMz'

VOUmaOD. CWt)

w.
Weber, IC. Luit. van het ,oe. Reg l , LaDcÎers.
Winckcl. (C. T.)2C. Luit bij de I Sc. Afd. NationnIc Infanterie
Wocnscl, (van) Kapitein der Genie.

Wollf.
Wollcrbcck,

Wijk.

:1.

Luit. ynn het tO~. Regt, L.1llcicu.

(, 'aD)
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Ons begin en onze liulpc zij alleen in
uwen naam 1 Hcerc! die deu hemel cn de
aarde gemaakt hcbt, die ook onze Schepper cn Vadc .. zi jt. In U, eenige) eeuwige
en algenocgzamc God, zij ons begin I daar
wij thans, voor de c!,!rstcmaal, in dit heiligdom aanbiddend voor uw aangezist staan .
Zegen I 0 Alzcgcnaar! onzen ingang in dit
huis, dat wij thans plcgtig aan uwen dienst
en uwe vereering heiligen. Verhoor de Gc
heden en smeekingen die wij heden, en
telkens, in dezen tempel tot U opzenden,
Laten U de offeranden \Can onzen lof en
van onze dankërkentcnis welgevallig zijn, in
CI,t'Îsp

On s
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Christus Jezus, uwen grooten ZOOll . Zegen
uw woord I het Evangelie van Christus, dal
aan deze plaats gesproken en gehoord zal
worden, tot bekeering en zalighcÎcl van meuschen. Verleen ons I ter onzer hekwaammaking, uwen heiligenden en in alle waarllcid
leidenden Gce.st ; dat die den dienaar des
wool'ds heziclc tot krac11tig spreken, tot
vurig bidden 1 en de harten der hoorders
ontvlammc I tot hcmelschc gezindheid !
En zoo zij dit Bedehuis toegewijd aan U,
den Vader, den Zoon en den Heiligen
Gce~t, welken eii eer CII heerlijkheid lul
in aUe eeuwigheid! Amen.

410 sltmm6U tob Godvcl'hetl'Ujkentl Gezang

Fs. &4 ' ..

Hoog- cn veelg.et~ Christelijke Toehoorders I Leden der Gemeeute. allen die van
elders .gelomcm zijt., om. he(len
aau onze godsdienstige blijdschap deel te
nabij

Of' Y3U

nemen, U allen, diê den Vader aanbidt,
cu uwe .knÎ!.->ëa ,buigt in dort naam van Jezus,
U allen zij genade ~ vrode en barr,nhal'lig..
Jleid, va.n God den Vatler , dool' onzen neer
Jezus Chrishls ! Amen,
De-

Deze Tempel I binnen' \velks muren ·wij
voor de eerste maal godsdienstig vergaderen,
was eertijds toegewijd rum. de hcrinneling
van cene gebeurtenis I die -liet beginsel was
der ontwikk eling van dat .groote plan, het
welk ûe Eeuwige onh,·orpCJl ha.d t tot redding
en zaliglleid. vau hel gev.allcn en schuldig
):nenschdolll. Een der verhevenste tl'oongccs~
ten, ecn Vorst van het Engelendom, Gabriet,
werd van Cod gezonden, om aan de reinste
der Israclitische maagJ.cn, aan de gezegendste onder de "Touwen, aan Maria aantek(mdigen I «at. ?ij tot moeder Loowmd was,
vun den oulings beloofden. grooton , goddelijken, 'Vercldvcdosser. Del" herinncring van
deze zalige, uit den hemel neder ge'.r.ondcnc
hoodschap, waren deze Kerkgewc1ven eertijds toegewijd. Rec,Js voor ccu,wen wecrgalmM
den dezch'en van lof co dankliedercn, welke
vrome maagdelijke Koren den Allcl'hoog M
sten toezongen. nit huis werd woest gelaten,
en 7.oude. eindelijk, in pui.1lhoopen zamCll
gestólt zijn, wanneer het niet door de
mildadige hand van onzen geliefden en gCM
eerbiedi.gden Koning, aan eene gellede vcr~
woesting ontl'ukt, op nieuw ingcrigt eu tot
eene plaats onzOI' eenvoudige gousvcreering Cll 1<~stellld "as.
Zoo ziet gij 1 mijne Pro-

,

j

Vcreenigen en. vèt;he.1fen. wij om:e harten
"i~

,
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testantsche medechristenen.! uwen wcn,sch
vervuld; in uwe behoefte is voorzien: zondel'
opoffel'ingen van uwe zijde I ziet gij u in
hel bezit gesteld van cen huis der zamenkornstc tot uwe openbare en gemeenschappelijke godsdienstoefeningen. Hier zal u hel
woord van God. het Evan gelie van Jezus
Christus, den gchuistcn~ worden verkondigd,
den weg der zaligheid worden aangewezen. dc
waarheid iJl haal' weldadig licht, de deugd in
Il:ll'c Leminnenswaardigheid en zalige gevolgen worden ,'oorgesteld. Hier kont gij.
vooltaan, vrij en ongestoord, gcbeden, smeekiugcn en dankzeggingen opzenden lot den
Vadel', die in de hemelen is. Hiel' kunt
,gij, vCl'ccnigd met uwe medechristenen, uwe
harten ontboezemen in bl ijde lofzangen, tCl'
ved,cedijking van God, uw en Schepper eH
Heel", en van J, C. den gezegenden VerIo~.
.ser, En dezc lofr.angen zullen nu ook in
licflijkhci<l \\ inncJl, dool' de welluidende
t00l1en van een Ol'gel, waarmede de:r.c
Tcmpel vCl'sierd is. Ook dit Speeltuig zij
in dit UHr plegtig toegewij d aan de lofzangen , '3 11 J ehO\tl, in de zalen van Sion!
'\Vcloan, geliefde Medechristenen J gij besefl
en gevoelt met mij tic waarde del' godsdien.
~li g{' \ oOl'l'egtcu, die ons geschonkcfll zijn .
"Oll1t)

koJiit, paren wij onze slcmmCll mct de
toonCIl Vlm hc.t w~luidelld Ol'gel) ln het I
zingen van een lied, tot gehruik bij deze

plegtigl,eicl vcn'aardigd,
_,.. _,_ ,_ .... _ ....__

. ..........._ , .. '''''",.. _ .....
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TEKST. PSAL~,I 84, vers 2. a I 4, 5.
lIoe liefdijk zijn uwe woningen, a
)1 Hoerc dcr Heerscharen.!
.Mijnc ziel is he)' geerig en hezwijkt ook \'rUl verlaugcn naar
)} de voorhoven des Heeren: Inijn hart en
mijn vleesch rocpen uit tot den levendigen
»God. Zelfs vindt de mus t!h een huis I
en de zwaluw eon nest voor haar, daar» ze hare jongen legt bij uwe altaren} I1een~
<lel' Heerschoren, mijn Koning cn mijn God!
I)

)1

)f

)1

_
I)

»)

,

\Vclgclukzalig: zijnze, die in uw Jwis
wonen: zij prijzen u gestadigJijk, SeJa!

..

_~

.. .
,

, " ~.,,'----""'"

,'._-_ ,
......

,
Hoog- en veelgeëerde en in den Hccra.
hartelijk geliefde Toehoorders, welken wij
lochiddcn, dat eene heilige zucht tot vcr~
ecring en aanbidding van God, in geest
en in waarheid, uwe harten vervullen mo~
ge I en dat de eerstelingen van onze statige
God.sdienstoefening, in dit plegtig uur, ecnen
.zegen te weeg hrengen en achterlatcn 1 tot
heil uwer onsterfelijke zielen, en Code toÎ
heerliJkheid! Amen.
.
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Doe vool'gcJezene woorden hOOl'cn \'fij til!
den mond "tm D[l~jd,eellen Vorst, op H:raëls I"ijkstroon gezeten. De God';-cl'cercnde Kö/1

uing dl'ukt daarin ûjn verlangen uit I 01n
God in zijnen Tempel te verlleerlijken. )J Hoc
liefelijk zijn nwe woningen. zingt hij I Û

Jehova, 'VcrcldbeheerscllCl'! Hoe hijgt mij.
ne ziel naar uwe voorhoven. û Heer! mijn
geest en mijn Jigchaam zingen lof den levcndigen Cod." Niet de pracht en uilwendige luister van het TeroPèlgebouw' waren het I welke de vrome dichter, zoo vurig wcnschlC' te nen j want het huis, hetwelk Dayid, op den berg SioH J ter bew._.rins der Arke nps verhonds cn lol cIc
Godsdienstige vergadering, had laten bOIl weil, muntte geenszins uit l in kostbaorheid
en pl'acllt. Neen, daarolll alleen WCJlschten de vrome Jsraditen zoo zeer dc God .'i ~

diensten van Sion bij te wonen, omdat iu
liet gcJu!clc land, ja op de gansche aarde,
dit de cenigste plaats was, waar de ware
God werd aangebeden, en om dat zij daar,
slechts driemaal des jaars, op de hooge
feesten I God Dlet zijne gemeente kondch.
verceren. Het zelcL:amc der openbare Godsdien st oefeningen , in di'ên tijd, maakte dezelve :l00 dierhaar in hunne oogen, dat zij
dik-

•

dikm.!lals smachtcrlen van vedangen I n~ar
die geheiligde woning in Sion, I) (jcqk de
'Vogel met snelle t'Iugt zijn nest zoekt,
gelijk de 7,walllw vol J>egccrtc is in haar
klein JlUi s • .om tot hare jongen te komen \
:00 spoedeik benen tot uwen altaar 1 Je ..
ltOVIl! \Vcrcldbehcerscher, mijn Koning ei!
mijn God! Ja, we1geluhalig zijmc die in
uw huis wonen, en u gestadig prijzen!
Edel verlangen, dat lsraels Koning Cn
volk bezielde! 'Verlangen, niet onwaal.dig,
ja, hoogst betamelijk voor het hart v:tn Christenen; verlangen _ dat zoo schoon ' strookt
met de voortreffelijke natuur en de hooge...
re behocftenvnn onze l'crlelijkcn geest..
Dil, trouwens, is onzc Sl'ootsche bestemming,
God teverhc:edijken j dit de grootste })ehoeftc;
die wij gevoelen kunnen, bellOefiê arm God.
Hoe dieper, hoe levendiger dat geyoel iU dus'
hart is, des te sterker en heiliger zal m,s rel'J
langen zijn, naar dieplaatsen, welke uan de "Cl'"
eering en aanbidding van God zijn toegewijd,
Christenen, Medevereetders van God en
Tan zijnen Zoon! van den beginne aan, dat
zich cenè gemeente del' evangelische helijdenis hiel' ter stede l'ormde, was het Ons een.
pa.rig verlangen, een eigen en geschikt Bedc~
huis te bezitten , ler openbare en gemeen.;.B 2
. .scJwp ~
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$chappclijke Godsvcl'ccring. Dat verlangen
is, door de milde gunst van onzen YerCCI'"
den Koning I op de anngenaamste en mcest~
voldoende wijze bevredigd. Wlï staan in
de voorhoven des Heeren, voor de eerste.

w

maal, aan deze geheiligde plaats, voor ~iin
aangezigt. Reeds hebben wij aangebed.en,
reeds weergalmden deze gcweh'cn van onze
lofzangen j cn zoo heb ik dan nu ook.
1'001' de eCl'stcm3al, dit gestoelte beklommen, om het woord van God tot u te

spreken,

Aandoenlijk oogenblik!

Sedert

ruim 40 jaren betrad ik 1 onwaardige! delt
predikstoel, maar nimmer met dieper gevoel van mijne onwaardigheid cn onbekwaamheid. Hoezeel' wcnschtc ik mij tllilllS
welbespraakte lippen en de gaven eens
vaardigen I'ctlena:u's, niet om te schittCl'CJI,
maar om, IJij deze gelegenheid, met krocht
en nadruk le spreken, om eellen blijyendcll
indruk te maken op hel gemoed mijner hoor~
dcrs; niet met mijne krachten raadll}egende maar met mijnen goeden wil. Bij welk
onderwel'p zoude ik uwe aandacht gepastel'
I..unnen hepalcn, dan Lii des God\'ruchtigel~
Konings verlangen naar 's lleeren voorhoven,
nnar openbare en plegtige Godsvereering,
uitgedrukt in on.zen tekst? Slechts hCl'innefi ll-

ringen, 'V. H. aan het edele en betamende, aan
lIet noodzakelijke, aan hel heihame en '1.1001'deelige van dit verlangen, 'lullen de hoofd
7.akcn zijn van llctgene ik, bij deze tempe10pening, te zeggen had aan de Gemeente.
En Gij 0, Algenoegzamc! zegen deze zwakke pogingen van uwen onwaal'digen dienstknecht. Zegen onze eersle overdenking, op
dat een heilig verlangen naar uwe voorhoven, lust tot uwen dienst en uwe vereering in onze harten ontwaken, cn daarin
beslcndig: hlijven, tot dat uwe stem ons roept om
integaan in uwe eeuwige woningen. Amen!
(I.). Edel is ll(~t verlangen naai' de voorhal en des lleeren. naar openbure, plegtige, gemeenschappelijke Cod:svcl'cering i llet ontspringt uil een gevoel van onze waardigJH:!id :115 Jllenschcn, van den adeldom onzer lliltuul'vaJl oflzcvcrhevene beslemming. Wij zijn
nict slechts de voorlreffelijkste. schepselen dezer aarde, niet slechts hcercn der zigtbal'o
natuur, die geboren worden, om een tiid
lang des le\'ensvreugden te genieten., en
dan, met al hetgene ons omringt, henen te
zinken in de armen der vergankelijkhcid en
des doods. Neen! wij zijn mecr dan wij
I>chijncn, wij zijn Gods beelddragers op
drdc, geschapen naar de gelijkenis van den

,
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gl'Qolen en nl!ccn eeuwigen 'Vcl'eldgcc;;t, di~
de Vadcl' i;:; "an onzen gee~ t, dat voortreffelijke. met de hccl'lijkste vermogens toegeru ste wezen, h et weU: zich de cnzigtbttre godheid d en ken. gcmeerucllap met haar oefenen 1 haar verceren en aanbidden kan. Kali,
er dus cellO edeler aanducning voor onzen
l'edclijkcll geest zijn. dan 11et verlangen
llaar God? en waar kan dat '\"crluogcn meer

~d

zijner handen, zwakke 1 Lehoeftige 1 in
:llle opzigten van hem afll<lukdijke w~zcns,
l)Jilar tevens kindcrcn van clen Alvader, onderdanen van dien grooten, Qnuitsprekelijk
heerlijken Opperlleer. Betaamt het kinderen
nict. tot de woning van den !:)'clicfdcn ,'ader te nad~'en? smakenzc hiet de strcclUlltl..,
ste genoegens in zijne Hahijheicl? beijveren
zij zich niot.. om hem hlijken van h oog:ach ting van eerbied en liefd e te geven ? Is
h et nict betamcnd, \'001' r egtgeaarde ondcl'danen, den Koning te ceren! hem bij elke
gepaste gelegenheid, de eerbiedigste hulde 10.
b ewijzen, dankend zijnen tl'OO l) te lladcl'en,
wanneer van denzelven gunsten ncdcrvloeideu,
or sUtcckcnd. wanneer hehvcficn en 1l0odIJIlJ
.h en dl'ukLcn? Zij n wij nu kinderen vQ,n (.liou,

opgewekt, aangekweekt en gevoed worden l
Jan in (lil~~ lille, aandoenlijke, dcr Godsverecring gewijde plaatsen I w:Jar de ziel des aaubiddcndcJl, op vleugelen vau heilige aandacht,

zich vCl'heft tot voor dm troon des ccuwigeu
en du,a ût:h vcrecnigt met die geesten "au
cene verhevener orde, die God verheel'lijken
in zijnen tempel, dag en uncht?
h.) En is llet niet ook hoogst betamelijk, dit
verlangen naar de yoOdlOven des l1ecrcD ,
naar plegtige Godsverècl'ing, in \'crccu iging
Inet anderen, die onze natuurgenooten zijn?
,"Vie is God, en wic ::eijrt wij? God is de
Almagtige, de Hoogstverhevene, de Algcnocg_
zame, de Volzaligc. Dat is hij YOOr ons,
zoo als voor de tallooze millioenen wezens

die zich iu zijne onmetelijke scJwpping I
in de hemel en . op duizend wereldbollen f
hevinden. Wie zzïn wij'P 'Wij zijn IICt maak .
,el

-,

~llie\'ende n

Vader I (Ue bo\'en de stCl'fUfl
woont, onderdanen "ar1 den Heel' dcl' Hec·
ren, van den Koning der Koningen, O! \\lat
kan ons dan meer betamen, dan een gezot
yerlangen naar de \'oorhoven des He~l'cJl i"
Die bcheiligdc oorden ziju ons eert hui~' Gods,
eelle poorte des Hemels. Zoo I'igttc de aarlsvadcl'
cellen altaar op, en riep den naam des H cc ~
l'en aan Î zoo verordende Mozes in lsracl cc·
lIcn tlraagbaten tempel, en JehoY:i woonde,
tll.:;~chen de CheruL im ; 7.00 lJOuwdtl DavÎtl
B

~
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den HCCI'(t een hui" te Sion, en SaIOIll9,
stichUe dien prachtvoUcn tempel, die cen
\VOJHJCI' dCI' WCI'Ch! was.
Dezen) eenmaal
verwoesten maal' naderhand llerstelden tem_
pel~ betraden, in de volheid des tijds, de voeten van Jezus, deu groolsten Codsvereerder
dien de were1d immer zag; in dezen tempel leerde hij; daar vloeide hemelsche waarheid van zijne lippen; in dezen tempel Lad
hij lot zijnen Vader; voor dezen tempel ijverde Jlij, toen dC'..:eJve op de onverantwoordc1ijkslC wi;ze ontheiligd was . En nu, wat
de godvruchtige aurtsvaders befaümJc, wnt:
hlozcs en ISl'aels vrome Koningen op zoo
hoogen prijs stelden, wat Jezus dOOf' zijn
eigen voorbeeld en geell'ag zoo zeer cerde,
zoude dat niet VOor ons, CL.ristenen, hoogsthetamend zijn? bet verhngen flümclijk naar
de voorl/oven des Heeren ..
. c.) En wie zou,de kunnen l\.... ijfelen aan de
noodzakelijkheid van zulk een verlangen? Hoe,
dat gene) wat onzen Geest veredelt, ons
nader tot de Godheid hrengt, aan onze verhevene bestem ming beantwoordt I
wat de
doorluchtigste Godsvereerders zoo hoog achteden, dat zoude niet noodzakelijk, dat
zoude geen pligt zijn voor den Clll'isten? Op
de ganschc aarde, ondel' alle vol1;,en, is geen

God.

Codsdienst, zonder openhare openhare Gods..
vereering, zonder daarmede verbondene plegtige gebruiken; niemand, zelfs niet de Koning, niet de armste des ..olks, onttrekt
zich aan den pligt der aanbidding, Hoe?
onder Christenen, onder die volken I welke zich beroemen de verlichtsten te zijn, kan
DIen de verachting van den openbaren Godsdienst., en deszelfs vcrwaal'looûng! als eene
geheel onverschillige, zaak beschouwen? onder Christenen kan men menschen vinden,
welke zich cr iets op laten voorslaan! niet
te doen 1.00 als miHioenen van hunne natuurgenoolcn? lIoe? is dan onze Godsdienst miuJl'l' hi'ilig, dan de Codsdienst van hnr'hnar'!iche natien? zijn onze Kerkgehouwen I/lin_
der geschikt 0111 verhevcne gevoelens te ver_
wekken! dan de tempels del' onchl'islene~l
De Turk viert zijnen Feestdag, de Jood
den Sabbath, de ChristeIl herdenkt, op d":l~
Zondag, Jezus opstanding, eene geheu,tcuis,
waardoor de hemclsche oOI'sprong van zijnen
Godsdienst zoo heerlijk hevesLigd is J en Je
Christenen zoude gecne vCJ'Pligting hcbben,
dien dag van groote herïnnering godsdienfitig te heiligen? Laten On:.e tempels cn
bedehuizen gesloten worden, laat de Zoudag, en de openlijke Godsvereeriuf) van de
n5
aar-
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:liu'de veI'dwijncn, en wij zu llen , l)innen wei ~
nig j<.ll'Cll, de verwildering del' Volken beleven, DooI' zOl'gen des levens tel' nederge.
drukt, daal' hebzucJlt onopJloudelijk voortgezweept tot den arbeid, zal de mensch zelden
een oogenblik vinden, dat hern aan zijne
hoogere bestemming ernstig doet denken ;
uiets is er meel', dat hem dringt en aan~
spoort. VOor zich zelfs en voor b et doel zij ~
nel' onsterfelijkheid te leven. IIij zal, uit
liefde tot God I noch SToot en edelmoedig,
noch, uit vrees voor den 'vc1'gelder regh'llardig handelen j dC'.lc wèrehl :tal zijn God} hevredigde eigcnbaat zijnen hemel '.djn , û Wien
zijn eigen geluk en dat uer menschheid tcr
harte gllnt, die zal moeten toestemJnen, daL
JJct tcn uiterste noodzakelijk is I het vcrlangen naar de :VQorlloven des Heeren, steeds
levend ig in zijn 11<11't te bewm'en, I::o dit
brengt mi j nu tot de laatste herinnering.
heh'ckkelijk het heilzame en voordcelige van
zulk een verla,ngen,
J

d,) Welgelukzalig zzj'n:e die in uw hui:.
wonen· en. u, gestadig pnÏ':.en, Het \'erl;mgen om tot Goct te na (leren , in den heru
gewijden Lempel, om voor het a::msezigt des
A11erhoog~len, des Allerheiligsten , des Oo~
einctisen, in de gemeente op aarde J ZQO ;t1 ~
!lat

•
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.bt, in de htlOgorp gewesten lies liclJ!~, de
onalgebrpkcne h<!zighciçl is van h et Engden~
dom cu van de scbaren der gezaligden, moet
dat niet <ie heilzaamste aandoeniugen in
OIlS gemoed doch ontstl1an? aandoeningen
\'lln diepe ootmoedigheid, van
heilige bewondenJlg; van innige liefde en dankbaarlleid jegens den grootcn en Lcel'lijken God,
\\'annecl: wij dns Lart voor helD kunncn
uitstorten in geheden, sDleckingen en c.l:mk ..
teggingcn; w,lOnecr wij, met kindcl'lijkc "rij,.
Uloedigbeid. onze nooden en behoeften, aU~s
wa l ons op het bal't ligt, k unnen voordragen
aun den allie\'cnden Vader, in lJCt verll'OU~
wen \'rUl gen:Hlige veJ'hóorjl1g, gevnp lnJl 'i\ij
dan niet onzc allezinsehe aflHlokelîjkLcid van
den hoogen lJé.sticnl cr van ons lot? gCJvoclen 'wij dan niet levcndig I (rat wil' lIlf!n..schelJ
niets, dat God al{ej' is? en welk gc~·ot::! kan
heilzamer zijn voor ons hart dan dil? Of,
wanneer wij in des IIeeren heiligdolb opko
men, met weemoedig Lerouw ovel' onze zon~
den en onzen zondigen aard, met schuIUbe·
1ijdcnis, met besef van onze strafwaardigheid
voor den heiligen en reglvaaTdigen, en dnn
van verre staande, op onze horst slaan, en
Olet den blik naar den hemel gerigt, oot,lnoedvol smeeken: 0 God! wees mij ZOf/).
daar

,
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daar genrulig/ vVanueer ons dan God zelt

tIeeren als heilzaam regtvaardigen.
c.) En, hoe groot zijn . de voordeelen, die
wij ons daarvan durven beloven? Het ge~
7.ette en aanJachtige bijwonen van doelma~
tige godsdièDsloefQningen veredelt ons gemoed, vervult ons bart met diepen eerbied
jegens God, trekt ons meer hemelwaarts I
ontwent ons ·" au overdrevene aardschgezind.
!leid, en l cert ons voor de eeuwigheid Ic·
veo, Hier booren wij liet woord der eeuwige waarheid, dat onze zielen behouden
kan, h et woord van God, dat leventlig en
krachtig is j het Evangelie van Christus den
gekruisteu, dat ecue kracht Gods is tot zal igheid . een en iege lijk die gelooft. Hicl' Ollt\"a ngcn wij nuttig ontler..."i js, tot \\ ijze l'(!geling va.n Onze gezindheid cn van ons gedrag i heiIzamen raad, hemoediging en troo!.l.
JlV/ï worden gewaarschuwd, afgesc hrikt,
van llCl vCl'dcrvend kwaad der zouJ(" qpgewekt lot hekeerin g I opg.e spoord tot warc
deugd, lot Gods cn menschenliefde. Hici'
wordt zaad gestrooid, dot reeds llicl' heneden de edelste vruchlen voortbrengt, vruch·
ten, die h eerlijk ri jp en \"001' de eeuwighe id.
Menig een, ja duizenden cn milliocnen wel"·
den hier voor God, voor Jezus, voor het
rijk van wa8.rh~id en d eugd gewo nnen t en
.staan

doot' d en mond van zijnen eigenen zoon , laat
toeroepen: Zoon! ='lït welgemoed, uwe ::onden zijn u. vergeVe7~I' wanneer wij dan geregt.vaardigd afgaan, vervuld met het edel
voornemen, om in het toekomende, voor Go4
en onzen pligl tI) leven I en dat hesluit ook
werkelijk ten uitvoer brengen, is dan niet
ons ndangcn naar de voorhoven des Heeren van de heilzaamste gevo1gen? En, eindelijk I wanneer wij in deze voorhoven des
Overaltegcnwoordigen zamcnkomen, staan
wij dan niet daar I als medelede n van een
cenig groot huisgezin, als kinderen des
eeuwigen Vaders? Herinnert ons dat niet
nadrukkelijk aan onze oorspronk elijke gelijk.
heid. VOOI' God, bij ",ien geen aanûen JC$
persoons is I die ons allcn lief hecft, wcl.
doet en zegent, en in J ezus, zijncn zoon,
onzen eerstgeboren broeder, zaligen wil r
moet die gedachten ons niet veITuIlen mel
dc teedel'ste aandoeningen van menschliel'enheid, vredesgezindheid en verdraagzaamheid,
ook jegen s di e kinderen \'au d en hemelscht:11
Vader die t in wijze van Godsnrecring en
belijdenis, van ons vel'schillen? E dele, heilige,
Godebehagelijke gevoelens, voorzeker ~ die
ons het verlangen naar de voorho\'cn d011
llc'c-

,
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staan thans vOOr den troon en zegenen
de ~a1igo uren 1 die zij Jo de VOOrJlO_
"'fen ' des Heeren doorhragten. Nog nooit
heen zioh iemand op zijn sterfbed heklaagd I te vee! prijs te hebben gesteld
op den opcübarcn Godsdienst 1 maar menig een beeft het. in de bange uren
des doods, moeten betreuren I dien nracltt
en

vCI"waarloosd te hebben.

En 1:00 meen ik U, geëerde Toehoorders !
genoegzaam overtuigd te hebben, boe liefelijk
de woningen des Heeren der heerscharen t.ijnj
lJoe edel, 'hetaniend en noodzakelijk, hoc' heil..;.
%3nnl en voordeclig het verlangen is naar de

\'oorhovcn ties

IIe(~ron .

'

Het iS une, VOor mijn hart aangename, onderstelling, dat <lllcn tot ,,'elke ik ' bcdeh de
eer heb te sPI'Ckcn 1 met dit verlangen zulJeu
hezield zijn j en zoo ik mij bedroog I zoo er
een oenige wal'e wien dit edel verlangen nog
vl'eemd is, voor dien is het mijne bede tot
God, dat hetzelye nu, hij deze plegtigc tempel-opening, voor dè eerstemaal, in zijn IUlrt
0I1twake en hestendig zij!

Bij U .. Uen echter, geliefde Broeders cu
Zusters! die tot deze gemeente behooren, Yeronderstel ik, dat uwe harten zullen doordl'ongen zijn van danJ.gevoel aan den hoogen
God
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tiu(l, di,e , in -den wcg aijne!' voorzienigheid,
het hart vrln onzeru.geëerLicdigden 'Koning bewogen heefh, OJ:Q I in de dringende bóhoeflh
(lezer gemeente te "Voorzien, en dm te ve~
blijden lDet .een hedehuis, dat bcant.woord
aan de ",.. ,aardigheid. van onzen ·sehoonen
Oodsdienst. En, hoc Jmnt gij uwe dankhaal'heid zigtbaal"der aan den dag leggen,
d-all, door naarstig- gebruik te maken van
het U geschonken vool"ragt, dool' U steeds
le verblijden in die genen, die Lot U zeg"gen: lVi; ZullC1l iJl, het ?tuis des Haenm
gaan en aanbidden; en dan ook cr nanr te
staan, dat llwe aanbidding in geest cn in
waarheid ·"ij. Dit ~,jj IlCden het plcgtig }JCsluit van eIk uwcr: ik en mijn 'mis wij zul,.
hm den -Heer dienen; en d.an zij het ooumaul
uw ,'oorregt , dat el' va.n U gezegd ,t arde:
Deze en die is aldaar b-reuoren, en, de , Allcr~
hoogUe zelvè -:'fllze bevlJStig61l.'
Naast deze d+lnkcrkentcnis (lan God, aáll
wien zijn wij .pligtmatiger den opreglSleu ' e'n
hortelijksten dnnk verschuldigd, ,dan -rl.:m ûj-11e Majesteit, onzen inniggcliemen Koning!'
Aangenaam en hoogstvereerend voor de gt'~
meeuw, het heugelijkst oogenbJik mijnes Je"ens, zoude het ·vool· mij geweest ~iin. indien
de geliefde Vorst, den luister van deze plcgti-

-
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lige kerkopening , door deszelfs llOoge lègeliwoardigheid, had kunnen vergrooten, Dari
Jlt!L deeel aan Z. M. leed 1 aan het uitgedrukte vcrlangen der gemeente niet te hcJ,ben kunnen \'oldoen. Het smert de gemeente, het smcrt mij in 't bijzonder, deze hoo ..
ge eer te moeten ontbeeren. In het land
zijner doorluchtige voorvaderen geboren, en
door dcn zaligen Willem den vijfden, \'001'
bijna 40 Jaren. aangesteld tot GodsdienstJeel'aar bij ecu Regiment mijner landgenoolen, dat met den naam prijkte: Eifpn'lIs
van Orallje, thans mijncn Heer en Koning,
had ik gaarne, eenmaal, voor den mij dierbaren Vorst een erkentelijk woord gespl'oken
cn eene traan van oimkhaarhcid geslol't tegen over het Koninklijk ge:;loclte. Het smert
mij, dit nieL te kunnen doen; dan, het is
VOOl' mij, het is voor de gemeente, celle
vCI-troostendc schadeloosstelling thans tot des
Konings Vertegenwoordiger, het woord te
kunnen Toeren, tot den dappercn, kloekmoedigen held, die aan de spits van Nederlands heJdenstoct zoo gelukkig streed, zoo
roemrijk «eelde, in de overwinning I van
den geduchten vijand des Vaderlands. Dit
zwakke takje in den wclverdienden lauwer_
krans van uwe Excellentie vlechtcndè. hid
ik
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ik tiaar, uit ' naam dezer Gemeente1,
,Ie lolk te willen zijn van de innige dank<.
hare gevoelens, die thans ons allen bezielen,
jegens onzen weldadigen Vorst. en , '001' zijnen troon te betuigen, dal het ruijuc vurige hede is: leve de Koning! leve en bloei.;
je zijn huis, lol heil en zegen van NederlaJHll
Lung le\'e uwe Excellentie! onder bet geool der
wenschelijksle zegeningen, als een blijde ge- {uigen Hifi den luister des Nederlanrlschen
lroons, en als deszelfs dappersteVenlediger. (.)
Het hetaamt mij. insgelijks, in d it plegtig
llur, de eerhiedigste hulde aantehicdcn aan
(len eersten Magistraat van dit Gewest. -!lel is der Gemeente" het is mij , een Mildoenlijk bewijs der helangstcijiug van nwu
]~xcenent i e, in het
, welzijn dezel' ontluikeJl.,
.:te Christengemeente, dat het haal' he,
Juwgde deze onze' plcgtigo hiiccnkom.~t
11are tegenwoordigheid te vereeren. De Al...
lerhoogste vel·blijlle uwe Exeell. steeds met,
2:îj~e beste zegeningen., en doe haar hestuur
steeds uitmunten, dOOF de hevordet'ing van den ,
bloFt eo welvaart '\"an dit belangaijk Gewest.
Vervolgens wi!ndt zich mijne tHmsp.raak
tot

met

l·, Ut Luit. <rtDel'1llill, Baron ChUH die 7,. ltf. den
Kont;;; 'TertelWl'fioordigde.

,
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tot U , Hoog Ed. Gestr. :fleer Generaal \ wie
11ct oppcdJc\'cl over hét krijgswezen van d
gf'wcst is tO C\'c l'trouwd ! Uw Hoog Ed. Gest
geluk \\enschenclc mét dez,e nieuw ing!
rigte Kerk J ~vaarbii ook yoor de krijgsbE
zetting gezorgd is, hedank ik U, in naar
dcr Gemeente. voor deszelfs ycreercnde ti
gcnwoordighcid 1 en \'erhoort de Algoed

mijne bede, dan deelt uw Hoog Ed. Gcstr. 1Jl(
deszelfs aanzicnclijk geslacht, in alle d
%cgeningcn cener vcrlictlte C,h ristcliJkç God~
vt:rcc rillg.
Ook U I waardige Bevelhehber dezer aar
zienclijkc Vesting!- moet ik mijne oprcgt
dUllkcrkcntt'uis
hetulgen, VOOI' dc bcrcid\\il
,
ligheid, met i>{clkc U Hoog Ed. Gest ... f,c
troc' t teeft, 1e plcgtighcid va.n dezen, voo
onze GClDecnl~ zoo LeJaJlgrii~cn dag, luiste
hij te zetten. Geniet lang, in. uwen gewis
tigeo post, de streeJcnd~te genoegens, iu qe
uil7.igt op die hoogere eer) wel.ke bew331'/

wOl'dt voor hen die Cocl ) bet Vaderlan<
en den Vorst, getroJ,lw gediend bebhen.
W elEdele co E Cr\\:aardipe Opzieuers Jel,
Kct·k ;en del' Gemeente! op uwe Ilangcl!:ig
lPn lees ik het genoegen, waarmede gij ne·
de l~i ct

op den gcwenscl tcn uitsla g van uy.·~
pogi ngen, op uw volbragt werk. In deQ na~l()
d..

áer Gemeente zeg ik il dank voor alle de

moeiten,

welke Gij

zoo edelmoedig hebt

willen op U nemen. Het goede dat Gij
4ian dit Huis Gods, met raad cn, daacl gel.
daan hebt, worde U rijkelijk vergolden, met
die gocdereh 1 welke nederdalen lIit de
eeuwige wouingen des lic l~ts ! Dan, zeker,
sloeit een beilige ij"cl' in uwen JJoczcru,
om, V<lll uwe zijde, aan het 'Vcl'heven doel
dezer lCI:lpclstichl.ÎDS le heanlwoonled, en
gij zijt waardige yoorgangel'5 eh vool'beeldèll
in de Godsdienstoefening I voor de Gemccnle.
Und nun aucl.! noetl ein \Vc.ll'l 7.h eucb
gelichte, mir scl1àlzbarc lcutschc t.licder djc~
.!Ier 'Gemeine, ei"l "'orl lic1J1'cidJCI' èrinncrunS'. Es that mil' leid ~ dnss iel, in dieser
~cycl'liehen Stunde, nicht au:> dcrF(illoml!ines
HCl'zens, in der Sprachc lIJ1Sers chcJl)aligcn
Yatcrlandcs, zu euch l'cden konnte. ALen
iIn Gcist omfasste icli auch cuch, unJ. Sc·
wis ihr VC1'stUlId.ct yiel 'ton dem ~ was ich
von des \VclLLehcl'schers liéblichcn. \Voh.
hungen , "om verlangen, und sehnen naclt
den Vorbofcn des Hernn, voni edlcn. pfliehtmGossigen, wolhthütigen UDd heilsanieu die~ell: religiosen: verlangensges:lgt hahc. Urn cure
Andacht nicht zu crrnudcn, Ilabe jch nur
eine hitte an euch, euch lUit unicm GlalU
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hens-genossen fremder, aber der Unsrigen
so nahe verwandten Sprache zu vergnugen
i,n frohem, dem Wel~eherscber geweit,etem
Dank'geftihl, im verlangen, in frommer
sehnsucht nach den W ohnungen, nach den
Vorhöfen des Herrn.Bisher. konntet ihr:
nur mangelhaft dieses Ve.rtangen, hefrieQi.
g'en, oder das unanständige unsers, his'
llerigen Versammlungsorts ' sehreekte euch
, ab. DeB). leztern ist nun " wie ibÎ' seht ab. geholfen, nnd in Hinsieht aufs erste. bin
ich bereit. öfterer, wenigstens alle 14 lage
einrnahl, Gottesdienst mit eueh zu halt'e n.
Nul' eure Tbei1namè ' alÛ demselben muss icli
mil' erbitten, nnd den Wunseh aüsserèn,
das. inr eu re Gescbäfte so ordnen llJ.öchtet,
dass ihr, und die eurige, arn tage des Herrn,
nul' eine Stunde. der öffénhichen ' GottesTerehrung widrnen ' könntest! 80 scy. au eb
euca diese heilige 8tätte ehrwürdig, der Gegenstand eurer ' frommen Sehnsucht, del'
Ort, , wo eure Seele sieh freuet, in dem leT)endigen Gott, dass isl die einzigwahre heständige" unzevstörbare Freude, wenn alles hinsc ' windet, elltzinkt und zertrümmert. ''\lenn
Himmel und Er,de vel'gehen" uncl für auch
vergeht gewis die Erde ', w:enn eure Tode.,
~tunde Schlögt; deun wird des Hernn W'o rt
nicht

-,

"icbt, 'l'erg'ehett I das Worf witd"euer 'Trost
seyn, in d~r ~ntsc~eldend~ten Stunde eure;
Eraenleben,s , wenn es euch frende war, es
in diesen Vorböfen ,des Herrn zu flören:
m~hr lie~t mir auf d;m ': H~rzên I das ieR
bi'c ht Sagen' mtcnte, ' nleill.e geliehten, ~per
ihr fühle ~'s selb~t, dasz' 'ieh hier abbrechen
t. '. r
müss. 'i Ik spol"cl~ ilus tot liet 'l>èsluii ' der pfigt.:
"
•
r
,<
plegingen. welke' deze dag van mij vorderèn.
:(n de eerste plaats, roelllen' wij met d~nk:'
Jlare erkenteni~ de verdiensten van den
schranderen ontwerper en qen wijzen uityoerder van h~t plan dezer, ~erkherstelling;
de namen ' PAR,~VICINI en VÁN WOENSEL zullen ons onvergetelijk zijn. , Mogt het doel,
waartoe zij dit Bedehuis poogden interigte(1 ,
ook J)un doel zijn. uitoefening van Jezus
reinen godsdienst.
'
Ook. moèt ik than~ openlijk ' llll}d,e doer;
.. an del?- ónvermoeiden ijver 'várt ' dèn kundigen bouwmeester, in. h~t bestu~en van het
getleefe ,werI!., gelîjk . ,ik , mij o,ok v~rpligt
achte, metl'o f' te veribeI.den, de gpede trouw,
'waarmede fle aannemers aan:~nlnne verbindteni's voldaan hebben.
Voor liet overige I geli~fdet gemeente! zij u
ditheilïgdqm., ran deze' ure, af: ee.rwaaftlig;
C 3
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J, eilig deze plaats der openbare aanbidding
des eeuwigen. _ Gezegend zij deze P!'edikstoel, j'an welken u Jwt Evangelie van Christus, en diell gekruist, zal worden verkondigd ! Mogt deze Kansel nimmer worden
ontwijd, dool' het voordragen van leeringen ,
strijdig flC tJl et eeuwig woord van God, Mogt
dIt woonl nimmer ledig terugkeeren, altijd
den heiizaamsten indruk maken op de
barten der menschen; mogt dit woord voor
'eIken zondaar zijn als een vuur en ilamer,
die steenrotsen verbrijzelcn j maar voor eIken wederkeercnden, lafenis, verkwikking en
troosl:; voor eIken opregten Godsvereerder ,
.. oedende en versterkende spijs ten eeuwigen
leven!
Gezegend zij deze plaats, Waar gij uwe
kinderen, door den doop, den Heere zult heiligen en aan zijne kennis en vereering toewijden, Mogten zij allen voor den il emeI geboren, opgevoed. worden cn ieven!
Gezegend de plaats, waar gij, als broeders en zusters, vereenigd door den band
des geloofs en der liefde, den dood des
IIeeren zult verkond.igen: Mogt dit H. Ávondmaal steeds zijn een gedenkmaal van Gods
en Jezus liefde, van menschen- en broeder_
liefde, en voor elk die liet waardig viert
een

voorsmaak van hemeI~reugd,,!
llU, want ik moet eindigen, heb ik
og van eenen pligt te kwijten; die
ag mij oplegt, namelijk, mijnen dank
boezemen aan u, tot welken ik ook
eraar in betrekking sta, cn die van
gekomen zijt, om den Feestdag uwer
rpsclle medechristenen ,luister ' bij
, Gevoelig over d.i t bewijs uwer ach)01' mij, wen ,eh ik,
dat ook gij Iie:lie zoo "ool'beeldlg zijt in' de uitoefean ,den openbaren godsdienst, eerlang
1 meer geschikt Bedehuis mogt kunergaderen , (-) en daarvan den ruim:vangeliezegen inoogsten.
, allen! bewoners 'dezer aanzienelijlre
ad! mij bekenden of ' onhellcnC!en, u
schoon gij eene andere belijdenis des
,in den gekruisten Ch'rlstus, toegedaan
I allen betuig ik mijnen welmcenendank voov uwe vereerende tegen 1'1'001'I. - Met u allen, als mede aanbidan den drieëenigen God, vereen ion. in den geest, als onze in
s bloed dU\1r gekochte broeders;
met
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met u allen knielen wij nooer voor heJ
huis van Jezus, van hetwelk het hloed
4 uoom de , dat uwe, onze, en der gansêll~r
werelds zonden verzoent. Met u allen hewouderen en aanhidden wij Gods eeuwige
liefde, in J. C. zijnen zoon, uwen en onzen
eenigen en algenoegzamen Zaligmaker. Dat
·wij dan in christelijke liefde Cft verdraagzaamlleid elkanderen naderen, in het uitzigt
OJl die ~J~e dagen, waarin het een kudde en ee~-h~r zijn zal; ja, in het uitzigt
op dien grooten dag der eeuwigbeid , wanneer wij , met 4e scharen der gezaligden ,
uit alle talen, volken en natien, voor den
troon zullen staan en zingen : Openb. J oau.
14 : 12. Het ,Lam dat geslagt is. is
waardig te ontvangen de kracht , en rijkdom , en wiJsheid, en sterkte , en eere,
cn lieerlitkheid en dankzegging! Amen.
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I\USTEND LEEI\AAa VÁN VOORNOEMDE GE1t'lEENTE

Bij hel nederleggert van zijrum openbaren Ellallgeliedienst
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