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De Kerk is wel eene moeder maar geene Heerscherin. De
Geestelijkheid en de vleeschelijke Kerk zegt in haar hart:
Ik ben eene moeder en meesteres, en zie geene rouwe van
mijne zonen; maar hare eigene kinderen zullen nog komen
en hare boosheid ontdekken; waardoor het onbeschroomd
voorhoofd der hoere, zoo te schande gesteld zal worden, dat
men het voor eene geregtigheid zal achten, haar te schelden.
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VOORBERIGT.
Het stukje opgesteld van den Eerz. Jacobus Klok, over de Gezangen, door mij uitgegeven en door Gods zegen aanmerkelijk
bekroond, bijna uitverkocht zijnde, kwam het mij voor, de ware
Kerk van Christus van groot belang to zijn, dat daarover opgesteld
wierd een korter stukje, meer verkrijgbaar voor alien en minder
gestaard met bewijzen, daar zulks thans onnoodig is, om dat men
in dat opzigt den leergragen en onderzoekenden lezer, telkens naar
dat kostelijk werkje verwijzen kan.
Het kon dan tevens eenigermate anders ingerigt worden, meer
geschikt om bevooroordeelden of klein wetenden, maar opregten
to overtuigen en mogt het zijn, door Gods genade ook blinden
nog to doen zien, dooven to doen hooren en stommen to doen
spreken.
Het I ste Hoofdstuk handelt over de bezwaren tegen de invoering van gezangen, en eene wederlegging van hetgeen
er door sommigen, met eenige schijn van grond, voor
gezegd wordt.
Het 2de Hoordstuk handelt over de opstellers en hun opstel,
getoetst aan hun eigen getuigenis en hunne eigene
belijdenis in hunne voorrede, en beide worden onwigtig
bevonden.
Het 3de Hoordstuk behelst de aanwijzing van eenige grove
leugens en onbetamelijke nieuwigheden, en onzekerheid
of onwaarschijnlijkheden.
De Heere doe het strekken tot zone verheerlijking, tot opbouw
zijner Kerk en Gemeente, zoo door to regtbrenging van verdwaalden, als door de toebrenging nog van velen tot die Gemeente, die
zalig zal worden.

Laat vrij de Helsche afgrond loeijen,
De booze Wolven hevig woeijen;
Bawls dienaars mogen door hun woen,
Gods trouwe dienaars siddren doen,
God zal voor zijne dienaars zorgen,
In donkre nacht en lichte morgen,
Hi/ hoort het zuchtend smeekgebed,
Van 't volk dat lust heeft in zijn wet.
Hoe droevig hoe vol treurgenot,
0 Neer! der legerscharen God,
Zijn mij die Asdods Feestgezangen
Die men in Neerlands templen hoort;
Een lokaas dat de ziel vermoordt,
Wat Christen kan daarnaar verlangen?
Mijn ziel roept uit, o Vader! Geest!
Dat leugen sterft en. waarheid leeft.
I. KOOL

EERSTE HOOFDSTUK.

Bezwaren tegen de invoering van Gezangen.
Gezangen zijn nooit in de kerk ingevoerd, dan bij verbastering
en verachtering van den kerkstaat, of bij eene meer onvolkomene
Ref ormatie.
Wij zien dit vooreerst onder het 0. T. daar geen andere gezangen erkend zijn, dan onzen bundel Psalmen, maar bij verachtering en verbastering van Kerkstaat, waren de Joden ook al gewoon,
in plaats van tot Gods eere te zingen de door zijnen Geest ingegevene Psalmen, zelve tegen zijn' wil liederen te vervaardigen,
die dezulken beter behaagden, die ketelachtig van gehoor waren
en de waarheid niet konden verdragen, gelijk die, waarvoor de
Heilige Apostel Paulus Timotheus waarschuwt, 2 Tim. 4: 3, —
Doch hun eigenwillige Godsdienst, gelijk die onder het N. V. door
onzen Heer zelve verboden is Matth. 15 : 9, kon ook onder den
ouden dag God niet behagen, die alleen naar zijn woord wil
gediend worden in Geest en in waarheid, gelijk hij Deutr. 12 : 8
en 32. zoo scherpelijraandringt: Gij en zult niet doen, den Heere
uwen God, een ieder wat in zijne oogen refit is, maar t' geen de
Heere uwe God geboden heeft, dat doet, Gij en zult daar niet
toedoen en gij zult daar niet afdoen.

Daarom liet God zoo ernstig ook door zijne Profeten in verbasterde tijden daartegen waarschuwen, gelijk b.v. Amos. 5 : 23.
Doet het getier uwer LIEDEREN van mij weg: ook en mag ik
uwer luitenspel niet hooren. Amos 8 : 10. En ik zal uwe Feesten
in rouwe, en alle UWE LIEDEREN in weeklage veranderen, en
op alle lendenen eenen zak en op alien hoofde kaalheid op brengen:
en ik zal het [land] stellen in rouwe, als er is over eenen eenigen
[zone] en deszelven einde als eenen bitteren day. En Jez. 23 : 16.
ten aanzien van Tijrus: Neemt de harpe, gaat in de stad rondom
gij vergetene hoere, speelt wel, zingt vele liedekens opdat uwer
gedacht worde. En zullen wij nu, kinderen Gods! het hoerachtige

Tijrus navolgen, of Gods uitdrukkelijk gebod verlatende, die plagen
over ons halen of vermenigvuldigen, die Amos 8 : 10 staan opgeteekend, of die Mozes uit Gods mond bedreigd heeft, op het
toe of afdoen van zijne geboden, Deutr. 12 : 8, 32.
Neen, geliefden! laat ons den Heer der heirscharen vreezen
naar Gods bevel, Jez. 8 : 11-15; dan zal Hij ons tot een Heiligdom,
onze vertroosting en beschutting, en zijne vijanden tot een steen
des aanstoots zijn, tot een strik, tot een net, ja zij zullen struikelen
en vallen, die van den Heere afwijken en tegen zijnen gezalfden
opstaan. Ziet ook Ps. 2.
Wij zien dit ten anderen ook onder het N. V., daar in de beste
tijden, en in de zuiverste kerken, nimmer de gezangen gevonden
of gedoogd zijn, gelijk ook onze vaderen zich daarvan altijd ten
uitersten afkeerig betoond, en daartegen zoo veel in hen was, door
hunne besluiten, op Gods woord en de ondervinding gegrond,
gewaakt hebben. \Maar toch waren die gezangen, of alle hoereliederen met elkaär, ten dage der Apostelen in de Gemeente des
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Heeren in gebruik? Vinden wij er melding van? 1mmers nergens!
Wel vindt men melding gemaakt, dat al vroeg die ketters, die
door onze kerk zijn verworpen, gelijk Arius, Samosatenus en de
Valentinianen in de tweede, derde en vierde eeuw, dat die ketters,
zeg ik, die nieuwigheden in het hoofd hadden, en die de Gemeente
door dwalingen hebben verdorven, zulks toen al hebben zoeken
te doen, door nieuwe menschelijke gezangen. Men zie van der
Velde, Wonderen des Allerhoogsten, p. 396. En zullen wij nu,
kinderen Gods! Gereformeerden van Nederland! tegen onze belijdenis die ketters aanhangen en navolgen? Zullen wij de besluiten
onzer vaderen, zoo wel onder het kruis als in vrijheid genomen,
onder anderen gelijk gij zien kunt pag. 17, in mijn Voorloopig
Berigt, in 1578 te Dordrecht, in 1581 te Middelburg, in 1586 te
's Gravenhage, en in 1618 en 1619 te Dordrecht, zullen wij, zeg
ik, alle die besluiten der algemeene Sijnodes onzer vaderen vertrappen en vertreden, door tegen Gods woord het getier dezer
liederen, niet van ons weg te doen? Dat zij verre van u, getrouwen
en opregten! die voor Gods woord beeft en die niet, gelijk thans
vele verbasterde naneven en ontaarde zonen van Godvreezende
voorvaderen, met Rome en Spanje, het bloed uwer vaderen
verguizen wilt en op u laden!!!
Niet alleen zijn de vroegere ketters en afwijkers van Gods
woord, geliefden! dezen weg van gezangen in te voeren, ingeslagen,
maar ook de latere. — Zoo geeft hiervan getuigenis de geleerde
Godvreezende Pettus Martijr, een der Hervormers in Italie en
naderhand in Duitschland, ten aanzien der Roomsche kerk, dat
die hierdoor koper voor goud had gekregen.
Ook was dit na de Reformatie, al spoedig weer het geval met
de Remonstranten, die in het begin der 17de eeuw zoo zeer de
kerk beroerd en geschud, en den staat aan den rand des afgronds
gebragt hadden.
Die hadden ook al weer hier en daar gezangen ingevoerd, even
als hunne voorvaders de Arianen, Samosatenianen, Valentinianen
en Roomschen, waarom onze vaderen, sessie 162 van het Dordsche
Sijnode, onder anderen gezegd hebben: „De restyan de gezangen
„zal men uit de kerken weeren, en zoo er misschien eenigen alrede
„in de kerken zijn ingevoerd, zullen die, op de gevoegelijkste wijze
nagelaten warden.Aileen de geschiedenis zou dus genoegzaam zijn, om ons de
stinkende bron te doen kennen, waaruit die zijn voortgevloeid, ons
de uitvloeisels daarvan te doen verfoeijen en verafschuwen, en ons
het woord des wijzen Konings Prov. 24 : 21 te doen hooren:
Verrrzengt u niet met degene die naar verandering staan.
Maar ik verwacht hier van de vleeschelijkgezinden en wereldwijzen, twee tegenwerpingen:
1°. Dat er Eph. 5 : 19 en Coll. 3 : 16, toch gesproken wordt,
van lo[zangen en geestelijke liedekens. Maar dezulken wil ik gevergd hebben, dat zij mij duidelijk en grondig aanwijzen, niet bij
gissen of raden, maar grondig en bondig, dat de Apostel hier
spreekt van lofzangen en liedekens buiten Gods woord: zoo niet,
dan houd ik het maar voor een bewijs, waarmede men wel kinderen, maar geene mannen vergenoegen kan, welke eersten men
misschien ook daarmede genoeg zou doen, dat er in Openbaring
staat, dat in den Hemel een nieuw lied zal gezongen worden: en
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met zulke bewijzen ad hominem, (om de menschen blind te hokken
of zelve verblind zijnde) mij niet vergenoegende, houd ik het met
onze geleerde, Godvreezende en waarlijk wijze kantteekenaars
daarvoor:
„Dat deze drie soorten van Geestelijke gezangen dienen tot een
„einde, n.l. om den Geest te vermaken. En worden van sommigen
„alzoo onderscheiden dat Psalmen allerlei Geestelijke gezangen
„zijn, die niet alleen met de stem, maar ook met snarenspel ge„oefend worden: Lofzangen, dankzeggingen tot God of lofdichten
„van Gods genade tegen ons. En geestelijke liedekens, zulke dichten
„in welke allerlei Geestelijke leeringen worden begrepen. Ziet ook
-Coloss. 3 : 16, en schijnen deze verscheidene namen, uit de ver„scheidene opschriften der Psalmen Davids genomen te zijn.”
Hiermede dan acht ik deze tegenwerping genoegzaam, voor alle
wijzen en onbevooroordeelden weerlegd en nit den weg geruimcl.
2°. Maar zullen anderen zeggen: Luther was toch ook een
man Gods, en hij heeft zelve liederen in de kerk ingevoerd. Ik
erken dit beide, wijzen deter wereld! maar heb u dit ook te zeggen,
dat Godvreezende menschen dwalen kunnen, gelijk Luther zeker
in meer dan een opzigt gedwaald heeft, in alles nog niet van het
Roomsche grondsap gezuiverd zijnde. ( gelijk blijken kan, ook onder
anderen uit zijn Consubstantiatie of des Heeren lichamelijke aanwezigheid met, in, en onder het brood en den wijn, aan 's Heeren
Heilig Avondmaal en meer andere dingen ) even zoo min als de
Engelsche kerk, schoon in den grond, (de vrije genade) met ons
vereenigd; maar dit zult gij mij ook moeten toestemmen, al die
de waarheid kent en de geschiedenis, hetgene ik in den beginne
gezegd heb, dat overal, waar de Reformatie het zuiverst is doorgebroken, de gezangen volkomen zijn afgeschaft, schoon zij ook
elders, gelijk bij ons, naderhand weer zijn ingekropen, in navolging
dier Roomsche Hoerekinderen, die als de Sireenen kunnen zingen,
en onze nieuwlichters daarin nog verre overtref fen.
Zoo toch wierden, noch bij ons, noch in Frankrijk, noch in
Geneve, gezangen geduld of gevonden, zeker ook niet in Schotland; maar in Engeland, daar nog een Bisschoppelijk bestuur bleef
en nog gedeeltelijk Roomsche ceremonien, zullen misschien ook
wel gezangen zijn gemaakt.
Maar zullen wij dan nu het kwade van die particuliere kerken
navolgen, en het goede van onze vaderen en andere Reformatoren
verlaten en verguizen, en alzoo Gods ongenoegen op ons laden?
Wie het ook doen wil, ik hoop daarvoor door Gods genade bewaard te worden voorts, en vereenig mij liever met den brief in
een ander opzigt, maar ook hierin toepasselijk geschreven, door
den grooten John Knox aan de Engelsche Bisschoppen, ten jare
1565, op last van het Nationaal Synode van Schotland dat jaar
gehouden, om hun te bidden, dat zij zacht zouden handelen met
de Predikanten hunne Broederen, omtrent de kleedingen, 't witte
overkleed en ander gewaad.
Hij schreef aldus: „Indien 't witte overkleed, de munnikskap,
„de priesterrok ( en voeg er ook bij de gezangen) zijn geweest de
„leverijen van Afgodendienaars, zelfs in der daad van Afgoderij;
„wat heeft de Prediker van Christelijke vrijheid, en de openlijke
„bestraffer van superstitie te doen met den droesem van dat Room„sche beest. Ja, hoe zoude hij niet behooren te vreezen, in zijn
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„hand of voorhoofd te nemen de gedaante en het merkteeken van
„dat hatelijke beest.
„Indien 't bevel der overheid uwe en uwer broederen conscientien
„iets verder opdringt dan zij kunnen dragen, zoo verzoeken wij
„ongeveinsdelijk dat gijl. gedenkt, dat gij genoemd zijt het licht
„der wereld en het zout der aarde. Alle die in burgerlijke autoriteit
„zijn, hebben in haar inzettingen en geboden, Gods licht niet
„schijnende voor hare oogen, maar haar genegenheden smaken
„dikwijls te veel naar de aarde en naar de wereldsche wijsheid,
„en •daarom oordeelen wij dat gij 1. u zelven vrij moediglijk client
„te stellen tegen alle magt, die het eigen zelf wil of durft verheffen
„tegen God, en tegen alle zulken die de conscientie der geloovigen
„verder belasten, dan God die door zijn eigen woord belast heeft.”
En hoe heeft de verkeerde stap van Luther gewerkt op zijne
navolgers, die nu wederom even als de meesten onder onze zoogenaamde Hervormden of Liberalen, veel digter bij den Paus van
Rome als bij Luther of Calvijn zijn? Gelijk gewoonlijk blindheid
met blindheid, zonde met zonde, afwijking met afwijking, door
Gods regtvaardig oordeel bezocht en gestraft wordt, zoo is het
ook bier gegaan met de Luthersche kerk.
Volledig ben ik met die geschiedenis niet bekend, maar dit weet
ik er wel van: Bij Luther stonden de Psalmen op den hoogsten
prijs, zoodat hij zeker zijne gezangen er op verre na niet bij
vergeleken wilde hebben, en nu is men er bij zijne navolgers zoo
als het heet, al zoo verre mede heen, dat men van de 150, voort
maar voetstoots op 125 rekent als niet geschikt voor onze tijden,
en de overige 25 nog maar zoo wat henen. Hunne, volgens hunne
meening meer Geestelijke, echter Beestelijke liederen, hebben zoo
van lieverlede Gods werk schier geheel verdreven.
0 tijden! o zeden! En staat ons dat oordeel (indien God het
niet genadiglijk verhoedde, waartoe echter de Heer op weg is,
zijne jongeren aangordende en oproepende, om te staan en te
strijden voor het geloof, eenmaal den Heiligen overgeleverd) ook
niet te wachten?!!! Gewis en ontwijfelbaar. En zijn dit, helaas! de
treurige gevolgen ,geweest, van een bundel liederen, groot of klein
weet ik niet, opgesteld door een man in wien de blijken van Gods
Geest uitblinkende waren en die gegrond waren, althans grootendeels op Gods woord; wat moeten de gevolgen dan worden voor
onze Sijnodaal Hervormde Kerk of voor wie ze ook aanhangt,
van zoo groot een bundel, waarvan de opstellers die uitblinkende
blijken missen, ja sommigen groote vijanden waren van de vrije
genadeleer, en gelijk meermalen gezegd is openbare Remonstranten,
en die grootendeels niet op de waarheid, maar op bedrog en op
leugen gegrond zijn; naar de voorzegging van den Heiligen Apostel
Petrus, 2 Petri 2 : 1. Verderfelijke ketterijen bedektelijk invoerende?
Hetwelk ik thans in het 2de hoofdstuk nader wenschte aan te
wijzen in de mogendheden des Heeren.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

De opstellers en hun opstel getoetst aan hunne eigene
betuiging en belijdenis en onwigtig bevonden.
1°. Waren in Luther de blijken van Gods Geest uitblinkende,
als die de eere Gods zocht en niet zijn eigen, zelfs met gevaar van
zijn leven, God op het hoogste verheerlijkende en den mensch op
het diepste vernederende, vervolgd omdat hij Godzaliglijk wenschte
te leven: Wij missen die blijken alle in de opstellers van onze
gezangen, of vinden in hen juist de tegenovergestelde:
a. Want vooreerst, wat Lodenstein, Sluiter of andere Godzalige mannen aangaat van vorige dagen, wier liederen men eenige
weinigen in onzen bundel heeft opgenomen, ik geloof dat men dat
alleen gedaan heeft om die mannen als een brug te doen dienen,
om die anderen zoo veel te gemakkelijker daarover, bij het yolk
ingang te doen vinden. — En wanneer men dan daarbij nog in
aanmerking neemt, dat men die liederen van Lodenstein en andere
Godzalige mannen niet heeft opgenomen, gelijk men die vindt in
hunne schriften, maar schandelijk verdraaid, verknooid en verwrongen, met grovere of geringere afwijkingen en uitlatingen;
wat kan of moet men daarvan oordeelen, indien men niet willens
blind wil zijn, en dat licht dat in ons is, in duisternis veranderen?
Of zal men gelooven, dat die verandering slechts in den vorm
bestaat, gereed gemaakt voor het kerkgebruik? Die het na onderzoek gelooven kan, ik zal hem het niet verder zoeken te beletten.
b. De Heer Rhijnvis Feith van Zwol, nu overleden, is een van
de voorname opstellers. Hij heeft naar de lijst, die mij daarvan
is ter hand gekomen, van de 192 gezangen er 35 vervaardigd.
Hij was een bekend tegenstander van de kenmerkende Gereformeerde leerstukken, zoo als zij te Dordrecht zijn vastgesteld. Van
hem berigt ons Ds. Scholte in zijn stukje over de Psalmen, dat
door hem de vernederendste oordeelvellingen over de Psalmen,
als de slotsom van het onbevooroordeeldst onderzoek worden
voorgesteld, zeggende hij: „Dat die joodsche kerkliederen van den
„ouden dag, hoe voortreffelijk ook in zich zelven echter altijd
„luttel, althans zeker geen genoegzaam voedsel aanbieden aan
„harten en verstanden, door het grooter en volmaakter licht van
„het Evangelie beschenen, dat hij, na rijp onderzoek van oordeel
„is, dat zij door eene ontijdige verwarring, voor min doordenkenden,
„der Christelijke zedeleer, werkelijk nadeel toebrengen," (zoo
denkt zeker de Paus van Rome er ook over en heeft daarom aan
zijne leken den bijbel verboden) „en over het algemeen ( met
„uitzondering van eenige meer zedelijke Psalmen), wil men niet
„louter aan klanken blijven hangen, in de kerk van het N. T., voor
„het gros van deszelfs leden niet voegen;" (zoo dachten er zeker
de vroegere en latere ketters ook over, zoo als Arius, Samosatenus,
de Valentinianen, de Roomschen, de Remonstranten enz., die
daarom alle gezangen hebben ingevoerd) „ja tegen den echten
„Geest van Jezus leer inloopen." — Zouden naar dezen grond
7

van den Heer Feith, de Lutherschen dan geen gelijk hebben, die
de Psalmen, met uitzondering van zeer weinigen, uit hun openbaar
kerkgezang hebben gebannen ? ? ?
Zijn dat blijken van Gods Geest en een daardoor waarlijk verlicht oordeel? — Was zulk een man in staat om naar de belofte
onzer verzamelaars de leerstukken die onze belijdenis kenmerken
klaar en krachtig voor te stellen? Neen 't is leugen en bedrog.
Achter onze Psalmen vindt men nog hunne berijmers J. E. Voet,
H. Ghijsen en 't genootschap: Laus Deo Salus Populo, waarom
niet achter onze gezangen? heeft men dit vergeten of schaamt men
zich hunner ? ? ?
c. De overige opstellers zijn over het algemeen minder bekend,
sommige Duitsche liederen ook overgenomen, en die nu den liberalen Geest kent van de Duitschers in 't algemeen in vorige jaren,
en den verpestten en van de waarheid afwijkenden tijdgeest onzer
dagen, wie zal dan bij die opstellers over het algemeen, de ware
wijsheid kunnen zoeken en niet de wijsheid dezer wereld, die
dwaasheid bij God is? En wie durft dan deze mannen in 't algemeen vergelijken bij eenen Luther, die zooveel blijken van Gods
Gunst en Geest had.
2°. En nu in de tweede plaats waren zijne gezangen gegrond,
althans grootendeels op Gods woord, ook dit is met onzen Bundel
( gelijk zeker thans ook niet meer de Luthersche, die al eenige
malen ververscht is) niet het geval.
De opstellers daarvan zeggen in het voorberigt: Dat zij de
leerstukken die onze belijdenis kenmerken, klaar en krachtig in
dezelve hebben willen voorstellen, en verder: Dat de oudere en
latere Kerkgeschiedenis, zoowel als de ondervinding van den tegenwoordigen tijd leeren, dat zulke liederen altijd van groote nuttigheid
geweest zijn om de zuiverheid der leer, midden in den stroom van
velerlei gevaarlijke nieuwigheden in de Gemeente te bewaren.
In beide die opzigten, worden zij voort in den beginne betrapt
als openbare leugenaars, die niet blind maar willens de Gemeente
bedrogen, en hetgeen zij wenschten, n.l. de invoering dier liederen,
met list en met geweld opgedrongen hebben.
a. Immers het kon hen niet te doen zijn ( gelijk het dan ook
niet geweest is, gelijk Klok heeft aangetoond, en ik op zijn voetspoor hier hoop aan te wijzen) om klaar en krachtig de leerstukken,
die onze belijdenis kenmerken, voor te stellen. — Ik durf hier de
grootste voorstanders van de gezangen, op hun geweten af, als
in , de tegenwoordigheid des alwetenden Gods, die harten` en nieren
beproeft, wel afvragen, of zij zelf dit in gemoede kunnen gelooven?
gelooven dat alle opstellers en verzamelaars van onze gezangen,
van harte instemden en voorstanders waren van die leerstukken,
die, en zoo als zij, in Dordrecht zijn vastgesteld in 1618 en 1619.
1°. De leer van Gods eeuwige verkiezing en verwerping, vaststellende op grond van Gods woord. 2°. Dat de Heere Jezus
geleden heeft alleen voor zijn uitverkoren yolk. 3°. Dat de mensch
van nature dood in zonden en in misdaden, ganschelijk onbekwaam
is tot eenig goed, ook tot bidden, dit laatste steunsel der eigengeregtigheid zoekende menschen. 4°. Dat hij daarom door Gods
Geest krachtdadig moet veranderd worden, door eene almagtige
kracht en onwederstaanbaar. — En eindelijk dat die uitverkorenen
8

en wedergeborenen niet kunnen afvallen of door de zonden geheel
en al verrukt worden?
En is iemand onbeschaamd genoeg om dit te bewaren, dien
vraag ik op mijn beurt; hoe konden dan zulke mannen, verzen en
gedichten opnemen van den Heer Rhijnvis Feith die een openbare
en bekende tegenstander was van die leerstukken? Of men van
dien man dan eene klare of krachtige voorstelling daarvan kon
verwachten? Een van beide zullen dan Loch leugenaars of huiche
laars moeten wezen of worden, ook in diens oogen.
b. En nu ten aanzien van het tweede 't geen zij verzekeren:
Dat de oudere en latere kerkgeschiedenis, zoowel als de andervinding van den tegenwoordigen tijd, leeren, dat zulke liederen
altijd van de grootste nuttigheid geweest zijn om de zuiverheid
der leer, midden in den stroom van velerlei gevaarlijke nieuwigheden, in de Gemeente te bewaren. Wien zouden zij dat wijs maken

en aanleunen, behalve eenvoudige, in de kerkgeschiedenis onbedrevene leeken of menschen die zoo maar alles voor goede koek
opnemen, en denken al hetgeen de Paus gezegd heeft is goed;
een blijk intusschen van de groote ongeleerdheid en onachtzaamheid onzer eeuw ook onder de zoogenaamde geleerden, of van de
Laodiceesche koelheid en laauwheid, die de Heere Jezus zegt uit
zijn' mond te zullen uitspuwen, indien zij het geweten en gezien
en daartegen niet getuigd hebben. In beide opzigten, hoe men het
ook neme, dus een groot bezwaar tegen den Geest dezer eeuwe,
gelijk de Heer Da Costa er ook veel vroeger reeds van heeft
opgemerkt en aangewezen.
Immers is het een openbare leugen, gelijk ik vroeger heb aangetoond, zoo onder het Oude als onder het N. V., dat zulke
liederen van groote nuttigheid zouden geweest zijn om de zuiverheid
der leer te bewaren: integendeel, het was altoos de dood in den
pot, het beginsel der ellenden, gelijk te zien is uit Arius Samosatenus en de Valentinianen, uit Roomschen en Remonstranten; en

Gods woord en de ondervinding leeren niet anders; want de laatste
doet ons zien dat sedert dien tijd de leer nog niet verbeterd, maar
grootelijks verergerd is, sommigen, die gezangen, althans sommigen
derzelve, al niet meer naar den zin zijnde, gelijk onder anderen
uit den Heer Dermout Hofprediker onzes Konings te zien is, en
naar de gesprekken en geschriften van anderen in deze onze
dagen te oordeelen, de meesten nog wel te ouderwetsch en te
zwaar zijnde; want alles is thans liefde en barmhartigheid, voor
hen, die liggen te ronken aan den rand des afgronds, voor de
poorten der helle.
En het eerste n.l. Gods woord roept ons toe: „Doet het getier
„uwer liederen van mij weg; ook en mag ik uw luitenspel niet
„hooren," en elders: „Ik zal uwe feesten in rouwe en al uwe liede„ren in weeklage veranderen en op alle lendenen eenen zak en op
„alien hoof de kaalheid opbrengen, en ik zal het land stellen in
„rouwe als er is over eenen eenigen zone en derzelven einde als
„een bitteren (lag.”
De Godzalige van der Velde, zegt hieromtrent pag. 396, en
och of hij door alien gelezen wierd, opdat de kinderen niet vergaten, de wonderen die de Heere hun God aan hunne vaderen,
om zijns waarachtigen dienstes wille betoond en bewezen heeft:
„De woorden van den Heer van Aldegonde, ( geheimschrijver
9

„van Willem de 1 ste, een geleerd en Godvreezend man) zijn tot
„dezen propooste; opmerkelijk in de voorreden voor zijn Psalmboek:
„De ervarentheid (zegt hij) der voorleden tijden heeft ons weer
„dan genoegzaam geleerd, hoe zorgelijk dat het zij in Godes
„Gemeente iets in te voeren, dat niet eigenlijk op de Heilige en
„alleen geloofwaardige schriften des , O. en N. Testaments gegrond
„zij.” — Dit is een geheel andere en regtstreeks overgestelde taal,
van die onzer voorredenaars voor de gezangboeken, en dat zij nu
die dezelve voorstaan opkomen en met de gezonde rede en met de
ondervinding en met Gods woord, dien leugen voor hun begunstigden klaar maken! dan zal ik zeggen: dat de waarachtige God door
Baal overwonnen is, hetwelk Loch eene onmogelijkheid in zich
behelst. En heb ik hier na getoond, hoe de opstellers en verzamelaars, voordat wij nog aan de verzameling zelve toekomen,
als openbare leugenaars betrapt en bevonden zijn, het staat dan
niet te denken, dat daar, het er beter zal uitzien en hierop gel.
lezers! moogt gij u ook wel voorbereiden, gelijk ik u thans op het
voetspoor van den Eerz. Jacobus Klok, in de mogendheden des
Heeren hoop aan te toonen. Wij zullen daarbij gedurig hunne
eigene betuiging: dat zij de leerstukken die onze belijdenis kenmerken klaar en krachtig hebben willen voorstellen, voor oogen
houden, en daaraan beoordeelen of zij gedaan hebben, hetgeen zij
daar beloven, of hebben willen doen. — Het een en ander dat kan
ik u vooraf verzekeren, zal blijken valsch te zijn en leugenachtig,
en ik hoop het u duidelijk te toonen, indien gij het licht dat in u is,
niet in duisternis verandert.
10.

Van den Drieénigen God!
In dit leerstuk is het kenmerkend onderscheid tusschen ons en
de Socinianen, Arianen, Remonstanten en andere dwaalgeesten,
( de Roomschen zijn hier nog zuiver met ons vasthoudende aan de
Niceesche en Athanaziaansche geloofsbelijdenissen, te vinden
achter onze kerkboeken) dat wij op grond van Gods woord gelooven: Dat deze drie personen, Vader, Zoon, en Heilige Geest,
de eeuwige en waarachtige God zijn, een in wezen en drie in
personen. De woorden Drieeenheid en Persoon zijn hier kenmerkende, welke woorden de vijanden die altoos heimelijk, schoon
zij het niet zeggen, een Een of een Drie-Godendom stellen, zorgvuldig ontwijken en vermijden; schoon onze formulieren die woorden gebruiken en noodzakelijk achten, gelijk te zien is: Geloofsart.
8-11 en Cath. yr. 25.
Onze gezangen nu doen even als al onze vijanden, zorgvuldig
die woorden ontwijkende en vermiidende, gelijk te zien is gez. 1, 2
en die daarover handelen. — Het kenmerkende clus van onze
belijdenis blijft hier achter en worden zij alzoo hier reeds voort
in den beginne betrapt als leugenaars, als die beloofd hadden, dat
zij juist dat zouden voorstellen, hetgeen zij hebben achtergehouden.
Zie hieromtrent J. Klok pag. 8 en voorts 12-22 en eindelijk van
25 tot 32 waar het nader duidelijk wordt aangetoond, dat onze
gezangen juist het kenmerkende van de Gereformeerde leer en
alzoo ook van Gods woord ten aanzien van Zoon en Geest en
de genadewerkingen des Heiligen Geestes het kenmerkende zeg ik,
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hetwelk zij beloofd hadden te zullen voorstellen, achterhouden,
verzwegen, ontwijken en vermijden, even als de Arianen, Socinianen, Remonstranten en diergelijke, de Roomschen hier nog beter
zijnde gedeeltelijk.
2°.
Van de Eigenschappen of volmaaktheden Gods.

Even zoo is het ook gelegen met de eigenschappen en volmaaktheden Gods, het kenmerkende dat beloofd was, is achtergehouden,
verzwegen, ontweken en vermeden.
1.) Zoo vindt men b. v., gez. 6 : 3. Gij zaagt reeds van alle
eeuwigheid; en vs. 5. Ja eeuwig blijit Gij. Dit kunnen en willen
Remonstranten en Socinianen, Turken en Joden, ook wel erkennen,
maar wanneer er voorgesteld was, dat God van eeuwigheid met
zijn wezen tot in alle eeuwigheid bestaat. zonder tijdvervolg, dan
was het gevoelen der Gereformeerden naar Gods woord uitgedrukt.
Dus onze verzamelaars zijn hier wederom of ongelukkig of leugenachtig geweest. Zie Klok, p. 9.
2.) Zoo vindt men gez. 7 :1 en 4: Overal is God en gez. 41
en 5 : 1. Oneindig wezen. Dit willen Socinianen en Remonstranten
ook wel bekennen, daarbij denkende, dat God met zijn wezen in
den Hemel, en met zijn kracht overal of bij zijne schepselen is:
Maar wanneer er voorgesteld was in 't bijzonder: Dat God overal
tegenwoordig is ook met zijn wezen, dan was het gevoelen der
regtgevoelende Gereformeerden, naar Gods woord uitgedrukt; ook
hier dus zijn onze verzamelaars, al wederom ongelukkig of leugenachtig. Zie Klok, p. 10.
3.) Zoo handelt gezang 8, over Gods onveranderlijkheid; maar
gelijk het daar wordt voorgesteld, kunnen Remonstranten en
Socinianen het denk ik, wel mede zingen, ja Roomschen niet
uitgesloten, die sommigen, gelijk ik eens gehoord heb, onze gezangboeken hebbende, die liedjes luidkeels met uitgalmen. Maar
wanneer er voorgesteld was in 't bijzonder: Dat God onveranderlijk
is in zijn wezen, verstand, wil en werken, dan zouden onze partijen,
denk ik, hun mond wel digt houden, maar dan was echter het
regtgevoelende gevoelen der Gereformeerden, naar Gods wooed
uitgedrukt. Ook hier dus hebben onze verzamelaars al wederom
niet gegeven, hetgeen zij beloofd hadden; zie Klok, p. 10.
4.) En wat nu eindelijk (om niet al te wijdloopig te warden,
de deugd van Gods REGTVAARDIGHEID aangaat, waaromtrent alle partijen verkeerd denken, en 't welk een kenmerkend
geloofsstuk bij de Gereformeerden uitmaakt, op de heerlijkste wijze
die deugd met Gods barmhartigheid in Jezus Christus overeen gebragt wordende door de wedergeboorte, hieromtrent zoekt men
te vergeefsch eene opzettelijke behandeling onder het rubriek van
Gods deugden en volmaaktheden; men zie hieromtrent onze Geloofsbel. art. 16 en 20 en onze Catech. vr. 11-18 en van 59-62.
Het kenmerkende missen wij hier dus bij vernieuwing en zijn
dus wel gedwongen te klagen: dat onze verzamelaars wel veel
beloven, maar niet geven, en dat zij in het kenmerkende van het
Gereformeerde, of een Monniksche domheid gehad, of in de
voorstelling daar van eene Jezuitische trouweloosheid aan den dag
hebben gelegd, om de gemeente te blindhokken en van lieverlede
van hun Gereformeerde Zaligmakende leer of te helpen.
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3°.

Van Gods eeuwige Verkiezing, de Volharding der Heiligen,
de Schepping en Voorzienigheid.
1. ) Omtrent de verkiezing en volharding is het de kenmerkende
leer der Gereformeerden: Dat God in zijn eeuwige en onverander-

lijke rand besloten heeft, wie zalig zal worden, die trekkende uit
de verderfenis en verlossende in Christurn Jezum, onzen Heere,
zonder eenige aanmerkinge harer werken, en ten aanzien der
anderen, die latende in haar val en verderf, daar zij haar zelven
in geworpen hebben, met verwerping van alles, wat men hier tegen
leere van den vrijen wil des menschen; en ten aanzien van de
volharding der Heiligen: Dat die door Gods genadekracht staande
gehouden, of wanneer zij in de zonde vallen, wederom opgerigt
worden door Gods genade. Zie Geloofsb. art. 14 en 16. Catech.

yr. 54 : 8, 20, 53 enz.; benevens de Canones van de Sijnode van
Dordrecht, Hoofdst. 1, 2, 4 en 5.
Vindt men nu deze kenmerkende leer der Gereformeerden in
onze Gezangen uitgedrukt? Dat zij verre. Dan verzeker ik u, zouden
onze nieuwlichters en liberalen, die er nu zoo zeer mede zijn ingenomen, wiens oogappel het is, er niet mede ophebben, ja zij
zouden die verguizen; want die leer haten en schuwen zij als de
pest, gelijk altoos alle Remonstranten en Socinianen gedaan help
-ben,dtrouwlshinzevramlshioknet
minder kenbaar als elders, idaar zij niet alleen het kenmerkende
dier leer niet voorstellen, maar de leer onzer vijanden voordragen,
die in Dordrecht al lang naar Gods woord verwezen zijn.
1k zal dit slechts kortelijk bewijzen, gelijk Klok het breedvoerig
gedaan heeft, van pag. 54-40.
a. Gez. 18 : 2, regel 2, vinden wij: Terwijl uw gunst, waardoor
al 't schepsel le*. Hier vindt men blijkbaar niet eene bijzondere
maar algemeene genade, zoo als de Remonstranten, Socinianen en
Jezulten stellen, terwijl toch alle menschen de gunst van God en
zijn beeld, in Adam verloren hebben. Geloofsbel. art. 14. Cath.
yr. 7-12. Dordsche Canones, hoofdst. 3 en 4, en die gunst alleen
den uitverkorenen, van God, uit genade om Jezus wil, wordt
medegedeeld.
b. Gez. 31 : 1, voorts is het: o, sterveling! gevoel uw waarde;
die sterveling is onbekeerd, blijkens het opschrift en vervolg; want
vs. 2 is het: zoudt ge om een wuft geluk hier slaven; en vs. 3:
Daartoe biedt hij den Geest des levens, U als uw Vader aan. Dus
deze onbekeerde is nog een slaaf der zonde, nog zonder Geest en
leven. En van dien wordt gezegd, vs. 3: stortte uw Heiland eens
zijn bloed; hetwelk hij alleen voor zijne uitverkorenen gestort heeft,
blijkens Gods woord en al onze Formulieren; en vs. 6: Hoe duur
zijn wij verlost. Hier hebt gij dus in den volkomensten zin en
kracht, eene algemeene genade; vergeleken ook nog vooral met
gezang 89: de Heere Jezus geleden hebbende voor alle menschen.
Eene schoone vervulling voorwaar van de belofte onzer verzamelaars, om de leerstukken die onze belijdenis kenmerken, klaar en
krachtig voor to stellen; openbaar loopen zij hier in het leger onzer
vijanden over, die in de Socinianen en Remonstranten altoos deze
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leer, hoe dwaas en verkeerd ook, maar aannemelijk voor het verkeerde menschelijk vernuft, schoon geheel en al strijdig tegen
geheel Gods woord, bij v. Rom. 1 : 7. 3 : 24. 4 : 16. 11 : 6. 1 Cor.
1 : 3. 2 Cor. 1 : 2. Gal. 1 : 2. 2: 21. Eph. 1 : 6. 2 : 5 en 6 : 24, enz.,
tegen de Gereformeerde Kerk en onze Vaderen, op eene dwaze en
hardnekkige wijze staande gehouden en verdedigd hebben, en zij
handelen hier niet anders als de trouwelooze Daine, die eed, pligt
en belofte vergetende, in het leger der Belgen is overgeloopen, en
waarvan de Nederlanders in het natuurlijke nog een' afkeer hadden, mogten zij het ook hebben in het geestelijke ! ! !
c. Ontbreekt er voor dezen of genen nog jets aan het bewijs,
de titel van gez. 51 is daarenboven ONZE BESTEMMING, dus
alle menschen dan uitverkoren. Wat wil men meer?
d. Zoo ook Gez. Gez. 56 : 6. Onherboren, en vr. 2 en 3 zijn
deszelfs zonden al vergeven.
e. Ook gez. 58: Heeft zijn lief de mij verkoren. En wie zijn die
uitverkorenen? natuurlijk alle menschen, gelijk blijkt vs. 3, De
Wereld. Voor wie toch gaf God zijn eigen Zoon over? voor een
a)gevallene wereld. Zoo ook gez. 42 : 1; algemeen weg de wereld.
En nu, stelt men eene algemeene genade, dan moet men van zelve
stellen, dat , de mensch niet dood en krachteloos van nature is,
gelijk Gods woord overal leert; maar levendig en krachtig, 't welk
Gods woord overal tegenspreekt, dan is de Heere Jezus geen
zaligmaker alleen meer, maar een halve, en de mensch ook ten
deele zijn eigen zaligmaker; hetwelk en onze Catechismus vr. 30,
en onze Geloofsbelijdenis art. 21 en 26, ten krachtigsten weerspreken, op grond van Gods woord en ,den aard en natuur der
zake. — Zoo schoon nu hebben onze verzamelaars woord gehouden! En stelt men eene algemeene genadeleer en een schikken
tot de genade, dan moet van zelf een afval der Heiligen wel volgen,
gelijk Klok op pag. 57, uit gezang 89 ook aantoont, schoon tegen
alles ook aandruischende, b.v. Phil. 1 : 2. Coll. 1 : 2, 4 : 18. 1 Th.
1 :1. 2 Thess. 1 : 2. 1 Tim. 1 : 2. 6 : 21. 2 Tim. 1 : 2. 4 : 22, Tit.
1 : 4. 2 : 11. 3 : 7. Phil. vs. 3. Hebr. 13 : 25, enz. Waar is nu ook
weer in dezen de vervulling van de belofte onzer verzamelaars,
om de leerstucken die onze belijdenis kenmerken, klaar en krachtig
voor to stellen. Zij wordt niet gevonden, maar belofte, eed en pligt

trouweloos geschonden.
2.) Ten aanzien van de Schepping en Voorzienigheid, is het de
kenmerkende leer onzer Kerk, dat God Drieenig Schepper is, en
ten aanzien der Voorzienigheid: dat die bestaat in Gods onderhouding, medewerking en Regeering, en tevens dat de medewerking
is: die Almagtige kracht Gods, waardoor hij medewerkende invloeit
in alle bewegingen of werkingen der schepselen. Van dit ken-

merkende vindt men niets in al de gezangen, over de Schepping
of Voorzienigheid, wel van een Jezuitsche, Remonstrantsche of
Sociniaansche medewerking, waardoor den mensch wat, en God
wat toegeschreven wordt; zie gez. 14-19. benevens gez. 89 en
gez. 56, en 't geen Klok daarvan zegt, p. 40 en 41. Waar is nu
ook hier weer de belofte? Geschonden.
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4°
1 °. Van het Verbond der Werken. 2°. Het beeld Gods. 3°.
Adam als Verbondshoofd, de val en erizonde. 4°. De straf
als gevolg daarvan.
1. ) Van een Verbond der werken wordt in de gezangen Been

melding gemaakt, wel van een Verbond der genade, gez. 8, 15, 54,
54, 55, 101 enz., schoon de Godzalige en doorzigtige Brakel daar-.
van zegt: Aan de kennis daarvan is veel gelegen, want die hier

dwaalt of dit verbond der werken ontkent, zal niet het verbond der
genade verstaan, en ligtelijk dwalen omtrent de borgtogt van den
Heere Jezus, en bijzonder ligtelijk ontkennen, dat Christus. door
zijne dadelijke gehoorzaamheid, voor de uitverkorenen re fit tot het
eeuwige leven verworven heeft. Waarom is hier wel dus van een
verbond der genade, maar niet van een verbond der werken gesproken? Een ieder gedenke aan 2 Petri 2 : 1, en leze Klok, p. 42
en 45.
2°.) Van het beeld Gods leert onze Gereformeerde Kerk op
grond van Gods woord, dat het bestond in ware kennis, geregtigheid en heiligheid. Geloofsb. art. 14; Cath. yr. 6: Dordsche Cananes, hoofds. 3 en 4. De gezangen verzwijgen het, waarin dat beeld
bestaat, gelijk gezang 32, even als onze partijen, of stellen het
ergens anders in, gelijk de Socinianen en Remonstranten, waaromtrent men kan nazien J. Klok, p. 44. Is dit wederom het ken-

merkende onzer leer klaar en krachtig voorgesteld?
3°. a. Adam als verbonds hoof d, als representeerende alle
zijne nakomelingen, gelijk op grond van Gods woord de Gereformeerde Kerk leert, is wederom vergeten, waarom? Dat mogen de
blinde voorstanders van de gezangen beantwoorden.
b. Nopens den val zegt ,de Gereformeerde leer, dat die geschied
is door aanrading, verleiding of ingeving des Duivels, of de mensch
de ooren biedende het woord des Duivels. Cath. yr. 9. en Geloofsb.
art. 14. Onze gezangen maken hier wederom geene bepaling, gelijk
to zien is gez. 52 : 3 en 53 : 1; 't welk niet met onze Gereformeerde
leer, maar wel met onze vijanden overeenkomt, gelijk Jac. Klok,
p. 44 en 45 aantoont.
c. Ook de gevolgen: zoo als de toegerekende, onmiddellijke
er[schuld, verzwijgen onze gezangen en zeggen daarvan op zijn
hoogste niet meer of misschien zoo veel niet als de Remonstrantsche Cathechismus in gez. 3, 32, 53, 35, 40, 70 enz., gelijk zulks
nader bij Klok kan worden nagezien, p. 45-51.
Ten opzigte hiervan echter is de kenmerkende leer van onze
Gereformeerde Kerk.

* „Dat de toegerekende onmiddellijke erfschuld: aan alle zijne
nakomelingen toegerekend wordt, daaronder begrepen de tijdelijke
en geestelijke dood en eeuwige verdoemenis.- en
** De erfsmet welke is de verworven aard hier nit voorkomende,
en veroorzakende dat wij uit de aarde, aardsch; en van nature
Duivelsch zijn. Ziet onze Geloofsb. art. 14, 15, 16 en onzen Cath.
y r. 5, 6, 7, 8, 10, 20.
Is nu deze leer in onze gezangen wederom klaar en krachtig
naar de belofte voorgesteld? Zoo niet, wij zien er dan uit, hoe die
mannen die het ons beloofd hadden, woord hebben gehouden.
4°. Omtrent de straf over de verbondsbreuk, als na zich ge14

sleept hebbende drieerleij dood: den tijdelijken, den geestelijken en
eeuwigen dood, door onze Gereformeerde Kerk erkend en beleden;
vindt men ook in de gezangen niet het minste gewag gemaakt.
Het kenmerkende, hetwelk beloofd was, is dus overal in plaats
van voorgesteld, niet voorgesteld of vergeten; men kan dus op die
Heeren verzamelaars geen staat maken.
50.
1°. Over het verbond der genade. 2°. Den middelaar en de
voldoening en 3°. over de regtvaardigmaking.
1°. Omtrent het genadeverbond is de kenmerkende leer onzer
kerk, dat die gekomen is in plaats van het werkverbond, hierin
bestaande: Dat het genadeverbond is die tveg, tangs welke God
door Christus het eigendom wordt van den zondaar, en de zondaar
het eigendom Gods. Het is dus eene onderlinge verbintenis van
een of twee personen. Spreken nu onze gezangen daar ook van
op die wijze? Dat zweemt er niet na, maar Klok toont aan p. 54
en 55, dat overal daar de gezangen spreken van een verbond der
genade, gelijk gez. 8 : 6; 13 : 2; 54 : 4; 55 : 2 en gez. 101 daarvoor
gevoeglijk kon in plaats gesteld en onder verstaan worden, het
woord belofte, gelijk velen van onze partijEn doen. Is dit nu
wederom naar de belofte onzer Gereformeerde leer, klaar en krach..
tig voorgesteld?
2°. Nopens het lijden des Heeren en het einde zijner voldoening
is de kenmerkende leer onzer Kerk: dat er in die voldoening een
absolute, volstrekte geheele verzoening geschied is, en wel eene
dadelijke absolute en personeele voldoening, en zulks voor de
uitverkorenen alleen. Geloofsbel. art. 16 en 21. Cath. yr. 20, 30
en 54. Dordsche Canones, Hoofst. 2. Is deze leer nu naar de belofte
klaar en krachtig in de gezangen voorgesteld? Niets minder voorzeker. Alles toch is hier algemeen: Onze Helper en Redder, gez.
2, 3, 11, 12, 25, 31. Voor onbekeerden in 't algemeen, 36 : 3.
Middelaar rantzoen, 39, 65, 118, 119 en 120. Onze schuld betalende, 121, 122, 123, 125. En voor wie is dit alles geschied ter
voldoening?
Antw. gez. 114. Voor ons, voor u, voor mij, gez. 48 : 1. Voor
Adams dankbre zonen. vs. 2. Voor 't wereldrond. gez. 52 : 4. Voor
de wereld. gez. 121 : 3. Gij redt een wereld, een uitverkoren wereld
waarvan Gods woord somtijds spreekt wordt bier niet bedoeld, dat
zullen zelfs de grootste voorstanders van de gezangen niet durven
beweren, want daarvan ijzen onze liberale Heeren. ;Maar wie zou
met regt van zulk eene leer niet ijzen, waardoor de Heere jezus
te vergeefsch zijn bloed voor velen zou gestort hebben, en God
onregtvaardig zijnde van de verloren gaanden dubbele straffe
vorderen, eens in de borg en eens in hen zelven? En dit is nu de
plegtig afgelegde belofte, om het kenmerkende van onze leer klaar
en krachtig voor te stellen: kan men nalaten er van te ijzen, wanneer men denkt aan den grooten dag des oordeels?
5°. Over de Regtvaardigmaking des zondaars voor God, hetwelk de Godzalige Brakel en te regt, de ziel des Christendoms
noemt, waarbij de kerk staat of valt, en waarover onze Formulieren
spreken. Cath. y r. 60 en Geloofsb. art. 20 en 21, hebben onze
verzamelaars zelfs niet een gezang, hoe klein of gering ook. De
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60ste vraag van onze Catechismus, was steeds ook voor Rome,
de grootste ergernissen, men leze ook Klok hierover, pag.
59 en 60. en oordeele tevens een regtvaardig oordeel nopens de
opregtheid onzer verzamelaars en hunner beloften.
66n van

6°.

Van de Doop en het Avondmaal.

1.) Van de Doop. Het geen daar gez. 97 en 98 gezegd wordt
van de kinderen, kan gevoeglijk van de erfsmet verstaan worden,
en willen onze vijanden de Remonstranten ook wel zeggen; maar
onze Gereformeerde Kerk belijdt tevens de erfschuld, gelijk te zien
is uit het Doops-Formulier en Geloofsart. 15; daarenboven wordt
gez. 98 : 2, aan den Doop op zijn Paapsch, de wedergeboorte toe.
geschreven. Is dat de kenmerkende leer onzer Kerk gehandhaafd?
En wat het Avondmaal aangaat, dat is algemeen zonder
2.)
bepaling, zie gez. 99 en 100, daar onze Kerk leert dat het alleen
is voor ware geloovigen. Geloofsb. art. 25. Cath. vr. 81 en 82. De
ongeloovigen en onherborenen eten en drinken zich dan een oordeel, en kunnen daar even min geloovig het ligchaam en bloed
des Heeren eten en drinken, als een doode spijze kan nuttigen.
Ook hier dus lijdt de belofte van onze Heeren verzamelaars wederom schipbreuk.
70.

Over des menschen uiterste of over het leven na dit leven.

Ook hieromtrent is het op verre na niet in de haak met onze
gezangen. De kenmerkende leer van onze Gereformeerde Kerk
hieromtrent, is naar Gods Woord: Dat er maar twee wegen zijn na
den dood voor de zielen: Hel en Hemel; en dat zij aanstonds bij
hun verscheiden gaan hetzij naar den Hemel, hetzij naar de Hel.

Geloofsb. art. 37. In onze gezangen echter is het, als of de vromen
eerst in den Hemel zullen komen in den dag des oordeels, wanneer
de Heere Jezus het graf ontsluit, men zie hier omtrent gez. 181 :1, 2.
gez. 182 : 2, 184 : 4, 186 : 5, enz.
En wat zij van de Hel maken, dien zij soms nog al eens noemen,
blijft vooreerst nog duister, wegens de onbestemdheid hunner
uitdrukkingen. De Eerz. Jacobus Klok heeft er na geraden, dat men
in de meeste plaatsen er graf voor in plaats kon zetten, en mogelijk
heeft hij de bedoeling der opstellers wel uitgevorscht. Men leze hem
hier over van pag. 64-74; En nu vraag ik nogmaals ten slotte:
wat is er in al deze behandelde stukken geworden van de belofte
van onze verzamelaars? Ik durf gerust hier vriend en vijand op
zijn conscientie vragen: of die Heeren getrouw geweest zijn aan
hunne belofte? Of zij de leerstukken die onze belijdenis kenmerken,
klaar en krachtig voorgesteld hebben, gelijk hunne betuiging en
belofte was? En is iemand stout, onbeschaamd en hardnekkig genoeg, om dit te beweren, dat hij het dan niet doe in het duistere,
maar dat hij openlijk voor den dag trede, dan zal zoowel zijne
naaktheid, als die van de gezangen, hiervan ben ik verzekerd, wie
hij ook zij, openbaar worden.
Maar is er niemand die van die blaam hen zuiveren kan, omdat
het rust op de waarheid, wel waarom dan langer de conscientién
der menschen, aan die menschelijke liederen gebonden, gebonden
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aan liederen die vol dwaling en verkeerdheid zijn, en die overvloeijen van het zuurdeesem der Pharizeen. — Aan liederen
eindelijk van mannen, die ieder oogenblik schier naar hun eigen
betuiging en belofte, betrapt worden als leugenaars als botmuilen,
of als menschen, die ter kwaden trouw gehandeld hebben, hunne
concepten de Gemeente met list en geweld opdringende onder
eenen schoonen schijn, maar bedrieglijk en geveinsdelijk, der Gemeente knollen in plaats van citroenen verkoopende.
Och! dat Overheden, Leeraars en Gemeenten, het nog eens
zien mogten door Gods Geest en genade! en 'dat woord des levendigen Gods nog eens algemeen wederom levendig worden in hunne
harten: die niet doet naar al hetgeen geschreven is in het boek
der wet, die is vervloekt. Gij zult niet doen, den Heere uwen God,
een ieder wat in zijne oogen regt is, maar t' geen de Heere uwe
God geboden heeft, dat doet: Gij en zult daar niet toedoen en
gij en zult daar niet afdoen.
Ende indien iemand ardoet van de woorden dezes Profetie, God
zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stall
en uit hetgeen in dit boek geschreven is, Openb. 22 : 19.
De Heer der Heirscharen, de almagtige geve dit tot Zijne verheerlijking, tot redding onzes Vaderlands, tot opbouwing zijner
Kerk en Gemeente, en tot toebrenging nog van velen tot die
Gemeente, die zalig zal worden! Amen! ja Amen.
DERDE HOOFDSTUK.

Aanwijzing van eenige grove leugens of onbetamelijke
nieuwigheden en onzeker- of waarschijnlijkheden.
Ik kom nu eindelijk naar mijne belofte tot de bijzondere aanwijzing van eenige in t' oogloopende en grovere leugens of onwaarheden, of het zijn mogt tot Gods verheerlijking en tot
ontdekking van jammerlijk vervoerden, of dus verre nog geheel
verblinden in het stuk der waarheid.
En hier weet ik schier niet waar ik beginnen of eindigen zal;
want, zou ik al de blijken van dwaling of van het zuurdeesem der
Pharizeen waarvoor onze Heer ons belast ons zelven te wachten
Matth. 16 : 6, 11, 12, opzoeken en aanwijzen, ik weet niet wanneer
ik gedaan werk zou vinden.
Gij zult misschien zeggen geachte lezers! of althans sommigen
van u, zijn er dan zoo vele en zoo in t' oogloopende fouten in?
Hoe is het dan mogelijk toch, dat zoo vele geleerde mannen, ja zoo
vele godvreezenden zelfs, dit zoo lange jaren voorbijgezien hebben?
Ik hoop u hier op geliefden! die dit in opregte eenvoudigheid des
harten vraagt, te dienen.
Ja er zijn vele, maar niet zoo veel in t' oogloopende fouten in,
dat is naar de voorzegging van Gods woord 2 Petri 2 : I en elders.
Want de vijanden der waarheid bedekken zich altoos onder den
schijn van waarheid, omdat de mensch nergens banger voor is,
dan om ontdekt en even als een dief betrapt te worden. Zij hebben
dit ook van geen vreemde geleerd, want zelfs hun vader de duivel
verandert zich in een Engel des lichts, om zoo veel te beter ingang
te vinden. Arius en Pelagius die aartsketters der vorige eeuwen,
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waren allezins schoonschijnende menschen, liefelijk en aangenaam
in hun omgang, gelijk ook Arminius beschreven wordt, en Roel
den Arius der vorige eeuwe, de eerste toch, n.l. Arius van de
4de eeuw vond veel ingang bij onderscheiden Keizers, en had God
hem niet geslagen met de uitstorting zijner ingewanden, ten slotte,
hij zou nog eindelijk in eere geweest zijn, en de Gemeente des
Heeren jammerlijk bedroefd en verwoest hebben. En wat Pelagius
aangaat hij had zoo schoon een schijn van opregtheid en Godzaligheid, dat zelfs de scherpziende Augustinus die eindelijk in de
mogendheden des Heeren hem heeft verslagen daardoor in 't eerst
is bedrogen geweest: en zoo was het ook met Arminius en Roel,
welk alles ons moet doen gedenken aan het woord onzes Heeren,
Matth. 7 : 15. En wat nu aangaat de menigte tier fouten die er in
zijn, die zijn niet te tellen noch te berekenen: want van den natuurlijken mensch staat er geschreven niet nu of dan, maar altoos

dwalen zij met het harte en mijne wegen hebben zij niet gekend
zoo velen dus als het natuurlijke menschen geweest zijn die die
gezangen opgesteld hebben, en dit staat van de meesten te denken,
gelijk algemeen uit hunne schriften blijkt; de verzamelaars zelfs,
die liederen nog, die geestelijk waren, natuurlijk gemaakt hebbende,
veelal, konden zij niet anders dan altijd met hun harte dwalen en
alzoo, wanneer zij zich maar breed en opregt genoeg uitgelaten
hadden, toonen, dat zij eene geheel verkeerde bevatting van de
waarheid hadden, ja in plaats van de waarheid, den leugen voor
hadden.
Ik zal daarom niet vergeefsch mij vermoeijen om al de fouten
die er in zijn, op te zoeken en aan te wijzen, want dat zou een
werk van onmogelijkheid zijn, en tot oneindige muggezifterijen,
twijfelingen en ontkenningen der ongeloovigen aanleiding geven,
maar ik zal het gezangboek op den voet volgen, en naar de lijst
die er achter geplaatst is, van ieder rubriek slegts een nemen of
twee, om daarin en daaruit de dwalingen en leugens tegen Gods
woord, aan te toonen, in de hope dat dit genoegzaam zal zijn voor
hen die even als ide Galaters betoverd en dronken door den,
zwijmelwijn dier Sirenische minneliederen, echter verstaan de verborgenheden van Gods koningrijk, en dat er nog door ontdekt
mogen worden die het oppervlakkig op waarheid gezet hebben,
en die onderzoeken en vragen: wat is waarheid?
Doch na al die zwarigheden zullen misschien deze en gene
zeggen, is er dan in t' geheel geene waarheid in? En zoo niet, hoe
komt het dan dat zoo weinigen clit verderf helder ingezien, en zoo
vele vromen en geleerden dat geheel voorbij gezien hebben?
a. 'Ten aanzien 'dier eerste vraag, moet ik zeggen: weinig of
geen wezenlijke en geestelijke maar wel oppervlakkige en bedriegelijke waarheid, of met andere woorden, bedekte en schoonschijnende leugentaal.
De waarheid toch dier Godvreezende mannen die wezenlijke en
geestelijke waarheid in hunne gedichten hadden voorgedragen, zoo
als van Lodenstein, Sluiter of andere met Gods Geest bezielde
mannen, heeft men nog verminkt, besnoeit, bekort, veranderd of
verwrongen; en ten aanzien (tier anderen, die Gods Heilige Geest,
en dus ook de wezenlijke en Geestelijke waarheid niet hadden, die
konden dezelve ook onmogelijk voorstellen, want het geen ik niet
heb, kan ik ook aan een ander niet geven, en daar staat geschreven
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van de natuurlijke menschen die den Geest niet hebben: Altijd
dwalen zij met het harte en mijne wegen hebben zij niet gekend.
Oppervlakkige en bedriegelijke waarheid of met andere woorden
bedekte en schoonschijne leugentaal is er genoeg in te vinden.
maar zijt gij daarmede gediend en te vreden, ga dan naar de
Roomschen en bezie hunne hoereliederen, ook daar zult gij dat
vinden, ja met zoo schoon een schijn, dat gij er op verlieven zoudt,
gelijk nog voor eenigen tijd onze Godgeleerde Bijdragen op het:
stabat mater dolorosa. Ga naar de Lutherschen Remonstranten,
Mennisten, of naar de Socinianen, ja naar de Turken, en gij zult
daar ook eenige oppervlakkige en bedriegelijke waarheid vinden,
maar geen wezenlijke Geestelijke waarheid en wijsheid.
b. En wat die tweede vraag aangaat, n.l. hoe het toekomt dat
zoo weinigen dat verderf helder hebben in gezien, en zoo veel
vromen en geleerden geheel hebben voorbijgezien? Dit zal ik u
beantwoorden, geachte lezers! wanneer gij mij gezegd zult hebben:
1°. Hoe het toekwam dat de wijze en dwaze maagden zoo goed
vrede konden houden toen zij beide sliepen, en wakker geworden
zijnde op het geroep: de Bruidegom komt, de dwazen op het oogenblik begonnen te twisten met de wijzen? En ten anderen hoe het
toekwam, dat de Galaters die door Gods Geest en genade bekeerd
waren, en door de prediking des geloofs en niet door de wet der
werken het geloof ontvangen hadden, dat die, zeg ik, door de
valsche Broeders en verleiders zich wederom de wet der werken
lieten opdringen en geheel betoveren?
En eindelijk wat de geleerden aangaat: hoe het toekwam, dat
de wet- en schriftgeleerde Nicodemus, een geleerd en belangstellend man anders in het oppervlakkige, bij de voorstelling des
Heeren dat ALLE vleesch wederom geboren moet worden, zoo
dwaas zich betoonde als de dwaastste, en vroeg of hij dan nu
oud geworden zijnde, nog wederom in de buik zijner moeder moest
ingaan? wanneer gij mij deze vragen beantwoord zult hebben, dan
zal ook ik u antwoorden, en wel ten aanzien van het eerste, opdat
ik het maar niet uitstelle: Dat wij eenen tijd beleefd hebben even
als voor de Reformatie, dat alles in slaap was en verzopen in
onkunde en ongeregtigheid, terwijl nu als t' ware door Gods
genade de roepstem tot ons gekomen is: de Bruidegom komt, en
hij gekomen zijnde, door zijnen Geest twist verwekt naar zijn
woord, tot verheerlijking Gods en tot heil van zondaren, hetwelk
nu natuurlijk de duivel en zijne dienaren tegenstaan.
Ten aanzien van de tweede vraag, dat wij eenen tijd beleefd
hebben, dat de meesten van Gods yolk even als de Galaters betoverd waren, maar nu door Gods Geest en genade die betovering
beginnen te merken, en de verkeerde paden te vlieden.
En wat eindelijk de derde vraag aangaat, dat de geleerden van
alle tijden en eeuwen, zoowel als de ongeleerden, ja meer nog,
zich tegen de wijsheid Gods gekant hebben, omdat zij op hunne
menschelijke wijsheid bouwden en steunden, en dat zij echter, even
zoo wel als Nicodemus, Gods Geest niet hebbende, in het stuk
der wedergeboorte even grof als hij dwalen, ja gelijk de groote
vrome en geleerde Calvijn, waar ergens zegt: blinder zijn en zich

betoonen als mollen.
En nu tot de aanwijzing

en het betoog zelve in de mogendheden

des Heeren!
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I.
Van God en zijne volmaaktheden.

1°. A. Van God, daarom spreekt het eerste gezang, alsof er
drie Goden waren; of zoo wij het laatste vers anders nemen, an
God onder drie onderscheiden namen, blijkbaar alleen, om dat
woord Drieêënheid toch niet te gebruiken. Dus een an of Drie
Goden.
B. gez. 2 : 2 lezen wij: daar rijzen werelden uit niet maar bij
Gen. 1 : 1 lezen wij. In den beginne schiep God Hemel en aarde.
C. gez. 3 vs. 6 by., is nog veel grover leugenachtig, daar is de
laatste regel, gelijk ook het geheele vers, zonder den grond der
zaligheid, nl. den Heere Jezus is: zij worden nooit beschaamd, die
op uw goedheid bouwen. Worden hierdoor niet regtstreeks alle
gerusten te Sion en zekeren op den berg van Samaria, zalig ge.
sproken? Is zulks geen vervloekte leer, tegen Gods woord Amos
6 : 1 Zach. 1 : 15 Spr. 11 : 7, en geschikt om de menschen op den
rand des afgronds in slaap te wiegen, opdat zij zoo hals over hoofd
in de helle zullen vallen? Is dat de kenmerkende leer onzer Gereformeerde kerk? Neen die zoekt zorgeloozen en gerusten op Gods
goedheid op te wekken en wakker te maken, opdat zij nog bij tijds
leeren ontvlieden en vlugten tot den Heere Jezus, als geheel armen,
als geheel ontblooten, opdat zij door hem geholpen mogen worden,
men vin'dt hier de taal der valsche Priesters Jer. 23 : 17.
2°. Van Gods volmaaktheden: gez. 4 : 2 is het: 't schepsel ziet
hem enkel in zijn werken. Is dat geen openbare leugen? Zien wij
God niet, zoo velen ons oogen gegeven zijn, veel klaarder in zijn
woord? vs. 7 is het: als gij dat doet, dan zal God dat doen. Is dat
niet de weg der werkheiligen, die gesloten is?
b. gez. 5 : 3 vinden wij gewag gemaakt van zulk eene menigte
werelden, dat men er waarlijk van ontzetten zou, dat men zoo dom
was, dat men tot dus verre geloofd had 't geen God door Mozes
bij Genesis 1 : 1 zegt: In den beginne schiep God hemel en aarde.
Hier toch wordt gesproken van eene schepping nb. van werelden
zoo menigvuldig als t' zand der zee: zou dat ook al een kenmerkend
leerstuk van onze Gereformeerde kerk wezen. Deze oude dwalingen heeft de Godzalige Harm Witz ook al bestreden in zijne
dagen.
c. Zoo maakt ook gez. 6 : 2 al wederom gewag van wereldbollen, maar zonder bewijs, en voert vs. 5 en 6 een sterk vertrouwend geloovige in, maar zonder grond als Gods trouw en erbarming, en daar alle grond buiten Christus, geen steenrots maar
een zandgrond is, zoo is ook dit een zandgrond, en steunen dus
ook alle deze deugden op zandgronden, waarom ik er afstap en
hiermede eindig.
H.
Van de Schepping en Voorzienigheid.

1°. Van de Schepping. Tot dus verre is er altijd, ook in de
gezangen, nog maar zoo veel ik weet, een zon geweest, maar hier
lees ik voort gez. 14 : 1. van duizend, duizend zonnen: Wij hebben
dus werelden als t' zand der zee, en duizend duizend zonnen, zie
gez. 5 : 3 en 14 : 1. misschien is dit ook al een kenmerkend leerstuk
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van onze kerk, klaar en krachtig voorgesteld: maar wie ook de
razende dwaasheid van onze trouw en belofte schendende verzamelaars, zonder bewijs geloven wil, ik houd mij aan Gen. 1 : 1;
en die hiervan meer wenscht te lezen, zie Harmannus Witz.
2°. Van de Voorzienigheid. Het is een Abracadabra Belief de
lezers, waaruit geen mensch wijs kan worden, nu leest men van
een wereld dan van werelden als t' zand der zee, nu van een zon
dan van duizend zonnen, en hier stoot ik voort weer in het eerste
van de gezangen over de voorzienigheid, nl: gez. 16 : 2 op wereldstelsels die op Gods woord worden; alles natuurlijk wereld wijsheid,
niet gegrond op Gods woord. gez. 18 : 1, 2. vindt gij wel hooge
Roeme taal, en de grond van het Phariseeuwsche: doet dat en gij
zult leven, en Gods gunst algemeen gemaakt over geheel het
schepsel, maar zonder grond ook, en tegen Gods woord, het welk
ons leer: Het gansche schepsel te zamen zucht Rom. 8 : 22, 23 om
der zonden en om des vloeks wil.
3°. gez. 20. zal vreugd of smart door God op mate ons toegezonden ons bereiden voor den Hemel, en wel algemeen; Christus,
Gods Geest en de weder geboorte zijn dus overtollige zaken. Is dat
de kenmerkende leer van onze Gereformeerde kerk? Dan genoeg
hiervan; laat ons overgaan tot een ander rubriek.
III.
Ellende en Verlossing!

1°. Wat hemels breed onderscheid is hier voort onder hetzelfde
opschrift, tusschen deze gezangen en onzen Catechismus. Deze
gezangen zeggen: o sterveling gevoel uw waarde! gez. 31. Onze
Catechismus zegt: gevoel uw onwaarde, weet eerst tot uw heil
en zaligheid: Hoe groat onze zonden en ellenden zijn.
En ziet daar geliefden in beiden de grond en het standpunt, ziet
daar het onderscheid tusschen natuur en genade. De eerste wil
den zondaar veredelen opdat hij Gode welbehagelijk worde. De
tweede wil den zondaar vernederen, opdat de Heere Jezus hem
als een arme en ellendige redde, en als een goddelooze, om niet
regtvaardige.
Daarnaar is dan nu ook de leer in de gezangen, daarnaar in onze
Catechismus geschoeid; het eerste is een Roomsche leer en het
tweede eene Gereformeerde, het eerste wisten de Heidenen uit de
natuur wel, maar het tweede ontdekken Gods kinderen, bij het
licht van Gods woord en Gods Geest, wanneer hen door genade
alle steunsels ontvallen, en zij leeren verstaan naar Gods woord,
de verborgenheden van het Koningrijk der Hemelen, die de wijzen
en verstandigen verborgen zijn, Marc. 4 : 11. — En overtuigd door
Gods Geest van zonde, geregtigheid, en oordeel de gestalte van
den ootmoedigen tollenaar: o God! wees mij arme zondaar
genadig!

En nu met dezen eersten regel zal ik dit eerste stuk maar varen
laten, daar ik niet weet waar ik anders het einde zou vinden, en
van de ellende onzer gezangen afstappende, en met de genade
beginnen, en wel met gez. 38.
2°. Hier zou men oppervlakkig zeggen, staat de zaak toch
goed: want daar vindt men vs. 1: heeft zijn liefde mij verkoren,
de verkiezing, vs. 2: Hij wou m' eerst zijn ' liefde schenken, de
21

roeping; vs. 4 en 5: de ondervinding van ellende en verlossing,
daar men nu schier niet meer van hooren wil; vs. 6: Gods genade
rijk en vrij, dus eene vrije en niet eene verdiende genade; en
yr. 7 en 8: de volharding op grond van Gods liefde en trouw.
Maar hier wordt wel degelijk bewaarheid, hetgeen Salomo zegt:
Een doode vliege doet de zalve des Apothecars stinken en opwellen

Eccl. 10 :1.
3°. vs. 3 toch is die genade niet alleen voor hem en voor alien
die met hem in Christus Jezus zijn uitverkoren, maar voor de
wereld, voor de afgevallen wereld. Hierdoor valt alles wederom
in duigen, en het fundament weggerukt zijnde, stort die groote
toren van Babel in, en verplettert alien die er in en onder zijn.
Hij toch is niet gekomen voor de wereld, voor een afgevallen wereld
maar naar de boodschap des Engels (Math. 1 : 21. om ZIJN VOLK
zalig te maken van hunne zonden. — En dat durf ik aan de grootste
vijanden der waarheid wel vragen al was het ook aan de verzamelaars, zelve verzameld en corps, indien zij alle nog leef den?
of dat niet de kenmerkende leer van onze Gereformeerde kerk is?
— En nu wat moet men dan met zulke Algemeene hoereliederen,
zoo als daar zijn?
Gez. 114 : 7. Voor ons voor u voor mij enz.,
48 : 1. nb. voor Adams dankbre zonen.
2. Voor 't wereldrond.
52 : 4. Voor de wereld.
121 : 3. Gij redt een wereld.
130 : 1. Voor een wereld diep verloren.
En op dien loozen en valschen grond steunen zij alle: 1k moet
er van zeggen hetgeen de edele martelaar Adriaan Heinszoons in
zijn dagen van de papen zeide:
Wat moet men dan doen met hunne geboden? Uitroden.
IV.
Geloof en vertrouwen.
Gez. 53 : 1, komt de arme ellendige doemeling in zich zelve, al
weer voor den dag met het gevoel van zijn waardij, dat is niet de
tollenaar maar de Phariseer, die rijk en verrijkt is, gelijk door .deze
geheele Alcoran heenen.
Vs. 2. Is het, God heeft het stargewelf met zonnen ontstoken.
Dit is om de waarheid er van te zeggen, niet de kenmerkende
Geretormeerde, maar eene vreemde leer.
Vs. 3. Vinden wij de grond van dat geloof dat de zangers hier
roemen: nl. het zien op de gift van God in het schenken van zijn
zoon, die zoo als zij meenen, voor alien gekomen is, als zij hem nu
maar aannemen: maar is dat nu een geloof, dat in eenen Bijbelschen
zin dien naam verdient? Is .dat nu het kenmerkende onzer leer
daaromtrent voorgesteld, zond 7?
Neen het is een zand grond, een grond van hope, waarmede
de mensch voor eeuwig bedrogen zal uitkomen.
En nu het vertrouwen, gez. 55 en 56, steunt geheel op dien
zelf den grond, een zorgeloos en ligtvaardig vertrouwen God is onze
vader dat dit alleen kan en moet gewrocht worden door Gods
Geest, daarvan weten onze verzamelaars niets af, zij hebben andere
drangredenen, en Gods algemeene liefde is hun waarborg.
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V.
Het dankbaar leven van den Christen.
Gez. 60 :5, is volkomen Remonstrantsch en lochent Gods krachtdadige en overwinnende genade, meenende dat de liefde uit ons
zelve voortkomt en gehaald moet worden.
Gez. 63, 64 en 65 wil men de liefde tot God en Jezus, schoon
de kracht der zonde nog overheerschende is, nit zich zelve halen,
daar die niet te vinden is, noch immer gevonden kan of zal worden,
maar bij God door zijnen Heiligen Geest uit genade om Jezus wil
geschonken.
VI.
Oefening en voordeelen des Gebeds.
Gez. 83 : 3. geeft ons hier weer bijzonder klaar aan, waarop
hier de vrijmoedigheid des gebeds steunt, t' welk ook de grond
is in alle anderen, niet op de voorbidding van Christus voor de
gegevenen des Vaders, gelijk hij zelve zegt Joh. 17: lk bidde niet
voor de wereld maar voor degene die gij mij gegeven hebt, maar
gelijk zij meenen op de algemeene gifte des zoons voor alien; gelijk
het is vs. 3: gij zult ons niet verstoten, Uw eigen zoon, heeft tot
uw Croon, den weg ons weer ontsloten.
Is dat nu. de kenmerkende leer onzer kerk?
VII.
Bij de viering van den openbaren Godsdienst.
Hier zal ik mij slechts bepalen bij de gezangen omtrent onze
Sacramenten, en hier vind ik voort onder het eerste opschrift,
hetwelk niet is gelijk boven ons Doops-formulier.
Gez. 98 : 2 Thans door den doop herboren: Zijn wij dan nu
Papen geworden, zoodat wij aan het doopwater eene herbarende
of zondevergevende kracht toeschrijven? Is dat de kenmerkende
leer van onze Gereformeerde kerk? Dan zie men om beter onderrigt
te worden, maar na al onze formulieren b.v. Cath. van yr. 69-74.
Geloofsb. art. 33 en 34, en ons formulier om te doopen de kleine
kinderen der geloovigen; het gezangboek schijnt dit laatste thans
naar den aard hunner verpligting geheel onnoodig te achten, onze
vaderen echter dachten op grond van Gods woord, dat men de
kinderen der geloovigen en niet der Heidenen moest doopen, hetwelk thans geheel in verval geraakt is. In die dagen nl. in 1806,
had men nog een belijdenis en een voorbereidings-predikatie,
blijkens opschriften van gez. 99 en 100; maar bij de verpligting
onzer dagen is de eerste ook al verdwenen, een klaar blijk, hoeveel
de s'ezangen helpen om de zuiverheid of belangstelling der leer te
bewaren, die tegen Gods woord ingevoerd worden.
Gez. 100: over de voorbereiding vinden wij vs. 1 de Heere, daar
gelijk onze verzamelaars meenen alles •opdraait, waarom zij dan
daarom de zingers door het geheele gezang doen bidden: Om aan
des H.eeren dood naar waarde te molten denken dat wordt bijzonder vs. 4, om uw liefde dood te verkonden en vs. 6 om uw
ligchaam te onderscheiden. Dat laatste wil nu zeggen naar de geleerde uitlegging van velen onzer nieuwlichters, om niet dronken
aan tafel te komen. De grond van toenadering is vs. 6, Jezus
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liefdemaal, dat geeft ons immers grond genoeg, om hem ons vertrouwen te schenken. Ziet daar de leer! De leer dus ook die wij
te wachten hebben en vinden in de andere gezangen, nopens het
Avondmaal. En nu vraag ik, is dat de kenmerkende leer der Gereformeerden nopens het Avondmaal, of is dat Remonstrantsch en
Sociniaansch? komen daar de levendige leden van Christus niet
zamen, niet alleen om oppervlakkig zijn dood te gedenken, zijn
lief dedood te verkonden . of zijn ligchaam te onderscheiden, maar
om het eigen en natuurlijk ligchaam en het eigen bloed Christi te
eten en te drinken niet met den mond maar door den Geest in het
geloove: dat is de kenmerkende leer der Gereformeerden, Cath.

Z. 28: 29, 30; Geloofsb. art. 35; Joh. 6 : 33. En nu, men toone
mij, .die in onze gezangen klaar en krachtig voorgesteld! Niemand
kan dat, want het staat er niet in en men wil het in onze dagen
evenmin algemeen gelooven als de Joden in de dagen des Heeren
of als de Papen in die der Hervorming; men acht Gods wijsheid
dwaasheid. Maar wel kan ik de gezangen overtuigen van grove
leugens, zoo als onder anderen gez. 102 : 1. Nu Hij zijn disch voor
zondaars heeft bereid; dat is immers niet waar, maar voor geloovigen, hetzij zwakken of sterken anders toch is het: Gij eet-en
drinkt Li zelven een oordeel. Onze gezangen echter schijnen er tegen
al onze formulieren en tegen geheel Gods woord anders over te
denken, wanneer zij zeggen gez. 104 : 4. Maar wie zou terug
blijven om zijn zware wanbedrijven. Onze schuld zij nog zoo groot,
zulken zijn het die hij noodt.

Maar hoe! moeten dan maar alle schelmen en gaauwdieven ten
Avondmaal gaan, indien zij maar erkennen; ja wij arme zondaars.
Dan worden er in onze dagen nog lang niet genoeg aangenomen
en de Pharizeen onzer dagen dan moeten nog veel drukker reizen
om Joden genooten te maken, en daarna tweemaal slimmer kinderen der Helle.
VIII.
Op Christelijke Feestdagen.

1.) Gez. 112 : 9 en 113 : 2. stellen ons voor, dat door den Heere
Jezus weer hersteld is, 't geen door Adam verdorven is: dat dit
het geval is voor de zijnen, voor de gegevenen des vaders, voor
zijn uitverkorenen, dat schijnen zij niet te weten, maar roepen
113 : 2 uit, zonder bepaling:
Gods liefde met ons feed begaan,
Zag 't schuldig kroost van Adam aan, (alien?)
En Jezus werd geboren;
Hoe diep het menschdom zonk ter neer,
Nu rees zij uit Bien afgrond weer,
Veel schooner dan te voren.

Wie moet van zulk eene leer niet gruwen, die Jezus dood voor
velen vruchteloos maakt, en Gods regtvaardigheid in de goddeloozen die verloren gaan, vernietigt?
2.) Er zijn onderscheiden liederen over Jezus lijden, maar waar
vindt men het kenmerkende van de Gereformeerde leer, nl. zijn
borgtogtelijk lijden voor zijn uitverkoren yolk? nergens. Wel algemeen, gez. 129 : 2. Voor ons o Christenscharen en voor zondaars.
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Is dat ook eene leer? ja, wel om den mensch in slaap te wiegen,
maar niet om hem als middel in Gods hand te ontdekken en uit
den doopslaap op te wekken.
3.) In die nopens de opstanding staat het niet beter. Daar is
het weer even algemeen, want dat zuurdeesem zit door al de
gezangen door en door geweven.
Gez. 136 : 2. is het: Laat ons Hem met aanbidding eeren, Hem
nooit door twiffeling onteeren; waar wordt ooit zulk een Christen
gevonden, of het is een Phariseér? en dus in schijn slechts. Verder
in het zelfde vers is het: Al wat wij doen, doen wij door Hem, vrij
wat verder zijn deze onze Christenen gevorderd dan de heilige
Apostel Paulus, die klagen moest, dat als hij het goede wilde, hem
het kwade nabij lag, en uitroepen: och ik ellendig mensch, wie zal
mij verlossen van het ligchaam dezes floods?

Ja grover, zoo mogelijk, is nog het 4de vers, waar het is: Hoe
meer wij Hem aanbiddend eeren. En zijne liefde in 't hart vermeeren. Hoe meer hij op ons nederziet. Daar zal de mensch eerst
dit, en dan Jezus dat doen; daar zal de mensch de liefde in 't hart
vermeeren. 0! mogt hij liever leeren uit Openb. 3 : 19: dat hij arm,
blind, jammerlijk, naakt en ellendig is.
4°.) De gezangen over de Hemelvaart en de uitstorting des
Heiligen Geestes, zijn wederom even algemeen, en het slotvers
daarvan, nl, van gez. 155, sta hiervoor alien; daar is het ten
aanzien des H. Geestes:
Uw invloed is ons toegezeid
Gij weet en schenkt wat wij behoeven,
Gij blijft ons bij in eeuwigheid.

't is waar, in het eerste vers staat van Christen, maar die weet wat
men hier onder algemeen verstaat, zal zulks niet veel achten, want
men meent nu, dat elk Christen is die onopsprakelijk voor de
wergild leeft, en onder het licht van het Evangelie leeft.
De Beschrijving Loch van onzen Catechismus is bij de meesten
al lang vergeten, doch zij sta hier als een tegen getuige: Een
Christen is hij die door den geloove een lidmaat Christi is en alzoo
zijner zalvinge deelachtig, opdat hij zijnen naam bekenne en zich
zelven tot een levendig dankoffer hem offere, en met een vrije en
goede conscientie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde,
en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle creaturen regeere.

IX en X.
Op bijzondere tijden en gelegenheden en over Dood
en Eeuwigheid.

Daar ik verlang naar het einde, en dit stukje reeds grooter is
geworden dan ik dacht bij den beginne, neem ik deze twee rubrieken maar zamen.
1 °. ) Bij het zien van die eerste gezangen die ook al even algemeen zijn, en besmet dus met dat algemeene zuurdeesem der gezangen, komt mij ziende die gezangen, over voorjaar, zomer, herfst,
winter, oogst, enz., het verhaal voor den geest van Ds. Smit van
Leens, die dit nog van zijn waarschijnlijk godvreezende vader
onthouden had, dat die daarvan in zijnen tijd gezegd had: dat hij
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weinig daarvan hield om daarover te preken, daar menschen leeftijd
zoo kort en wisselvallig en het geloof en de bekeering zoo noodzakelijk was, dat men daarover wel ieder zondag moest prediken
en dat ten zeersten aandringen. En
2°.) Wat het tweede aangaat, hieromtrent zal ik ook niet lang
zijn, blijkbare leugens heeft Klok daarin aangewezen: by.
Gez. 181, 182 en 184. Daar gesproken wordt over het komen in,
den hemel: vraagt men wanneer zal dat plaats hebben? onze gezangen getuigen tegen onze formulieren en tegen Gods woord,
dat het eerst ten jongsten dage zal plaats hebben, b. v. gez. 182 : 4;
Als ons Jezus 't graf ontsluit. Gez. 184: als ik ook eens verrijzen
zal. — Maar de arme Lazarus stierf en kwam er oogenblikkelijk,
zoo ook de moordenaar aan het kruis.
Dat ook de Goddeloozen zullen opstaan tot eeuwig afgrijzen,
is niet gemeld, zeker vergeten, en nu ik wensch ook alle deze
gezangen te vergeten, die ik op grond van Gods woord en onze
formulieren van eenigheid niet anders beschouwen kan, als een
Alcoran, van alles wat; als Sirenische minneliederen, geschikt om
zielen te lokken te vervoeren en dronken te maken van den wijn
harer Hoererijen.
Geve de Heer dat daartoe dit geschrevene ook voor velen nog
dienstbaar gemaakt worde, om het verderf te zien en er van te
vlieden door .des Heeren genade, opdat niet over ons kome hetgeen
God bedreigde over Israel, door den mond van den Profeet Amos:
En ik zal uwe feesten in rouwe en al uwe LIEDEREN in weeklage
veranderen, en op alle lendenen eenen zak, en op alien hoofde
kaalheid opbrengen. En ik zal [het land] stellen in rouwe als er
is over eenen eenigen [zone] ende deszelven einde als eenen
bitteren dag. AMEN!!!
Ter beschaming, waarschuwing en opwekking der Leeraars door
een paar Achtbare mannen, uit het Pausdom:
Aanschouw hoe 'd arme kudde op 't pad haars herders treedt,
Doolt hij, zoo doolt zij mee; zij dat hij zich vermeet,
Den regten weg te gaan, en nogtans kromme paden,
Bewandelt, of ter zijd' afwijkt, en langs een kwaden,
En schuinsten weg voortsnelt, zij volgt hem steeds op 't spoor,
Want zelf kan zij den baan niet zien noch vinden, door
Onkunde. En evenwel moet zij, hoe onbedreven,
Haar melk en wolle aan hem, altoos ten besten geven:
Terwijl hij vleesch en huid aan wolven overlaat,
Wee zulke schapen, daar 't dus mee geschapen staat.
BALEUS, in Catal. Test Verit p. 703.
Die zijn gemoed beheerscht, en 't met geen kwaad bezwaart,
Mag zijn Gemeente wel gelijk een herder leiden,
Maar die zijn eigen hart voor God niet rein bewaart,
Hoe kan die huurling toch de gansche kudde weiden.
PAULINUS NOLANUS, Carm, ad Cijther.
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NASCHRIFT
I.
KORTE LIJST om met een oog opslag sommige stootende
nieuwigheid drijvende of tegen Gods woord inloopende
uitdrukkingen in de gezangen to kunnen zien opmerken en verafschuwen.
1.)

Gez. 2 : 2. 5 : 3. 6 : 3. 14 :1. 16 : 2. 53 :1. Lezen wij van

werelden, werelden als 't zand der zee, wereldbollen, duizend,
duizend zonnen, wereldstelsels, zonnen enz., tegen Gen. 1 : 1.
In den beginne schiep God hemel en aarde.
Gez. 3 : 6. Zij worden nooit beschaamd die op uw goedheid
bouwen, tegen geheel Gods woord, b.v. Amos 6 : 1. Zach. 1 : 15.
enz.
3.) Gez. 4 : 2. 't Schepsel ziet God enkel in zijn werken, tegen
Ps. 119 : 105, 169. Prov. 13 : 13 en 16 : 20. Jez. 8 : 20. 18 : 14.
enz.
4.) Gez. 31 : 1. o Sterveling gevoel uw waarde! Onze catechismus
vraagt hoe groot onze zonden en ellenden zijn, en Gods woord
Ps. 40 : 18. 69 : 30. 41 : 2. Job 34 : 28. 36 : 15. Ps. 9 : 13. Rom.
7 : 24 leert ons niet onze waarde maar onwaarde.
5.) Gez. 32 : 4. God is goed, waar blijft hier Zondag 4, yr. 11
en Gods woord ten aanzien van God en den Zoon, b.v. Joh.
17 : 25. Rom. 3 : 26. 1 Joh. 1 :9. Hand. 3 : 14. 7 : 52. 22 : 14.
2 Tim. 4 : 8. 1 Petr. 3 : 18. 1 Joh. 2 : 1, 29 en 3 : 7. Openb.
16 : 5.
6.) Gez. 38 : 3. God gaf zijn Zoon over, waarvoor? voor de
wereld, voor een afgevallen wereld, regtstreeks tegen Zondag
21 en 31 en geheel Gods woord zie onder anderen de verklaring
des Engels, Matth. 1 : 21.
7.) Gz. 59 : 7. Mij ook heeft hij aangenomen; waar is hier de
grond? in het vorige? dan is het een looze en bedriegelijke grond,
waarmede men eeuwig verzinken zal, en tegen Gods woord, b.v.
Joh. 6 : 37, 39. 17 : 6, 7, 9, 11, 12, 22, 24. 18 : 9, enz.
8.) Gez. 42 : 2. Heilige duisternis; wie verstaat dat? of waar staat
het geschreven?
9.) Gez. 46 : 32. Ons Neil is in 't gelooven Paulus betuigt dat
het geloof Gods gave is, zie ook Zondag 7 en 25.
10. ) Gez. 48 : 1. Adams dankbre zonen, Job wist wel beter: dat
niemand uit den onreinen eenen reinen geven kon. Job 14 : 4.
11.) Gez. 49 : 1. En nu Been zondaars meer, Johannes noemt
dezulken die zoo spreken leugenaars, in wie de waarheid niet is.
1. Joh. 1 :6, 8, 10.
12.) Gez. 59 : 2. 't Geloof dat door Gods woord ontstaat; Gods
woord geeft ons hier beter berigt, dat het door Gods Geest gewrocht wordt.
13.) Gez. 98 : 2. Thans door den doop herboren, volkomen
Paapsch tegen Gods woord, b. v. Joh. 3 : 3, en onze Formulieren,
Cat. Zond. 25, 26 en 27, Geloofsb. art. 33 en 34 en ons Doopsformulier.
14.) 101 : 2. Neemt en drinkt gj drinkt ten Leven, is dat waar?
gelukkig dan die ten avondmaal gaan, men moest dan niet een
onaangenomen laten, maar b. v. even als de Roomschen, alien
2.)
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boven de 12 jaar aannemen; maar de waarheidlievende leze hier
1 Cor. 11, en hij zal een ander berigt vinden.
15.) Gez. 102 : 1. Nu hij zijn disch voor zondaars heeft bereid,
tegen Gods woord en al onze Formulieren, daar alleen geloovi.
gen hiertoe genoopt en genoodigd, terwijl het ten aanzien der
onheiligen is: Gij eet en drinkt u zelven een oordeel. 1 Cor. 11.
16.) Gez. 105 : 5. Dat ik met u aan uwen disch daar boven eens
zal eten, zou het ook anders met hen die op zulke gronden roemen
kunnen uitvallen, en Jezus tot hen zeggen: Bindt hen de handen
en voeten en werpt ze in de buitenste duisternis? IVIatth. 22 : 13.
25 : 50. 8 : 12.
17.) Gez. 107 : 1. Van het brood dat zielen voedt, ik weet dat
het brood ligchamen en het ligchaam en bloed van Christus zielen
voedt, zoo leers ook Gods woord en al onze formulieren, b. v.
Joh. 6 : 53, 54, 55, 56. 1 Cor. 10 : 16. 11 : 25, 27. De Papen en
monniken echter waren in de dagen der Hervorming ook niet
wijzer, gelijk in de verantwoording van Pistorius en andere
martelaren te zien is.
18.) Gez. 111 : 7. Gij Jezus hebt een menschelijk hart als wij,
zoo als het daar staat is het leugen, want ons hart is vol zonde
en ongeregtigheid, en dat des Heeren, zonder zonde 2 Cor.
5 : 21. 1 Petri 2 : 22. 1 Joh. 3 : 5. Hebr. 4 : 15.
19.) Gez. 113 : 3. 't Verstand door uwe leer verlicht, door Gods
Geest wordt dat verlicht, niet door de leer die velen een reuk
des doods ten dooden is. 2 Cor. 2 : 14 en 16.
20.) Gez. 114 : 7. Het is voor ons, voor u, voor mij, Vijgeboom
vraagt te regt: Is men hier aan het Colleren of gekken? men zie
Joh. 6 : 39. 17 : 6, 7, 9, enz.
21.) Gez. 126 : 3. Gevallen zondaars. 9. Uw Neil begint. Is Jezus
dan niet meer tot een oordeel in de wereld gekomen? Joh. 9 : 39.
Matth. 12 : 41, 42.
22.) Gez, 129 : 3. Zijn sterven schonk ons 't leven weder; moet
Gods Geest zulks niet doen? Eph. 2. Zond. 7, 21, 31.
23.) Gez. 143 : 1. Aarde zucht niet meer, tegen Rom. 8 : 22, en
tegen het voorbeeld der heiligen. Rom. 8 : 23. 2 Cor. 5 : 2, 4. enz.
24.) Gez. 144 : 2, 3. Gevoel uw waarde. Deugd triumpheert. Is dit
roemtaal van den natuurlijken mensch of de leere van Gods
woord? Ten aanzien van het eerste, b. v. Ps. 40 : 18. Rom. 7 : 24.
En ten aanzien van het tweede Phil. 3 : 8.
25.) Gez. 152 : 2. Kindsch eenvoudigheid, wordt daar der Apostelen Goddelijke geleerdheid genoemd, zou men meenen dat de
hedendaagsche wereldwijsheid ware en betere wijsheid was?
26.) Gez. 152 : 5. De Goede vader let, op 't kinderlijk gebed, .daar
is 't gebed de grond, maar voorzeker een zandgrond want die
waarlijk bidt is als geholpen gelijk Kornelius de hoofdman.
27.) Gez. 154: Ziet het er alles zoo heerlijk uit met het Evangelie
en met alien, als dit gezang ons wil doen gelooven, dan is het
Evangelie fabel.
28. ) Gez. 155 : 1. Jezus reikt u zelf de handen, als Jezus niet
meer deed dan dat, dan kwam er zeker geen mensch in den
Hemel.
29.) Gez. 158 : 1. Hierna de regter eens zult wezen en Gez.
146 : 3 is het: De regter is geen regter meer; hier zijn Feith en
van Alphen het niet eens.
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30.) Gez. 182 : 4. Als ons Jezus 't graf ontsluit, en gez. 184: Als
ik ook eens verrijzen zal, mogen aan Gods woord getoetst worden; maar ik zal hier sluiten met gez. 192 : 11. De ziele mij
gehouden gij, hetwelk daarin den hemel tegen een mensch zal
gezegd worden, words daar te veel van gezegd wanneer Vijgeboom zegt: Het is niet alleen een leugen, maar ook een gruwelijk
en Godonteerend stelsel ? ! I !

Ziedaar lezer, een groote 30 staaltjes, begeert gij meer, toets het
dan nader nog aan Gods woord en gij zult wet meer vinden.
II
•

LIJST van de opstellers der gezangen zoo als die mij is ter
hand gekomen, welke onze verzamelaars vergeten, of om
hen bekende oorzaken achtergelaten hebben.

Was Luther, een man die de verborgenheden van het Koningrijk
der Hemelen kende in 't eerst de eenige opsteller van de Luthersche
gezangen, gelijk van onze Psalmen de eerwaardige Dathenus, onze
Psalmen hebben naderhand drie andere vervaardigers gekregen,
die echter nog genoemd zijn, n.l. J. E. Voet, Ghijzen, en het Genoodschap L. D. J. P. maar onze gezangen staan hunne vervaardigers niet bekend, maar zij schuilen in het duistere, echter worden
de afgeschrevene lijsten menigvuldiger; zulk een lijst is mij ook ter
hand gekomen en daaruit zag ik, dat er behalven sommige Duitschers, 34 opstellers van waren, waaronder ook zelfs een Mennistenlied, dus een Abracadabra, waarvan het bezwaarlijk zou aan
te wijzen _zijn, dat al die mannen door Gods Geest de waarheid
gekend hebben, ja wie weet of er een onder geweest is, die bij het
opstellen derzelve, door Gods Geest geleid is.
Van die mannen die in de voorrede genoemd zijn, zijn er buiten
van Alphen, bekend door zijne kinderdeuntjes, slechts 11 bij in het
geheel, terwiji alleen Feith meer dan 3 maal en van den Berg meer
dan 4 maal zooveel geleverd heeft. Van:
Boven 30.
A. van den Berg zijn: 1, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 29, 32, 33, 34,

36, 41, 57, 58, 59, 60, 67, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 90, 92, 101,
104, 105, 106, 124, 131, 136, 137, 140, 145, 151, 156, 157, 163,
164, 167, 176, 177, 180, 184, 186, 188, 192; en daaronder 36
van eigen maaksel, 14 vertaald, in t' geheel dus 50.
R. Feith: 10, 11, 14, 23, 25, 26, 31, 35, 37, 48, 53, 54, 66, 82,
84, 88, 89, 93, 98, 110, 113, 121, 128, 130, 141, 144, 152, 158,
160, 166, 171, 172, 179, 187, 191; van eigen maaksel 34: vertaald 1, dus in t' geheel 35; met van den Berg dus bijna de helft
van den Bundel.
Boven 15.
Rutgers: 17, 30, 40, 63, 70, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 109, 117, 134,

150, 153, 178; van eigen maaksel 16, vertaald 1; dus in t' geheel 17.
van Alphen: 15, 20, 22, 27, 51, 65, 69, 87, 102, 103, 108, 126,
127, 138, 146, 189; dus van eigen maaksel en in t' geheel 16.
Boven 10.
van de Kasteele: 42, 45, 46, 47, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 122,

143, 149, 161; van eigen maaksel 13, vertaald 1, dus in t' geheel 14.
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Boven 5.
Scharp: 5, 38, 39, 52, 61, 78, 123, 155, 173, van eigen maaksel 8,

vertaald 1, dus in t' geheel 9;
Jufvr. van der Velde: 2, 50, 55, 79, 85, 147, 174, 175; dus van

eigen maaksel en in t' geheel 8.
Vijf of daaronder.
Bruining: 91, 116, 139, 142, 148; dus van eigen maaksel en in

t' geheel 5.
Lodenstein: 21, 45, 62, 68; dus 4.
Hinlopen: 49, 56, 71; dus 3.
Vollenhove: 64, 125, 133; dus 3.
Bilderdijk: 8, 165; dus 2.
van Weemen: 19, 162; dus 2.
Mevrouw van Heemze: 44, 154; dus 2.
Schutte: 120, 169; dus 2.
Sluiter: 185, 190; dus 2.
van Een.

Naar Kramer 4. Klein 24. Jufvr. van Lier 28. Doopsgezinde
Gezangboek. Brand 76. Doijer 77. Jufvr. Drijfhout 86. van den
Bosch 107. Bordes 129. Elcking 132. Gellert 159. Bont 168. Jordins
170. de Rhoo 182. Jufvr. Moens 183. Hinlopen en van den Berg
135. Bruining en Rutgers 180. van den Berg en Rutgers 3.
Dus: van den Berg en Feith 85. Rutgers en van Alphen 33.
Van de Kasteele 14. Scharp en Jufvr. van de Velde 17. Bruining,
Lodenstein, Hinlopen, Vollenhove, Bilderdijk, van Weemen, Mevr.
van Heemze, Schutte en Sluiter, met elkaar 25 en opstellers van
een gezang zijn er 18.
Dus opstellers genoeg, voornamen twee, en van bekende Godzalige mannen heel weinig, voor de leuze zoo het schijnt, een ieder
doe met deze lijst zijn voordeel, en de Heere doe ook dit de zijnen
die hem lief hebben, medewerken ten goeden. Amen.
III.
U1TTREKSELS EN BIJVOEOSELS
vooral uit het werkje van den Eerzamen J. W. Vijgeboom,
tegen den Heer P. J. R.

1°.
De gezangen zijn niet alleen wederregtelijk ingevoerd tegen
art. 69 van de Kerkenorde van Dordrecht, maar ook hebben zij
zich de visitatie en approbatie der Sijnoden, waarop zelfs sommigen
zeer sterk drongen, onttrokken, tegen art. 55, waarom kan men
ligt raden, om dat de duisternis het licht schuwt en vliedt.
2°.
De zangtoon in dezelve is ook niet onberispelijk, .daaromtrent
zegt zeker onbekende schrijver: „Te regt moet in het adres van
„alle Sijnodale vergaderingen worden opgemerkt dat het 177ste
„lied in dezelfde manier is opgesteld; als de wenschen die de klap„wakers, bij gelegenheid van het N. J. rondbrengen.” En „wat nu
„de zangtoon van meer andere liederen betreft, dezelve is zóó, dat
„men zich gemakkelijk kan verbeelden, op een concert met ijdele
„menschen te wezen. — Ik behoef geen moeite te doen, om ieder
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„onbevooroordeelde te overtuigen, dat elk een afkeer behoorde te
„hebben, om deze liederen te zingen, en ook van den toon, dien
„men aan dezelve gegeven beef t.” Zoo dacht ook de oude kerk
er over blijkens de navolgende getuigenissen:
Men wist ten tijde van Constantijn de Groote, eerste Christen
Keizer, van kunstig muzijk of 't zingen onder een gespeel van
instrumenten, en nog veel minder van gelubde zangers, gelijk
Balsanon uitdrukkelijk in zijnen tijd vermeldt: ad Sijn. 6 Can. 4;
men vermaande alle ledematen der kerk ijverig: „Dat zij geen
„wanluidend geschreeuw in de gemeente onder 't zingen zouden
„maken, of jets onbetamelijks daaromtrent verrigten, maar dat zij,
„met grooten aandacht en beweging den Heere hunne zangen
„moesten opofferen." Idem. Conc. c. 75. Ook spreekt de gemelde
schrijver aldaar van de tooneelzangwijze, en de overvloedige verandering en draaijende stem, misprijzende hetzelve. Insgelijks
moest Chrijsostomus in de 5de eeuw zulks verbieden, noeinende
toneel-deunen en zangen naar den dans geschikt: Chrijs. Hom.
Seraphin et in vidi Dom. (wat zou hij wel van onze hoereliederen
gezegd hebben?) waarop ook een ander ijverig leeraar ziet, wanneer hij over Eph. 5 schrijft. „Hoort dit gij jonge lieden, hoort
„dit gij die in de gemeente zingen wilt, men moet Gode niet met
„de stem, maar met het hart zingen, en niet gelijk de tooneel„speelders, een kunstige toon met een gladde keel uitgalmen, of
„in de H. Gemeente tooneel-wijzen en gezangen laten hooren.”
Hieron. L 3. in Eph. Ja men vond door het inbreken van dit groote
misbruik noodig, het yolk indachtig te maken, dat zelfs de Heidenen zulk een gemaakte en dwaze zangwijze verworpen hadden
gelijk Baronius aanwijst. Annal. A. LX no. 30. Itemque Tomas
Aquinas 22 q q 1 a 2 ex Aristotelis VIII Polit c 6. Hoever het in
dezen bij sommigen dezer dagen gekomen is, hierover leze men het
stukje van den Heer Capadoce. De ontheiliging van het huffs Gods.
3°.
Nu nog een woord meestal overgenomen, tot hen die der waarheld niet geheel vreemd, echter maar al te veel hebben nog helaas!
van die van Laodiced en van de vervoerde en betoverde Galaters,
die zeggen: lk onderwerp mij, ik mag geen ergernis geven. — De
zulken vraag ik op mijn beurt, moogt gij u onderwerpen geeft gij
geen ergernis aan de vromen, aan de kleinen, vooral zoo gij voor
iets geacht zijt? Ik vraag u op uw geweten geeft men ergernis,
wanneer men zich onttrekt aan het kwade? Is integendeel het bevel
Gods niet: volgt de menigte niet na tot booze zaken, Exod. 23 : 2
en Spr. 12 : 11: Die ijdele menschen volgt is verstandeloos. Ja is
niet het bevel: En zijt geen dienstknechten der menschen. 1 Cor.
7 : 23?
0! welk eene blindheid en laauwheid geven dan niet zulk een
stelsel en zulke uitvlugten te kennen, de Heere zegt: zoo dan, om
dat gij lauw zijt, en noch koud noch beet, ik zal u uit mijnen mond
spuwen. Openb. 5 : 16.
Geloof mij dat het denken en zeggen: lk onderwerp mij, en ik
moet geen ergernis geven, duidelijke bewijzen zijn van eene laauwe

en geestelooze toestand; het is het boos arglistig en gemaklievend
hart, waarbij de duivel (wien het altijd leed doet dat men voor
het goede ijvert, zich tegen het kwade verzet en aan Gods woord
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getrouw blijft) zijne listen voegt die u tot deze Godonteerende daad
vervoert en aandrijft.
Gij alien dan die dit leest en u door de arglistigheid van uw hart,
door den duivel en anderen laat verleiden. 0! bedenkt eens: indien
Luther, Calvijn en anderen ook hadden gedacht. 1k onderwerp mij
en ik moet Been ergernis geven! wat was er dan van de Reformatie
geworden? Dan zouden wij alle onze knieen nog buigen voor een
STUKJE BROOD, en voor HOUTEN en STEENEN BEELDEN, en bedreven dus nog, de gruwelijkste afgoderij der Roomschen. — Maar verre waren deze groote mannen er af van dus
te denken. Luther, Calvijn en anderen verkozen liever de gansche
massa der kerkelijken en der leeken, tegen zich in woede ontstoken
te zien, en voor de Hoogste vergaderingen te verschijnen om
rekenschap van hunne gevoelens te geven, dan zich langer, aan,
tegen den Bijbel strijdende en boven denzelven ingevoerde dingen
te onderwerpen. Volgt dan het voorbeeld van deze mannen, mijne
lezers! en volgt toch niet langer eene menschelijke en Godonteerende instelling!
Gij alien die dit leest of hoort lezen; hetzij gij bekeerd of nog
onbekeerd zijt, keert toch van dit oogenblik af aan nog terug van
uwen dwaalweg, opdat gij en over u zelven en over de kerk niet
langer en meer ook Gods oordeelen brengt: hier toch is mede de
reden te vinden van alles wat de Kerk wedervaart.
Zijt dan nogmaals voor u zelven, hetzij gij leeraar of lidmaat
der gemeente zijt, gewaarschuwd, en vermaand! Gij, die de waarschuwingen en vermaningen verwerpt, blij ft verwerpen tot uwen
dood en dus onbekeerd sterft, gij zult nooit in den grooten dag
kunnen zeggen: ik ben niet gewaarschuwd en vermaand geweest,
want dat zijt gij nadrukkelijk, en met al den ernst, dien het gewigt
der zake vereischt, door deze bladeren; en och! dat het zij tot Gods
verheerlijking, tot middel uwer zaliging en alzoo tot uw heil. Amen.
Iv.
Wanneer men het wel beschouwt, is in en omtrent de gezangen
alles bedorven en wederregtelijk in den grond.
1.) De invoering, tegen het regt en de bepaling onzer Kerk, ziet
de Sijn. van Dord. 1574, art. 23; ook die van Dordrecht 1578;
van Middelburg 1581, art. 51; van den Haag 1586, art. 62; en
de doorluchtige en wereldberoemde Sijnode van Dordrecht a
1618 en 1619, art. 69.
2.) De wijze van invoering, tegen datzelfde regt, art. 69 en 55
tegen de klagte van velen en daarenboven met geweld.
3.) De leer verdorven, verbasterd, verminkt, veranderd tegen de
belofte.
4.) De opstellers, eene menigte onbekend als waarlijk vroom,
trouweloos en meer bekend met de wijsheid dezer wereld, dan
met de verborgenheden van het Koningrijk der Hemelen.
5.) De zangwijzen: meer het tooneel dan de kerk voegende.
Kinderen Gods! laat ons navolgen hetgene van een der oude
Christenen gezongen wordt.
Hij zingt altoos den Heere prijs,
Zijn tong en mond kweelt steeds met lust;
Zijn Psalmboek heeft schier nooit eens rust,
Hij looft God op een blijde wijz'.
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