PiHILOSOPHISCHE

E DENKINGEN
o v ï R D

E ;"

CONJUNCTIE V4N DE PLANETEN .
JUPITER, MARS,
VENÜS,
. M E R C U R I U S EN DB M A A N .
Op den Agtften May 1774. (taande te gebeuren»
en wel over de Moü^lyke en Waarfchynelyke Sterre en Natuurkundige Gevolgen deezer Coajunûie,
Waar uit kan «opgemaakt worden dat die niec
alleen invloed kan hebhen op onze Aardbol,
maar ook op het gantfche Zonne-ftelzel, waar
toe wy behoqt-en, en een voorbereiding of een
beginmaking van de Ontfloping of Vernieling
van het zelve, ten deele of geheel zou kun»
nen zyn.
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BALBUS S T O I C Ü S
apud CÏCESOKEM L. g. de Nat. Deorum inkuil,
Ex quo eventiirum nofiri putant-,, id-} de que Panetîum addubitare dkebant, ut ad extr'emum omnh
mundus ignefceret, cum bmnore abfamto, nequs
terra all pjfet, neqits remearet ae'r
ïi PETRÎ g; 7 en 10,

Vs. 7. Maef de" hemelen die hu zyn, ende
de aerde, zyn door het ieive woort als een fchat
wechgelegt, ende worden ten vyere bewaert
segen den dag des oordeels, ende der verdervitige der godcloofe menfchea
10. Maer de dagh de* ïîeeren fal kamen als
een dief in den nacht, in wekken de hemelen
meteen ged'ruyfch fuilen voorby gaen, ende de
elementen branden fuilen ende vergaen, ende
de aerde, ende de wercken die daer in zyn,
fuilen verbranden,
M A T Ï H . 24:

36.

' Vs. 36. Doch van dien dag ende ure en weet
niemant, ooek niet de Engelen der hemelen s
dan rayn Vader alleen,
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VOOR BERIC H T

$£f^7f\30'"ra
ï^ Q e eeriteroaal
f T w ' / M 'm de Courant zaffrie
c
van de aaniraan't " > 7 tydinff
'O
rW
*^=de Conjunótie der Maan
H.rj viui Planeten, op den 8 May
zullende gefchieden'j wierd ik
met verwondering 5er over aan«
gedaan; eensdeels, om dat nog
nooit in de Schriften der Sterre»
kundige van de nabyheit van dit
of diergeiyk evenement geleezen
had, die echter het lange te voren
zoo wel als nu '/ouden hebben
kunnen uitreekenen; anderdeels,
om dat ik à'iï als iets beichouwde,
dat met byzondere en verregaanA 2
da
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de gevolgen gepaard of doorge-»
volgd kon werden. [Jet myne
ged:îgten daarover zomtyds gaan ;
maar fchorte myn oordeel op
over de echtheid der zake , tot
dat 'er ten vollen van overtuigd
wierd door de nauwkeurige uitrekening en bepalingen van den
kundigen Wiskunftcnaer Pf^ytzs
Foppes, zeden welke tyd. ik my
verplicht gevonden heb met myne Befchouwingen wat dieper in
dit geval in te dringen, en eindeJyk gedagt heb het niet onnuttig
te zyn dezelve bekend te maken,
om ter waarfchouwing van zorgeloze , en overtuiginge van Ongelovige eenigzins te kunnen dienen , als mede ter onderrigting
van Onkundige,
îk beken, myne Phiioiophi/che
gedachten rtreeden in \ eerft tegen zommige myner Bedenkingen
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gen over het Prophetifche Woord,
waarom tyd en o.verdenkinge tot
deeze zaak nodig had, eu meer
als de aannadering van deeze Gebeurtenis kon veelen,, zoo deeze
myne Befchouwiegee voor dien
lyd het li-chî zouden zien. Waar-,
om te rade ben geworden, om
dit klein Tra&a.atje ais een Voorloper van een groïer W e r k , (dat
ftaa te bemediteere-n en uit te
werken , als ds Heere my ge^
domheid {paart en krachten 'er
toe verleent;) in het licht te ge~
ven. Dit zal êef†ens. di-enee om
de Gedachten van andere Wy?geer en en Godgeleerden , het zy
in 't open baar 't zy in het b^zond.er over dit il uk als u,it te lok kent
en uit te viflehen; zullende my
deeze in bet volgen.de; W e r k zeer
van: dienfl kunnen, z y n ; en dit is,
qok onder- veel andere redenen
A 3
eene,
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eene, waarom ik voor als nog
niet bekend wil zyn, om zo veel
te vryer de Gedagten van. andere
2elf te kunnen hooren, en die 'er
ook onpartydiger over te doen
denken, want dewyi weinige een
Werk van deezen äart van my
feullen wachten, zoude rnifïchien
devooroordeelen het ver/tand van
veele verblinden, nadien 'er maar
al tè dikwils meer gelet wordt
op de Perzoon 9 die iets zegt of
fchryftj ais op de Zaken, die'er
gezegt of geschreven worden.
Na de gunfïige of ongunflige
Gedachten van rrvne Mede-burgers en Medechristenen za! mis-'
fchien myn ander Werk meer of
min vorderen of vert»aagen, of
Äomtyds geheel achterblyveti, ten
minften zal dit *er veel in doen
om my bekend té maken; want
£ÜO ik klaar merk; dat ik my de
ondank
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ondank of de befpotting van zom*
mige Lieden •; al hoewel ik het
eerfie zeer lier zal kunnen dragen, en het laatftejuift niet voorzie) 5er door op de hals hale, zal
het my ongeraden zyn verder in
deezen te graan. ten minften o.opentlyk 5er voor uit te komen.
Oog het zal my ganrlch niet onaangenaam z v n , de Gedagten vao
anderen te zien o f t e hooren, of
zynze vierkant ftrydig tegen de
myne; zooze beickeiden, vrie-ndelyk en zonder /potterny zyn.,
Voor het overige hope ik tot alle
myne Leezeren als tot Verfiandige en onbevooroordeelde te fpreken, en dan Iaat ik Hen. mef zeer
veel genegen rheid bet vrye oordeel over bet: ge ene ik zegge of
Ichryve.
Verfchoon den ftyl, de mio
nauwkeurige behandeling eo kleiK-J
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ne drukfeilen, in welke opzigten
de kortheid des tyds voor befcheidene Leezers tot een gegronde
reeden zal zyn.
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PHILQSOPBEISCHE EN GODGELEERDE

VERHANDELING
OVER. DE AANSTAANDE •

CONJUNCTIE
EN

DER P L A N E T E N ,
DE

[MOGELYKE GEVOLGEN DESZELFS.

1

fCfpSNjSAt deeze Aarde zoo. wel als alle
Sfj I f j l i s ^ dingen op dezelve vergankelyk is
eÊ WÊ9Jr e n v e r ë a a n za'» is van oude tyden
W. « I | 5 & i en byna van alle Volkeren algemeen geloofd, zelf die geene gelegenheid gehad hebben, o.m de Goddelyke Schriften (waarin
zulks duidelyk geppenbaard is) te leezen, en
yeele derzelven hebben, vaftgefteld, dat de Aaçde zoo verbranden, waarorn. Theophilus aan An~.
iolycus fehreef," Wat de verbranding der#Wae*
„ reld betreft, de wyze Heidenen (temmen of„ ze willen, of niet, daarin met onze Propheter.
j, overeen.
Dog îk zal thans dit Stuk geheel daar laten,,
en mifFchien eens in't vervolg breedvoerig uit
de Schriften, der Ouden en in het byzonder uit
A $
de
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áe H. Schrift het zelve aantoonca; welke îaatfle ons niets zeekers zeggende over de tyd en
siadere wyze uf rnidde.en, oo en door weikô
deeze allergroorite Gebeurtenis zal. gefchieden %
het ons alle even vry ftaat daarover ons gevoe»
len te zeggen,
' " - . ' - .
Wat de wy/ze aanbelangt;, de meefte hebben
't aan de Sterren en hare omwentelingen toegefchreeven; andere aan de Aarde, aiszyndevan
binnen opgevult van. Vuur; zonmige, geiyk
de Stoki hebben de verbranding van alle dingen
Zon, Maan en.Sterren,, en. wel op eene ganifcfa
onverllandige manier, de oorzaken 'er van gefield; andere die van ons Planeet-geftel; andere die van deze Aarde alleen.
De gevoelens der Sterrekundige zyn wederom verdeeld over de wjze, befchryvende fo romige dit toe aaa de Revolutien der vafîe Steryen of het grote Jaarperk, andere aan zeekere
Afpeclea der Planeten;, dus fehreef wel eer Berofus de oofzaak der Zundvloed toe aan de Conjunctie van alle Planeten, maar in 't byzonder
van Jupiter, en Satumus in het teeken van Cafricornus, en voorzei, dat de WeereJd verbranden zou» wanneer die C_oajun£iie, gefchieden
'sou
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tou in Cancsr, Hier tegen leggen andere weet
zeer in, die een valfe verbeelding maken van
dit Gevoelen, als of dit een Aflrologifch verèierfel eer was, dan op Natuuren Sterrekundige oorzaken gegrond, en deeze fchryven het
doorgaans toe aan de inwendige Vuurdeelen der
Aarde of aan Gods onmiddelyke werkinge, gelyk in de Verbranding van Sodoin en Gomorra
sefchied is.
Ik fluit geen eeri dezer drie middelen of oorza*
zaken uit, maar wat de voorname natuurlyke
oorzaken belangt, dezelve ftei ik in de byzondere bewegingen der Planeten, en denk geen»
zins aan een gehele vernietiging van het groote
Weereld geftel, of der vaile Sterren, maar
welkoomt my waarfchynlyk voor de on.floping
en vernieling van ons Planeet geftel, beftaande
uit Saturnus, Jupiter, Mars, onze Aardkloot
Biet delTelfs Maan, Venus en Mercuriu| het zy
geheel of ten deele, het welk ik dadelyk nader
zal ophelderen.
Hier tegen kan wel met eenige fchyn ingejbragt worden, dat de H. S. fchynt te fpreken
van alle Hemelen, dat is alle Hemelfche Lighamen
ik volgens den Schriftuuriyken zin^ 'tzy meer
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oPröinder in getal, daar door moeten verftaa»
worden, edog er is maar een plaats die dit met
zoo veel woorden fchynt te ftaven, te weten
He Lr. i: l o , i r , 12. Ende, Gy Hesre, hebt
in. dm beginne àe aarde gegrondet, ende de hemelen
%yn werken uwer handen, Defehe fullen vergaan,
maar gy blyft altyt: ende fy fullen alle als- een Heet
verouden: Ende ah een del-Meetfiatgyfe in een rollen, ende fy fullen verandert worden: maar gy zyi
defehe, ende uwe jaren en fullen. niet. ophouden. Zy
fullen alk vergaan dog die weet dat 't woord alkzoo dikwils in eenen ftrikteren en bepaalden zin
genomen wordt in de H. S. zal hier geen ZWJW,
righeit maken.
Ik zal hier verfcheîde andere pîaatfen uit Gods
Woord woordelyk aanftippen, om dat die aanmya gevoelen meer of min licht byzecten, OÊ
ten mintîen het laatftgemeSde geenzins tegenfprek,en, zie Mptth, 24: 29,39. Endetsrfiont.
na de verdrukkinge dier dagen, f al de Sonne verduyJîert worden, en de Mane en zal haar fchynfel niet
geven, ende defle.trenfullen van den hemel vallen,
ende.de krachten, der hemelen fullen beweegt worden.
Ende. ah dan fa.1 in den hemel verfchynen het teeken,
des. Soons des Menfchen: ende dan fullen alk, de ge*.
flachten
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fiächîen der aarde weenen-, endefullen dm Som des
vienfchen fien komende op de «volken dés hemels, tnci
groot e kracht ende heerlykh'êyt. Ende hy/al fijne Enm
gelen aytjenden meteen bafayne van groot geluyti
ende fyjuilen tyne uytverkorew by een vergaderen uyt
de vier winden, van [bei een"] uyterfte der hemelen
tot [het ander"] uyïerjle derfehe.

Ende leert van den

vygeboom defe gelyckeniffe: Wanneer fynen tack nu
tear -voort, ende de bladeren nytfpruyten, foo weet
gy dat de fomer naby is, Jlfoo ook gy-lt'eden, wanneer gy alle defe dingen juli fien, foo weet dat
[het] naby is voor de deur e. Voorwaar ik f egge «•»
dit geflachie en f al geenfins vo'orby gaan, tot dat
alle defe dingen fullen gefebiedt zyn. De hemel ende de aarde fullen voorby gaan, maar myne -woorden
en fullen geenfins voorby gaan. Doch van dien dag
ende ure en weet niemant, ook niet de Engelen der
hemelen, dan myn Vader alleen, Ende gelyk de dagen Noë [waren], al foo f al ook zyn de tô?komjle
van den Soon des menfihen. Want gelyk fy waren
in de dagen voor de fundtvloedt, etende en drinkende, trouwende en ten houwelick uytgevende, tot dm
dagh toe, in welken Noëin den arcks gingh: Ende
'm bekenden het niet tot dat de fimdtvhedt quant, ende baar alk taegb näm:' Jlfoo fal oek zyn de toe-

komfit
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komjle des Soons des menfchen. Luc. %\; 25-2S.
Ende daar fullen teekenen zyn inde fonne, ende mans , ende ft enen, ende op de aarde benauwîheidt der
volckeren met t-wyffehwedigheit, als de zee ende
•watergolven groot geluyt zullen geven: Ende den,
menfchen het hertz f tl befwy eken van vreefe, ende
- verwachtinge der dingen, die 't aartryk fullen overkomen. Want de krachten der hemelen fullen beweegt •
worden. Ende ah dan fullen fy denSonedes menfchen
Ren komen in een tvolcke met groote kracht ende heer-?
lickheyt. Als nu defe dingen beginnen te gefchieden,
foo liet om hooge ende heft uwe hoofden opwaarts, om
dat uwe verloffinge naby is, 2 Petri 3 ; 7 - 1 0 .
Maar de hemelen die m zyn, ende de aarde, zyn
door het zelve woort, als een fchat wechgelegt, endeworden ten vyere bewaart tegen den dagh des oordeels, ende der verdervinge der godtloofe menfchen.
Doch deefe eene fake en zy u niet onbekent, geliefde, dat eenen dag by den Heer e is als duyfent ja*
rm, ende duyfent jaren als eenen dagh. De Heen
en vertraagt de belofte niet, (gelyk eenige [dat]
traagbeyt agten) maar is lanchnoedig over ons, niet,
willende dat eenige verloren gaan, maar datfe alk
tot bekeetinge komen. Maar de dagh des Heerenfé
kmen als gm dief in dm nacht, in welken de heme*
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hn met een''gtèruyfcb. zullen morby 'gaan^ enäe âe
ehmenicn branden fuïïen enàe vergaan t enàeàeaafde, ende de werken die daar in zyn zullen •oerbronden.
Ik weet wel dat zommîge Uitleep-ers zelf on.
der de Chriftehen de Prophetie van Chriftus al»;
ken betreklyk maken tot de verwoeftïnge van
Jerufâlem, ik ftem ook toe, dat die er onbe*
tjviftbaar in bedoeld is, maar ik heb nooit van
my kunnen verkrygen hier alleen aan te blyven
hangen» om dat hier veel e dingen gezegd zyR,
die pooit letçerlyk vervult zyn,, en die zo fterkzyn 3 datze onmogeiyk in eenen îlauwen zin kunaen worden verdaan, of alleen tot dat tydftip
geoordeek kunnen worden te behoren.
.My is ook wel bekend, dat Geleerde Uitleggers zelf hier in beruften, en tot een bewysbybrengen foortgelyke piaatzen uit de Prophetien,
die alleen maar buitengewone Oordeeien over
Volkeren of Perzoonen beteekenen, dog ook
deeze verheevene en groot (Ie uitdrukkingen kan
ik niet begrypen zonder zinfpeiinge op deeze
|aatfte groote gebeurtenis gebruikt te zyn door
de Propheten: waarin ik dan nog ook een voet-»
ijpoor vind van de iavloed van Gods Geeft,
.
waas
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waar door deze-Heilige Mannen gedreven zyn«
de gefchreven hebben, om dat Menfchen Lik
hen zelf zoo nauwkeurig eh duidelyk daar ovep
niet konden denkeji.
Wat nu de tyd betreft, wanneer deeze grote
gebeurtenis daar zal zyn, ik zegge eerftelyk met
de woorden van den Heiland, van 'dien dag weet
niemant dat is niemant zal ooit weeten den netten tydftip te bepalen 't zy van alle die grote
voortekenen, die er zullen voorgaan * 'tzy van
den eigentiyke dag van J. C. toekomfte, 'c zy
van de geheeJe vernieling deezer Aardkloot,,
Maar 't is ook zeeker uit J. C. eigen befchry*
vingedeezer Zaken, dat er teekenen zullen voor»
gaan en wel grote»
Ik weet ook zeer wel, dat de Heer Jimghts
in eene nauwkeurige bepalinge deezer gebeurtenis te vergegaan is, alhoewel hy na de gedagten
van grote Uitleggers der Prophetien zeer geleerd en in veele andere Zaken verftandig gefchreven heeft, en daarom beeter lof verdiend
had, en dus om zynen al te vergegaane yver ifl
deezen eer beklaging dan fpoc waardig is ge*
weeft.'
Ik weet ook dat de beruchte Ludeman in vele
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îe dingefi roisgetaft heeft, en fomtyds eer verachting dan geloof waardig is, een minften die
Schriften, die op zyn naam gedebiteerd worden, maar ik weet teffens, dat in die Schriften
zeldzame dingen zyn met betrekkinge tot hec
Jaar 1774. en tot de alsdan te komene Afpeften
der Planeten, alhoewel hy meer polityk dan natuurlyk over de gevolgen .fchynt te redeneeren,
Edog my is ook niet onbewuft, dat 'er van
oude tyden eene overlevering is geweeft op
Aarde, dat de Waereld 6000 Jaren of daar omtrent zou ftaan. Die overlevering is by de Jooden al geweeft voor de komfte van den Mesfias, en by de Chriftenen kort na dien tyd, waar
van 2 3 3 getuigeniflen ter beveftiging kunnen
dienen.
Barnabas fchryft in zyn algem. Brief Cap. 15,
„
,,
,„
„

Hoort Einders, wat hy zegt, hy heeft in
6 dagen alles voltooit, zegt hy dit, om dat
Hy in 6000 Jaren alles zal vokooijen, de dagen zyn by hem 1000 Jaren.
Op dezelve grond zegt Irenceus B. 5. C. 28
}J Het is blykbaar, dat het zes-duizendfte Jaar
„ de voltooijing of voleinding aller dingen is.
laäantiits Jnfr Cap. 14. fchryft, „ Late n de
B
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„
„
,,
„
„
,,

Phüofophen weeten, die van het begin der
Waereld duizenden van Jaren tellen, dat hec
zes-duizendfte nog niet'er'is; welk getal'vervult zy'nde, de voleinding aller dingen moét
zyn, en de Aast der Menfckelyke zaken verbetert worden.
Clemens Æ&xandrims Sirom. L. 5. „ Dat de ze,, vende Dag heiïig is weten niet alleen de He„ breen, mâa'r ook de Grieken, binnen dewel„ kê de omkeetïng der geheeîe Waereld zal ges, fchieden-, alle dingen weder hernieuwd zynde„
Dat wa de Grieken ook ïn daî zeîve gevoelen
waren bîykt ukSuidas, die zegt, dat een hunner
Wyzen Tyrrhenus geleerd heeft, dat de Waereld
6000 [aren ftaan zou.
Het is nu evenveel hoe se hier âan gekomen
zyn-; edog, 't is ten uiteiften waarfchynlyk,,
dat Joden, Heidenen en Chriftenen hierin zoo
enftemmig niet zullen geweeO; zyn zonder eenè
ope'nbáringe, of zeer gegronde overlevering
van Jdam öf Noach herkomftig.
Dewyl nu na de allernau wkeurigfte üiöredke»
ninp- volgens de Hebreeuwiche ïext- 5 dien wy
volgen, verlopen zyn van de Scheppinge der
Waereld ƒ885 Jaren9 en. volgens de Samar!»
taanfehe
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taacfche en de Griekfche der I<XX Overzetters
veel meer; zoo is't vry zeeker, dat die öooo
Jaren aireede vervult zyn, of eerlang vervult
ftaan te worden,
Waaruit ik dan opmgke en befluite, dat het
niet alleen mogelyk, maar ook zeer waarfchy.
nelyk is, dat het Laatfte der Dagen niet ver af
is, en dat mifTchien de naby zynde Conjunctie
der Planeten niet alleen invloed zal hebben op
onze Aardbol t maar qolç op het gantfche Zon»
ne-ftelzeî, waar toe wy bebooren, en een voorbereiding zyn of een beginmaking van de Ontfloping en Vernieling van het zelve ten deele of;
geheel; wanneer onze Aardkloot dan na alle ge»
dagten geenzins.zal vry lopen, zonder dat ik de
eindelyke tyd of het Jaar dier verwoeftinge ee»
nigermate onderneeme te bepalen; het welk my
ook natuurlyk bevryden konde van de oplosfing
der zwarigheden, die met veel waarfch^nlykheid
tegen de nabyheid van de Laatfte Dagen kunnen worden ingebragt. D©g op dat ik niet
fchyne door deeze myne onbepalinge die zwarigheden te ontduiken, zal ik die niet alleen,
eer ik ter nadere ontknopinge van myne gedag.
îen overga5 te berde brengen, maar ook trach-
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ten op te koffen,, om dus alle zorgeloze of oftge»
lovige hunne uitvluchten hier op gegrond, té
ontneemen»
Deeze Tegenwerpingen zyn genomen uit de
Prophetien, die handelen over
I. De algemeenheid van dé Aaniieeminge van
het Evangelium door Heidenen en Joden.
II4 Over de vreedzame en zedelyke goede ftaat
van het Menfchdom en Chriftendom.
III. Over de Komfte en Val van den Antichrifh
Alle deze dingen moeten na veler gedagten nog
voor den laatften Dag gebeuren •, en dewyl dee2e zaken zyn van zo veel aanbelang , is het,
denkenze onraogelyk, dat die binnen zulk een
korten kring vanjaren daar zullen zyn, en op
deeze gronden verioflèn zy zig zclven en andere van hunne rechtmatige vreeze voor dien groten Dag,
Deeze dingen zyn ook van zo vee] gewîgt9
dat ik niet in ftaat ben om die volkomen uit de
weg te ruimen, of had ik de tyd, en nu derhalven nog zo veel minder» Echter zal ik hier in
myne krachten beproeven, en ik vleye my, dat
ik hier en daar nog al nieuw licht aan deeze merkwaardige Stukken zal byzettea

l Wac
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i Wat de eerfte zwarigheid belangt:
Men zegt gemeenlyks dat volgens de Prophe»
tifche getuigeniffèn voor het Einde der Wat-»
reld het Euangelium van alle Volkeren en, ook
Van de Joden moet worden aangenomen; en dae
dit nog ver te Zoeken is, terwyl miff-hien hçc
grootfte aantal der Inwoonders op, deeze Aarde
Afgoden-dienaars en Navolgers van Mahomet
zyn, en de Joden een merkefyk getal nog daar
en boven uitmaken, welker verfroktheid tot heden toe een blyk geweeil zynde van Gods Voorzienigheid „ en ter beveiliging van de ChriPtelyke Waarheid gediend hebbende, de tyd hunner
Bekeeringe nog ver van de hand fchynt te wyzen.
: Ik beken, deeze zwarigheden hebben my altoos ook in dat denkbeeld gehouden, dat dg
Laattte Dagen nog gantfçh niet aan.ftaande waren; maar deze zaak van naby befchouwt en o,verdacht hebbende, is ze by-my van veel'minder belang geworden, zoo niet geheel uit- de
weg geruimd, door de volgende aanmerkingen
i. Kan men nkt zonder reeden vragen, of
die Prophetien nieî al.in- den beginne van de
verkondiging van het Euangelium. eigendyk zyn
B 3
ver-
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vervult, en of die derhalven daar en boven ge»
lyk veele andere Prophetien wel eene volmaakte
. vervullinge na de letter eifîehen, dat is, dat
fuift alle Volkeren en alle Joden bekeerd moeiten worden.
à. Wat de Joden In dien tyd belangt > alhoewel 'er te Jerufalem weinig bekeerd wierden,
wierden 'erechter op meer aîs een Dag duizen*
den te gelyk terftofitha de uitftortingedesGees*
£esbekeerd,zie Band. 2:4.1* enCtóp, 4; 4 blyvende het hier niet by, want Lucas getuigt, Hand.
5: 14. en daar -wierden'er meer en meer toegedaan,
die den Heere geloofden, rneenigîen beide van Man"
nm en Frouwên.
De Joden' waren toen ter tyd al onder de meeft
bekende Natiën verftrooit, en wierden overal,
waar de Apoftelen het Euangelium predikten,
in een grote meenigte bekeerd, bet welk na alle waarichynlykheid na de Verwoeftinge van
Jerufalem (waarby miffchien de meefte verhardde Joden omgekomen zyn) niet vermindert
zal zyn, zo dat wy op goede gronden mpogen
vooronderftellen, dat het grootfte aarltal van de
toen levende Jooden bekeerd is geworden en in
het Ëuangeliam gelooft hebben.
b. Wat
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j t Wat de Heidenen belangt; een meenîgte
derzelve is ook toen al bekeerd-, en de ApofteJen hebben- al in de eerfte Eeuw het Euangelïum
200 ver uitgebreid onder de toen.meeft bekende
Natiën, dat men het zelve met recht voor een.
wonder. en, een fterk bewys voor de Gpddelykheid van het Euangelïum. mag houden. Hierom durf Bauhszig daarop, in- zyn. Brief aan dedoouigdge Romeinen beroemen, die allerbeft
'er over konden oordeeien of zyrj.roem hier,-ook
te ver inging, Ronh 10: 18. maar ik zegge en
hebben zy.'t.ni&t, gehoord? Ja.dog haar geluid is <?«
ver de gebeele. Aards, uitgegaan, en. hare woorden tot de einden der Waerelà. My is niet onbekend, dat men dit echter-als een vergroeiende mapier van fpr.eek.ea. den Oofterlingeu, eigenmoet aanmerken,;, en dat Baulus-, ook. gantiçh,
îîiec zeggen wil, dat al die Lieden bekeerd %:a»,
ren, maar daîze echter, gelegeBÜieid-,'e& toe
hadden»
Paulm fprak na, da?, en hy wifbe echter das.
dit letterlyk niet waar was, bygevolg kan.hy
de Propheten als. ook. gewoon, aan die zelve
Grootfpraken.evepgelyk verftaan hebben, ja ik
îwyffel 'er niet aan, of hy heeftze zoo verftaan,
B 4
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zoo wel ais Petrus, om datze geene zwarigheid maakten te fchryven, dat die Dag van
Chrijîus toekomfte naderde en naby was, het
weîkze niet gedaan zouden hebben, alsze hadden gemeend, dat alle Heidenen en Joden eer/t
moeften bekeerd zyft,
%. Merk ik aan, dat het Euangeiium nu zoo.
ver over de gantfche Aarde verfpreid is als
ooit, waar in deeze 2 laatfte Eeuwen de Zeevaart en Koophandel in 't Ooft en Weft zeer
Veel aan toegebragt hebben. Ik w:eet wel dat
tot nog toe helaas de grootfte vordering in.'t
ftuk der Bekeeringe dier Volkeren niet gefchied
is, maar dit is de fchult van het Woord geenzins. De tyd verbied my om my hier over uit»
tebreiden. Dog dit is zeeker, dat die Volkeren nu grote gelegeatheid hebben waar doorze
meer of min onverfchoonlyk zyn, en onverf.hoonelyk zullen weezen, wanneer-Jefus Christus zal komen na 2 TheJJi 1: 8. met vlammenden
vuur e wrake doende over de geene die God niet en
kennen, en over de gene die den Euangelia onzes
Heeren Jefu Chrifti niet gehoor/aam zyn: welke
plaats dit byna beflifr, dat namentlyk alle Volkeren zelf de joden alle niet bekeerd zullen zyn
op den Dag van Chrijîus komfte.
De
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Be Joden onder de Chriftenen wonende.,
hebben buiten twyffel de fchoonfte gelegentheid
om Chrijlîis.teleerea kennen, voornamentlyk in
zulke Landen, waarze vry hun eigen Godsdienit
kunnen belyden, en met ons fpreeken over de
Waarheden van de onze. De Chriftenen in
veele Landen, in Ooft en. Weft onder Heidenen
en Turken verfpreid zynde, geven ook aan dezelve gelegentheid om na Chriftus te vragen^
zyn Leere te onderzoeken en dezelve aan te
neemeo.
Dewyl nu deeze gelegentheid zoo groot îs als
ooit, wie weet, en dit is rnyne
3. Derde aanroerkinge, of niet eerlang aîle
deeze Volkeren zelf de Joden meer gebruik van
deeze gelegentheid zullen maken"? waar toe als
't Gode behaagde zynen zeegen te geeven, 'er
fchielyk nog eene groote verandering in deezen
kon voorvallen.
Dezelfde regel, dien wy hier gevolgt hebben, zal ook van zeer veel dienft kunnen zyn
tot opheldering en wegneeming van de andere
Tegenwerping die genomen wordt.
, II. Uit de Beloften, aangaande de grote kenmst tsdêlyke goeds toefiant^ en voomamendyk de
B5
grote
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grote Vreede^ die onder hetEoninkryk van.den,
Mesfias.fknd; zou grypen, hetwelk nog nooit
plaats gehad; hebbende, en de tegenwoordige.
ftaat van he£ Chrifêendom daar. nog weinig, na
gelykende, derh-aïven nog. moet komen, endaar
toe zeer veel tyAberiodigr. zynde, geen de minfte vreeze vooidp Laatfte.Dagen,behoeft te zyn»
Al hoe heerlyk'er vandeeze dingen, in. de Pro-.,
phetiengefprooken, wordt, is;'t echter zeeker.
dat men dien ftaat niet volmaakt moet opvatten, en wat het zedelyke beti-eâ, is dit onbe=
twiftbaar uit de nadere,Prpphetie van den Zaligmaker Matth. 24: 37—4-2. Ende. gelyk de dagen Noë [waren], alfoo fal' eok zyn de toekomfte.
van den Soon des menfchen.

Want gelyckfy wa-

ren in de dagen voor de fundt-vloedê., etende ende.
ârinckende, trouwende ende ten howwelick. uitgevende, tot den dag toe, in wekken Noë in de anke
gingh: Ende en bekenden het niet. totdat defundt?
vhedt.quam, ende haer alk wegh mm:

Alfoo fal.

ook zyn de, toekomfte. des Soons. des menfchen.

Als.

dan f uilen der twee. op den acker zyn, de egnfal aengenomen, ende de ánder fal verlaten worden..

Daet

/uilen twee [vrouwen] malen in den meulen, de eens fal aengenomcn, ende Rondere fal verlaten 'worden
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én. Waekt dan, mant gy en weet. niet in mîcks
ure ifwe Heere komen faî.
Het welk derhalven. ook door een. wettig gevolg op het andere kan worden toegepaft.
Echter wil ik niet ontkennen, dat dieProphe»
tien een grote verandering in deezen op Aarde
beloven. Dog aîs men, het Groptfprakige der
Propheten in oogenfchyn houd, en.oan.de teegen woordige ftaat van het Menfchdom op. Aarden, en zelf van het Chrjftendom befchouwt»
en het vergelykt met de vorige, tyden, zal't'er
zo ver af zyn, dat men hierin zwarigheid behoudt , dat ik in^ tegendeel uit een. oplettende
befchouwinge van het tegenwoordige Menfchdom en de fchielyke verandering, die in onze
tyd in veelerleye opzigten gebeurd is met betrekkinge tot deeze zaken, veel eer eene waarfchyrilykheid voor de nadering van de laatfte tyden vinde. Dog ik. moet dit alle^maar thans
met de vinger aanroeren. *
i. De kenniffe van veelerleye zaken, niet alleen, maar die der Goddelyke is immers veel
groter en algemeener als ooit op Aarden geweeft is, en wat is die niet in dèeze Eeuw vermeerdert , onder het Gemeen, zo wel als onder
de
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^e Geleerden, door een meenîgte van de altefkeurigfle Schriften, en door het rrseer leezeii en
onderzoeken van aîlerleye zoor,t van Boeken
zonder o.nderfcheid door Chriftenen van aîlerleye Gezindheden,, jaa wat zeg ik in ons leeftyd
is die kennis zeer vermeerdert, en vermeerdert
nog dagelyks fterker, en miffchien meer ais.,
men weet.
2. De Zedelyke toeft and; hoe hoog men opfe
zomtyds thans opgeeft van de bedorventheid dej
Menfchen, is, merkeiyk beeter als in vorige tv°
den, want alhoewel de pracht, overdaad eî5
weelde (die, ook echter haar nut hebbes in, de.
Maatfchappy en miffchien, wel zeer tot- het plup
der befte Bfaer-çld. behopren) in veele opzichten
meerder is als in vorige Dagen, zo gaan daar
echter miffchien minder bukeijfpoorigheeden
mee verzeitr, ea. veroorzaken buitçn twyffer
meer vriendelykheid, beleeftheid en heufchheid, als te voren in de zamenleeving t;e vinden waren, op dat ik zwyge. yan brutaliteit,
dronkenfchap, en de gewoone Gezelinnen deszelfs kyvagien en veehterien, die wel eer veel,
meer befpeurd wierden als hedendaags.
De zonden van jaloufie, afgunft, afkeerigheid,
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Iieîd, fryd, haat, twiü 'en wraakgierigheid zyri
in onze tyden merkeiyk vermindert in de Bur*
gerlyke zsraenlevinge, vooral die vóór de Burgerl.yke zo wel als voor de Ghriftelyke Maatfehappy zo zeer verdervelyke Religie haat; terWyl Chriftenen van verfchillende Gezintheden
(die elkander te voren niet verachting niet alleen befchouwdehi ráaar ook liefdeloos en on«
vriendeîyk behandelden) nú eikander dikwiîs
zien eh met elkander vriendeîyk verkeeren ,
Zonder datze eens om het verfehi! der Godsdie'nft denken. En dus verval ik als van zelf
op het
3. Point, die algemeene en grote Freede, die
onder het Ryk Van den Mesfias plaatze zou
hebben, na de Propher.ien van Jef. Cap. i r .
Men zegt, is die Freede wel ooit bef peurt op
Aarde zedert de verbreiding van het Euangelium,,
jaa heeft in tegendeel de verdeelihèid, verbittering,
haat, vervolginge niet de allergroot/Ie rol gefpeeld,
onder de Chriftenen zelve, en dat zelf om der Gods'
dienjl wille, en duurt die haat nog al niet, of waar
is die zoo grote Freede op Aarden te vinden? Er is
derhalven nog veel tyd van noden ter dis overal Jiani
&-ype.
Ik
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Ik ftem toe, dat helaas tot fchande en nadeel
van het Chriftendom de hevigfte partyfchappen
befpeurt zyn onder de Chriftenen, maar als ik
nu in dit opzigt de tegenwoordige ftaat van hec
Menfchdom befchouw, zoo vind ik in de groo»
te verandering, die hier voorgevallen is in onze
leeftyd weder veel eer eer; bewys voor de aan»
nadering van dien tyd, als voor het tegengeftel •
de gevoelen; eene verandering waarlyk zoo
groot, dat die dezelve voor j-o Jaar vooripeld
had binnen zo een korten tyd zo groot te zullen
worden, eer befpot dan gelooft zou zyn geworden, en wort die verandering en verbetering van twiftzieke gemoederen in alle opzig»
îen niet dagelyks meerder? In het algemeene
Syftema van Europa zyn zedert de îaatfte
Oorlog de gemoederen der Chriften Mogentheden veel vreedzamer geworden, en die dagen zullen miflchien nooit weerkomen, daC
dezelve om Reiigie-verfchilien ooit het harnas
zullen aantrekken.
In de Burgerlyke Maatfchappy hoort men niet
alleen niet van zo veel gekyf en vechterien,,
maar ook niet van zo veele proceffen, als wel
eer» Ia het Godsdlerjftige befpeurt men niet
mee?

wumkes.nl

X '•& )
meer die 'heevigheede'n om 'verfchillén van
weinig aanbelang, jaa veel verfchil-poïnten s
daar men wel eer de bïcterfte 'twiflén om àantegte, worden of geheel niet gemeld of 'voor
'Broeder-queitien gehouden, en men durf opent»
Jyker na de Verdraagzaamheid, niet tegenltaa-nde zommige verfchillén (die te voren van hec
uiterfte belang gehouden wierden) eerder voor'liaan-, dan vervolging fçd manum de îabula.
Maar das verval ik als van zelfs op de
III. Derde zwarigheid, die gehaalt wort uit
de ÏComfl en Val van den Antichrift, welke
Pauliis % Tbefl*. 2. teert, dat eerit moefte komen
eer de Dag van Chriftm aanftaande was, en Paulus zoo wel als Johannes in de Openbaringe, dat
zelf eerft moefte vallen.
De befchryvingen welke deze beide Apoftejen ons 'er van geeven, zynzoo rraay, dat ik
dezelve hier korteîyk moet inlaffchen, met hec
opgmerk derzelve,
Paulus fchynt gehoord te hebben, dat zyne
m zyner Mede-Apoftelen Leere aangaande de,
Toekomftevan Chriftm eenige beweeging had
veroorzaakt onder die van TheiTalonica, en
dac zommige daar door zo ver verbyHert rieken »
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ken, datze haare tydelyke zaken verwaarloos»
den, en ftelt hen dan een weinig geruft in dit
ftuk, dewyl 'er n o g eeril een zeer°groote zaak
moefte gebeuren, welke hy dus óp't allerklaarfte en nàdrukkelykfte befchryft 2 Thejf. 2: 3-12.
Dat uniemanten verleyde in 'eenigerley wyfe: want
[die en komt niet] 't en zy dat eerft den afval gekomen zy, ende [dat] geopenbaert zy de menfche der
fonde, de fone des verderf s, Die hem iegenfielt 'ende
verheft boven al dat Godt genaemt, ofte [als Godt]
ge-eert wort, alfoo dat hy in den Tempel Godts als
een Godtfalfitten, hemfelven vertonende dat hy Godt
is. En gedenckt gy niet, dat ik noch hy u zynde
udefe dingen gefeght hebbe? Ende nu wat [hem]
wederhoudt weet gy, op dat hy geopenbaert worde té
fynereigener tyt. Want de verhorgentheid der ongerecbtigheyt wort aireede gewrocht: alleenlick die
hemnuwederhoudt, [die fal hem wederhouten] tot
dat hy uit het midden fal [wechgedaeh] worden.
Ende als dan fal de ongeregtige geopenbaart worden, den wekken de Heer e verdoen fal door den
Geeft fyns monts, ende te niete maken door de verfchyninge fyner toekomfie: [Hem, fegge ick;j
mens toekomfie is na de werckinge desfatans, in ah
ie kracht ende teeckenen, ende wonderen der lengen;
Enâe
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Bnâein à1Je verkydinge der vnrechtvêerdighêyt'mdè
gene dk verloren gmn-: dmv voor dat zy ds liefde
•der waefheyt niet •dengenomenm hebben om.foligh
te 'wórden. Énâe daerom /si, hmr Godt /enden een
kracht der d-walinge, dàt./y de leugen .fatden geloc'"oen-: Op dat fy alle veroordeelt isorden àe de ïùaer*
heyt niét gelooft 'en hebben, maet eéh tüelbúhagen
hebben gehaat ïn àe ongerechtigbyt,
yohânnés hee'ft in Càp. 16^ i† en ï8. van de
Üpenbarifige zo 'veele zulke iialrukkelykë be~
fchryvingen van den Va! des AndchriuV, dat
het wel nodig sou iyn om veéler wille > die weinig werk maken 'van het îeezen der & S. di©
hier by te boegen iii Êyn geheel, dog om hec
'papiefr niet te veel op ce vuïle'fi met SèhriF*
tuur-plaatôen, zal ik maar eeîîige weinige vet*
fen der nadrukke]ykfr.e hief ter neerfteiien 9
Càp. i<>: 6. âe-wylfy het bheà der heiligen en der
Propheten vergaten hebbin, zoo hebt gy baar ook
Moed te drinken gegeveú, ibant fy fyn't tveerdig,
VS. i$.~Ende ickfag uït dm nlont des Draeeis, en"
dé ity't den temt des Bé'efiï, tnde uyi dên mont des
válfcheÈ P†opheêts, drie onrein-e gêe/len [gaen,"]
den vorfchen gelyck. Want ''t %yn.geefien der àuy
telen t tndè doen itekëtïen, welke uytg&sn m de KQ0
>nmgen
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nhigni ckr aerde, ende der -geheels vsereït, M drs
ie vergaderen tot den krygb van dien grootten dagh
des Almachtigm Godiî. Siet ick kome als een dief.
Saligh is hy die vûaeckt, ende fynt kleederen beiQaert, 'op dat hy niet tia'eckt en wandek, inde men
jyne fchaemte [nist en1, jie. Ende fy hebb'enfe verf
gückrt in de plaetfi,
wort Armageddon.

r

æelh int Htbreeufch genacmt

Ende ds Jevende Engel goot

Jyne phiole uyt in dë lucht:

ende datf quâm een

groote ftemms uyt den 'Tempel des Hemels, vati
den throon, /eggende s Het is gefchict: Ende daer
gefchiedden Jlemmen, ende dmderjlagén, ende blik*Jemen: ende daergejehieddè een groote aérdbevinge*
hoedanige niet en is gefchict van dat de menjehen op
de aerde geweejî zynt

[namelick'J een Joodanxgs

âirdbevinge, [ende~] foo groot. Ende de groote Jîad
is m drie deslen gefcheurt, inde de jleden der Hey~
dencn zyn gevallen: ende de groote Babyion is gedacht geworden voor Godt, om haer te geven den
,drinckbeker van den Wyn des toorns fyner gramfchaph
•Ende alle eylant is gevloden, ende de bergen in %p>.
rast gevonden.

Ende eenen groten hagel, [elkj als

mi talent [pont] fwaer,

viel neder uyt den Heniel

op de menfehen: ende de menfçben hfierden Godt
van wegen deplage deshageb: want
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mas feér groot.

Cap. 17: 5-«8. Ende of hoer

voorhooft "j)as eenth naem gefcbreven,

foamtlkk']

Ferborgenthèyt, de groote Bahylm, de moeder der
boereryen ende der groimelen der aerae. Ende ick
fagh dát de Frcuwe dronckeft i&as Vân 't bloet der
teyligen, ende van hei bloet der getuygen Jefu. En~
êe lek 'verwonderde my, als iel f e zag, met groote
verœondérihgl'. Ende dg Engel fèydë tot

my\

Waerom verwondert gy u ? Ick fal u feggen de
verborgentheyî der Frowms, énde des Beefts dat
bser draeghi-, 't -welk de fevén hoofden heeft, ende
de tien hoornen. Het Beeft, dat gy gefien hebî%
tvas ende en is niet: ende het fal opkomen uyî àtn
afgront, ende ten verderve gaen: ende die op de aer->
de woonenfullen verœcmdert zyn {wekker namen niet
en zyn gefcbreven in't boeck des levens van degrontlegginge der r<aerelt) fienâe het Beeft,
ende niet en is, boeiäel bet is.

dat "Jiast

vers 15—- r 8. Er«-

de hyfeyde tot my, De wateren die gy gefien hebt,
daer de Hoer e fit, Zyn volcken ende fcharen, etide
natiën ende tongen.

Ende de tien hoornen die gy

gefien hebt op het Beeft, die fuïlsn de Hoere haten,
ende fulle†ift woefi maken, ende naeckt:

ende fy.

f dien baer vleefch eten, endefullcnfe mei vyer verirandsn.

Want

Codi heeft [haer~\ in hare herten
C a
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.gegeven dat fy j'yne weymnge doen, ende dätfy et*
nerky meyninge doen, ende dat fy hair Koninckryk
.het Beeft geven, toi dat dë morden Godîs voleyndight fulleti zyn. . Ende- de Vroxtwe die gy gefien
hfbtj is de groote jladt) die het Koninckryck heeft
s ver de- Koningen der• aeràt-, Cap. 18: 2—5. £ B de hy riep Irachtelick met een groote Jiemme,
gende, Sy is gevallen, fy is gevallen,

feg-

de groote

Baby Ion, ende' is gewerden een vioonfieede der duivelen , ence een béivaer-plaetfe van alle onreine geet*
tm,

ende een bewaer-plastfb van alk onrein ende

katelick. gevogelte.

De-wyle uit den •vóyn des toornt

har er hoererye álle yolckeren gèdroncken hebben, ehde de Koningen der aerds mét hatr gehotreert hebben, endeJe kooplieden der aarde ryek zyn geworden
uit de kracht hai:er 'weelde. Ende ick hoorde een
andere fiemme uit den hemel, f eggende, Gaët uk
van hoer myri volck, op dat gy aen hare Jonden ge eii
gemeinfchap en-hebt, end-e op dat gy tan hare plagen niet en ontfanght. Want harefondên zyn [dteen
op et andere'] gevolght tot den hemel toe, ende Godt
is harer ongerechtigheden gedachtig geworden, vers
21—24. Ende 'een jlercke Engel hief'eenen Jîeen
fjp als eenen grooten meulenfteen, ende wierp [dien]
•in ds zee, /eggende ^Ædus f al de groots jiadî Ba-

kylm
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hyhn met gewelt geworpen worden, ende enfal niet
meer worden gewnden. Ende-,deflemme der citherfpeelders, mie der fangers, ende der fluiten, enk
der bafiéiers, en f cd niei meer in u gehoort ivordenï
ende geen konflenaer van eenige konfie enfal men'
in u gevonden worden: ende gçen gelu'ïï des tneukis
en fa! in u meer gehoorî worden. Ende het licht à;r
keerffe enfal in u niet meerfehynen: ende ds Jimime
eenes Bruidegoms ende eener Bru.it en fal 'm u niei;
meer gehort morden: want uwe kooplieden <ware:t
<fe Groote der aerde, wmt door uwe toóverye zyn al*
Ie vokkm wrleit' gevteefb. Ende in defelve Is ge^votiden het bloet der Prophet-en, ende der heyliggn,
ende-aller der gene-die gedoot zyn op der aerde.
Ik kan my nu. ontnogelyk ophouden niet alle.
gevoelen? over den Persoon des A.ntichrift^
| i e t algemeene gevoelen i& altoos (zelve veele
geleerde RaomsgeandenBiet; uitgezondër-t) or4er de Geleerden, ge weeft, dat men dpoï d?Ds
Zeteî des Antiçhrifts Romen % çn dqor, deâ
Anüchtift zelve Ä de Paus moej çerftaan,,, nieç
«én, maar alle Paufèn; vooçaameotlyk,. zedert
îy aan,dg-;Berchryviiïge doof-Paulus. gedaan, ten
vo-llea hebben beantwoord; en n-iematit,.die on|art^djg oordeelt s^t de aangehaalde Pfeatzen,
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jsa! haaft een ander oordeel kunnen vellen.
Edog teiden die ons in hun eigen kracht én aart
aog verderop, waarom ik innavolginge van de»
grooten Uitlegger der Prophetien, den Hees
Fenema, altoos van gedachten ben geweeft,
dat men door denAntichrift aHe zodanige Christen Leeraars moetverflaan, die't zy ze van den
Paus; afhingen, 't, zy niet den Chriftelyken
Godsdienft met vuur en zwaard hebben wil»
Jen voortplanten op aarden, en tegen het grote
oogmerk deszelfs de alierheevigfte en fchrikkeîykfte vervolgingen tegens hunne Meede=chriftenen hebben aangeregt; zo dat het gro*
te merkteken des Beejles, in de Vervolging
gen om der Godsdienft çigentlyk is te zoeken, om dat uit wat hoek die ook komen,
of was het van de AEer-rechtzinnigfte, ze altoos tegen den aart van den Godsdienft, en
vooral van den Chriftelyken (die niet anders
dan Deugd, Liefde, Vreede en Verdraagt
^aamheid inboezemt) ftryd, wat zeg ik, tegen
de natuur van het Opperweezen zelve, die-Jy*
nen Sonne laai opgaan over goede en kwade, na
Matth. 5. zie ook ter beveiliging deezes de geîy«>
kenis Matth 13; 24-~3».

wumkes.nl

( m:)
Een Vervolger ftelt zig niet alleen in ds plaats
van God, door bepalingen met gezag omtrent
de Leer te maken, maar in die opzigt ftelt hy
|iier op Aarde zig boven God.
Wanneer wy nu het groote merkteeken. vaö
den An.rich.rift ftellen. in de Vervolgingen en alle daar mee min of meer verzeld gaande ha,
telykheeden, kunnen we: zeer gemakkelyk het
zeggen van Raulut (dat veel.e Uitleggers zo zeer
het hooft gebroken heeft,, goedmaken of oplos»
fen, het welk men vindt 2 Theff. 2: 7. iwifit deverborgentheid der ongerechtigheid txtord alreeds ge->

wocht x waar door Pauhs. waarfchynelyk be-*
doelt heeft die hatelyke twiften. en p.artyfqhap,
pen, die airede in zyn tyd onder Chriftenen van.
onderfçheide denkbeelden begonnen te heer-,
fçhen, en die hy zoo heevig als verilandig ia
?yn eerftenBrief aande Corinthecs te keer gaat
want deeze zyn altops de bronfders. geweeffc van
verdrukkingen en vervolgingen om den Gods-,
dienft, en zo dra Ljeden van verfchijiende ge».
voelens elkander haten, verachten.en,Mefdeloos.
behandelen,, fpattenze uit r,ot verdrukkingen ej*
vervolgingen., alsze de haaden 'er maai; ruim,
toe hebben wasrvai^oHs.de^erk-Jbiftpxienia^ï
C 4.
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al te droevige voorbeelden oplevert terftoai
Ba de Kerks-bevefliging , ten tyde van Confiam.
tyn de Gxoote, waarin veek Geleerde Uitleg-,
gers te onrechte de bjoeijende Kerkfïaat ge-.
wooR zyn te zoeken; want alhoewel dit uit-?,
wendig zo was, zo is tiet verval ten opzigt va^
de. grote CaraÊkrs van den Chrifteryken Gods-,
dienfl Vrede en, Liefde zed.ert groot geweeft.
Zo, dra waren de Chriflenen de vervolgzieke
bande?, der Heideneö niet ontfnapt, of zy maak*
ten zig Zelve tegen, elkander oog veel meer aan
vervolgingen fchuldig, en d,e Rech,tzin.nig.e wa-*
ïen niet betçr als de Ketters, welke laatfte we-»
derornj wanneçrze maar gelegentheid hadden^
hen niet fchuldig bleven met dezelve mijnt te
betalen. Welke handelingen dan eerft de grond-,
fl'ag gelegt hebben vanhet Gezag, 0ppermagtv
en dwinglandy d es Roprnfchen. Paus, die om
îynefaeerfchappyover der Menfchen confcieni
tien e®, daaçuit ontftane vervolgingen en moordïoneelen, met alle zyne Aanhangers ^ door alle.
die hatelyke jpanaen, van Jntkhriji, het Beeft %
de Msnfih der %<màg ettde Sone des verderf$} be*.
áoek is na myne gedagten.
Gelyk nu dan.de Paufeljke pacht by trappe®.
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toegenomen heeft, is ze ook zo afgensmen, ©m
wel in deze laatfte Dagen, die wy-beleeft
hebben op zo een wonderbare wyze, dat
men zig'er over moet verwonderen, ea iefs
meer als enkel Menfchelyke wegen en miá»
delen ler in vinden. leraant moet ten eene«
maa] onkundig zyn van de hedendaagfche Conftitutie der zaken, die niet weet dat'er thans
op zyn beft genomen maar een fchaduwe van
de Paufelyke Macht is overgebleven, waarop
ten eenemaal paft de Prophetie- Qpenb, 17:; 8;
iet Beeft daigy gezien bebt was, m is niet »i--.- én
4ie op de. aarde ixoonsn, f dien verwondert zyn%
zknde het Beejl dat was, en niet en isy boeml'
bet /'&,
De Paus is'er-, Romen ftaat nog, de Roonan
fche Godsdienfl is *er, maar de Macht van den
Paus me« alle deszeifs onderhoorige Geefl-elyken
is ten eenemaal verdweenen, ten minden dat
dwingend© Gezag. De groote Gezellinnen van
den Paus, waar door hy* in dit zyn gezag ftêrk©nderffeunt wierd, de Inquifitie namentryk, en
de jefuïtèn-ordep %yn zelf als uit; de Waereld;
gebannen» en, wel op zulk een zagte en ftîlle;
Wja©â 4$ wen ag'er zeer oveç moes verwon'

ç 1

wumkes.nl

èmk

«feres. Het is waar-de Order der'Jefbïten? îea,
pinften dcrzelver %rvolg:ziekte heeft in 't laatü
eenigeïmajten hare hoornen in Poolen opgeft©jken in. de vervoigiagen door de Ropmfche den,
Pisfidente» aangedaan,, welke va,n dien aast
waren, datze niet anders ais te vuur en te fwaar4.
kondea geftuyt wordena:ge!yk ook gelukkig ge»,
fchied is, en, waaryaoî: de muitzieke Poole»
thans hunne weivesdieade ftraffe böstea. De
ïnquifitie met hare doemwaardige maximes vaa
yervolginge en rnoordenarien is ten eenensaeÈ
uit de Waereld gebannen, en zal na alle waar.
fchynlykheid rjpoif haas hoeft weer opbeuren,
zo dat in dit opzigt zeekes is, dflt de Koningen
4er Aaràs alk dssze Hosrs hatm en, ze i^oefi 4«.
Maakt gemaakt hebbm, nzOpmb. 1.7;; 16.
Alle vervolgingen om den Godsdienft bebbejt
opgehouden over de gantfçhe Aarde, zo dat in
deeze betrekking een groot deel de? Prophetien
vervult is, en om, deeze ert andere bovengemelde redenen mogen we zelf in ee aen-geeftelyke^
%\n zeggen, dat airede vervult is die van Opetik.
1.8: Z, fyû gevaflen.,, jy t gevallen de grm Bah>ïlm% en waarfchynlyk langs dezen, weg op. aller-.
leye wyzen letterfyk en natuuriyk aijeqgs vernuft
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?u|t zal worden, het geep aldaar in't vervolg
vangezegt wort, en eindelyk de geheelç Val
van Romers met alle desselfs heerlykheid wel
Jiaaft eens kon voîgea
Ik breng my hy het overdenken dee^er ftoffe
dikwils te binnen het gelegde van ft.icbard$tte*
k% in zyn Opdracht aan Paus Ckmens de XL aan
den Paus zelve das byna ingericht, ban ds
Jefuiîm en zend de Inquifitie te'rugna de -Hel^
waarin ze ge/meed is j het welk airede vervult is „
en of de andere deelen van die Aanfpraak, vervult zullen worden moet de r.yd lcëren, .">'•'
Immers zy zyn zo aanmerkeJyk, datze van
een ieder Chriften in deeze Dagen w-el met at-s1'
tentie verdienen geleezen, en aveîdáeh,tçè wor*
den.
Ik zou hier mee van deezeftof».fcunnenaf.
fcheiden^ maar de onpartydigheid gebied my
om ook nog uit dit gezigt-punf die Chnften
Kerken te befchpuwen, diezig voor ruim 200
Jaren van de Kerk van Romen hebben afgefeheiden, om zig te bevryden vaja deszelfson»
dragelyk juk.
Gelyk de Chriftenen na bevrydtefeynvan dê
ferrolginger* deç Heidene% éîk^der vervolgden»
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<$es, z«o ging het ook hes, die het juk va».
het Pausdom hadden -afgefçhud; want al richtende gee» moord- of bloed-toneelen veel aan3
$o maakten zig nog aan immers 20 veei euvel-daden in dit opzigt fchuldig als irç de vierde
Eeuw-, dog- wy zuljen hier het gordyn VOOÎ?
ftrykea
Ook deeze vervolgingen zyn alîesgs vermfti,
áert, en in dit opzigt is ook de toeftant der
Kerke in deeze Eeuw op eea zee? verwonde^
sensw^ardige wyze verbetert, zo, dat- ù& meefte
aig nu zouden fçha-men hunne Mede-chriftenen
te vervolgen of te verdrukken om, den Gods-,
dienftj. zelf die geene, die deeze maxime langft
behoudlea hebben, onder- welke veelal de ware.
verdraagzaamheid meer gevonden wordt, alsby
zommige derzelve» die'er zo zeer voor fehynea
te yveren, waaronder miSchien zya, die, alszeie handen ruim hadden, 't even zo zou gaa»,
als de eerfte Chrjúfteöen., ejj de çerflæ Reforaiateurs»
, Het is dan,, in*,*t algemeen, genomen met bes
voorname kenmerk en cara<Ser des Antichrifté
îhans zoo gefteîd, dat het au-byfia fehynt te einare» daarfeçtbegonnea is, ik raeen by de on,»,
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áerlinge benamingen^ eft daar uit voortfprüïte&>
'de kleine twiften en oneenigheeden> die ik met
retht klein noem in vergelykinge van de vorige
tyden^ terwyl in dit opzigt ook het wyfte en
yeriïandigfte deel der Proteflantfche Cbriftene»
veel gematigder begint te denken, niet alleen ia
deeze of geene Gezïntheid» maar in állen, zelf
'diegeene, die te voren orn een woord of beu*
feling elkander in*t hair zaten; niet alleen in een
Xand> maar in alle Landen en Oorden, daar de
î*roteftantfche Kerk bloeit ^ wort deszelfs ware
vryheid door de Overheeden zo we] áls Kerke =>
îyken gehandhaaft-, alhoewel men zorg draagt»
datze niet tot losbandigheid én onverfehiliigheid
over flaat, zo dat'er grote rederi van hope is s
«lat 4e beede van Paulm Epb. 4. door het ganc.
fche Capktel heen, tot nog toe onvervult, mees
«n meer vervult zal worden.
Dog gelyk in de Roomföhe Kerk het bygeJoof nog in alle opzigten zeer tot een hinderpaal
in dezea Vërftrekt, zoo hapert't hief ook in
veele Proteiîamfche Kerken aan, Waar door
zommige Menfchen, onder verfcheide Gezinfc.
heden verfpreid, vervallen tot Dweepery en
Geeftdryvery, en tot veele zodanige dingen»
die'
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die wel eerden Pbarkeen door J. Chriftus Verweten zyn, die ook in deézen de iaatfte merktekens van het Beeft der Vervolg-ziekte be*
'houden hebben-, datze niet alleen met een haas
'en afkeer tegen hun Evennaaftefti die anders
denkt, zyn ingenomen -, maar derêelveh ook
ligtvaardig veroordeelen eh buiten hoope det
zaligheid fluiten s zig niet fchamende jielf de
Leeraars te lafteren , die niet na hunne keetel*
achtige ooren en vervalfchte denkbeelden pre*
diken, in welk opzigt diç zoort van Pharifeen
meer nadeel aan den waren Godsdienft toe*
brengt, dan de hedendaagfche Sadduceen, die
buiten twyffel ook waar alteveel in het midden
van het Chriftendom onder alleileye zoorc van
Se&en te vinden zyn, en die ik van herten
• wenfchte dat deeze myne Verhandeling onpar*
tydig en nauwkeurig laazen om overtuigd te
worden van de waarheid zo wel der eerfte kom*
fte van Chrijlus op Aarden, als zyn tweede toe»
Jcomfte met vlammende vuure om wrake te ne*
men over de gene, die bet Euangelium or}geboo
zaam zyn geweefî. En wie is'er, die onpafty*
áig nagaat de Prophetien van Chijluî en andete» wegens de verwo«ftipge van Jerufajem j, de
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Verftf-ooijiüg der jooden; en die van $äúttâ eiï
°?ohanrtè£ xvegeûs den Opkomft en Val 'âes Aû*
tichrifts ; wegens de verdeeltheden die he£
Chriffcendom eerfc onder de Menfchen zou maken en de vreede^ die echter op't laátft daar
door op Aarden te weeg gebragc zou worden ;
en teffens befchouwt hoe deÉelve waarlyk 't zy
geheel, *t ZY t e n deele* en alle byna geheel vervult, zyn: wie is 'er, zeg ik ? die dk alles onpartydig en verftandig beoordeelt, dîe| langer zyn
toeftemming kan weigeren aan den geopenbaarden Godsdienft, en de Zeekerheid van'Chrifiús
eindélyke Toekomfte ten Oordeele? en-Zelf de
aannadeting van dien Dag, ïo dat. men nu niet
zo zeer om. den verloop van 1700 Jaren mag
zeggen, dat de tyd nader by is, maar om veeIe andere gegronde redenen, en: dat dii mis«
ichien naby is»
Laten wy nu dan zien, op wattoy?ede aan=
ftaande Cönjun&ie der Planeten daar natuur en
Sterrekundig geredeneerd zon kunnen tœ. meedéwefken, e o zelf èindèlyk geheel dit te'weeg
• brengen.: ;
'
'
' Dog dewyl ik hier over onbegrypeîyk zou re»
afoneeren by Eenvoudige (voor welke dit Stut
meer
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meer gefchreeveiî wordt > aîs voor Geiéehfe
Lieden; die en doorgaans meerendeel onkundig
;fcyn niet alleen van het Waereld-geftel, maaf
ook ongelovig-, Wanneer men hen het zelve na
waarheid openlegt» ben ik genoodzaakt, om
etrtt aan dezelve een denkbeeld te geven vafi
ons Waereld-geOel. Ik heb daarom dikwils in
degedagten genomen om hierover een betoog
tot opheldering en wegneeminge der gemeene
zwarigheden uit den Bybel als anderzins genomen, in't licht te geven t dog door andere reâ
denen 'er in te rug gehouden zyndej zou dit nu
de rechte tyd zym maar de tydkortsheid dit niec
toelatende, zal ik hetzelve tot gelegener tyd
moeten yerfchuivea Ik verzoeke dan myne
onkundige, en tot nog toe ongelovige Leezers
in dit ftuk van het algemeene gevoelen van ons
Zonne-zamenftelzel, op myn credit niet alleen *
maar op dat van alle Geleerden hedendaags-t ea
die ico Jaar te voren geleeft hebbende >hetzelve
voor echte munt aan te neernen; want al hoe
zeef ik tegen een ingewikkeld geloof ben, j s ' c
hier echter eeniger maten nodig. Wy moeten
hier de FhiJofpphen en Sterre-kundige als Reizigers houden, die men âu veele wonderbare

yerh| :
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Verhalen van Dieren, Gewaffen, Gebouwen,
Steeden, en veele andere van ons byna ongclooffelyke. zaken op htm woord moet geloven,
aîsze door openbare valfche en tegen elkander
ftrydende zaken te verhalen ons niet noodzaken om hunne Verhalen als onwaarfehynelyk
te verwerpen. Hier in is't datze meer cred:c
nog moeten hebben als de Reis-befchryvers s
om datze ons nooit valfche dingen verhalen van
de Reize der Hemèifche Lighamen, die aîcyd
volgens hunne uitreekeningen uitkoomt, gelyk
bv Eenvoudiger! kenbaar is door de Zon- 'en
Maan-Ecîipfen; en by meer verlichte in dit
ftuk door de verfchynzeïen der-Planeten, en in 'E
byzonder door het wonderbare verfchynzel van
de Planeet Vernis, die 'al over lang de Geleerden
der voorige Eeuw, die nog in twyfFe! waren
over de beweeging der Aardkloot, tot folie
overtuiging gebragt heeft; het welk het grootfl
bewys voor dit gevoelen zynde ook met zig ge»
bragt heeft het grootfte bewys voor Eenvoudigen, of een groot argumenîum ad hominem, ge*
]yk de Latineh het noemen.
Voor de ontdekking van dit verfchynzel van
VenuS) zoo net overeenkomftig met de uitreke.
< ' . ••'
B
ningen
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îiitigen def Geleefdefl, verîcêttéfdê' ïKen de
Voorfîanders van de Zons Stilftand niet alleen,
maar wiîdenze by de Inquifitie en te Romen
verbranden; waar Van Gaïiïaus a Galïlceo naaweîyks, Sfthrikkelykezaak! door een opetttlyke
afzweeringe verlofi; is, willende geen Martelaar voor deezie Zaak, aî hoe zeer hy 'er vao
overtuigt was en bleef, worden,
Nu gelooft men hetzelve zo we! te Romer!
en te Parys, als te Geneve eö Amflerdam, efj
geen een Sterrekundige denkt 'er tatïs anders
over, zelfde kundige Godgeleerden zyn ook ia
dit gevoelen, en de min kundige durven hee
niet tegenfpreeken, veel min verketteren, gelyk voor 50 Jaren nog weî bier en elders ge*
fchjeddej zo dat'er onder alîe zaken, daar te
voren over gedifptiteert wierd, zeekerlyk geen©
zaak is, die met meer wisktinfï en Zeekerheid
bewezen is, dan deeze, en de Zoortgelyke d#\
rondheid van den aardkloot, daar men te voren overaî de eerfïe Leeraars van dezelve, es
gi Rome» zelf een P p s om verketterde, hm
welk nu van de alleronkundigfte ondeï ons, ea
ook maar op het credit van. anderen -geloof!

wordt
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Volgens dit hú 'onder dé Sterrekunciige Váft»
gefteld gevoelen, is de Zon het centrum of
middelpunt ván 'óns Planeet- of Waereld-geftelj
wordende de vafte eterren als éerie onmeetbare
'diftáhtie vári 'óns af zyhdej geheel hier buiten
§ereekendj en ván 'de rriéette voor zó véeîe
ZönBen gehouden' worden; die huriné Plaheteri
rohdsóm zlg zîefi zwieren eri beweegeri, O won'dèrbare JVyshiii 'en Almacht dei Scheppers hier Û
zoo zigtbàar
'l
Örh deeze öhze Zon Bèweëgeri izig de P3ârie=
Êëh iri deeze order ;,
I; MeraMú; die iri 8i dageri zigoni de Zoü
beweegt- eri om z'yhfe hâbyheit áan de Zon zeiBen voor onâ zigtbaár is; als komende niet verder vdor bns gezigt áls i8 Graden vári de Zon^
eri 8hs nóóit hoger Boven ons horizont áls 25 i
âê gradeil, en dat nog zeer zeldzaam; orn^dac
hu ih 't fchynen van' hem dikwils de lüchc vervult is rriet dampen, kunnen wy hem ielden zîeü;
voor dat hy niet i z ä 1 g graden boven den ho.
rizoh't is. Deeze is dan hoe Weinig Zigtbaai*
echter zöo' wel onze Morgen eri ^vondfier, als^
II: Fénus, die groter op Zig zelf eri vee! gro~
îer és ïaeerdei tyds voor ohs gezicht iynde door-"
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gaans onder de nâa*n van Avmidfter bekend by
liet Gemeen, dat vèrkeerdelyk meent dat dé
• Morgenfier een andere is, daar die volkomentlyk dezelve is, en dit koomt daar van daan, dat
hy door zyn ómdraijing om de Zon natuurlyk
eerffc 's avonds en dan 's morgens moet zigtbaar
zyn» komende niet verder voor ons oog van dezelve als 4S graden.
III. Onze Jarâkhûî "beweegt zig om dezelfde Zon in -'365 dagen dat ons Jaar uitmaakt, en komende de verandering van dag:eri
nacht en de fchynbare beweginge der Zon en
Sterren voort uit de dagelykfe omwenteling van
de Aarde om zyn eigen aspunt, dat voor on.
kondigen niet beter opgehelderd kan worden als
door het voorbeeld van een groot donker Lighaam, dat door een licht Lighaäm befcherieri
wordt, welk licht altyd aan een kant blyft zo»
lang ze beide 'ftiJ ftaan, waarom kan nu dan niet
en zelf gémákkèlyker het donker ïighaam aail
alle kanten verlicht worden door het zelve om
te draijèn, dan door het lichtende Lighaamin
een geheele omkring om het donkere te doerl
bewegen; om welke en veele andere redenen
. • • • * - onze'
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çiîize fteiîing aangaande de fh'lfhnd de-r Zon veel
evereenkomftiger is met de goede order en de
wysheit Gods als de andere,
.'•
Deeze onze Aardkloot is met een Maan voorzien , die ons zeer- veel licht en veelerleije andere nuttigheden aanbrengt, en die zîg weer rn
circa 28 dagen om ons Aarde beweegt, fchyrsende die in een etmaal zoo wel als de Zon om
ons te bewegen door de beweging van ons Aar»,
de om zyn As.
De Maan vergezelt altyd de Aardkloot' en
• wentelt zig in des- Aadklpots jaarlykfe beweging
laet dezelve om de. Zoo,
»
IV. Mars beweegt- zig om' de Zon în 2 jaar
en is zoo veel wy tor nog toe weten met geen
Maan -verzeld, gelyk- ook niet M ercuri'us en V"t^
nas, edog kan dit waar zyn, al-s kunnende v^n
wegen- derzeiver kieinhek niet ontdekt worden»
gelyk wy ook de Manen der 2 volgende Planeten alken door groote Verrekyker ontwaai
worden.
V. j-upitep beweegt zig-yom de Zon in ra Jaren, en is zigtbaar door de Verrekykers, te welen voorzien met 4 Omïopers, die «ook Wachters
fa Satelüks genaamd, worden-, dog; die ik Ma-
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açaftoem, otfl dat ze buiten twyffel ^ari de ïjjt^oonders van Jupiter, (^elkede groote heb>ea
V,arj 1,4 voelen, en,dezelve dus omtrent zo, grooç
als Og, Koning van Pafan zyn, vrelke. den Gte
leerden Wolf'm zyn Élern. Aftrw. §• 488, en.40^
tlitgexekend: en, breedvoerig verhandelt heeft ,y
het zelfde nut toebrengen, als ocze Maaa aar*
çns, ik zeg aars de Inwoonders. van deeze Pla,-„
$eet; want deeze. Maaaen, (die. $.ns geen nu|
^oen), yerftrekken by my tot een klaar bewys.,
$$.% ook Jupiter bewoonbaar, is yoor. redelyke.
Sçhepfelen. Peeze Maanen, beweegen zjg alle,
îjegelmaçig orn Jupiter,enmeî dezelve om de.Zop?,
V-l. Saturnus. de. verfte van allen beweegt zjg.
çm de Zon in ongeveer 30 Jaaren, en leyerç
905 het wonderbaarse Verfchynzelj uit van het
Cjreheelal, niet alleen, om, de vyr Maanen, waaç.
^pqr ze. yerzeld word, rnaar: om een. Ring. die,
îjiee! zigtbaar is met de Verrekykers, en onder^cheiden van den. ronden bol yan Saturflus, ge=„
ïien kan worden, en voor. iemant, die. eenige.
fyyfhebbery. heeft voor, de kennis dezer dingen»,
een, allervcrrukkelykfl: gezicht uitlevert; ik voor.
xpj kan betuigen nooit fraaijer gezicht te. heb;*
lgen. gehad:, l^at fraaijighecJen, yan. de. Schep*
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pinge zouden wy dan niet ontwaar worden, als
*t ons eens gebeuren mogte na onze verhuizinge van deeze Aarde, die Heemglfche Lighaa»
men van naby te befchouwen!
Deze Ring fchynt niet vaft aan dezelve te
ayn, en beweegt zjg echter met de Bol zo wel
gis zyne vyf Maanen om de Zon, Alle deeze
Planeten hebben naare Afftanden en Grootheden byna na den tyd haares Omlopen of beweegingen om de Zon, en beweegen zig alle
geenzins in even geiyke Kringen, maar in zeer
byzonder en van elkander onderfcheidene, om
dus niet aan de gedurige Eçlipfen onderhevig
of aan andere zwaardere gevolgen onderworpen
te zyn, zo dat deeze Bewegings-Kringen elkander wel doorfnyen maar de Lighaamen gelden
paralel gelykpuntig of geiykzydig zyn. ZfbàQ
deeze Loop op zulk eene verwondereoswaardi*
ge wyze van den Grooten Schepper gereguleerd, dat deeze Planeten alle nooit tot nog toe
aan een en dezelve kant van de $on. gekomen
gyn, en er Eeuwen verlopen æyn en weeï ver,
'lopen zullen, dat deeze vyf 'Planeeïea zig soa
m aan elkander gigtbaar en weexendyk ve&
teoöd tebteöj all m fta&t t© gebeuren,
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Door welke gebeurtenis wy nu zullen aantoo»
n e s , dat Natuur- en Sterrekundig geredeneerd,
zeekerlyk eenige verandering in haare Loop,
en daar door waarfchynelyk eene aanmerkelyke verandering in het Saifoen zal te weege gebragt worden, die wel zoo groot zou kuançn
xyn, dat dezelve zwaare en groote gevolgen op
onze Aardkloot en in het ganfçhe Weereld Cedel zou kunnen veroorzaakea,
Om dit zoo veel te- beter te doen begrypeB
moet ik te hulp roepen, de verfchillende ge°
dachten der Phiiofophen over de manieren op
welke deeze Planeten om de Zon bewogen worden , of door welke natuurlyke oorzaken dit gefchied,
l
Cartefius en zyne Navolgers hebben dit aan
een zqprt van ftofFe toegefchreven, waarin de
Planeten zig als. by wege van. Draai-kelken bewegen, zo dat alles vol zynde van çene fyne
ftofFe, daar door dan ook veroorzaakt wort,
dat wanneer da Planeten naby elkander kooroen, de een de ander een weinig hindert in
zyn loop of uit zyn gewoone cours zet, en teffens door drijkkinge eenige veranderingen, op
de
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de îuchtdeelen van de Planeeten kunnen makeos
en daar door invloed hebben op. het weer,
Dog de groote Newton en deszelfs Navolgers^
alle Mannen , die de Wiskunfi; beter gebruikt
hebben in hunne Natuur en Sterrekundige bepalingen, als de Cartefianen, hebben de bewegingen der Hemeîfche Lighamen toegefchreven
aan de Zwaarte kracht, welke als een Hoofd en
Grondwet der Natuur, door de Schepper vaftgefteid in ons zamenftelzel, ten opzigt van alle
dingen moet worden aangemerkt.... Door welke
Zwaarte kracht het is, dac natuurl.yk alle zware
dingen hierop Aarden na de A,arde als haar middel-punt hellen, de Maan na de Aarde, de
Aarde en alle de Planeten met hare Maanen ns
de Zon als haar middelpunt;, dog volgens die
Philofophen is ook aan dezelve grote Lighamen
een voortduwende kracht gegeven , dien ze de
middelpunt* vliedende kracht noemen, of ook wel
de wcgdryvende kracht, en de andere de aantrek'
Hngs kracht
Welk 'laatft. gevoelen buiten twyffel meed; op
cje gronden der Natuur en Wiskunft fteunt, en
snisfchien ook beft nog meü de H. Schriftuur,
overeenkoomc, want alhoewel agnde Jarde on:
P S
eJgentlyk
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«îgentîyk î« de H. Schrift fondamenten worde^
foegefchrevçn, wort ons Joh. 26: 7. duidelylç
jjezegt, dat Godt ds Aarde aw een enkel niets ge°>
frangen heeft, het welk ik waarlyk altydt als eer*
?eer verhevene en met de Natuur van ons za*
înenftel ten vollen overkomende heb aangemerkt.
Deeze 2 Krachten dan eigentlyk de natuurlyke
rniddelen gefield zynde van alle beweginge, vincf
|k de uitdrukking van den Zaligmaker Mmh
24: 29., waar door de ontfloping aller dingen
gedreigd wort, 'er zeer net mee overeenkom-,
$ig, de krae-hten der Hemelen zullen beweegt worden*
Dog welk gevoelen ook plaatze heeft, meî
beiden ftrookt dit gevoelen zeer wel, dat als die
groote Hemelfche Lighamen (al hoe woeft eq
wyd de tusfohenrnimte is) naby elkander koo*
men , zy een zoort van prjjende, drukkende o?
aantrekkende Kracht ondergaan, waar door eenige
verandering in hun loop veroorzaakt word; het
•welk daarenboven door de ondervindinge ten vùh
Jen bewwheit en beveiligd is,
Dat deeze drukkinge eenige verandering by
fW!K in ons Juchtgeftel en weer te weeg brenge
Weet een ieder, al hoe onkundig hy is, wane
geinige zyp 'eir (de onte,ndi|f|e Ménfchen zeF
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niet uitgezonderd) of zy w et e n * <3at de fon- eq
Maan-Ëclipfèn verandering in, ons lucht eri wee?
geftel maken, jaa da_t 'er doorgaans meer of
min verandering is by Volle en. I^ieuwe Maan;,
het welk juiffc dan }S wanneer Zon, Maan. eq
Aarde paralel ftaan, of gelyk men het Sterre?
kundig noemt in Conjunctie zyn \ dat nog rechts*
ftreeks 'er gefchied in Eclipfen als op de andere
tyden, waarom qok by die gelegentheden mee?
verandering van weer meeftyds, hefpeürd, wor-c
als by de andere \ waarby qpk nog h,ier voor ai
ïn aanmerking moet komen, dat dit juift niet net
op de tyd der Eclipfen, ma^r zk 3 dagen voof
çf na, of wel, in al dien tyd plaats heeft, wanneer die Ligharnen naderen en, weer van elkan»
der afgaau,
£>at de. andere planeten, eeae verandering va®
|iaar, loop onderworpen zyn, en uit haare ge»
woone kring dopr diedrukken.de of aantrekkings
kracht gedrongen worden, is uit verfcheide
waarneemingen va,n de eerfte en voornaamfte
Phiîofophen. zop zeekef, dat de gtoote Engelfe,
Sterrekuridige Flanifiedms, die in het eerft yopf
geœ ConjunÊtie van Jujsiter eASaturnus'er niec
aag
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san geloofde na dat die gefchied was, beleed
het te moeten geloven, na het verhaal van
JSfieuwentydin zyn Wereldbefchouwing pag.763.'
§ 17. in 't laatffc. Jaa de Geleerde 'J Gmvenfande
teekent in zyne Elem. Pbyfices Mathem. L. 6«,
C. 11. 8. 4063. aan, dat die zelve Flamftedius
geobferveerd heeft, dat Saturnus in dat geva!
deMaanen van Jupiter na zig getrokken, en
derzelver gewoone beweeging verandert hadVoor de Geleerde merk ik aan, dat s1GravenJimde in dat geheele Capittel bezig is orú aan te
toonen, dat alle de Pianetep door deëze zwaarte .
kracht op elkander werken zig onderling drukkenen aantrekken, als ze naby elkander kooroen en
In Conjunctie zyn, en dat alle de Planeten door
deeze zelve zwaarte kracht hellen na de Zon.»
zeggende onder anderen, de Zon werkt door deze
gracht op de Planeten en de Planeten op de Zon, n. 4054.
En eindelyk befluit hy dus n. 4065 „ Collatu5
„ omnibus, quæin No. 4.054 -•-.-, 4062 àiSta
„ fuere, fequitur 17 Syflema Planetarium compo„ nentia, Corpora in f e mutuo gravitate, -Beet de
s>fingulormnin Jîngula gravitate obfervationes im~.
v meàiatas injîituere non liceat: dat is, Æles, dat
n

van No, 4054. tot 46z gezegd'is3 by elkander
s
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i,, vergeleken zynde, volgt daar úit, dat de J "† Lig*
„ -hamen bet Planeet gejlel uitmakende, op elkander
j , 'zwaar zyn of haar zwaarte kracht óeffenen, al"
5, hoewehvygeengelegentheidhebhen om waarnemin. v gen te doen over de Werkingen van een ieder àer^
*," zelve op dm ander "-. Hét welk daar van daan
koömt^ om dat deeze dingen zelden gebeuren,
om welke reeden het oak is, dat men tot nog
toe niet weet ^ of dusdanige Cdnjûnftien der
'Planeten ook invloed hebben gehad op ons luchtgeftel en rweer; het eerfte is uit de waargeno*
•irnerjé Conjunftien vry zeeker , en het laat>
fte vry waarfchynlyk uit de Maan en Zon
•Eclipfea
,.' Is het danzeeker uit .alle obfervatîen der Sterrekundige, dat twee der Planeten maar in ConjunêYie zynde, wanneer ze eikanderen begint
nen te naderen, uit haare gewone bewegingg
.punten getrokken worden, zo is het zeer waarfchynlyk,. ten minften mogelyk , dat de Con-«.
junflie van 5 Planeten eene grote verandering
in deeze beweegings punten zal te weeg brengen, alhoewel het onmogelyk te bepalen is, op
wat wyze, dit zal gebeuren en hoe ver dit zal
"' ".
'
gaan,
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gaárij öm dat de eeiié Planeet àdór' dié ääîitrekkirigs eh dïukldngs kracht öp defi aridereö
werkt: Echter' kodmt my 2ëer xváarfëhyniyk
Voor, dat 2é álle buiten haafë gewoone Löorj
geraakt zyhde, èü de Zöii hét grooté Spil of'
Middelpunt zyfidë (waarom ze áÜe cifaaijeny
.bok wd eéris doof zyhë aántfëkkihgs kracht o§
âe Planeten áöd kon wëfketî, datze hooit weeic
in haafë geworië bewéeging gebrágt wierden^
Wanneer Natuur- ën Sterf eküfidig gefprobkerî
die beweging allengs meer ëri rheër de Pláneë^
ten ha de Zon zou doen heilehy ik zeg allengs}
:kant deezë Bewegihgs-bahd moet niet vööf ött°
derlield werden ten ëeffteh doof die Conjunctie
gebroken te zulleri werden j maar veffla^t öl
irerftyfdj ten rhiniieh veranderd te zulleri wer»
êehi eh dus moeste riatuùriyk de Bewegingsfcfihg örri dë Zoh ëehigefmäteri kleiner Wöfdëa
by gfadëfi eh trappen j Wáár van elk de hátüüf-»
}yké gevolgen als van zelf zeer ligt Vooruit kaä
zieri; gevolgen s die buiten twyfel gfötéf möe^
ten zyn, als die doof de' enkele drükkirigs kfaëht
öp onze Atmösphæfá ,* of" de Öárhp-kfirig âei
Aitie ih het weef j buitefi alle' twyfel zulleri té
Weeg gebrast wöf den j áls wy by vireÉtig gevó^
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Hit de uitwerkselen der Zon en Maati*Ë&ipfefl
öp ons lucht en weefgeftel fedeneefek
Dus ben ik als van zelf vervaHeri tot het geeü
ik my vootnámeritlyk voorgefteld hadá ik fneeti
Natuur- en Sterrekuhdige gevolgen dezer Conjunótie*
De' Nattfuf* en' Sterrekufidige Gevolgen * dié
deze CbnjuaSMe wel zou knnnen te weeg bren*
gen* die wel eens ztfo ver zouden kuûfien gaaná
áat men die Gevolgen niet recht Goddeîyke zou
rnogen noemen, zynde ook van die' aart en na»
tuur, als in de Heilige Schrift ons Voorfpeidi
«trorden ifi het laatfle der Dagefi plaatfe te zulten hebben,
îk noerriz'e dan ook nog' zoef vëeï te Kever
Goddélyk', 'op dát niemanc my verdenke'f dat ik
hief alleen 'aan natuurlyke oorzäaken? 'hangen
Êly ve: wúnt wie die verftandig is eri in1 God ge*
ïoófn ï zou den Schepper en Beftierder dezer
dingen hier buitenfluiten?'. Hy die aän de PlaIieeten alle haairen koop' gegeven en f aftgefield1
heeft s weet alleen, hoe lang die Zoo geregeld
áou kunnen duuren, en heeft alleen' de kundighek en Macht om éehë te verregaande önre„
gelmatigbeit se ftajtea eû deszeîfs retbaaénàs
Geyoîgen'
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.Gevolgen voor te komen; of Hy, die de Weefëîd regeert en wel door middelen, kan zuik
eene onregelmatige. beweging, (dié door deeze
Conjunclie (laat te gebeuren) zynen Loop later),,
en dezelve voor Eeuwen ..verordineerd. en bepaald hebben; wat zeg ik, dit Weereld-geflel
zoo geformeerd .hebben,, dat. de HemelfehaLighamen eindelyk haaren Loop dus zouden
voleindigen. Wanneer wy ons nu ;te binnen
brengen, dat dat Volmaakt Wys en Almachtig Weezen, het welk de Herselfë Lighamen zo wel aîs deze onze. Aarde in den her.
ginne Schiep, ons ook geopenbaard • heeft,
dat Hy er eens weer een Einde van zal maken,, en wy leeren uit de overleveringen eri
denkbeelden, die er van oude Tyden al geweeft zyn dat deeze Aarde zoo lang nu omtrent geweeff, is, aîs hy er moeste zyn; wam
.neer wy daarenboven uit die zelve Openbaringe
leeren, dat het Eïnde dier dingen zou voorgegaan worden door buitengewone Teekenen aan
den Hemel, en wel zulke buitengewone, die
natuurlyk kunnen voort komen uit en over
een komen met .zodanige. Verfchynzelen; als
wy nu te wagten hebben: En wanneer wy
,
eindelyk
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endefyk klaar zien uit dât Woord, dat het
Einde aller dingen, de ver'nielinge dezer Aarde, de ôntftopîng der Hemelfche Lighamen zal
komen op zuïk eéne wyze, die natuurîyk uit
deeze verfchynzelen eï'ndelyk kUnnen Voortkomen, wie zal dam, die ee'nig nadenken heeft,
niet beduCht Zyn voor dit buitengewoon Evenement? te meer als hy de wyze en kundige
in dit ftuk ©pentlyk hoort verklaren, dat'er
zodanig eene Conjugale in veele honderden
vaft Jaren niet weer kan gebeuren, en dus de
Waereld door dit zoort van natuurlyke oorzaken, die de alierwaarfchyniykfte Zyn, niet zal
vérgaan in véele Eeuwen. En wie moet niet
met het hoogfte ontzag voor Gods Woord en.
Jefus Chrijîus voorzegginge Mâtth. 24: 20-, 30.
aangedaan worden, die daar woorden vindt,
die ván géén gemeen Menfch konden worden
uitgedacht, en veel minder vân een derffejyk
Menfch voorzegt konden worden.
Woorden, die ik zo aanmerkelyk, zo eigenaardig betrekkelyk tot dit gevaî vinde, dat ik
kortelyk de zin derzelve zal openleggen, en tot
dit geval overbrengen,
In het algemeen merk ik aan, àztChrifius
E
'er
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'er duideïyk in te kennen geeft dat £yne iaatfte
Toekomfte of de Iaatfte Tyd zou voorgegaan
Worden door buitengewone teekenen aan den
Heemel, of Heemeifche Lighamen, zonder dat
Ik my thans bemoeijen zal om't geen hier tegen
Ingebragt kan worden te wederleggen. Het is
ïûy thans genoeg, dat de grootfte Uitleggers
het hierin met my eens zyn.
De Woorden vers 29. terftont na de verdrukkinge dier dagen moeten dan volgens een bekende uitieggings-regel der Prophetien niet onmid=
delyk tot het evenvoorgaande, of tot de verWoeftinge van Jenifalem gebragt worden, maar
In het algemeen tot de verdrukkingen die op
Aarde plaats zouden hebben voor de Toekom-1
fre van J. C. ten oordeele.
Dewyl 'er nu geen groter verdrukkingen en
langduriger zyn geweeft als orn de Godsdienft
van Jefas Chriftus zelve, en die nu als byna opgehouden zyn volgens ons voorig betoog, zoo
<|enk ik, dat al'ereigentlykft deese woorden op
deezentyd kunnen te huis gebragt wordens het
welk ik nu maar met de vinger aanroere, gelyk
ik ook in het volgende kort zal zyn orn meer als
een reeden, zullende echter zo veel licht ge ven 9
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dat elk onpartydige klaar genoeg zal zien, dat
myrte gisfingen niet geheel ongegrond zyn.
Volgens eene andere uitleggings-regel onder
de Geleerden bekend, behoef ik niet aan de
fchakel der woorden in dit vers my te binden,
even of eerft de Zon en Maan verduiftert zouden worden: de val'lgeftelde order der Natuur
leid'my als van zelf daar toe, dat. ik het laar.flgemelde aanmerke als eerft te zullen en te moeten gebeuren, dat is, dat

De krachten der Hemelen zullen beweegt worden'
Een verftandig Godgeleerde kan in 't uitleggen
dezer woorden nergens anders zyn toevlucht toe
rieemen, als tot de Sterre-kunde, en men zou
tot ik weet niet welke herkrifchimmiffe en zotte denkbeelden vervallen, indien men hier iets
anders door wilde verdaan als die krachi^n,
waar door de Hemelfche Ljghamen bewogen
en in hare beweeginge gehouden worden. Alhoewel God doorzyn kracht en almacht alles in
order houd en beftiert, kan een ieder echter
zien, dat de?ze kracht hier niet kán worden
verftaan, want God (by wien geen verandering
of fchaduwe van omkeering is) kan in zy;i Almacht of Kracht, waar door Hy alle dingen re'
E %
geerd^
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geard-, geene beweeging of verandering onder*
gaan. Gy merkt van zelf Leezer, dat men nergens anders op kan denken als op die Krachten,
die God in den beginne irt de Hemelfche Lig1
hamen gelegd heeft om volgens een regelmatige
loop en cours bewogen te worden 5 het welk
dan nergens beter van kan gezegd worden, als
van die twee Krachten, die wy even zagen Natuur en Sterrekundig gefprooken de grote Hefboomen te zyn, waar door deeze zware Ligharnen der Hemelen of de Haneten bewogen worden. Zie hier met my de Goddeiyke Wysheid
van Jeius, die dus fprak lang voor dat eenig
Phüofooph dachte om zulke krachten.
Die Krachten der Hemelen zullen nu dan buiten
twyfrel voor, in en na deze naby zynde ConjunèHe bewogen werden $ en daar door de mees*
te dier Lighamen zoo niet alle eenige alteratie
en verandering in naaren loop ondergaan.
Laat ons nu eens zien, welke de natuurlyke'
gevolgen natuurkundig geredeneerd hier van
kunnen en waarfchynlyk zullen zyn.
I. Moet door de drukking of perfmg ,• in gejykformigheit van de verandering dés weers by
Maan en Zon Eclipfen, hier door jets dierge-
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îyks gebeuren. Ons dampkring aangedaan zy-nde , konnen, 'er fïormwînden,. by beurtverwfe-.
feling hitte en koude, donder en blixem,, droogte
en zware pîasregens uit ontftaaîa, waar door, natuurlyk een grote ongelykheit der faifoenen en
vruchtbare, en onvruchtbare tyden, moeten- voortkomen, het welk in, dea. toeftand deraardfçhe ea
îydelyke zaken fchrik, verbaaftheiden benauwt,
heid kan te w-ege brengen,; dit is.'t ook, dat met
zoo veel klare woorden, door dea Heifant i?a Luse
21: 25, 2,6, gezegt wordt het onmiddekk gevolg
•te zullen zyn van liet bewegen, der hemelfche
krachten, „ ea daar sullen tekenen zyn in dg
s, Zonne.x en-de Maan en, de Sterren.^ es op ds
w Aarde benauwtheld dea Volkeren^ met twy„ felmoedigheid, als de Zee en. Watergolven
w groot geluid zullen, geeven* en de. Menfcheîî
w het harte zal bezwyken.vaa vreeze, ea ver-,
s, wachfinge der dingen-, die het aardryk zuliect
„ overkomen: wanf. de krachten der Hemelen zul,
^ len heweegd morde/i,
Elk ziet z^er ligt, datheÈw^or-cksa^duIJelyU
%e kennen geeft, dar. deçze.geyolgeg voorzegd
ayn, te zulle^voortkonien,, «k dJCibevçegeava-ç;.
d-; j a c h t e n der Hameien;. gejyk epje het; ver*
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toofsef) van de Teekenen ïn Zon, Maan en
Sterren aan dezelve oorzaak wordt toegefchreven.
Ik zou we! een menigte van woorden kunnen
bedenken en dit akelig Toneel op eene yslyke
wyze affchilderen, maar nooit zou ik of aieman'e
der Stervelingen het met korter woorden ysfelyker en natuurlyker kunnen verbeelden, als de
Wyfte, die 'er ooit onder Menfchea verkeerd
heeft, hier doet, derhaiven zy als dit voorais
nog genoeg. Ik gaan dan liever over
11. Tot het verduijleren van Zon en Maan; hee
welk ook behalven. veele andere middelen, die
de S'hepper inzyn Almachtige hand heeft, kara
veroorzaakt worden, door de verandering der
beweginge van de Aarde en andere Planeten.
Zoo dra immers de Aarde maar eenige weinige
dagen een onregelmatige beweging aannam»
zouden de gewoone Verfchynzelen van Zon
en Maan, nu hier, dan daar» op Aarden ophouden ; wy zouden beurtverwiflelingea vaa
buitengewoone duifrerniflen, en koude, van
dagen en hitte ontwaar worden: En welk een
fchrik, benauwtheit, gebrek en hongersnood
zou dit ten gevolge hebbeaJ

Hier
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Hier mee zal zeer ligr'kunnen gepaarc'gaan
of volgen Aardbevingen en Uitbarftingen van
Vuurftoffen-, waarmee de Aarde op veele plaatsen vervult is,, die ons bekend zyn, en misfchien
op nog veel. meer, die ons onbekend zyn, Geene derzelve zyn o.ns meer bekend, dan îtalien
en Sicilien, waarin verfeheîde brandende Eergen gevonden worden, en waar de Aarde als
overal niet ver van hare bovenkorft met brandftoffen voorzien is, waas door die LandCtreekmeer ais eeiyige- andere op de bewoonbare dee,
ien deezer Aarde fchynt voorbereid en als voor-gefchikt te zyn, om de 'lang' voorzegde natuur?
lyke Val van het geeftelyk Babiion, in het Boek
der Openbaringe van Johamies zo.duideiyk voorzegt, ter uitvoer te (tellen > waartoe daar en.bo
ven de fituatie van îtalien,. Napels en Siçjlien
in een f malle ftreek. Lands,_ een Menfchen-beert
of Laars in de Land-kaarten- verbeeldende (dia
door de. Zee van- alle kanten- omringt isN. Ir*.
gende, insgelyks z-eer gefchikt is. Wy hebben reeds betoogt, dat wat de dwingende' en•vervolgzieke Macht des Beeftes en des Andchrifts belangt, die reeds verdweenen en in
4eezen. zin de geeftelyke Val reeds daar k'••>
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waaruit natuurlyk een, tweede Val eerlang,
kan voortfpruiten.j namentlyk, verval, van RÖmens aardfche luider, en, heerlykheid, hetwelk
.ïmsfchien verbeeld of voorlegt is, Opsnb iZ'
2. Sy is gevallen, de grote Babiion, en. is geiwr
den een ix>oonJlee_âe der Duivelen, en een bewas?"
plaatze van onrekie Geefcm: want van. deezen
Val fchyn'c onderfeheiden te worden, de laa£Ite Val of volkomen oijdergarig yan. dit Babiion , in het zelfde Capittel voorzegt doqr.
Vuur te zullen gefchïeden, ÏOT 4- --10, en
îiOTij—21 incluis, waafüsrs 17. het Scheepsvolk verbeeld wordt van verre die brand te zuilen zien, dat zeer pafl op Ro.men. en Iîaliea
door hare fituatie, behalyen dat deeze ook
daar toe ingericht is, om haar ondergang zo
te yoltooijen, datze eindelyk ais in een uure fql
vermoeft/worden, m vers 19. en geheel niet meer
f al worden gevonaen, na vers 21. Waar mee
ten vollen overeen ftemt de Prophetie Openb.
16: iy. t,ot't einde : waaruit niet omvaarfchyn3yk is, dat ook deeze Aardbeevirjge rnet deszelfs
- gevolgen, zig veel verder zal. uitftrekjken, dan
tot den Zetel des Paus, zullende als dan de Eilanden van de*? archipel, en de Steeden der On«
geîoovige 3
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geloovige, hier Heidenen genoemd, ook hu-ö,
aandeel hebben in dezen laatften V a l Dag
ook dit z.al na myne gedachten hier, niet by
.bjyve.ri, zullende ook die geene, die het grote caraóler of merkteekeii. van dit Beeft aan
haar voorhooft hebben, ik meen niet de volgers van Romens Kerk, maar, de. volgers van
den Paus in de vervolgingen en verdrukkingen hunner Mede-ehriftenen, op de eene ea
andere, verbazende wyze geftraft worden, om
datze in dit opzigt het Beeft en zyn Beeld
hebben aangebeden, na. de Broplietie, Openb.
14: 9---1Z.

Na dat alle deeze en veele andere phiolen van
Gods gramfchap uitgegoten zyn op de Aarde.,
en de daar, door bedreigde aordeelen vervult,
zal mifTehien dat grote teeken beginnen te gebeuren, daar. het Einde en, Verwoeftinge allee
dingen, mee gepaard- of verknocht zal gaan, ik
jneen ten
III. Het vallen van de Sterren des Hemels, dat
Mattheus Cap. 24: 29. dus uitdrukt, „ en de
„ Sterren zullen van den Hemel vallen, Mare
Cap. 13: 25. dus, „ ende de Sterren des Hemels
Ik weet wel, dat men
Ä zujlen, daaruit vallen.
E f.
hier

wumkes.nl

t u )
•foier volgens een gewone manier van fpreekes^
•wel Lichten, en. Vuurballen kan verdaan, die.
milTchien dán ook als voorteekenen en voorbcK
den van Chijius aannaderende komde zullen be«
fpeurt worden. Maar deze ukdrukkinge is zo,
fterk, dat ik my, onmogeîyk hier by kan bepalen, en gedrongen, word om te denken aan eigentlyke Sterren en een eigesüyk vallen der*
zelve; wier val groot, 'wonderbaar, en voorEenvoudigen onbfcgrypelyk, en voor meer verlichte verfkanders onmogeryk zaî voorkomen,
Wy moeten 'er ook sekerlyk geen vallen dier
Sterren op. ons Aardkloot door verdaan, wanç
die is veel te klein, dat die zulk eene val zou
kunnen uitftaan, of 'er zou terdont een einde
van zyn, dat als dan nog niet zal komen, om
dat eerft het teeken van den Zoon des Men»
fchen daar moet zyn, Wy moeten 'er ook
geen groot aantal van eigentlyke Sterren door
verdaan, dat is t,en,minden voor hen, die liet
Waereld-geftel, begrypen, met leeden zeer onwaarfchynlyk. Wat kunnen wy 'er dan eigentîyker en beetei? door verdaan, als het vallen
der Planeet- of Dwaal-lierren, niet op onze.
Aarde, niet op elkander.,, maar inde,Zon, ha-,
rer
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rer alîer middel-punt, by welken zy alle te zamen, al hoe groot ook hare Lighamen anders
Zyn, van weinig aanbelang zyn; imjners heb
ik meermaal vlakken in de Zon geobfer-veerá,
die na alle waarfchynlykheid' verû0reaakt wierden door ftukken en- brokken, die groter waren
als zoainiige Planeten en zelf als onze geheele
Aarde» Waarom ^dat hier ook ter opheldering;
dient, dog ik op zyn plaats late) zommige Stèrjekundige van gedachte zyn, dat dié vlakken
veroorzaakt worden door Planeten, die binnen
den omloops-kring van Mereurius zyn, en die
van tyd in de Zon vallen, en daarin verbranden, het welk waar zynde dan ook de thans
gigtbare Planeten en we! eerft Mereurius en "Vernis aan de beurt zouden' leggen. Dog in die
gevoelen niet zynde, koorat my echter 'het
laatftgezegde van Mercurius en Vernis waarfehynelyk voor, en dat derzelver val in de Zon
dan vooraf zal gaan tot een voorteeken voor
ons, dat'daarby of na de Toekomîle van Christus zal zyn, en daar op de val der Aarde in de
Zon, en zo in 't vervolg van de andere Planeeten zal ftand grypen, zonder dat ik bepalingen
durVj, of om de Schriftuuriykè uitdmkkinge behoeve
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fioeve te maken van de tuflchentyd, die hler
veriopen zal, zynde de bewoordingen en befchryvingen in, dit opzjgt go algemeen, dat wy
niet genoodzaakt zy.o te denken, dat dit alles
te gelyk of in een. korten, tyd veel mia ia eea
punt des tyds zal, gefehiedea. Het is genoeg-,
dat volgens die voorzeggingen, Chrifim zal kommen op de wolken des Hemels om, met, vlammenden vuure wr&ks. te nepnen over ajle ongelovige en ongehoorzame Menfcherx, na 2 Thejfc
1: 8. en dat in dien Dag de Hemelen, dat is de
Hemelfche Lighamen, met een gedruyfcb zullen
iioorbygaan, en de Elementen branden/uilen en ver-,
gaan, en de aarde en de werken, die daarin zyn
zullen verbranden^ Qa 2. Peir, 3: 10.
Zal dan, 'er een eigendyk vallen der Ster»
ren, eene eigentlyke ^erbrandinge van zommige Hemelfche Lighamen, jaa van onze Aardq
plaats hebben 2 waar dog kan men zeggen,^
dat dit eindelyk eigendyker en volmaakter zal
îcunnen te weeggebragt worden, als door derzelver val en nederftorting in de Zon, welke darj
ook allereigentlykft gehouden kan worden VOOÏ
ëien Poel des Fuurs, waar van meermaal in de
Q$enb. van Johanneï gewag gemaakt wordt, eq
JU
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m 'wéike ook alle godlofe Menfchen na bet laa£à
fte Oordeel verbeeld worden te zullen werderî
geworpen, Openb, 20: 11. t$.; waarook vers
i i . in't byzonder gezinfpeeld Word op de Vernietiging van de Hémeifche Ligháamen e«
de Aarde,
Vraagt îemaht hú, wanheer zullen alle deeze
groote Zaken,, en vooral de grootfte van allen
gebeuren, ik antwoord, dat ik over het eene
hog andere eenige bepalingen durv maken, en
dat niemaht ook bepalingen kan of mag maken over dienlaatfte Tyd, om dat die God, die
dit alleen wift ten tyde der Apoiteleni- dit ook
wel voor zig Behouden zah
Maar heeft ons Heiland zelve Tekenen als
Voorböderi aangeftipt, 200 mogen wy niet alleen, maar wy moeten op buitengewoone G^.
vallen acht Haan, die zeer wel als zulke Tekenen kunnen worden gehouden, zonder dat we
daarom gerekend kunnen worden te diep in
Gods Raad in te dringen. Hierom heb ik dan
de vryheid genomen om myne Mede Menfchen
en Mede Chriftenen dit aannaderend buitengewoon evenement onder't oog te brengen, aJal
gunnende zeer ligt deeze grote Gevolgen na zig
fleepen,
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fleepen, en als een Voorbode van de nadering
•dier Dag gehouden worden; alhoewel dat daarom de laatfte Dagen nog v,rd een geruirnen tyd
van der hand konden zyn. Eerîl moet 'er Natuurkundig en Schriftuurlyk geredeneerd eenige
Tyd verlopen, voor en aleer die dingen die'er
nog moeten voorafgaan, gebeuren; En als dan
die Grote Dog daar is, kan en zal 'er ook eenige tusfchentyd plaatse hebben, wanneer na alle
waarfchynlykheic deEindelyke Val van ons Aardkloot niet zo zeer door de regels der beweging, te
voren plaatsgehad hebbende, als door Gods Almacht zal veroorzaakt worden; of wilt gy liever
een Philolbphifche reden, wanneer de eene der
Krachten, waar door de Aarde zig beweegt om de
Zon, inaer ophoudt, dan moet door de andere,
ik meen de Aantrekkings Kracht derzelve nederdalingna, enValindeZonfchielyk veroorzaakt
worden.
Hier mee zon ik deze Philofophifçhe bedenkin»
gen kennen eindigen, maar ik zou misfchienoKvoorzïgtig handelen, indien ik 'er nog niet eenige
ter onderrigtinge voor eenvoudige of zwaargeeftige Menfchen byvoegde, en ontrouw, als ik die
niet verzeld liet gaan met eenige Theologifche, of,
zoogy ongelovige U aan dit woord Hoort, met
eenige morele beipiegelingen en raadgevingen,
welke ik dan by wege van flot hier zal by voegen
en den naam geven van een Befîuic.
B £»
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Vooruitziende-, dat deeze myne Verhandeling
by Wyze en Onwyze^ by Eenvoudige en Bygelovige, zo wel als Ongelovige een groot opzi/r
aal verwekken, en dat daarom ook tegen myn
oogmerk dit myn Gefchrifc kwalyk zou kunnen
worden genomen, oordee! ik't myn plicht te
zyn, om aan de eene kant dezwafigheeden en
verwarringen hier uit kunnende ontdaan, voor
te komen; en aan de andere kant ongelovige,
zorgelooze en godlooze Menfchen tot nadenken , en zo mogelyk tot inkeer te beweegen.
Niemant moet dit myn Gefchrifc voor waarheid aanneemen als na ryp onderzoek en overleg, en dan nog daar uit geenzins dit onrégtmacig belluit trekken, dat als de Laatfte Dagen zo
Baby zyn, men dan niet langer behoeft te werken om de fpyze die vergaat, maar dat*t dan
lioogtyd is-, dat men alleen werkt om die fpyze die blyfc ten eeuwigen leevea Alhoewel 't
laatfte,. gelyk wy dadelyk nader zullen betogen,
altoos nodig zynde, nu nog veel meer nodig is,
io moet nu ateoo min het'-eerfte verwaarloosci
worden»
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wórden, als in voorige tyden; ja dat veele eeiá
'wonderfpreuk zalfchynen, nog mmder.
i. Om dat wy niet weeten, wanneer die
Tyd daar zal zyn, en ak alle of de meeftö
Menfchen zo dagten (al hoewel daar niet veel
zorg voor is om der Menfchen ongeloof) zó
zoüd 'er fchielyk een groot gebrek en hongersnood op Aarden plaatze moeten hebben;
en dan zouden wy onze ongelukken zelve bewerken of vervroegen; daar die waarfchynelyk
eer genoeg zullen komen door de Lucht en
Weers onbestendigheid en beurtwifleling van
vruchtbare en onvruchtbare tydea Om welke reden het zo verre af is, dat men alle hanCenwerken zou nalaten, dat men 'er zoo veel
te yveriger in moet zyn; te meer daar deeze
Weers veranderingen door het eenigen tyd
geduurt hebbende ongeftadig en buitengewoon
Weer, eerft van zware Regens en hoog Water, en nu van lange Droogte en fterke Zon»
Eefehyn na de tyd van het Jaar, reeds fchy»
nen voorfpeld te worden. Waarom ten
2. Het een ieders plicht veeleer is, om zorge
te dragen, dat zelf in'c midden van vruchtbare
tyden eene goede voorraad opgedaan mogte
werderjj
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gorden, en men zig vooï-zie tegen onyructóa»
re tyden, die vroeg of laat.'er op zouden kunnen volgen, even gelyk wel eer ten- tyde van
Jofeph in Ægypten gebeurt is. Vo.or het ove"
rige merkt een ieder zeer gemakkelyk, dat ik
wil, dat men dit alles.met naarftigheid doe, op
dat men op. eene behoorlyke wyze zorge drage
voor dit leeven-, zo lang men het geniete, maar
dat men het geenzins doe met een oogmerk o.ra
grote fehatten. te vergaderen, terwyl die indiea
tyd van weinig aanbelang zullen zyn, en met
alle aardfche. heerlykheid fchielyk .voorbygaan;
geldende kiex buiten twyffe] de-woorden i Cm
7: 2.9-T-31. En wanneer Paulus? hier by voegt,
vers 3.2« en ik- iml% dat'gy-zonder-bekommernis
zyt--y
"en uit dien, hoofde den Huwèlykerx Staat afraad,
zo wei om de vervolgingen, die'er in dien tyci
plaats zouden hebben:!) als,om de kortheid ?fes
îyds; zo-neem ik die vermanjage in.deezen-zin-,,
dat eik behoort zonder angft, vreeze, en- al is
grote bekommerniflèj zo. wel in dit opzigt, als
m andere, omftaadigheden. dezes • levens, zjg aaa
Gods Voorzienigheid en zyne. beftierkige te, on,der werpen, wiens wille, dog niersant kaa weder,»
ftaarjj wiens macht niem.ant zgl qntviuch,t.ei\
•F
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Dog st zy verre, dat ik daar door de zorgeîo*
ïe en Waereldsgezinde gerufte Menfchen fterken zaude in haren onbefuisden wandel; waar
wel alle zwakke en bekommerde zielen, door
hen na Petrus Leffa, 1 Petri 4: 7. alle hunne bs'.
hmmermjjsn.opden Meere ie werpen,
Her. welk zorgloze en ongelovige. Menfehes
niet kunnen doen, die ik by deze. gelegentheid
onder hei; oog brenge, hoe naar en akelig, het
voor hem zal zyo, wanneer die groote Dingen
zullen gebeuren, hebbende als das geen hpópe.
van trooft of verichoninge by den Regeerder,
des Weerelds of byden Heiland, dewyl fe akyd
met Hem en wei in 't byzonder rnetzyne Toekomfte tenOordeele hebben gefpot, ofopzyiî
heft dkn.gelpch.ead. Ik w-enfch, dan uit grond
myns harten, dat alle Ongelovige en,Onbekeerde Menfchen in het algemeen, dog, alfe Nataraliften en Vrygeeften in het byzonder-.,. deze (laat
en toeîrant, waarin ze-dan zullen zyn, eens ern*
ftig overwegen, en deze myne Verhandeling onpartydig en zelf ftreng na hunne vermogens onderzoeken, op datzy, die zoo hoog opgeeve13,
van h'-inne Wysgeerige befpiegelingen, by Jefus
van Nazarethj (van wies enzyne Navolgers zy
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zoo veràch'tel'yk gewoon zyn te fpreeken) de
waare Phitofophre ten opzigt van die hoge din.
gen, die het einde der Weereld zullen verzeilen,
toogten leeren-; en door eenen verachten Visfcher Petrus rnogten ontwaar worden, dat hunne
fpotterny met de voorzeggingen van Jefus on.
gegrond is, en dat de Hevre door het ogenfeh*nîyk langer wegblyven als hy beloofd heeft, de be*
lof te niet vertraagt i maar in tegendeel zelf zyne
-lankmoedigheit jegens Hen Zoo wel als andere Son»
daren toont, niet willende, dat eenige verhoren
gaan, mäar alk tot beheringe homen, i Petr. 3:9«
welk ganfche Capittel nodig is met betrekkinge
tot deze myne Verhandeling gelezen te worden,
en voor meer Menfchen als de Ongelovige van
nut kan zyn. Alle Menfchen zonder onderfcheid
kunnen hief uit dan ontwaar worden, en dit i s
ook de ware Leer van Jefus Chriftus, dat ze z"g
bekeeren moeten van Ongeloof, Ongodsdienftigheid en eenen zondigen Leevenswandels en
vruchtbaar moeten zyn in Deugd en allerlei'e
goede Werken, en dat de Chrijielyh Deugd geene andere is dan die zede'yke Deugd, die op G< ds
eeuwige en verhevene natuur gegrond is, daar
veele van de Vrygeeften anders zoo hoog van
F %
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opgeeveu, en die zommige Bygelovigë Cîïrifteà
neiî 2oo zeef meenen van elkander te verfchiliea ; makende doorgaans de eene 'er zoo weinig
weinrg werk van als de andere, en komende
dus maar al te veel in deeze groote zaak over"
een, al hoe zeer ze anders verfchillen, eneikan*
der ora hunne valfche stonden en verkeerde denkbeelden verachten.
De Geveinsde en Dweetiers, die in alle Gezintheden der Chrifteu byna meer of min fchuilen (zoo we! als delterke Geeften'' moeten voor- •
al met de Fharizeen van J. Chriftus leeren , dé
mimîè, ds dillen en Ktnnyn niet meer te vertienen 4
m Maîib. 23., dat is, het hoofd niet op een
zvde te laten handen en daarin of eeniae andere *
vertooningen van Godsdienft of Godzaligheid t
het Weezen van den Godsdinft te (lellen, maaf
wat het is ik vuil Bavmhcrtighcit en geen Qfferban*
de; gelyk ik wenfehte* dat de Deïften door des
Zaligmakers zagte Taal tegens de Saddueeerij
Matth. XI-, Gy dwaalt niet wetende de,Schriften,
nog de kracht Gods, mogten bewogen worden om
ja jeiüs Chriftus als de Verlofier der Menfcheâ
te geloven, en zig verders na zyne InftelJingen
te gedragen.
JL/âE
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Dat álle, die nog twiftryke gemoederen heb'j
ben, en met de een of andere tak van vervol
gingsgeeft en Religie haat bezet zyn, en huiî
naaften verachten of liefdeloos veroordeelen om
zommige geringe Verfehillen in den Godsdienft,
uit die zelfde zagte taal van Jefus mogten leeren „
elkander op eene vriendelyke en zagte wyze hun-,
ne Doolingen onder het 'oog te brengen, en mee
redenen van eeri gezond verftand uit de H»
Schriften té overtuigen, en nooit met fcheldwoorden, fmaadredenen of zoortgelyke hatelyke middelen te keer te gaan, veel min dadelyfc'
te verdrukken of te vervolgen; om dus de weg,
te bâanen tot dien Gelukzaligen toeftand dei*
Chriftenen.j niet alleen onder elkander, maat
van alle Menfchen op Aarde 4 dien wy te vooren hebben aangetoond, nog meer en meer te
verwagten, en waartoe ook de Vrede Zon aï
lang boven onzen Horizont verfcheenen is, kun*
kunnende dit Evangeüums des Vredes (als de
Menfchen. Gods Woord oplettend en verftandig
lezen, en opregt genegen zyn daar na te doen,; op
eene ongelovelykfchielyke wyzein weinige Jaren
zo wel voortgeplant worden op Aarden, als indenbeginne door de Apoftelen de Leer van dit E van»
F 3
gelium
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gi'liüm der ganfehe Weereld zeer fchieîyk ver»
frireid is; dog helaas tot nog toe tot fchande
Ván het Chriftendom, met hunne daden niet be»
antwoord is.
'Op dat niemant nu dan myne vermaningen
kwalyk kaïi duiden, die ik hier fou kunnen byvöegen, eh e!k te gelyk mag zien, welk het
grote oogmerk van den Chriftelyken Godsdienfl
îs, namentlyk dat die alleen leidt tot een algemene Liefde , verdraagfaamheit, Eensgezintfót èri Vrede, zoo wel als tot waare Deugd eú
Geregtigheit, zal ik dit myn Gefchrift eindigen
ihet zulke plaatzen uit de H. Schriftuur; waarin deeze zoo voortreffelyke Deugden klaar worden aangeprezen, en met eenige > in dewelke
de Apoftelen in het byfonder ook de noodzaken
lykheit van eenen Vreedzamen en Godzaligen
wandel aandringen uit de aannaderende Dag des
Oordeels, als, Rom. 14: 10-13 en w. ij-iCi,
Rom. 151 5-7. îCor 3: 3-21* Eph. 4: 1-6.
Ph'üi-pp. 2: 1--5. Phiî. 4: 4-9. jac. 1: 21^-27.
Jac.%1 13—18. Jac. 5: 8, 9. zPétr.2: 1--9.
s Petr 3 .* 3--14. Dit eerji wetende, dat in '$
iaetjîe der dagen /potters• komen /uilen, die nabaef
eygens begeerlykheden /uilen wandelen; Enàe /eggen*
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Waer is. de belofte fyner toekomfte? Watib

Van dien [dagif] dat de vaders ontjlapen zyn, bly*
ven alle dingen alfoo. {_g?lyck) van het begin derfckep"
•pinge. Want willens is dit haer onbekent, dat doofc
'twoortGvdts de hemelen van over lange geweefizyn^
ende de. aarde uit hst water ende in het water bejtaandew
Door welke dewerelt, die doe was, met 't

waterig

fitndvloet bedekt zynde vergaen is, Maerde hemelen diemi zyn, ende de. aerde, zyn door het fehe woort ah een
fchatwechgelegt, ende worden tenvyere Bewaart tegen
den dag des oordeels, ende derverdervinge dergodtlofe
menfchen. Dog defe eenefake en zy u niet onbekent,ge.
liefde, dat e enen dag by den Heere isalsduyfentjarens
ende duyfent jaren als eenen dagh. De Heere en ver~
traegt de belofte niet, (gelyck eenige [datjtraegheid
achten) maar is, lanckmoedigb over ons, niet willendat eenige verloren gaen, maer doffe alle tot bekee?
Hnge kotnen. Maer de dagh des Heeren fal komen
als een diefin den nacht, in welken de hemelen met
een gedruyfch fullen voorby gaen, ende. de elementen
iranden fullen ende vergaen, ende. de aerde, endeJe
<merken die daer in zyn fullen verbranden. Dewyle
dan defe dingen alle vergaen, hoedanige behoort gy
tç zyn in heiligen wandel ende Gedtfalïgheyt ? Verjachtende ende haefiende tot, de, îoekomfte van den.
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de hemelen door vyer ont-

jieken zyndejullenvergaen,
dende Juttenverfmelten?

ende de elementen branMoerwy verwachten,, na

Jyne belofte nieuwe hemelen ende een nieime aerde-%
in dpmekke- ggrecbtigheyi wQont. Daerom, gelief-,
de, verwachtende•Jefè dingen, heneer[ligt:u dat gys
onbevleckt ende onhefirajfelick van hem bevpndmi
moogt worden in

V -R- E

XX. -.-E,
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Door een Liefhebber der Waarheid. [Ds. Eelco Alta te Bozum]
Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de Planeten Jupiter, Mars,
Venus, Mercurius en de Maan.
Op den Agtsten May 1774. staande te
gebeuren, en wel over de Mogelyke en
Waarschynelyke Sterre en Natuurkundige
Gevolgen deezer Conjunctie.
Waar uit kan opgemaakt worden dat die niet
alleen invloed kan hebben op onze Aardbol,
maar ook op het gantsche Zonne-stelzel, waar
toe wy behooren, en een voorbereiding of een
beginmaking van de Ontsloping of Vernieling
van het zelve, ten deele of geheel zou kunnen
zyn.
Leeuwarden
Abraham Ferwerda Gerrit Tresling
1774
Transcriptie en Lay-out door W. D. Palstra 2005 ©
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BALBUS STOICUS
apud CICERONEM L. 2.. de Nat. Deorum inquit.
Ex quo eventurum nostri putant, id, de que Panetium addubitare dicebant, ut
ad extremum omnis mundus ignesceret, cum humore absumto, neque terra all
posset, neque remearet aër.
II PETRI 3; 7 en 10.
Vs. 7. Maer de hemelen die nu zyn, ende de aerde, zyn door het selve woort
als een schat wechgelegt, ende worden ten vyere bewaert segen den dag des
oordeels, ende der verdervinge der godtloose menschen.
10. Maer de dagh de Heeren sal komen als een dief in den nacht, in welcken
de hemelen meteen gedruysch sullen voorby gaen, ende de elementen branden
sullen ende vergaen, ende de aerde, ende de wercken die daer in zyn, sullen
verbranden.
MATTH. 24: 36. Vs. 36.
Doch van dien dag ende ure en weet niemant, oock niet de Engelen der
hemelen, dan myn Vader alleen. [p. 3]
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VOORBERICHT AAN DEN LEESER.
Zoodra ik de eerstemaal in de Courant zag de tyding van de aanstaande
Conjunctie der Maan en vier Planeten, op den 8 May zullende geschieden,
wierd ik met verwondering 'er over aangedaan; eensdeels, om dat nog nooit in
de Schriften der Sterrekundige van de nabyheit van dit of diergelyk evenement
geleezen had, die echter het lange te voren zoo wel als nu zouden hebben
kunnen uitreekenen; anderdeels, om dat ik dit als iets beschouwde, dat met
byzondere en verregaande [p. 4] gevolgen gepaard of doorgevolgd kon werden.
Liet myne gedagten daarover zomtyds gaan; maar schorte myn oordeel op over
de echtheid der zake, tot dat 'er ten vollen van overtuigd wierd door de
nauwkeurige uitrekening en bepalingen van den kundigen Wiskunstenaer Wytze
Foppes, zeden welke tyd ik my verplicht gevonden heb met myne
Beschouwingen wat dieper in dit geval in te dringen, en eindelyk gedagt heb het
niet onnuttig te zyn dezelve bekend te maken, om ter waarschouwing van
zorgeloze, en overtuiginge van Ongelovige eenigzins te kunnen dienen, als mede
ter onderrigting van Onkundige.
Ik beken, myne Philofophische gedachten streeden in 't eerst tegen zommige
myner Bedenkingen [p. 5] over het Prophetische Woord, waarom tyd en
overdenkinge tot deeze zaak nodig had, en meer als de aannadering van deeze
Gebeurtenis kon veelen, zoo deeze myne Beschouwingen voor dien tyd het licht
zouden zien. Waarom te rade ben geworden, om dit klein Tractaatje als een
Voorloper van een groter Werk, (dat staa te bemediteeren en uit te werken, als
de Heere my gezontheid spaart en krachten 'er toe verleent), in het licht te
geven. Dit zal teffens, dienen om de Gedachten van andere Wysgeeren en
Godgeleerden, het zy in 't openbaar 't zy in het byzonder over dit stuk als uit te
lokken en uit te visschen; zullende my deeze in het volgende Werk zeer van
dienst kunnen, zyn; en, dit is, ook, onder veel andere redenen [p. 6] eene,
waarom ik voor als nog niet bekend wil zyn, om zo veel te vryer de Gedagten
van. andere zelf te kunnen hooren, en die 'er ook onpartydiger over te doen
denken, want dewyl weinige een Werk van deezen aart van my zullen wachten,
zoude misschien de vooroordeelen liet verstand van veele verblinden, nadien 'er
maar al te dikwils meer gelet wordt op de Perzoon, die iets zegt of schryft, als op
de zaken, die 'er gezegt of geschreven worden.
Na de gunstige of ongunstige Gedachten van myne Mede-burgers en Mede
christenen zal misschien myn ander Werk meer of min vorderen of vertraagen,
of zomtyds geheel achterblyven, ten minsten zal dit 'er veel in doen om my
bekend te maken; want zoo ik klaar merk, dat ik my de [p. 7] ondank of de
bespotting van zommige Lieden al hoewel ik het eerste zeer ligt zal kunnen
dragen, en het laatste juist niet voorzie) 'er door op de hals hale, zal het my
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ongeraden zyn verder in deezen te gaan, ten minsten oopentlyk 'er voor uit te
komen. Dog het zal my gantsch niet onaangenaam zyn, de Gedagten van
anderen te zien ofte hooren, of zynze vierkant strydig tegen de myne; zooze
bescheiden, vriendelyk en zonder spotterny zyn., Voor het overige hope ik tot
alle myne Leeseren als tot Verstandige en onbevooroordeelde te spreken, en dan
laat ik Hen met zeer veel genegentheid het vrye oordeel over het geene ik zegge of
schryve.
Verschoon den styl, de min nauwkeurige behandeling en kleine [p. 8]
drukfeilen, in welke opzigten de kortheid des tyds voor bescheidene Leezers tot
een gegronde reeden zal zyn. [p. 9]
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PHILOSOPHISCHE EN GODGELEERDE
VERHANDELING OVER. DE AANSTAANDE
CONJUNCTIE DER PLANETEN, EN DE MOGELYKE
GEVOLGEN DESZELFS.
Dat deeze Aarde zoo, wel als alle dingen op dezelve vergankelyk is en vergaan
zal, is van oude tyden en byna van alle Volkeren algemeen geloofd, zelf die
geene gelegentheid. gehad hebben, om de Goddelyke Schriften (waarin zulks
duidelyk geopenbaard is) te leezen, en veele derzelven hebben, vastgesteld, dat
de Aarde zou verbranden, waarom Theophilus aan Antolycus schreef, "Wat de
verbranding der Waereld betreft, de wyze Heidenen stemmen ofze willen, of
niet, daarin met onze Propheter. overeen.
Dog ik zal thans dit Stuk geheel, daar laten, en misschien eens in 't vervolg
breedvoerig uit de Schriften, der Ouden en in het byzonder uit [p. 10] de H.
Schrift het zelve aantoonen; welke laatste ons niets zeekers zeggende over de tyd
en nadere wyze of middelen, op en door welke deeze allergrootste Gebeurtenis
zal geschieden, het ons alle even vry staat daarover ons gevoelen te zeggen.
Wat de wyze aanbelangt; de meeste hebben 't aan de Sterren en hare om
wentelingen toegeschreeven; andere aan de Aarde, als zynde van binnen
opgevult van Vuur; zommige, gelyk de Stoci hebben de verbranding van alle
dingen Zon, Maan en.Sterren, en wel op eene gantsch onverstandige manier, de
oorzaken 'er van gefield; andere die van ons Planeet-gestel; andere die van deze
Aarde alleen.
De gevoelens der Sterrekundige zyn wederom verdeeld over de wyze,
beschryvende sommige dit toe aan de Revolutien der vaste Sterren of het grote
Jaarperk, andere aan zeekere Aspecten der Planeten; dus schreef wel eer Berofus
de oorzaak der Zundvloed toe aan de Conjunctie van alle Planeten, maar in 't
byzonder van Jupiter, en Saturnus in het teeken van Capricornus, en voorzei, dat
de Weereld verbranden zou, wanneer die Conjunctie geschieden [p. 11] zou in
Cancer. Hier tegen leggen andere weet zeer in, die een valse verbeelding maken
van dit Gevoelen, als of dit een Astrologisch verciersel eer was, dan op Natuuren
Sterrekundige oorzaken gegrond, en deeze schryven het doorgaans toe aan de
inwendige Vuurdeelen der Aarde of aan Gods onmiddelyke werkinge, gelyk in
de Verbranding van Sodom en Gomorra geschied is.
Ik sluit geen een dezer drie middelen of oorzaken uit, maar wat de voorname
natuurlyke oorzaken belangt, dezelve stel ik in de byzondere bewegingen der
Planeten, en denk geenzins aan een gehele vernietiging van het groote Weereld
gestel, of der vaste Sterren, maar welkoomt my waarschynlyk voor de onfloping
en vernieling van ons Planeet gestel, bestaande uit Saturnus, Jupiter, Mars, onze
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Aardkloot met desselfs Maan, Venus en Mercurius het zy geheel of ten deele,
het welk ik dadelyk nader zal ophelderen.
Hier tegen kan wel met eenige schyn ingebragt worden, dat de H. S. schynt te
spreken van alle Hemelen, dat is alle Hemelsche Lighamen die volgens den
Schriftuurlyken zin, 't zy meer [p. 12] of minder in getal, daar door moeten
verstaan worden, edog er is maar een plaats die dit met zoo veel woorden schynt
te staven, te weten Hebr. I: 10, 11, 12. Ende, Gy Heere, hebt in den beginne de
aarde gegrondet, ende de hemelen zyn werken uwer handen, Deselve sullen vergaan,
maar gy blyft altyt: ende sy sullen alle als een kleet verouden: Ende als een dek-kleet
sult gy se in een rollen, ende sy sullen verandert worden: maar gy zyt deselve, ende
uwe jaren en sullen , niet ophouden. Zy sullen elk vergaan dog die weet dat 't
woord alle zoo dikwils in eenen strikteren en bepaalden zin genomen wordt in de
H. S. zal hier geen zwarigheit maken.
Ik zal hier verscheide andere plaatsen uit Gods Woord woordelyk aanstippen,
om dat die aan myn gevoelen meer of min licht byzetten, of ten minsten het
laatstgemelde geenzins tegenspreken, zie Matth. 24: 29,39. Ende terstont na de
verdrukkinge dier dagen, sal de Sonne verduystert worden, en de Mane en zal haar
schynsel niet geven, ende de sterren sullen van den hemel vallen, ende de. krachten
der hemelen sullen beweegt worden. Ende als dan sal in den hemel verschynen het
teeken. des Soons des Menschen ende dan sullen alle de geslachten [p. 13] der aarde
weenen, ende sullen den Sone des menschen sien komende op de wolken des hemels, met
groote kracht ende heerlykheyt. Ende hy sal fijne Engelen uytsenden meteen basuyne
van groot geluyt, ende sy sullen zyne uytverkorene by een vergaderen uyt de vier
winden, van [het een] uyterste der hemelen tot [het ander] uyterste derselve. Ende
leert van den vygeboom dese gelyckenisse: Wanneer synen tack nu teer wort, ende de
bladeren nytspruyten, soo weet gy dat de somer naby is. Alsoo ook gy-lieden, wanneer
gy alle dese dingen sult sien, soo weet dat [het] naby is voor de deure. Voorwaar ik
segge u, dit geslachte en sal geensins voorby gaan, tot dat alle dese dingen sullen
geschiedt zyn. De hemel ende de aarde sullen voorby gaan, maar myne woorden en
sullen geensins voorby gaan. Doch van dien dag ende ure en weet niemant, ook niet
de Engelen der hemelen, dan myn Vader alleen, Ende gelyk de dagen Noë [waren], al
soo sal ook zyn de toekomste van den Soon des menschen. Want gelyk sy waren in de
dagen voor de sundtvloedt, etende en drinkende, trouwende en ten houwelick
uytgevende, tot den dagh toe, in welken Noë in den arcke gingh: Ende en bekenden het
niet tot dat de sundtvloedt quant, ende haar alle wegh nam: Alsoo sal ook zyn de
toekomste [p. 14] des Soons des menschen. Luc. 21; 25-28. Ende daar sullen teekenen
zyn in de sonne, ende mane, ende stenen, ende op de aarde benauwtheidt der volckeren
met twyffelmoedigheit, als de zee ende watergolven groot geluyt zullen geven: Ende
den, menschen het herte sal beswycken van vreese, ende verwachtinge der dingen, die 't
aartryk sullen overkomen. Want de krachten der hemelen sullen beweegt worden.
Ende ah dan sullen sy den Sone des menschen sien komen in een wolcke met groote
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kracht ende heerlickheyt. Als nu dese dingen beginnen te geschieden, soo siet om hooge
ende heft uwe hoofden opwaarts, om dat uwe verlossinge naby is, 2 Petri 3: 7-10.
Maar de hemelen die nu zyn, ende de aarde, zyn door het zelve woort, als een
schat wechgelegt, ende worden ten vyere bewaart tegen den dagh des oordeels,
ende der verdervinge der godtloose menschen. Doch deese eene sake en zy u
niet onbekent, geliefde, dat eenen dag by den Heere is als duysent jaren, ende
duysent jaren als eenen dagh. De Heen en vertraagt de belofte niet, (gelyk
eenige [dat] traagheyt agten) maar is lanckmoedig over ons, niet, willende dat
eenige verloren gaan, maar datse alk tot bekeeringe komen. Maar de dagh des
Heeren sal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen [p. 15] met
een gedruysch zullen voorby gaan ende de elementen branden sullen ende ver
gaan ende de aarde, ende de werken die daar in zyn zullen verbranden.
Ik weet wel dat zommige Uitleggers zelf onder de Christenen de Prophetie
van Christus alleen betreklyk maken tot de verwoestinge van Jerusalem, ik stem
ook toe, dat die er onbetwistbaar in bedoeld is, maar ik heb nooit van my
kunnen verkrygen hier alleen aan te blyven hangen, om dat hier veele dingen
gezegd zyn, die nooit letterlyk vervult zyn, en die zo sterk-zyn, datze onmogelyk
in eenen dauwen zin kunnen worden verstaan, of alleen tot dat tydstip
geoordeelt kunnen worden te behoren.
My is ook wel bekend, dat Geleerde Uitleggers zelf hier in berusten, en tot
een bewys bybrengen soortgelyke plaatzen uit de Prophetien, die alleen maar
buitengewone Oordeelen over Volkeren of Perzoonen beteekenen, dog ook
deeze verheevene en grootste uitdrukkingen kan ik niet begrypen zonder
zinspelinge op deeze laatste groote gebeurtenis gebruikt te zyn door de
Propheten: waarin ik dan nog ook een voetspoor vind van de invloed van Gods
Geest, [p. 16] waar door deze Heilige Mannen gedreven zynde geschreven
hebben, om dat Menschen tik hen zelf zoo nauwkeurig en duidelyk daar over
niet konden denken.
Wat nu de tyd betreft, wanneer deeze grote gebeurtenis daar zal zyn, ik zegge
eerstelyk met de woorden van den Heiland, van dien dag weet niemant dat is
niemant zal ooit weeten den netten tydstip te bepalen 't zy van alle die grote
voortekenen, die er zullen voorgaan, 't zy van den eigentlyke dag van J. C.
toekomste, 't zy van de geheele vernieling deezer Aardkloot,, Maar 't is ook
zeeker uit J. C. eigen beschryvinge deezer Zaken, dat er teekenen zullen
voorgaan en wel grote.
Ik weet ook zeer wel, dat de Heer Jungius in eene nauwkeurige bepalinge
deezer gebeurtenis te vergegaan is, alhoewel hy na de gedagten van grote
Uitleggers der Prophetien zeer geleerd en in veele andere Zaken verstandig
geschreven heeft, en daarom beeter lof verdiend had, en dus om zynen al te
vergegaane yver in deezen eer beklaging dan spot waardig is geweest.
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Ik weet ook dat de beruchte Ludeman In vele [p. 17] dingen misgetast heeft,
en somtyds eer verachting dan geloof waardig is, een minsten die Schriften, die
op zyn naam gedebiteerd worden, maar ik weet teffens, dat in die Schriften
zeldzame dingen zyn met betrekkinge tot het Jaar 1774. en tot de alsdan te
komene Aspecten der Planeten, alhoewel hy meer polityk dan natuurlyk over de
gevolgen, schynt te redeneeren,
Edog my is ook niet onbewust, dat 'er van oude tyden eene overlevering is
geweest op Aarde, dat de Waereld 6000 Jaren of daar omtrent zou staan. Die
overlevering is by de Jooden al geweest voor de komste van den Messias, en by
de Christenen kort na dien tyd, waar van 2 à 3 getuigenissen ter bevestiging
kunnen dienen.
Barnabas schryft in zyn algem. Brief Cap. 15, „Hoort Kinders, wat hy zegt, hy
heeft in 6 dagen alles voltooit, zegt hy dit, om dat Hy in 6000 Jaren alles zal
voltooijen, de dagen zyn by hem 1000 Jaren.
Op dezelve grond zegt Irenæus B.5. C. 28 „Het is blykbaar, dat het zesduizendste Jaar de voltooijing of voleinding aller dingen is.
Lactantius Inst. Cap. 14. schryft, „ Late n de [p. 18] Philosophen weeten, die
van het begin der Waereld duizenden van Jaren teilen, dat het zes-duizendste
nog niet 'er is; welk getal vervult zynde, de voleinding aller dingen moet zyn, en
de staat der Menschelyke zaken verbetert worden.
Clemens Alexandrinus Strom. L. 5. „Dat de zevende Dag heilig is weten niet
alleen de Hebreen, maar ook de Grieken, binnen dewelke de omkeering der
geheele Waereld zal geschieden, alle dingen weder hernieuwd zynde. Dat nu de
Grieken ook in dat zelve gevoelen waren blykt uit Suidas, die zegt, dat een
hunner Wyzen Tyrrhenus geleerd heeft, dat de Waereld 6000 Jaren staan zou.
Het is nu evenveel hoe ze hier aan gekomen zyn; edog, 't is ten uitersten
waarschynlyk,, dat Joden, Heidenen en Christenen hierin zoo eenstemmig niet
zullen geweest; zyn zonder eene openbaringe, of zeer gegronde overlevering van
Adam of Noach herkomftig.
Dewyl nu na de allernaauwkeurigste uitreekening volgens de Hebreeuwiche
Text, dien wy volgen, verlopen zyn van de Scheppinge der Waereld 5885 Jaren,
en. volgens de Samaritaansche [p. 19] en de Grieksche der LXX Overzetters
veel meer; zoo is 't vry zeeker, dat die 6000 Jaren alreede vervult zyn, of eerlang
vervult staan te worden.
Waaruit ik dan opmake en besluite, dat het niet alleen mogelyk, maar ook
zeer waarschynelyk is, dat het Laatste der Dagen niet ver af is, en dat misschien
de naby zynde Conjunctie der Planeten niet alleen invloed zal hebben op onze
Aardbol, maar ook op het gantsche Zonne-stelzel, waar toe wy behooren, en
een voorbereiding zyn of een beginmaking van de Ontsloping en Vernieling van
het zelve ten deele of geheel ; wanneer onze Aardkloot dan na alle gedagten
geenzins.zal vry lopen, zonder dat ik de eindelyke tyd of het Jaar dier
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verwoestinge eenigermate onderneeme te bepalen; het welk my ook natuurlyk
bevryden konde van de oplossing der zwarigheden, die met veel
waarschynlykheid tegen de nabyheid van de Laatste Dagen kunnen worden
ingebragt. Dog op dat ik niet schyne door deeze myne onbepalinge die
zwarigheden te ontduiken, zal ik die niet alleen, eer ik ter nadere ontknopinge
van myne gedag. ten overga, te berde brengen, maar ook trachten [p. 20] op te
lossen, om dus alle zorgeloze of ongelovige hunne uitvluchten hierop gegrond,
te ontneemen.
Deeze Tegenwerpingen zyn genomen uit de Prophetien, die handelen over I.
De algemeenheid van de Aanneeminge van
het Evangelium door Heidenen en Joden. II. Over de vreedzame en zedelyke
goede staat
van het Menschdom en Christendom. III. Over de Komste en Val van den
Antichrift. Alle deze dingen moeten na veler gedagten nog voor den laatsten
Dag gebeuren, en dewyl deeze zaken zyn van zo veel aanbelang, is het, denken
ze onmogelyk, dat die binnen zulk een korten kring van Jaren daar zullen zyn,
en op deeze gronden verlossen zy zig zelven en andere van hunne rechtmatige
vreeze voor dien groten Dag.
Deeze dingen zyn ook van zo veel gewigt, dat ik niet in staat ben om die
volkomen, uit de weg te ruimen, of had ik de tyd, en nu derhalven nog zo veel
minder. Echter zal ik hier in myne krachten beproeven, en ik vleye my, dat ik
hier en daar nog al nieuw licht aan deeze merkwaardige Stukken zal byzetten.
[p. 21]
I. Wat de eerste zwarigheid belangt:
Men zegt gemeenlyks dat volgens de Prophetische getuigenissen voor het
Einde der Waereld het Euangelium van alle Volkeren en ook van de Joden moet
worden aangenomen; en dat dit nog ver te Zoeken is, terwyl misschien het
grootste aantal der Inwoonders op, deeze Aarde Afgoden-dienaars en Navolgers
van Mahomet zyn, en de Joden een merkelyk getal nog daar en boven uitmaken,
welker verstoktheid tot heden toe een blyk geweest zynde van Gods
Voorzienigheid, en ter beveiliging van de Christelyke Waarheid gediend
hebbende, de tyd hunner
Bekeeringe nog ver van de hand schynt te wyzen.

Ik beken, deeze zwarigheden hebben my altoos ook in dat denkbeeld
gehouden, dat de Laatste Dagen nog gantsch niet aanstaande waren; maar deze
zaak van naby beschouwt en onverdacht hebbende, is ze by my van veel minder
belang geworden, zoo niet geheel uit de weg geruimd, door de volgende
aanmerkingen
I. Kan men niet zonder reeden vragen, of die Prophetien niet al in den
beginne van de verkondiging van het Euangelium eigentlyk zyn [p. 22] vervult,
en of die derhalven daar en boven gelyk veele andere Prophetien wel eene
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volmaakte vervullinge na de letter eisschen, dat is, dat juist alle Volkeren en alle
Joden bekeerd moeiten worden.
a. Wat de Joden in dien tyd belangt, alhoewel 'er te Jerusalem weinig bekeerd
wierden, wierden 'er echter op meer als een Dag duizenden te gelyk terstont na
de uitstortinge des Geestes bekeerd, zie Hand. 2.41. en Cap, 4: 4 blyvende het
hier niet by, want Lucas getuigt, Hand. 5: 14. en daar wierden 'er meer en meer
toegedaan, die den Heere geloofden, meenigten beide van Mannen en Vrouwen,
De Joden waren toen ter tyd al onder de meest bekende Natiën verstrooit, en
wierden overal, waar de Apostelen het Euangelium predikten, in een grote
meenigte bekeerd, het welk na alle waarschynlykheid na de Verwoestinge van
Jerusalem (waarby misschien de meeste verhardde Joden omgekomen zyn) niet
vermindert zal zyn, zo dat wy op goede gronden moogen vooronderstellen, dat
het grootste aantal van de toen levende Jooden bekeerd is geworden en in het
Euangelium gelooft hebben. [p. 23]
b. Wat de Heidenen belangt; een meenigte derzelve is ook toen al bekeerd, en
de Apostelen hebben al in de eerste Eeuw het Euangelium zoo ver uitgebreid
onder, de toen meest bekende Natien, dat men het zelve met recht voor een
wonder en, een sterk bewys voor de Goddelykheid van het Euangelium mag
houden. Hierom durf Paulus zig daarop, in zyn Brief aan de doorzigtige
Romeinen beroemen, die allerbest 'er over konden oordeelen of zyn roem hier,
ook te ver in ging, Rom 10: 18. maar ik zegge en hebben zy 't niet gehoord? Ja dog
haar geluid is over de geheele Aarde, uitgegaan, en hare woorden tot de einden der
Waereld. My is niet onbekend, dat men dit echter als een vergrootende manier
van spreeken den Oosterlingen, eigen moet aanmerken; en dat Paulus ook
gantsch, niet zeggen wil, dat al die Lieden bekeerd waren, maar datze echter
gelegentheid 'er toe hadden.
Paulus sprak nu, dus, en hy wiste echter dat dit letterlyk niet waar was,
bygevolg kan hy de Propheten als ook gewoon, aan die zelve Grootspraken even
gelyk verstaan hebben, ja ik twyffel 'er niet aan, of hy heeft ze zoo verstaan, [p.
24] zoo wel als Petrus, om datze geene zwarigheid maakten te schryven, dat die
Dag van Christus toekomste naderde en naby was, het welk ze niet gedaan
zouden hebben, alsze hadden gemeend, dat alle Heidenen en Joden eerst
moesten bekeerd zyn.
2. Merk ik aan, dat het Euangelium nu zoo ver over de gantsche Aarde
verspreid is als ooit, waar in deeze 2 laatste Eeuwen de Zeevaart en Koophandel
in 't Oost en West zeer veel aan toegebragt hebben. Ik weet wel dat tot nog toe
helaas de grootste vordering in 't stuk der Bekeeringe dier Volkeren niet
geschied is, maar dit is de schult van het Woord geenzins. De tyd verbied my
om my hier over uitte breiden. Dog dit is zeeker, dat die Volkeren nu grote
gelegentheid hebben waar doorze meer of min onverschoonlyk zyn, en
onverschoonelyk zullen weezen, wanneer Jesus Christus zal komen na 2 Theff 1:
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8. met vlammenden vuure wrake doende over de geene die God niet en kennen, en
over de gene die den Euangelio onzes Heeren Jesu Christi niet gehoorzaam zyn: welke
plaats dit byna beslist, dat namentlyk alle Volkeren zelf de joden alle niet
bekeerd zullen zyn op den Dag van Christus komste. [p. 25]
De Joden onder de Christenen wonende, hebben buiten twyffel de schoonste
gelegentheid om Christus te leeren kennen, voornamentlyk in zulke Landen,
waarze vry hun eigen Godsdienst kunnen belyden, en met ons spreeken over de
Waarheden van de onze. De Christenen in veele Landen, in Oost en West
onder Heidenen en Turken verspreid zynde, geven ook aan dezelve gelegentheid
om na Christus te vragen, zyn Leere te onderzoeken en dezelve aan te neemen.
Dewyl nu deeze gelegentheid zoo groot is als ooit, wie weet, en dit is myne
3. Derde aanmerkinge, of niet eerlang alle deeze Volkeren zelf de Joden meer
gebruik van deeze gelegentheid zullen maken ? waar toe als 't Gode behaagde
zynen zeegen te geeven, 'er schielyk nog eene groote verandering in deezen kon
voorvallen.
Dezelfde regel, dien wy hier gevolgt hebben, zal ook van zeer veel dienst
kunnen zyn tot opheldering en wegneeming van de andere Tegenwerping die
genomen wordt., II. Uit de Beloften, aangaande de grote kennis, redelyke goede
toestant, en voomamentlyk de [p. 26] grote Vreede, die onder het Koninkryk van
den, Messias stand; zou grypen, hetwelk nog nooit plaats gehad; hebbende, en
de tegenwoordige staat van het Christendom daar nog weinig na gelykende,
derhalven nog moet komen, en daartoe zeer veel tyd benodigt zynde, geen de
minste vreeze voor de Laatste Dagen, behoeft te zyn. Al hoe heerlyk 'er van
deeze dingen, in de Prophetien gesprooken, wordt, is 't echter zeeker dat men
dien staat niet volmaakt moet opvatten, en wat het zedelyke. betreft, is dit
onbetwistbaar uit de nadere Prophetie van den Zaligmaker Matth. 24: 37—4.2.
Ende gelyk de dagen Noë [waren], alsoo sal ook zyn de toekomste. van den Soon des
menschen. Want gelyck sy waren in de dagen voor de sundtvloedt, etende ende.
drinckende, trouwende ende ten houwelick. uitgevende, tot den dag toe, in wekken
Noë in de arcke gingh: Ende en bekenden het niet totdat de sundtvloedt quam, ende
haer alle wegh nam: Alsoo sal. ook zyn de toekomste des Soons, des menschen. Als dan
sullen der twee op den acker zyn, de een sal aengenomen, ende de ander sal verlaten
worden. Daer sullen twee [vrouwen] malen in den meulen, de eene sal aengenomen,
ende d'andere sal verlaten worden. [p. 27] Waekt dan, want gy en weet niet in
welcke ure uwe Heere komen sal.
Het welk derhalven, ook door een wettig gevolg op het andere kan worden
toegepast.
Echter wil ik niet ontkennen, dat die Prophetien een grote verandering in
deezen op Aarde beloven. Dog als men, het Grootsprakige der Propheten in
oogenschyn houd, en dan de teegenwoordige staat van het Menschdom op.
Aarden, en zelf van het Christendom beschouwt, en het vergelykt met de
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vorige, tyden, zal 't 'er zo ver af zyn, dat men hierin zwarigheid behoudt, dat ik
in tegendeel uit een oplettende beschouwinge van het tegenwoordige
Menschdom en de schielyke verandering, die in onze tyd in veelerleye opzigten
gebeurd is met betrekkinge tot deeze zaken, veel eer eene waarschynlykheid voor
de nadering van de laatste tyden vinde. Dog ik moet dit alles maar thans met de
vinger aanroeren.
I. De kennisse van veelerleye zaken, niet alleen, maar die der Goddelyke is
immers veel groter en algemeener als ooit op Aarden geweest is, en wat is die
niet in.deeze Eeuw vermeerdert, onder het Gemeen, zo wel als onder [p. 28] de
Geleerden, door een meenigte van de allerkeurigste Schriften, en door het meer
leezen en onderzoeken van allerleye zoort van Boeken zonder onderscheid door
Christenen van allerleye Gezintheden, jaa wat zeg ik in ons leeftyd is die kennis
zeer vermeerdert, en vermeerdert nog dagelyks sterker, en misschien meer als,
men wees.
2. De Zedelyke toestand; hoe hoog men ook zomtyds thans opgeeft van de
bedorventheid der Menschen, is, merkelyk beeter als in vorige tyden, want
alhoewel de pracht, overdaad en weelde (die, ook echter haar nut hebben in, de
Maatschappy en misschien, wel zeer tot het plan der beste Waereld behooren) in
veele opzichten meerder is als in vorige Dagen, zo gaan daar echter misschien
minder buitenspoorigheeden mee verzeld, en veroorzaken buiten twyffel meer
vriendelykheid, beleeftheid en heuschheid, als te voren in de zamenleeving te
vinden waren, op dat ik zwyge van brutaliteit, dronkenschap, en de gewoone
Gezelinnen deszelfs kyvagien en vechterien, die wel eer veel, meer bespeurd
wierden als hedendaags.
De zonden van jalousie, afgunst, afkeerigheid, [p. 29] nyd, haat, twist en
wraakgierigheid zyn in onze tyden merkelyk vermindert in de Burgerlyke
zamenlevinge, vooral die voor de Burgerlyke zo wel als voor de Christelyke
Maatschappy zo zeer verdervelyke Religie haat; terwyl Christenen van
verschillende Gezintheden (die elkander te voren niet verachting niet alleen
beschouwden, maar ook liefdeloos en onvriendelyk behandelden) nu elkander
dikwils zien en met elkander vriendelyk verkeeren, zonder datze eens om het
verschil der Godsdienst denken. En dus verval ik als van zelf op het
3. Point, die algemeene en grote Vreede, die onder het Ryk Van den Messias
plaatze zou hebben, na de Prophetien van Jes. Cap. II.
Men zegt, is die Vreede wel ooit bespeurt op Aarde zedert de verbreiding van
het Euangelium, jaa heeft in tegendeel de verdeeltheid, verbittering, haat,
vervolginge niet de allergrootste rol gespeeld, onder de Christenen zelve, en dat
zelf om der Godsdienst wille, en duurt die haat nog al niet, of waar is die zoo
grote Vreede op Aarden te vinden? Er is derhalven nog veel tyd van noden ter
dis overal stand grype. [p. 30]
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Ik stem toe, dat helaas tot schande en nadeel van het Christendom de
hevigste partyschappen bespeurt zyn onder de Christenen, maar als ik nu in dit
opzigt de tegenwoordige staat van het Menschdom beschouw, zoo vind ik in de
groote verandering, die hier voorgevallen is in onze leeftyd weder veel eer een
bewys voor de aannadering van dien tyd, als voor het tegengestel de gevoelen;
eene verandering waarlyk zoo groot, dat die dezelve voor 50 Jaar voorspeld had
binnen zo een korten tyd zo groot te zullen worden, eer bespot dan gelooft zou
zyn geworden, en wort die verandering en verbetering van twistzieke
gemoederen in alle opzigten niet dagelyks meerder? In het algemeene Systema
van Europa zyn zedert de laatste Oorlog de gemoederen der Christen
Mogentheden veel vreedzamer geworden, en die dagen zullen misschien nooit
weerkomen, dat dezelve om Religie-verschillen ooit het harnas zullen
aantrekken.
In de Burgerlyke Maatschappy hoort men niet alleen niet van zo veel gekyf en
vechterien,, maar ook niet van zo veele processen, als wel eer. In het
Godsdienstige bespeurt men niet [p. 31] meer die heevigheeden om Verschillen
van weinig aanbelang, jaa veel verschil-pointen, daar men wel eer de bitterste
twisten om aanregte, worden of geheel niet gemeld of voor Broeder-questien
gehouden, en men durf opentlyker na de Verdraagzaamheid, niet tegenstaande
zommige verschillen (die te voren van het uiterste belang gehouden wierden)
eerder voorstaan, dan vervolging fed manum de tabula. Maar dus verval ik als van
zelfs op de
III. Derde zwarigheid, die gehaalt wort uit de Komst en Val van den
Antichrift, welke Paulus 2 Theff. 2. leert, dat eerst moeste komen eer de Dag van
Christus aanstaande was, en Paulus zoo wel als Johannes in de Openbaringe, dat
zelf eerst moeste vallen.
De beschryvingen welke deze beide Apostelen ons 'er van geeven, zyn zoo
fraay, dat ik dezelve hier kortelyk moet inlasschen, met het oogmerk derzelve.
Paulus schynt gehoord te hebben, dat zyne en zyner Mede-Apostelen Leere
aangaande de Toekomste van Christus eenige beweeging had veroorzaakt onder
die van Theffalonica, en dat zommige daar door zo ver verbystert rieken, [p. 32]
datze haare tydelyke zaken verwaarloosden, en stelt hen dan een weinig gerust
in dit stuk, dewyl 'er nog eerst een zeer groote zaak moeste gebeuren, welke hy
dus op 't allerklaarste en nadrukkelykste beschryft 2 Theff. 2: 3-12. Dat u
niemant en verleyde in eenigerley wyse: want [die en komt niet] 't en zy dateerst den
afval gekomen zy, ende [dat] geopenbaert zy de mensche der sonde, de sone des
verderfs, Die hem tegenstelt ende verheft boven al dat Godt genaemt, ofte [als Godt]
ge-eert wort, alsoo dat hy in den Tempel Godts als een Godt sal fitten, hemselven
vertonende dat hy Godt is. En gedenckt gy niet, dat ik noch hy u zynde u dese dingen
geseght hebbe? Ende nu wat [hem] wederhoudt weet gy, op dat hy geopenbaert worde
te syner eigener tyt. Want de verborgentheid der ongerechtigheyt wort alreede
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gewrocht: alleenlick die hem nu wederhoudt, [die sal hem wederhouten] tot dat hy uit
het midden sal [wechgedaen] worden. Ende als dan sal de ongeregtige geopenbaart
worden, den wekken de Heere verdoen sal door den Geest syns monts, ende te niete
maken door de verschyninge syner toekomste: [Hem, segge ick;] mens toekomste is na
de werckinge des satans, in alle kracht ende teeckenen, ende wonderen der leugen; [p.
33]
Ende in alle verleydinge der onrechtveerdigheyt in de gene die verloren gaen:
daer voor dat zy de liefde der waerheyt niet aengenomen en hebben om saligh te
worden. Ende daerom sal, haer Godt senden een kracht der dwalinge, dat sy de
leugen souden gelooven: Op dat sy alle veroordeelt worden die de waerheyt niet
gelooft en hebben, maer een Welbehagen hebben gehadt in de ongerechtighyt,
Johannes heeft in Cap. 16, 17 en 18. van de Openbaringe zo veele zulke
nadrukkelyke beschryvingen van den Val des Antichrists, dat het wel nodig sou
zyn om veeler wille, die weinig werk maken van het leezen der H. S. die hier by
te voegen in zyn geheel, dog om het papier niet te veel op te vullen met
Schriftuurplaatzen, zal ik maar eenige weinige versen der nadrukkelykste hier ter
neerstellen Cap. 16: 6. dewyl sy het bloed der heiligen en dit Propheten vergoten
hebben, zoo hebt gy haar ook bloed te drinken gegeven, want sy syn ’t weerdig vs. 13.
Ende ick sag uit den mont des Draecks, ende uyt den mont des Beests, ende uyt den
mont des valschen Propheets, drie onreine geesten [gaen,] den vorschen gelyck. Want 't
zyn geesten der duyvelen, ende doen teekenen, welke uytgaen tot de Koningen [p. 34]
der aerde, ende der geheele werelt, om die te vergaderen tot den krygh van dien
grootten dagh des Almachtigen Godts. Siet ick kome als een dief. Saligh is hy die
waeckt, ende syne kleederen bewaert, op dat hy niet naeckt en wandele, ende men syne
schaemte [niet en) sie. Ende sy hebben se vergadert in de plaetse, welke int Hebreeusch
genaemt wort Armageddon. Ende de sevende Engel goot syne phiole uyt in de lucht:
ende daer quam een groote stemme uyt den Tempel des Hemels, van den throon,
seggende, Het is geschict: Ende daer geschiedden stemmen, ende donderslagen, ende
bliksemen: ende daer geschiedde een groote aerdbevinge, hoedanige niet en is geschiet
van dat de menschen op de aerde geweest zyn, [namelick] een soodanige aerdbevinge,
[ende] soo groot. Ende de groote stad is in drie deelen gescheurt, inde de steden der
Heydenen zyn gevallen: ende de groote Babylon is gedacht geworden voor Godt, om
haer te geven den drinckbeker van den wyn des toorns syner gramschap, Ende alle
eylant is gevloden, ende de bergen in zyn niet gevonden. Ende eenen groten hagel,
[elk] als een talent [pont] swaer, viel neder uyt den Hemel op de menschen: ende de
menschen lasterden Godt van wegen de plage des hagels: want des selfs plagt [p. 35]
was seer groot. Cap. 17: 5-8. Ende op haer voorhooft was eenen naem geschreven,
[namelick] Verborgentheyt, de groote Babylon, de moeder der hoereryen ende der
grouwelen der aerde. Ende ick sagh dat de Vrouwe droncken was van 't bloet der
heyligen, ende van het bloet der getuygen Jesu. Ende ick verwonderde my, als ickse
zag, met groote verwonderinge. Ende de Engel seyde tot my. Waerom verwondert gy
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u ? Ick sal u seggen de verborgentheyt der Vrouwe, ende des Beests dat haer draeght, 't
welk de seven hoofden heeft, ende de tien hoornen. Het Beest, dat gy gesien hebt, was
ende en is niet: ende het sal opkomen uyt den afgront, ende ten verderve gaen: ende die
op de aerde woonen sullen verwondert zyn (wekker namen niet en zyn geschreven in
't boeck des levens van de grontlegginge der werelt) siende het Beest, dat was, ende niet
en is, hoewel het is. vers 15—18. Ende hy seyde tot my, De wateren die gy gesien
hebt, daer de Hoere fit, zyn volcken ende scharen, ende natien ende tongen. Ende de
tien hoornen die gy gesien hebt op het Beest, die sullen de Hoere haten, ende sullen se
woest maken, ende naeckt: ende sy sullen haer vleesch eten, ende sullen se met vyer
verbranden. Want Godt heeft [haer] in hare herten [p. 36] gegeven dat sy syne
meyninge doen, ende dat sy eenerley meyninge doen, ende dat sy heter Koninckryk het
Beest geven, tot dat de woorden Godts voleyndight sullen zyn. Ende de Vrouwe die gy
gesien hebt, is de groote stadt, die het Koninckryck heeft over de Koningen der aerde,
Cap. 13: 2-5. Ende hy riep krachtelick met een groote stemme, seggende, Sy is
gevallen, sy is gevallen, de groote Babylon, ende is geworden een woonsteede der
duivelen, ende een bewaerplaetse van alle onreine geesten, ende een bewaerplaetse van
alle onrein ende hatelick gevogelte. Dewyle uit den wyn des toornt harer hoererye alle
volckeren gedroncken hebben, ende de Koningen der aerds met haer gehoereert hebhen,
ende de kooplieden der aarde ryck zyn geworden uit de kracht harer weelde. Ende ick
hoorde een andere stemme uit den hemel, seggende, Gaet uit van haer myn volck, op
dat gy aen hare sonden geen gemeinschap en hebt, ende op dat gy van hare plagen niet
en ontfanght. Want hare sonden zyn [d'een op d'andere] gevolght tot den hemd toe,
ende Godt is harer ongerechtigheden gedachtig geworden, vers 31—24. Ende een
stercke Engel hief eenen steen op als eenen grooten meulensteen, ende wierp [dien] in
de zee, seggende, Aldus de groote stadt Babylon [p. 37] met gewelt geworpen worden,
ende en sal met meer worden gevonden. Ende de stemme der citherspeelden, ende der
sangers, ende der fluiten, ende der basumers, en sal niet meer in u gehoort worden:
ende geen konstenaer van eenige konste en sal meer in u gevonden worden: ende geen
geluit des meule is en sal in u meer gehoort worden. Ende het licht der keersse en sal in
u niet meer schynen: ende de stemme eenes Bruidegoms ende eener Bruit en sal in u
niet meer gehoort worden: want uwe kooplieden waren de Groote der aerde, want
door uwe tooverye zyn alle volcken verleit geweest. Ende in deselve is gevonden het
bloet der Propheten, ende der heyligen, ende aller der gene die gedoot zyn op der aerde.
Ik kan my nu onmogelyk ophouden met alle gevoelens over den Persoon des
Antichrists, Het algemeene gevoelen is, altoos (zelve veele geleerde
Roomsgezinden niet; uitgezondert) order de Geleerden, geweest, dat men door
den Zetel des Antichrists Romen, en door, den Antichrist zelve, de Paus moet
verstaan, niet één, maar alle Pausen; voornaamentlyk, zedert zy aan de
Beschryvinge door Paulus gedaan, ten: vollen hebben beantwoord; en niemant,
die onpartydig oordeelt uit de aangehaalde Plaatzen, [p. 38] zal haast een ander
oordeel kunnen vellen. Edog leiden die ons in hun eigen kracht en aart nog
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verderop, waarom ik in navolginge van den grooten Uitlegger der Prophenen,
den Heer Venema, altoos van gedachten ben geweest, dat men door den
Antichrist alle zodanige Christen Leeraars moet verslaan, die 't zy ze van den
Paus; afhingen, 't zy niet den Christelyken Godsdienst met vuur en zwaard
hebben willen voortplanten op aarden, en tegen het grote oogmerk deszelfs de
allerheevigste en schrikkelykste vervolgingen tegens hunne Meede-christenen
hebben aangeregt; zo dat het grote merkteken des Beestes, in de Vervolging gen
om der Godsdienst eigentlyk is te zoeken, om dat uit wat hoek die ook komen,
of was het van de Allerrechtzinnigste, ze altoos, tegen den aart van den
Godsdienst, en vooral van den Christelyken (die niet anders dan Deugd, Liefde,
Vreede en Verdraagtzaamheid inboezemt) stryd, wat zeg ik, tegen de natuur van
het Opperweezen zelve, die synen Sonne laat opgaan over goede en kwade, na
Matth. 5, zie ook ter beveiliging deezes de gelykenis Matth 13: 24-30. [p. 39]
Een Vervolger stelt zig niet alleen in de plaats van God, door bepalingen met
gezag omtrent de Leer te maken, maar in die opzigt stelt hy hier op Aarde zig
boven God.
Wanneer wy nu het groote merkteeken van den Antichrist stellen in de
Vervolgingen en alle daar mee min of meer verzeld gaande hatelykheeden,
kunnen we zeer gemakkelyk het zeggen van Paulus (dat veele Uitleggers zo zeer
het hooft gebroken heeft, goedmaken of oplossen, het welk men vindt 2 Theff.
2: 7. want de verborgentheid der ongerechtigheid word alreede gewrocht; waar door
Paulus waarschynelyk bedoelt heeft die hatelyke twisten en partyschap, pen, die
alrede in zyn tyd onder Christenen van onderscheide denkbeelden begonnen te
heerschen, en die hy zoo heevig als verstandig in zyn eersten Brief aan de
Corinthers te keer gaat want deeze zyn altoos de bronäders geweest van
verdrukkingen en vervolgingen om den Godsdienst, en zo dra Lieden van
verschillende gevoelens elkander haten, verachten en liefdeloos behandelen,
spattenze uit tot verdrukkingen en vervolgingen, alsze de handen 'er maar ruim,
toe hebben; waarvan ons de Kerkhistorie maar [p. 40] al te droevige voorbeelden
oplevert terstont na de Kerksbevestiging„ ten tyde van Constantyn de Groote,
waarin veele Geleerde Uitleggers te onrechte de bloeijende Kerkstaat gewoon
zyn te zoeken; want alhoewel dit uitwendig zo was, zo is het verval ten opzigt
van. de grote Caracters van den Christelyken Godsdienst Vrede en, Liefde
zedert groot geweest.
Zo, dra waren de Christenen de vervolgzieke. handen der Heidenen niet
ontsnapt, of zy maakten zig zelve tegen, elkander nog veel meer aan
vervolgingen schuldig, en de Rechtzinnige waren niet beter als de Ketters, welke
laatste wederom, wanneerze maar gelegentheid hadden, hen niet schuldig
bleven met dezelve munt te betalen. Welke handelingen dan eerst de grondslag
gelegt hebben van het Gezag, Oppermagt, en dwinglandy des Roomschen Paus,
die om zyne heerschappy over der Menschen conscientien en daaruit ontstane
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vervolgingen en moordtoneelen, met alle zyne Aanhangers, door alle die
hatelyke namen. van Antichrist, het Beest, de Mensch der zonde en de Sone des
verderfs, bedoelt is na myne gedagten. Gelyk nu dan de Pauselyke pacht by
trappen. [p. 41] toegenomen heeft, is ze ook zo afgenomen, en wel in deze
laatste Dagen, die wy beleefd. hebben op zo een wonderbare wyze, dat men zig
'er over moet verwonderen, en iets meer als enkel Menschelyke wegen en
middelen 'er in vinden. Iemant moet ten eenemaal onkundig zyn van de
hedendaagsche Constitutie der zaken, die niet weet dat 'er thans op zyn best
genomen maar een schaduwe van de Pauselyke Macht is overgebleven, waarop
ten eenemaal past de Prophetie. Openb. 17:8. het Beest dat gy gezien hebt was, en
is niet ---- en die op de aarde woonen, sullen verwondert zyn, ziende het Beest dat
was, en niet en is, hoewel het is.
De Paus is 'er, Romen staat nog, de Roomsche Godsdienst is 'er, maar de
Macht van den Paus met alle deszelfs onderhoorige Geestelyken is ten eenemaal
verdweenen, ten minsten dat dwingende Gezag. De groote Gezellinnen van den
Paus, waar door hy in dit zyn gezag sterk ondersteunt wierd, de Inquisitie
namentlyk, en de jesuiten-order zyn zelf als uit de Waereld: gebannen, en wel
op zulk een zagte en stille. wyze, dat men zig 'er zeer over moes verwonderen.
[p. 42] Het is waar de Order der Jesuiten, ten minsten derzelver Vervolg-ziekte
heeft in 't laatst eenigermaten hare hoornen in Poolen opgestoken in de
vervolgingen door de Roomsche den Dissidenten aangedaan, welke van dien
aart waren, datze niet anders als te vuur en te swaardt konden gestuyt worden,
gelyk ook gelukkig geschied is, en, waarvoor de muitzieke Poolen thans hunne
welverdiende straffe boeten. De Inquisitie met hare doemwaardige maximes van
vervolginge en moordenarien is ten eenemael uit de Waereld gebannen, en zal
na alle waarschynlykheid nooit haar hoeft weer opbeuren, zo dat in dit opzigt
zeeker is, dat de Koningen der Aarde alle deeze Hoere haten en, ze woest en naakt
gemaakt hebben, na Openb. 1.7: 16.
Alle vervolgingen om den Godsdienst. hebben opgehouden over de gantsche
Aarde, zo dat in deeze betrekking een groot deel der Prophetien vervult is, en
om deeze en andere bovengemelde redenen mogen we zelf in eenen geestelyken,
zin zeggen, dat alrede vervult is die van Openh. 1.8: 2. sy is gevallen, sy is gevallen
de grote Babilon, en waarschynlyk langs dezen, weg op allerleye wyzen letterlyk
en natuurlyk allengs vervult [p. 43] vult zal worden, het geen aldaar in 't vervolg
van gezegt wort, en eindelyk de geheele Val van Romen met alle deszelfs
heerlykheid wel haast eens kon volgen.
Ik breng my by het overdenken deezer stoffe dikwils te binnen het gelegde
van Richard Steele, in zyn Opdracht aan Paus Clemens de XI. aan den Paus zelve
dus byna ingericht, ban de Jesuiten en zend de Inquisitie te rug na de Hel, waarin ze
gesmeed is; het welk alrede vervult is, en of de andere deelen van die Aanspraak
vervult zullen worden moet de tyd leeren.
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Immers zy zyn zo aanmerkelyk, datze van een ieder Christen in deeze Dagen
wel met attentie verdienen geleezen, en overdacht te worden.
Ik zou hier mee van deeze stoffe kunnen afscheiden, maar de onpartydigheid
gebied my om ook nog uit dit gezigtpunt die Christen Kerken te beschouwen,
die zig voor ruim 200 Jaren van de Kerk van Romen hebben afgescheiden, om
zig te bevryden van deszelfs ondragelyk juk.
Gelyk de Christenen na bevryd te zyn van de vervolgingen, der Heidenen,
elkander vervolgden, [p. 44] zoo ging het ook hen, die het juk van het Pausdom
hadden afgeschud; want al richtenze geen moord- of bloed-toneelen veel aan, zo
maakten zig nog aan immers zo veel euveldaden in dit opzigt schuldig als in de
vierde Eeuw, dog wy zullen hier het gordyn voor stryken.
Ook deeze vervolgingen zyn allengs vermindert, en in dit opzigt is ook de
toestant der Kerke in deeze Eeuw op een zeer verwondesenswaardige wyze
verbetert, zo, dat de meeste zig nu zouden schamen hunne Mede-christenen te
vervolgen of te verdrukken om, den Godsdienst, zelf die geene, die deeze
maxime langst behouden hebben, onder welke veelal de ware verdraagzaamheid
meer gevonden wordt, als by zommige derzelve, die 'er zo zeer voor schynen te
yveren, waaronder misschien zyn, die, alsze de handen ruim hadden, 't even zo
zou gaan, als de eerste Christenen, en de eerste Reformateurs.
Het is dan in 't algemeen, genomen met het voorname kenmerk en caracter
des Antichrists thans zoo gesteld, dat het nu byna schynt te eindigen daar het
begonnen is, ik meen by de onderlinge [p. 45] benamingen, en daar uit
voortspruitende kleine twisten en oneenigheeden, die ik met recht klein noem
in vergelykinge van de vorige tyden, terwyl in dit opzigt ook het wyste en
verstandigste deel der Protestantsche Christenen veel gematigder begint te
denken, niet alleen in deeze of geene Gezintheid, maar in allen, zelf die geene,
die te voren om een woord of beuseling elkander in 't hair zaten; niet alleen in
een Land, maar in alle Landen en Oorden, daar de Protestantsche Kerk bloeit,
wort deszelfs ware vryheid door de Overheeden zo wel als Kerkelyken
gehandhaaft, alhoewel men zorg draagt, datze niet tot losbandigheid en
onverschilligheid over slaat, zo dat 'er grote reden van hope is, dat de beede van
Paulus Epb. 4. door het gantsche Capittel heen, tot nog toe onvervult, meer en
meer vervult zal worden.
Dog gelyk in de Roomsche Kerk het bygeloof nog in alle opzigten zeer tot
een hinderpaal in dezen verstrekt, zoo hapert 't hier ook in veele Protestantsche
Kerken aan, waar door zommige Menschen, onder verscheide Gezintheden
verspreid, vervallen tot Dweepery en Geestdryvery, en tot veele zodanige
dingen, [p. 46] die wel eerden Pharizeen door J. Christus Verweten zyn, die ook
in deezen de laatste merktekens van het Beest der Vervolg-ziekte behouden
hebben, datze niet alleen met een haat en afkeer tegen hun Evennaasten, die
anders denkt, zyn ingenomen, maar derzelven ook ligtvaardig veroordeelen en
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buiten hoope der zaligheid sluiten, zig niet schamende zelf de Leeraars te
lasteren, die niet na hunne keetelachtige ooren en vervalschte denkbeelden
prediken, in welk opzigt dit zoort van Phariseen meer nadeel aan den waren
Godsdienst toebrengt, dan de hedendaagsche Sadduceen, die buiten twyffel ook
waar alteveel in het midden van het Christendom onder allerleye zoort van
Secten te vinden zyn, en die ik van herten wenschte dat deeze myne
Verhandeling onpartydig en nauwkeurig laazen om overtuigd te worden van de
waarheid zo wel der eerste komste van Christus op Aarden, als zyn tweede
toekomste met vlammende vuure om wrake te nemen over de gene, die het
Euangelium ongehoorzaam zyn geweest. En wie is 'er, die onpartydig nagaat de
Prophetien van Christus en andere, wegens de verwoestinge van Jerusalem; de
[p. 47] verstrooijing der Jooden; en die van Paulus en Johannes wegens den
Opkomst en Val des Antichrists; wegens de verdeeltheden die het Christendom
eerst: onder de Menschen zou maken en de vreede, die echter op 't laatst daar
door op Aarden te weeg gebragt zou worden; en teffens beschouwt hoe dezelve
waarlyk 't zy geheel, 't zy ten deele, en alle byna geheel vervult zyn: wie is 'er,
Zeg ik? die dit alles onpartydig en verstandig beoordeelt, die langer zyn
toestemming kan weigeren aan den geopenbaarden Godsdienst, en de
zeekerheid van Christus eindelyke Toekomste ten Oordeele? en zelf de
aannadering van dien Dag, zo dat men nu niet zo zeer om den verloop van 1700
Jaren mag zeggen, dat de tyd nader by is, maar om veele andere gegronde
redenen, en dat die misschien naby is.
Laten wy nu dan zien, op wat wyze de aanstaande Conjunctie der Planeten
daar natuur en Sterrekundig geredeneerd zon kunnen tœ meedewerken, en zelf
eindelyk geheel dit te weeg brengen.
Dog dewyl ik hier over onbegrypelyk zou redeneeren by Eenvoudige (voor
welke dit Stuk [p. 48] meer geschreeven wordt) als voor Geleerde Lieden, die
en doorgaans meerendeel onkundig zyn niet alleen van het Waereld-gestel,
maar ook ongelovig, wanneer men hen het zelve na waarheid openlegt, ben ik
genoodzaakt, om eerst aan dezelve een denkbeeld te geven van ons Waereldgestel. Ik heb daarom dikwils in de gedagten genomen om hierover een betoog
tot opheldering en wegneeminge der gemeene zwarigheden uit den Bybel als
anderzins genomen, in 't licht te geven, dog door andere redenen 'er in te rug
gehouden zynde, zou dit nu de rechte tyd zyn: maar de tydkortsheid dit niet
toelatende, zal ik hetzelve tot gelegener tyd moeten verschuiven. Ik verzoeke
dan myne onkundige, en tot nog toe ongelovige Leezers in dit stuk van het
algemeene gevoelen van ons Zonne-zamenstelzel, op myn credit niet alleen,
maar op dat van alle Geleerden hedendaags, en die 100 Jaar te voren geleeft
hebbende, hetzelve voor echte munt aan te neemen; want al hoe zeer ik tegen
een ingewikkeld geloof ben, is 't hier echter eeniger maten nodig. Wy moeten
hier de Philosophen en Sterrekundige als Reizigers houden, die men in veele

wumkes.nl

20

wonderbare [p. 49] Verhalen van Dieren, Gewassen, Gebouwen, Steeden, en
veele andere van ons byna ongelooffelyke zaken op hun woord moet geloven,
alsze door openbare valsche en tegen elkander strydende zaken te verhalen ons
niet noodzaken om hunne Verhalen als onwaarschynelyk te verwerpen. Hier in
is 't datze meer credit nog moeten hebben als de Reisbeschryvers, om datze ons
nooit valsche dingen verhalen van de Reize der Hemelsche Lighamen, die altyd
volgens hunne uitreekeningen uitkoomt, gelyk by Eenvoudigen kenbaar is door
de Zon- en Maan-Eclipsen; en by meer verlichte in dit stuk door de
verschynzelen der Planeten, en in 't byzonder door het wonderbare verschynzel
van de Planeet Venus, die al over lang de Geleerden der voorige Eeuw, die nog
in twyffel waren over de beweeging der Aardkloot, tot volle overtuiging gebragt
heeft; het welk het grootst bewys voor dit gevoelen zynde ook met zig gebragt
heeft het grootste bewys voor Eenvoudigen, of een groot argumentum, ad
hominem, gelyk de Latinen het noemen.
Voor de ontdekking van dit verschynzel van Venus, zoo net overeenkomstig
met de uitrekeningen [p. 50] der Geleefden, verketterde men de Voorstanders
van de Zons Stilstand niet alleen, maar wildenze by de Inquisitie en te Romen
verbranden; waar Van Galilæus Galilæo naawelyks, ô schriklyke zaak! door een
opentlyke afzweeringe verlost is, willende geen Martelaar voor deeze Zaak, al
hoe zeer hy 'er van overtuigt was en bleef, worden.
Nu gelooft men hetzelve zo wel te Romen en te Parys, als te Geneve en
Amsterdam, en geen een Sterrekundige denkt 'er tans anders over, zelfde
kundige Godgeleerden zyn ook in dit gevoelen, en de min kundige durven het
niet tegenspreeken, veel min verketteren, gelyk voor 50 Jaren nog wel hier en
elders geschiedde; zo dat 'er onder alle zaken, daar te voren over gedisputeert
wierd, zeekerlyk geene zaak is, die met meer wiskunst en zeekerheid bewezen is,
dan deeze, en de zoortgelyke de. rondheid van den aardkloot, daar men 'te voren
overal de eerste Leeraars van dezelve, en te Romen zelf een Paus om
verketterde, het welk nu van de alleronkundigste onder ons, en ook maar op het
credit van anderen gelooft wordt, [p. 51]
Volgens dit nu onder de Sterrekundige vast gesteld gevoelen, is de Zon het
centrum of middelpunt van ons Planeet- of Waereld-gestel, wordende de vaste
Sterren als eene onmeetbare distantie van ons af zynde, geheel hier buiten
gereekend, en van de meeste voor zo veele Zonnen gehouden worden, die
hunne Planeten rondsom zig zien zwieren en Beweegen, O wonderbare Wysheit
en Almacht der Scheppers hier in zoo zigtbaar!
Om deele onze Zon Beweegen zig de Planeten in deeze order,
I; Mercurius; die in 81 dagen zig om de Zon beweegt en om zyne nabyheit
aan de Zon zelden voor ons zigtbaar is; als komende niet verder voor ons gezigt
als 28 Graden van de Zon; en dus nooit hoger boven ons horizont als 25 à 20
graden, en dat nog zeer zeldzaam; om dat nu in 't schynen van hem dikwils de
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lucht vervult is met dampen; kunnen wy hem zelden zien; voor dat hy niet 12 à
13 graden boven den horizont is. Deeze is dan hoe weinig zigtbaar echter zoo
wel onze Morgen en Avondster, als,
II. Venus, die groter op zig zelf en veel groter en meerder tyds voor ons
gezicht zynde doorgaans [p. 52] onder de naam van Avondster bekend by het
Gemeen, dat verkeerdelyk meent dat de Morgenster een andere is, daar die
volkomentlyk dezelve is, en dit koomt daar van daan, dat hy door zyn
omdraijing om de Zon natuurlyk eerst 's avonds en dan 's morgens moet
zigtbaar zyn komende niet verder voor ons oog van dezelve als 48 graden.
III. Onze Aardkloot beweegt zig om dezelfde Zon in 365 dagen dat ons Jaar
uitmaakt, en komende de verandering van dag en nacht en de schynbare
beweginge der Zon en Sterren voort uit de dagelykse omwenteling van de Aarde
om zyn eigen aspunt, dat voor onkondigen niet beter opgehelderd kan worden
als door het voorbeeld van een groot donker Lighaam, dat door een licht
Lighaam beschenen wordt, welk licht altyd aan een kant blyft zoo, lang ze beide
stil staan, waarom kan nu dan niet en zelf gemakkelyker het donker lighaam aan
alle kanten verlicht worden door het zelve om te draijen, dan door het lichtende
Lighaam in een geheele omkring om het donkere te doen bewegen; om welke
en veele andere redenen [p. 53] onze stelling aangaande de stilstand der Zon
veel evereenkomstiger is met de goede order en de wysheit Gods als de andere.
Deeze onze Aardkloot is met een Maan voorzien, die ons zeer veel licht en
veelerleije andere nuttigheden aanbrengt, en die zig weer in circa 28 dagen om
ons Aarde beweegt, schynende die in een etmaal zoo wel als de Zon om ons te
bewegen door de beweging van ons Aarde om zyn As.
De Maan vergezelt altyd de Aardkloot en wentelt zig in des Aadkloots
jaarlykse beweging met dezelve om de Zon.
IV. Mars beweegt zig om de Zon in 2 jaar en is zoo veel wy tot nog toe weten
met geen Maan verzeld, gelyk ook niet Mercurius en Venus, edog kan dit waar
zyn, als kunnende van wegen derzelver kleinheit niet ontdekt worden, gelyk wy
ook de Manen der 2 volgende Planeten alleen door groote Verrekyker ontwaar
worden.
V. Jupiter beweegt zig om de Zon in 12 Jaren, en is zigtbaar door de
Verrekykers, te weten voorzien met 4 Omlopers, die ook Wachters en Satellites
genaamd, worden, dog; die ik Manen [p. 54] noem, om dat ze buiten twyffel
aan, de Inwoonders van Jupiter, (welke de groote hebben van 14 voeten, en
dezelve dus omtrent zo, groot als Og Koning van Basan zyn, welke den
Geleerden Wolf in zyn Elem. Astron. § 488, en 491 uitgerekend en breedvoerig
verhandelt heeft,) het zelfde nut toebrengen, als onze Maan aan ons, ik zeg aan
de Inwoonders van deeze Planeet; want deeze Maanen, (die ons geen nu doen)
verstrekken by my tot een klaar bewys, dat ook Jupiter bewoonbaar is voor
redelyke, Schepselen. Deeze Maanen, beweegen zig alle regelmatig om Jupiter
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en met dezelve om de Zon. VI. Saturnus. de verste van allen beweegt zig. om de
Zon in ongeveer 30 Jaaren, en levert ons het wonderbaarste Verschynzel uit van
het Geheelal, niet alleen, om, de vyf Maanen, waardoor ze verzeld word, maar
om een Ring die, heel zigtbaar is met de Verrekykers, en onderscheiden van den
ronden bol van, Saturnus gezien kan worden, en voor iemant, die eenige
Lyfhebbery heeft voor de kennis dezer dingen, een allerverrukkelykst gezicht
uitlevert; ik voor my kan betuigen nooit fraaijer gezicht te hebben gehad: Wat
fraaijigheden, van de Scheppinge [p. 55] zouden wy dan niet ontwaar worden,
als 't ons eens gebeuren mogte na onze verhuizinge van deeze Aarde, die
Heemelsche Lighaamen van naby te beschouwen!
Deze Ring schynt niet vast aan dezelve te zyn, en beweegt zig echter met de
Bol zo wel als zyne vyf Maanen om de Zon. Alle deeze Planeten hebben baare
Afstanden en Grootheden byna na den tyd haares Omlopen of beweegingen om
de Zon, en beweegen zig alle geenzins in even gelyke Kringen, maar in zeer
byzonder en van elkander onderscheidene, om dus niet aan de gedurige Eclipsen
onderhevig of aan andere zwaardere gevolgen onderworpen te zyn, zo dat deeze
Bewegings-Kringen elkander wel doorsnyen maar de Lighaamen gelden paralel
gelykpuntig of gelykzydig zyn. Zynde deeze Loop op zulk eene
verwonderenswaardige wyze van den Grooten Schepper gereguleerd, dat deeze
Planeten alle nooit tot nog toe aan een en dezelve kant van de Zon gekomen
zyn, en er Eeuwen verlopen zyn en weer verlopen zullen, dat deeze vyf
Planeeten zig zoo na aan elkander zigtbaar en weezentlyk vertoond hebben? als
nu staat te gebeuren. [p. 56]
Door welke gebeurtenis wy nu zullen aantoonen, dat Natuur- en
Sterrekundig geredeneerd, zeekerlyk eenige verandering in haare Loop, en daar
door waarschynelyk eene aanmerkelyke verandering in het Saisoen zal te weege
gebragt worden, die wel zoo groot zou kunnen zyn, dat dezelve zwaare en
groote gevolgen op onze Aardkloot en in het gansche Weereld Gestel zou
kunnen veroorzaaken.
Om die zoo veel te beter te doen begrypen moet ik te hulp roepen, de
verschillende gedachten der Philosophen over de manieren op welke deeze
Planeten om de Zon bewogen worden, of door welke natuurlyke oorzaken dit
geschied.
Cartesius en zyne Navolgers hebben dit aan een zoort van stoffe
toegeschreven, waarin de Planeten zig als by wege van Draaikolken bewegen, zo
dat alles vol zynde van eene syne stoffe, daar door dan ook veroorzaakt wort, dat
wanneer de Planeten naby elkander koomen, de een de ander een weinig hindert
in zyn loop of uit zyn gewoone cours zet, en teffens door drukkkige eenige
veranderingen, op [p. 57] de luchtdeelen van de Planeeten kunnen maken, en
daar door invloed hebben op het weer,
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Dog de groote Newton en deszelfs Navolgers, alle Mannen, die de Wiskunst
beter gebruikt hebben in hunne Natuur en Sterrekundige bepalingen, als de
Cartesianen, hebben de bewegingen der Hemelsche Lighamen toegeschreven
aan de Zwaarte kracht, welke als een Hoofd en Grondwet der Natuur, door de
Schepper vastgesteld in ons zamenstelzel, ten opzigt van alle dingen moet
worden aangemerkt. Door welke Zwaarte kracht het is, dat natuurlyk alle zware
dingen hierop Aarden na de Aarde als haar middelpunt hellen, de Maan na de
Aarde, de Aarde en alle de Planeten met hare Maanen na de Zon als haar
middelpunt; dog volgens die Philosophen is ook aan dezelve grote Lighamen
een voortstuwende kracht gegeven, dien ze de middelpunts vliedende kracht
noemen, of ook wel de weggdryvende kracht, en de andere de aantrekkings kracht
Welk laatst gevoelen buiten twyffel meest op de gronden der Natuur en
Wiskunst steunt, en misschien ook best nog met de H. Schriftuur
overeenkoomt, want alhoewel aan de Aarde oneigentlyk [p. 58] in de H. Schrift
fundamenten worden toegeschreven, wort ons Joh. 26: 7, duidelyk gezegt, dat
Godt de Aarde aan een enkel niets gehangen heeft, het welk ik waarlyk altydt als
een, zeer verhevene en met de Natuur van ons zamenstel ten vollen
overkomende heb aangemerkt. Deeze 2 Krachten dan eigentlyk de natuurlyke
middelen gesteld zynde van alle beweginge, vind ik de uitdrukking van den
Zaligmaker Matth. 24: 29., waar door de ontsloping aller dingen gedreigd wort,
'er zeer net mee overeenkomstig, de krachten der Hemelen zullen beweegt worden.
Dog welk gevoelen ook plaatze heeft, met beiden strookt dit gevoelen zeer
wel, dat als die groote Hemelsche Lighamen (al hoe woest en wyd de
tusschenruimte is) naby elkander koomen, zy een zoort van perssende, drukkende
of aantrekkende Kracht ondergaan, waar door eenige verandering in hun loop
veroorzaakt word; het welk daarenboven door de ondervindinge ten vollen
bewaarheit en beveiligd is.
Dat deeze drukkinge eenige verandering by ons in ons luchtgestel en weer te
weeg brenge weet een ieder, al hoe onkundig hy is, want weinige zyn 'er (de
onkundigste Menschen zelf [p. 59] niet uitgezonderd) of zy weten, dat de Zonen Maan-Eclipsen verandering in ons lucht en weergestel maken, jaa dat 'er
doorgaans meer of min verandering is by Volle en Nieuwe Maan, het welk juist
dan is wanneer Zon, Maan en Aarde paralel staan, of gelyk men het
Sterrekundig noemt in Conjunctie zyn; dat nog rechtsstreeks 'er geschied in
Eclipsen als op de andere tyden, waarom ook by die gelegentheden meer
verandering van weer meestyds, bespeurd, wort als by de andere; waarby ook
nog hier vooral in aanmerking moet komen, dat dit juist niet net op de tyd der
Eclipsen, maar 2 à 3 dagen voor of na, of wel, in al dien tyd plaats heeft,
wanneer die Lighamen naderen en, weer van elkander afgaan.
Dat de andere Planeten eene verandering van haar, loop onderworpen zyn, en
uit haare gewoone kring door die drukkende of aantrekkingskracht gedrongen
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worden, is uit verscheide waarneemingen van de eerste en voornaamste
Philosophen, zoo zeeker, dat de groote Engelse Sterrekundige Flamstedius die in
het eerst voor eene Conjunctie van Jupiter en, Saturnus 'er niet [p. 60] aan
geloofde na dat die geschied was, beleed het te moeten geloven, na het verhaal
van Nieuwentyd in zyn Wereldbeschouwing pag.763. § 17. in 't laatst. Jaa de
Geleerde 's Gravensande teekent in zyne Elem. Physices Mathem. L. 6. C. II. n.
4063. aan, dat die zelve Flamstedius geobserveerd heeft, dat Saturnus in dat
geval de Maanen van Jupiter na zig getrokken, en derzelver gewoone beweeging
verandert had. Voor de Geleerde merk ik aan, dat s' Gravensande in dat geheele
Capittel bezig 's om aan te toonen, dat alle de Planeten door deeze zwaarte
kracht op elkander werken zig onderling drukkenen aantrekken, als ze naby
elkander koomen en in Conjunctie zyn, en dat alle de Planeten door deeze zelve
zwaarte kracht hellen na de Zon, zeggende onder anderen, de Zon werkt door
deze kracht op de Planeten en de Planeten op de Zon, n. 4054. En eindelyk besluit
hy dus n. 4065 „ Collatus,, omnibus, quæ in No, 4054 --- 4062 dicta suere, sequitur
17 Systema Planetarium componentia, Corpora in se mutuo gravitate, licet de
singulorum in singula gravitate observationes immediatas instituere non liceat: dat
is, Alles, dat
van No. 4054 tot 462 gezegd is, by elkander [p. 61] vergeleken zynde, volgt
daar uit, dat de 17 Lighamen het Planeet gestel uitmakende, op elkander zwaar
zyn of haar zwaarte kracht oeffenen, alhoewel wy geen gelegentheid hebhen om
waarnemingen te doen over de Werkingen van een ieder derzelve op den ander
". Het welk daar van daan koomt, om dat deeze dingen zelden gebeuren, om
welke reeden het ook is, dat men tot nog toe niet weet, of dusdanige
Conjunctien der Planeten ook invloed hebben gehad op ons luchtgestel en weer;
het eerste is uit de waargenomene Conjunctien vry zeeker, en het laatste vry
waarschynlyk uit de Maan en Zon Eclipsen.
Is het dan zeeker uit alle observatien der Sterrekundige, dat twee der Planeten
maar in Conjunctie zynde, wanneer ze elkanderen beginnen te naderen, uit
haare gewone bewegings punten getrokken worden, zo is het zeer waarschynlyk,
ten minsten mogelyk, dat de Conjunctie van 5 Planeten eene grote verandering
in deeze beweegings punten zal te weeg brengen, alhoewel het onmogelyk te
bepalen is, op wat wyze, dit zal gebeuren en hoe ver dit zal [p. 62] gaan, om dat
de eene Planeet door die aantrekkings en drukkings kracht op den anderen
werkt. Echter koomt my zeer waarschynlyk voor, dat ze alle buiten haare
gewoone Loop geraakt zynde, en de Zon het groote Spil of Middelpunt zynde
(waarom ze alle draaijen) ook wel eens door zyne aantrekkings kracht op de
Planeten zoo kon werken, datze nooit weer in haare gewone beweeging gebragt
wierden, wanneer Natuur- en Sterrekundig gesprooken die beweging allengs
meer en meer de Planeeten na de Zon zou doen hellen, ik zeg allengs, want
deeze Bewegings-band moet niet voor ondersteld werden ten eersten door die
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Conjunctie gebroken te zullen werden, maar verflapt of verstyfd, ten minsten
veranderd te zullen werden, en dus moeste natuurlyk de Bewegings-Kring om
de Zon eenigermaten kleiner worden by graden en trappen, waar van elk de
natuurlyke gevolgen als van zelf zeer ligt vooruit kan zien; gevolgen, die buiten
twyfel groter moeten zyn, als die door de enkele drukkings kracht op onze
Atmosphæra, of de Dampkring der Aarde in het weer, buiten alle twyfel zullen
te weeg gebragt worden, als wy by wettig gevolg [p. 63] uit de uitwerkzelen der
Zon en Maan-Eclipsen op ons lucht en weefgestel redeneeren.
Dus ben ik als van zelf vervallen tot het geen ik my voornamentlyk
voorgesteld had, ik meen Natuur- en Sterrekundige gevolgen dezer Conjunctie.
De Natuur en Sterrekundige Gevolgen die deze Conjunctie wel zou kunnen
te weeg brengen, die wel eens zoo ver zouden kunnen gaan, dat men die
Gevolgen met recht Goddelyke zou mogen noemen, zynde ook van die aart en
natuur, als in de Heilige Schrift ons Voorspeld worden in het laatste der Dagen
plaatse te zullen hebben.
Ik noem ze dan ook nog zoo veel te liever Goddelyk, op dat niemant my
verdenke, dat ik hier alleen aan natuurlyke oorzaaken? hangen blyve: want wie
die verstandig is en in God gelooft, zou den Schepper en Bestierder dezer
dingen hier buiten sluiten ? Hy die aan de Planeeten alle haaren loop gegeven
en vastgesteld heeft, weet alleen, hoe lang die zoo geregeld zou kunnen duuren,
en heeft alleen de kundigheit en Macht om eene te verregaande
onregelmatigheit te stuiten en deszelfs verbazende [p. 64] Gevolgen voor te
komen; of Hy, die de Weereld regeert en wel door middelen, kan zulk eene
onregelmatige beweging, (die door deeze Conjunctie (laat te gebeuren) zynen
Loop laten, en dezelve voor Eeuwen verordineerd en bepaald hebben; wat zeg
ik, dit Weereld-gestel zoo geformeerd hebben, dat de Hemelsche Lighamen
eindelyk haaren Loop dus zouden voleindigen. Wanneer wy ons nu te binnen
brengen, dat dat Volmaakt Wys en Almachtig Weezen, het welk de Hemelse
Lighamen zo wel als deze onze Aarde in den beginne Schiep, ons ook
geopenbaard heeft, dat Hy er eens weer een Einde van zal maken, en wy leeren
uit de overleveringen en denkbeelden, die er van oude Tyden al geweest zyn dat
deeze Aarde zoo lang nu omtrent geweest, is, als hy er moeste zyn; wanneer wy
daarenboven uit die zelve Openbaringe leeren, dat het Einde dier dingen zou
voorgegaan worden door buitengewone Teekenen aan den Hemel, en wel zulke
buitengewone, die natuurlyk kunnen voort komen uit en over een komen met
zodanige Verschynzelen; als wy nu te wagten hebben: En wanneer wy [p. 65]
endelyk klaar zien uit dat Woord, dat het linde aller dingen, de vernielinge
dezer Aarde, de Ontsloping der Hemelsche Lighamen zal komen op zulk eene
wyze, die natuurlyk uit deeze verschynzelen eindelyk kunnen voortkomen, wie
zal dan, die eenig nadenken heeft, niet beducht Zyn voor dit buitengewoon
Evenement? te meer als hy de wyze en kundige in dit stuk opentlyk hoort
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verklaren, dat 'er zodanig eene Conjunctie in veele honderden vast Jaren niet
weer kan gebeuren, en dus de Waereld door dit zoort van natuurlyke oorzaken,
die de allerwaarschynlykste zyn, niet zal, vergaan in veele Eeuwen. En wie moet
niet met het hoogste ontzag voor Gods Woord en. Jesus Christus voorzegginge
Matth. 24: 29, 30. aangedaan worden, die daar woorden vindt, die ván géén
gemeen Mensch konden worden uitgedacht, en veel minder van een sterffelyk
Mensch voorzegt konden worden.
Woorden, die ik zo aanmerkelyk, zo eigenaardig betrekkelyk tot dit geval
vinde, dat ik kortelyk de zin derzelve zal openleggen, en tot dit geval
overbrengen.
In het algemeen merk ik aan, dat Christus [p. 66] 'er duidelyk in te kennen
geeft dat zyne laatste Toekomste of de laatste Tyd zou voorgegaan Worden
door buitengewone teekenen aan den Heemel, of Heemelsche Lighamen,
zonder dat Ik my thans bemoeijen zal om 't geen hier tegen ingebragt kan
worden te wederleggen. Het is my thans genoeg, dat de grootste uitleggers het
hierin mee my eens zyn.
De Woorden vers 29. terstont na de verdrukkinge dier dagen moeten dan
volgens een bekende uitleggingsregel der Prophetien niet onmiddelyk tot het
evenvoorgaande, of tot de verwoestinge van Jerusalem gebragt worden, maar in
het algemeen tot de verdrukkingen die op Aarde plaats zouden hebben voor de
Toekomste van J. C. ten oordeele.
Dewyl 'er nu geen groter verdrukkingen en langduriger zyn geweest als om de
Godsdienst van Jesus Christus zelve, en die nu als byna opgehouden zyn volgens
ons voorig betoog, zoo denk ik, dat allereigentlykst deeze woorden op deezen
tyd kunnen te huis gebragt worden, hetwelk ik nu maar met de vinger aanroere,
gelyk ik ook in het volgende kort zal zyn om meer als een reeden, zullende
echter zo veel licht geven, [p. 67] (dat elk onpartydige klaar genoeg zal zien, dat
myne gissingen niet geheel ongegrond zyn.
Volgens eene andere uitleggings-regel onder de Geleerden bekend, behoef ik
niet aan de schakel der woorden in dit vers my te binden, even of eerst de Zon
en Maan verduistert zouden worden; de vastgestelde order der Natuur leid my
als van zelf daar toe, dat. ik het laatstgemelde aanmerke als eerst te zullen en te
moeten gebeuren, dat is, dat
De krachten der Hemelen zullen beweegt worden. Een verstandig Godgeleerde
kan in 't uitleggen dezer woorden nergens anders zyn toevlucht toe neemen, als
tot de Sterrekunde, en men zou tot ik weet niet welke hersenschimmige en zotte
denkbeelden vervallen, indien men hier iets anders door wilde verdaan als die
krachten, waar door de Hemelsche Lighamen bewogen en in hare beweeginge
gehouden worden. Alhoewel God door zyn kracht en almacht alles in order
houd en bestiert, kan een ieder echter zien, dat deze kracht hier niet kan worden
verstaan, want God (by wien geen verandering of schaduwe van omkeering is)
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kan in zyn Almacht of Kracht, waar door Hy alle dingen regeard, [p. 68] geene
beweeging of verandering ondergaan. Gy merkt van zelf Leezer, dat men
nergens anders op kan denken als op die Krachten, die God in den beginne in
de Hemelsche Lighamen gelegd heeft om volgens een regelmatige loop en cours
bewogen te worden, het welk dan nergens beter van kan gezegd worden, als van
die twee Krachten, die wy even zagen Natuur en Sterrekundig gesprooken de
grote Hefboomen te zyn, waar door deeze zware Lighamen der Hemelen of de
Planeten bewogen worden. Zie hier met my de Goddelyke Wysheid van Jesus,
die dus sprak lang voor dat eenig Philosooph dachte om zulke krachten.
Die Krachten der Hemelen zullen nu dan buiten twyffel voor, in en na deze
naby zynde Conjunctie bewogen werden, en daar door de meeste dier Lighamen
zoo niet alle eenige alteratie en verandering in haaren loop ondergaan.
Laat ons nu eens zien, welke de natuurlyke gevolgen natuurkundig
geredeneerd hier van kunnen en waarschynlyk zullen zyn.
I. Moet door de drukking of persing, in gelykformigheit van de verandering
des weers by Maan en Zon Eclipsen, hier door iets diergelyks [p. 69] gebeuren.
Ons dampkring aangedaan zynde, konnen 'er stormwinden, by
beurtverwisseling hitte en koude, donder en blixem, droogte en zware plasregens
uit ontstaan, waar door natuurlyk een grote ongelykheit der saisoenen en
vruchtbare en onvruchtbare tyden moeten, voortkomen, het welk in, den
toestand der aardsche en tydelyke zaken schrik, verbaastheiden benauwtheid kan
te wege brengen; dit is 't ook, dat met zoo veel klare woorden door den Heilant
na Luce 21: 25, 26. gezegt wordt het onmiddelyk gevolg te zullen zyn van het
bewegen, der hemelsche krachten, „en daar sullen, tekenen zyn in de Zonne, en
de Maan en de Sterren, en op de Aarde benauwtheid der Volkeren met
twyfelmoedigheid, als de Zee en Watergolven groot geluid zullen, geeven, en de
Menschen het harte zal bezwyken van vreeze, en verwachtinge der dingen, die
het aardryk zullen overkomen: want de krachten der Hemelen zullen beweegd
worden.
Elk ziet zeer ligt, dat het woord want duidelyk te kennen geeft, dat deeze
gevolgen voorzegd zyn, te zullen voortkomen, uit dit bewegen van de Krachten
der Hemelen; gelyk ook het vertoonen [p. 70] van de Teekenen in Zon, Maan
en Sterren aan dezelve oorzaak wordt toegeschreven.
Ik zou we! een menigte van woorden kunnen bedenken en dit akelig Toneel
op eene yslyke wyze afschilderen, maar nooit zou ik of niemant der Stervelingen
het met korter woorden ysselyker en natuurlyker kunnen verbeelden, als de
Wyste, die 'er ooit onder Menschen verkeerd heeft, hier doet, derhalven zy als
dit voorals nog genoeg. Ik gaan dan liever over
II. Tot het verduisteren van Zon en Maan; het welk ook behalven veele andere
middelen, die de Schepper in zyn Almachtige hand heeft, kan veroorzaakt
worden, door de verandering der beweginge van de Aarde en andere Planeten.
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Zoo dra immers de Aarde maar eenige weinige dagen een onregelmatige
beweging aannam, zouden de gewoone Verschynzelen van Zon en Maan, nu
hier, dan daar, op Aarden ophouden; wy zouden beurtverwisselingen van
buitengewoone duisternissen, en koude, van dagen en hitte ontwaar worden: En
welk een schrik, benauwtheit, gebrek en hongersnood zou dit ten gevolge
hebben! [p. 71]
Hier mee zal zeer ligt kunnen gepaart gaan of volgen Aardbevingen en
Uitbarstingen van Vuurstoffen, waarmee de Aarde op veele plaatsen vervult is,
die ons bekend zyn, en misschien op nog veel meer, die ons onbekend zyn,
Geene derzelve zyn ons meer bekend, dan Italien en Sicilien, waarin verscheide
brandende Bergen gevonden worden, en waar de Aarde als overal niet ver van
hare bovenkorst met brandstoffen voorzien is, waar door die Landstreek meer
als eenige andere op de bewoonbare deelen deezer Aarde schynt voorbereid en
als voorgeschikt te zyn, om de lang voorzegde natuurlyke Val van het geestelyk
Babilon, in het Boek der Openbaringe van Johannes zo duidelyk voorzegt, ter
uitvoer te stellen, waartoe daar en boven de situatie van Italien, Napels en
Sicilien in een smallle streek Lands, een Menschenbeen of Laars in de
Landkaarten verbeeldende (die door de Zee van alle kanten omringt is).
liggende, insgelyks zeer geschikt is. Wy hebben reeds betoogt, dat wat de
dwingende en vervolgzieke Macht des Beestes en des Antichrists belangt, die
reeds verdweenen en in deezen zin de geestelyke Val reeds daar is, [p. 72]
waaruit natuurlyk een tweede Val eerlang kan voortspruiten, namentlyk, verval,
van Romens aardsche luider, en, heerlykheid, hetwelk misschien verbeeld of
voorzegt is, Openb 13: 2. Sy is gevallen, de grote Babilon, en. is geworden een
woonsteede der Duivelen, en een bewaarplaatze van onreinie Geesten: want van
deezen Val schynt onderscheiden te worden, de laatste Val of volkomen
ondergang van dit Babilon, in het zelfde Capittel voorzegt door Vuur te zullen
geschieden, vers 4. --10, en vers 15—21 incluis, waar vers 17. het Scheepsvolk
verbeeld wordt van verre die brand te zuilen zien, dat zeer past op Romen. en
Italien door hare situatie, behalyen dat deeze ook daar toe ingericht is, om haar
ondergang zo te voltooijen, datze eindelyk als in een uure sal venwoest worden, na
vers 19. en geheel niet meer sal worden gevonden, na vers 21. Waar mee ten vollen
overeen stemt de Prophetie Openb. 16: 17. tot 't einde : waaruit niet
omwaarschynlyk is, dat ook deeze Aardbeevinge met deszelfs gevolgen, zig veel
verder zal uitstrekken, dan tot den Zetel des Paus, zullende als dan de Eilanden
van den Archipel en de Steeden der Ongeloovige, [p. 73] hier Heidenen
genoemd, ook hun aandeel hebben in dezen laatsten Val. Dog ook dit zal na
myne gedachten hier, niet by blyven, zullende ook die geene, die het grote
caracter of merkteeken van dit Beest aan haar voorhooft hebben, ik meen niet
de volgers van Romens Kerk, maar, de volgers van den Paus in de vervolgingen
en verdrukkingen hunner Mede-christenen, op de eene en andere verbazende
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wyze gestraft worden, om datze in dit opzigt het Beest en zyn Beeld hebben
aangebeden, na de Prophetie, Openb. 14: 9---12.
Na dat alle deeze en veele andere phiolen van Gods gramschap uitgegoten
zyn op de Aarde, en de daar, door bedreigde oordeelen vervult, zal misschien
dat grote teeken beginnen te gebeuren, daar het Einde en, Verwoestinge aller
dingen, mee gepaard of verknocht zal gaan, ik meen ten
III. Het vallen van de Sterren des Hemels, dat Mattheus Cap. 24: 29. dus
uitdrukt, „en de Sterren zullen van den Hemel vallen, Marc. Cap. 13: 25. dus,
„ende de Sterren des Hemels zullen, daaruit vallen. Ik weet wel, dat men [p. 74]
hier volgens een gewone manier van spreeken, wel Lichten, en Vuurballen kan
verstaan, die misschien dan ook als voorteekenen en voorboden van Christus
aannaderende komste zullen bespeurt worden. Maar deze uitdrukkinge is zo
sterk, dat ik my onmogelyk hier by kan bepalen, en gedrongen, word om te
denken aan eigentlyke Sterren en een eigendyk vallen derzelve; wier val groot,
wonderbaar, en voor Eenvoudigen onbegrypelyk, en voor meer verlichte
verstanden onmogelyk zal voorkomen, Wy moeten 'er ook zekerlyk geen vallen
dier Sterren op ons Aardkloot door verdaan, want die is veel te klein, dat die
zulk eene val zou kunnen uitstaan, of 'er zou terstont een einde van zyn, dat als
dan nog niet zal komen, om dateerst het teeken van den Zoon des Menschen
daar moet zyn. Wy moeten 'er ook geen groot aantal van eigentlyke Sterren
door verdaan, dat is ten minsten voor hen, die het Waereld-gestel, begrypen,
met leeden zeer onwaarschynlyk. Wat kunnen wy 'er dan eigentlyker en beeter
door verdaan, als het vallen der Planeet- of Dwaal-sterren, niet op onze Aarde,
niet op elkander, maar in de, Zon, harer [p. 75] aller middel-punt, by welken zy
alle te zamen, al hoe groot ook hare Lighamen anders zyn, van weinig
aanbelang zyn; immers heb ik meermaal vlakken in de Zon geobserveerd, die na
alle waarschynlykheid veroorzaakt wierden door stukken en brokken, die groter
waren als zommige Planeten en zelf als onze geheele Aarde. Waarom (dat hier
ook ter opheldering; dient, dog ik op zyn plaats late) zommige Sterrekundige
van gedachte zyn, dat die vlakken veroorzaakt worden door Planeten, die binnen
den omloops-kring van Mercurius zyn, en die van tyd in de Zon vallen, en
daarin verbranden, het welk waar zynde dan ook de thans zigtbare, Planeten en
weleerst Mercurius en Venus aan de beurt zouden leggen. Dog in die gevoelen
niet zynde, koomt my echter het laatstgezegde van Mercurius en Vernis
waarschynelyk voor, en dat derzelver val in de Zon dan vooraf zal gaan. tot een
voorteeken voor ons, dat daarby of na de Toekomste van Christus zal zyn, en
daar op de val der Aarde in de Zon, en zo in 't vervolg van de andere Planeeten
zal stand grypen, zonder dat ik bepalingen durv, of om de Schriftuurlyke
uitdrukkinge behoeve [p. 76] hoeve te maken van de tusschentyd, die hier
verlopen zal, zynde de bewoordingen en beschryvingen in dit opzigt go
algemeen, dat wy niet genoodzaakt zyn te denken, dat dit alles te gelyk of in een
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korten, tyd veel min in een punt des tyds zal, geschieden. Het is genoeg, dat
volgens die voorzeggingen, Christus zal komen op de wolken des Hemels om,
met vlammenden, vuure wrake te neemen over alle ongelovige en ongehoorzame
Menschen, na 2 Theff. 1: 8. en dat in dien Dag de Hemelen, dat is de Hemelsche
Lighamen, met een gedruysch zullen voorbygaan, en de Elementen branden sullen en
vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zyn zullen verbranden, na 2 Petr. 3:
10.
Zal dan, 'er een eigentlyk vallen der Sterren, eene eigentlyke verbrandinge van
zommige Hemelsche Lighamen, jaa van onze Aarde plaats hebben, waar dog
kan men zeggen, dat dit eindelyk eigentlyker en volmaakter zal kunnen te
weeggebragt worden, als door derzelver val en nederstorting in de Zon, welke
dan ook allereigentlykst gehouden kan worden voor dien Poel des Vuurs, waar van
meermaal in de Openb. van Johannes gewag gemaakt wordt, en [p. 77] in welke
ook alle godlose Menschen na het laatste Oordeel verbeeld worden te zullen
werden geworpen, Openb. 20: 11. 15.; waar ook vers II. In 't byzonder
gezinspeeld word op de Vernietiging van de Hemelsche Lighaamen en de
Aarde.
Vraagt iemant nu, wanneer zullen alle deeze groote Zaken, en vooral de
grootste van allen gebeuren, ik antwoord, dat ik over het eene nog andere eenige
bepalingen durv maken, en dat niemant ook bepalingen kan of mag maken over
dien laatste Tyd, om dat die God, die dit alleen wist ten tyde der Apostelen, dit
ook wel voor zig Behouden zak
Maar heeft ons Heiland zelve Tekenen als Voorboden aangestipt, zoo mogen
wy niet alleen, maar wy moeten op buitengewoone Gevallen acht slaan, die zeer
wel als zulke Tekenen kunnen worden gehouden, zonder dat we daarom
gerekend kunnen worden te diep in Gods Raad in te dringen. Hierom heb ik
dan de vryheid genomen om myne Mede Menschen en Mede Christenen dit
aannaderend buitengewoon evenement onder 't oog te brengen, als kunnende
zeer ligt deeze grote Gevolgen na zig [p. 78] slepen, en als een Voorbode van de
nadering dier Dag gehouden worden; alhoewel dat daarom de laatste Dagen
nog wel een geruimen tyd van der hand konden zyn.eerst moet 'er
Natuurkundig en Schriftuurlyk geredeneerd eenige Tyd verlopen, voor en aleer
die dingen die 'er nog moeten voorafgaan, gebeuren; En als dan die Grote Dog
daar is, kan en zal 'er ook eenige tusschentyd plaatse hebben, wanneer na alle
waarschynlykheit de Eindelyke Val van ons Aardkloot niet zo zeer door de
regels der beweging, te voren plaatsgehad hebbende, als door Gods Almacht zal
veroorzaakt worden; of wilt gy liever een Philofophische reden, wanneer de eene
der Krachten, waar door de Aarde zig beweegt om de Zon, maer ophoudt, dan
moet door de andere, ik meen de Aantrekkings Kracht derzelve nederdaling na,
en Val in de Zon schielyk veroorzaakt worden.
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Hier mee zou ik deze Philofophische bedenkingen kennen eindigen, maar ik
zou misschien onvoorzigtig handelen, indien ik 'er nog niet eenige ter
onderrigtinge voor eenvoudige of zwaargeestige Menschen byvoegde, en
ontrouw, als ik die niet verzeld liet gaan met eenige Theologische, of, zoo gy
ongelovige U aan dit woord stoort, met eenige morele bespiegelingen en
raadgevingen, welke ik dan by wege van slot hier zal by voegen en den naam
geven van een Besluit. [p. 79]
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BESLUIT.
Vooruitziende, dat deeze myne Verhandeling by Wyze en Onwyze, by
Eenvoudige en Bygelovige, zo wel als Ongelovige een groot opzigt zal
verwekken, en dat daarom ook tegen myn oogmerk dit myn Geschrift kwalyk
zou kunnen worden genomen, oordeel ik 't myn plicht te zyn, om aan de eene
kant de zwarigheeden en verwarringen hier uit kunnende ontdaan, voor te
komen; en aan de andere kant ongelovige, zorgelooze en godloozs Menschen tot
nadenken, en zo mogelyk tot inkeer te beweegen.
Niemant moet dit myn Geschrift voor waarheid aanneemen als na ryp
onderzoek en overleg, en dan nog daar uit geenzins dit onregtmatig besluit
trekken, dat als de Laatste Dagen zo naby zyn, men dan niet langer behoeft te
werken om de spyze die vergaat, maar dat 't dan hoogtyd is, dat men alleen
werkt om die spyze die blyft ten eeuwigen leeven Alhoewel 't laatste, gelyk wy
dadelyk nader zullen betogen, altoos nodig zynde, nu nog veel meer nodig is, zo
moet nu alzoo min het eerste verwaarloosd. [p. 80] worden, als in voorige tyden;
ja dat veele een wonderspreuk zal schynen, nog minder.
I. Om dat wy niet weeten, wanneer die Tyd daar zal zyn, en als alle of de
meeste Menschen zo dagten (al hoewel daar niet veel zorg voor is om der
Menschen ongeloof) zo zoud 'er schielyk een groot gebrek en hongersnood op
Aarden plaatze moeten hebben; en dan zouden wy onze ongelukken zelve
bewerken of vervroegen; daar die waarschynelyk eer genoeg zullen komen door
de Lucht en Weers onbestendigheid en beurtwisseling van vruchtbare en
onvruchtbare tyden Om welke reden het zo verre af is, dat men alle
handenwerken zou nalaten, dat men 'er zoo veel te yveriger in moet zyn; te meer
daar deeze Weers veranderingen door het eenigen tyd geduurt hebbende
ongestadig en buitengewoon Weer,eerst van zware Regens en hoog Water, en
nu van lange Droogte en sterke Zonneschyn na de tyd van het Jaar, reeds
schynen voorspeld te worden. Waarom ten
2. Het een ieders plicht veeleer is, om zorge te dragen, dat zelf in 't midden
van vruchtbare tyden eene goede voorraad opgedaan mogte [p. 81] worden, en
men zig voorzie tegen onvruchtbare tyden, die vroeg of laat 'er op zouden
kunnen volgen, even gelyk wel eer ten tyde van Joseph in Ægypten gebeurt is.
Voor het overige merkt een ieder zeer gemakkelyk, dat ik wil, dat men dit alles
met naarstigheid doe, op dat men op. eene behoorlyke wyze zorge drage voor dit
leeven, zo lang men het geniete, maar dat men het geenzins doe met een
oogmerk om grote schatten. te vergaderen, terwyl die indien tyd van weinig
aanbelang zullen zyn, en met alle aardsche heerlykheid schielyk voorbygaan;
geldende hier buiten twyffel de woorden I Cor. 7: 29-31. En wanneer Paulus
hier by voegt, vers 32. en ik wil, dat gy zonder bekommernis zyt, en uit dien,
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hoofde den Huwelyken Staat afraad, zo wel om de vervolgingen, die 'er in dien
tyd. plaats zouden hebben, als om de kortheid des tyds; zo neem ik die
vermaninge in.deezen zin, dat elk behoort zonder angst, vreeze, en al te grote
bekommernisse, zo wel in dit opzigt, als in andere, omstandigheden dezes
levens zig aan Gods Voorzienigheid en zyne bestieringe te onderwerpen, wiens
wille, dog niemant kan wederstaan, wiens macht niemant zal ontvluchten. [p.
82]
Dog 't zy verre, dat ik daar door de zorgeloze en Waereldsgezinde geruste
Menschen sterken zoude in haren onbesuisden wandel; maar wel alle zwakke en
bekommerde zielen, door hen na Petrus Leffe, I Petri 4: 7. alle hunne
bekommernissen op den Heere te werpen,
Het welk zorgloze en ongelovige Mensches niet kunnen doen, die ik by deze
gelegentheid; onder het oog brenge, hoe naar en akelig, het voor hem zal zyn,
wanneer die groote Dingen zullen gebeuren, hebbende als das geen hoope. van
troost of verschoninge by den Regeerder, des Weerelds of by den Heiland,
dewyl se altyd niet Hem en wel in 't byzonder met zyne Toekomste ten
Oordeele hebben gespot, of op zyn best dien gelochend. Ik wensch dan uit
grond myns harten, dat alle Ongelovige en Onbekeerde Menschen in het
algemeen, dog alle Naturalisten en Vrygeesten in het byzonder, deze staat en
toestant, waarin ze dan zullen zyn, eens ernstig overwegen, en deze myne
Verhandeling onpartydig en zelf streng na hunne vermogens onderzoeken, op
dat zy, die zoo hoog opgeeven van hunne Wysgeerige bespiegelingen, by Jesus
van Nazareth, (van wies en zyne Navolgers zy [p. 83] zoo verachtelyk gewoon
zyn te spreeken) de waare Philosophie ten opzigt van die hoge dingen, die het
einde der Weereld zullen verzellen, toogten leeren; en door eenen verachten
Visscher Petrus mogten ontwaar worden, dat hunne spotterny met de
voorzeggingen van Jesus ongegrond is, en dat de Heere door het ogenschynlyk
langer wegblyven als hy beloofd heeft, de belofte niet vertraagt, maar in tegendeel
zelf zyne lankmoedigheit jegens Hen zoo wel als andere Sondaren toont, met
willende, dat eenige verhoren gaan, maar alle tot bekeeringe koomen, 2 Petr. 3:9,
welk gansche Capittel nodig is met betrekkinge tot deze myne Verhandeling
gelezen te worden, en voor meer Menschen als de Ongelovige van nut kan zyn.
Alle Menschen zonder onderscheid kunnen hier uit dan ontwaar worden, en dit
is ook de ware Leer van Jesus Christus, dat ze zig bekeeren moeten van
Ongeloof, Ongodsdienstigheid en eenen zondigen Leevenswandels en
vruchtbaar moeten zyn in Deugd en allerleie goede Werken, en dat de
Christelyke Deugd geene andere is dan die zedelyke Deugd, die op Gods eeuwige
en verhevene natuur gegrond is, daar veele van de Vrygeesten anders zoo hoog
van [p. 84] opgeeven, en die zommige Bygelovige Christenen zoo zeer meenen
van elkander te verschillen; makende doorgaans de eene 'er zoo weinig weinig
werk van ais de andere, en komende dus maar al te veel in deeze groote zaak
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over een, al hoe zeer ze anders verschillen, en elkander om hunne valsche
stonden en verkeerde denkbeelden verachten.
De Geveinsde en Dweepers, die in alle Gezintheden der Christen byna meer
of min schuilen (zoo wel als de sterke Geesten moeten vooral met de Fharizeen
van J. Christus leeren, de munte, de dillen en Komyn niet meer te vertienen na
Matth. 23., dat is, het hoofd niet op een zyde te laten handen en daarin of
eenige andere vertooningen van Godsdienst of Godzaligheid, het Weezen van
den Godsdienst te stellen, maar wat het is ik wil Barmhartigheit en geen
Offerhandde; gelyk ik wenschte, dat de Deïsten door des Zaligmakers zagte Taal
tegens de Sadduceen, Matth. 22. Gy dwaalt niet wetende de. Schriften, nog de
kracht Gods, mogten bewogen worden om ja Jesus Christus als de Verlosser der
Menschen te geloven, en zig verders na zyne Instellingen te gedragen. [p. 85]
Dat alle, die nog twistryke gemoederen hebben, en met de een of andere tak van
vervolgingsgeest en Religie haat bezet zyn, en hun naasten verachten of
liefdeloos veroordeelen om zommige geringe Verschillen in den Godsdienst, uit
diezelfde zagte taal van Jesus mogten leeren„ elkander op eene vriendelyke en
zagte wyze hunne Doolingen onder het oog te brengen, en met redenen van een
gezond verstand uit de H-Schriften te overtuigen, en nooit met scheldwoorden,
smaadredenen of zoortgelyke hatelyke middelen te keer te gaan, veel min
dadelyk te verdrukken of te vervolgen; om dus de weg, te baanen tot dien
Gelukzaligen toestand der Christenen, niet alleen onder elkander, maar van alle
Menschen op Aarde, dien wy te vooren hebben aangetoond, nog meer en meer
te verwagten, en waartoe ook de Vrede Zon al lang boven onzen Horizont
verscheenen is, kunnende dit Evangeliums des Vredes (als de Menschen. Gods
Woord oplettend en verstandig lezen, en opregt genegen zyn daar na te doen,
op eene ongelovelyk schielyke wyze in weinige Jaren zo wel voortgeplant
worden op Aarden, als inden beginne door de Apostelen de Leer van dit
Evangelium [p. 86] der gansche Weereld zeer schielyk verspreid is; dog helaas
tot nog toe tot schande van het Christendom, met hunne daden niet
beantwoord is.
Op dat niemant nu dan myne vermaningen kwalyk kan duiden, die ik hier
sou kunnen byvoegen, en elk te gelyk mag zien, welk het grote oogmerk van den
Christelyken Godsdienst is, namentlyk dat die alleen leidt tot een algemene
Liefde, verdraagsaamheit, Eensgezintheit en Vrede, zoo wel als tot waare
Deugd en Geregtigheit, zal ik dit myn Geschrift eindigen met zulke plaatzen uit
de H. Schriftuur; waarin deeze zoo voortreffelyke Deugden klaar worden
aangeprezen, en met eenige, in dewelke de Apostelen in het bysonder ook de
noodzakelykheit van eenen Vreedzamen en Godzaligen wandel aandringen uit
de aannaderende Dag des Oordeels, als, Rom. 14: 10-13 en vs. 17-19. Rom. 15:
5-7. I Cor 3: 3.-21. Eph. 4: I-6. Philipp. 2: 1-5. Phil. 4: 4-9. Jac. 1: 21-27. Jac. 3:
13-18. Jac. 5: 8, 9. 2 Petr. 2: 1-9. 2 Petr 3: 3-14. Dit eerst wetende, dat in 't laetste
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der dagen spotters komen sullen, die na haer eygene begeerlykheden sullen wandelen:
Ende seggen, [p. 87] Waer is de belofte syner toekomste? Want van dien [dagh] dat de
vaders ontslapen zyn, blyven alle dingen alsoo [gelyck] van het begin der scheppinge.
Want willens is dit haer onbekent, dat door 't woort Godts de hemelen van over lange
geweest zyn, ende de aarde uit het water ende in het water bestaande. Door welke de
werelt, die doe was, met 't water der sundvloet bedekt zynde vergaen is. Maer de
hemelen die nu zyn, ende de aerde, zyn door het selve woort als een schat wech gelegt,
ende worden ten vyere bewaart tegen den dag des oordeels, ende der verdervinge der
godtlose menschen. Dog dese eene sake en zy u niet onbekent, geliefde, dat eenen dag by
den Heere is als duysent jaren, ende duysent jaren als eenen dagh. De Heere en
vertraegt de belofte niet, (gelyck eenige. [dat] traegheid achten) maar is, lanckmoedigh
over ons, niet willen dat eenige verloren gaan, maar datse alle tot bekeeringe komen.
Maer de dagh des Heeren sal komen als een dief n den nacht, in welken de hemelen
met een gedruysch sullen voorby gaen, ende de elementen branden sullen ende vergaen,
ende de aerde, ende de werken die daer in zyn sullen verbranden. Dewyle dan dese
dingen alle vergaen, hoedanige behoort gy te zyn in heiligen wandel ende
Godtsaligheyt? Verwachtende ende haestende tot, de, toekomste van den [p. 88] dagh
Godts, in welcken de hemelen door vyer ontsteken zynde sullen vergaen, ende de
elementen brandende sullen versmelten? Maer wy verwachten, na syne belofte nieuwe
hemelen ende een nieuwe aerde, in dewelcke gerechtigheyt woont. Daerom, geliefde,
verwachtende dese dingen, beneerstigt u dat gy onbevleckt ende onbestraffelick van
hem bevonden moogt worden in
VREDE.
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