PREEK VAN ALEXANDER PEDEN OVER MATTHEÜS 21:38
Veldbijeenkomst ca. 1681 te Glenluce te Galloway
- Preek van ds. Peden 100% van toepassing op de afvallige refokerken/dominees en tegen de maffiose RD-top en de atheïstische SGP - Note: Lees i.p.v. Schotland: Nederland -

Voorafspraak
Velen zijn hier thans samengekomen. Het is nodig, dat ge
uzelf onderzoekt, om welke reden u hier kwam. Sinds lang is
het onze begeerte voor God geweest, om ons van u vrij te
maken en thans zal Hij onze begeerte vervullen. Er zijn vijf
zaken, welke ik u heb aan te kondigen.
- De eerste zaak is deze, dat een bloedig zwaard, een
bloedig zwaard, o Schotland [Nederland], de meesten
van u in het hart zal treffen.
- Ten tweede; men zal veel mijlen in Schotland
[Nederland] kunnen reizen en niets ontwaren dan
verwoeste plaatsen.
- Ten derde; de vruchtbaarste plekken, o Schotland
[Nederland], zullen in u zijn als de toppen der bergen.
- Ten vierde: vrouwen en kinderen zullen, o Schotland
[Nederland], in stukken worden gehouwen.
- Ten vijfde: Menige samenkomst, o Schotland
[Nederland], werd op uw bodem gehouden, maar
eerlang zal de Heere in uw landpalen een gerichtsdag
houden, welke u zal doen beven en sidderen! God
heeft u, o Schotland [Nederland], menige predikatie
geschonken, maar weldra zullen Gods gerichten even
veelvuldig zijn als deze kostelijke bijeenkomsten zijn
geweest, waarin Hij Zijn getrouwe dienstknechten
heeft gezonden om u in Zijn Naam te waarschuwen
voor het gevaar van de Heere af te vallen en in het
verbreken van alle plechtige beloften, waarmee Hij dit
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land aan Zichzelf verbonden heeft. De Heere zond een
John Welch, een Patrick Semple, een Cameron en een
Cargill, om het u te prediken, o Schotland [Nederland].
Maar eerlang zal God tot u prediken door een bloedig
zwaard; want de Heere zal niet één woord op de aarde
laten vallen van hetgeen deze mannen gesproken
hebben, die Hij uitgezonden heeft en gelast heeft deze
dingen in Zijn Naam te prediken; ik zeg, niet één
woord dezer mannen zal op de aarde vallen, maar zij
zullen eerlang in vervulling gaan.
“Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander:
Deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis
aan ons behouden”, Mattheüs 21:38.
Dit is Schotlands [Nederlands] zonde. Indien onze koning en
onze edelen heden ten dage de Heere Jezus Christus in hun
midden hadden in Edinburgh [Den Haag], wat zouden zij met
Hem doen? Zij zouden Hem voorwaar aan de galg brengen, of
nog erger, zo zij zulks konden beramen. Om welke reden Hij
eerlang met hen zal afhandelen, met onze koning, onze
edelen en een gedeelte van ontrouwe predikanten, over wie
Hij eerlang wraak zal doen, zowel als over geestelijken en
boosdoeners. In de volgende plaats worden er vruchten van
deze landlieden geëist. U zult zeggen: “Wat voor vruchten?” U
ziet, het zijn vruchten op hun tijd. Thans worden, o Schotland
[Nederland], deze vruchten van u geëist. Deze vruchten,
mensen, zijn niet zulke vruchten, waarmee u uw huur
betaalt, als koren, hooi of dergelijke zaken, waar uw harten
op gesteld zijn. Nee mensen, het zijn vruchten op hun tijd.
De plichten, die God dertig of veertig jaren geleden in
Schotland [Nederland] van uw hand zou hebben geëist, hetzij
prediken, bidden of enkele andere geestelijke plicht, deze zal
Hij thans niet in Schotland [Nederland] van uw of mijn hand
eisen, nu zoveel van het bloed der heiligen is vergoten om
deze waarheden te bezegelen, weke wij allen gehouden zijn
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te belijden, in Schotland [Nederland] en in al deze bij het
Covenant aangesloten landen.
Welaan, gij volk des Heeren in Schotland [Nederland], er zijn
sommigen uwer, die mij deze dag in de ogen zien. Ik doe een
beroep op uw consciënties, of dit waar is of niet? Welaan,
welke vruchten worden geëist? Wel, het zijn geloof en
berouw, liefde tot God en gehoorzaamheid aan Zijn
geopenbaarde wil, waarvan het merendeel van u zulke grote
vreemdelingen zijn, alsof u nimmer het eeuwigdurende
Evangelie had horen prediken.
Welaan, volk van God, wat zult u doen en wat doet gij,
wanneer er thans zulk een vreselijke toorn in Schotland
[Nederland] aanstaande is? Hij is niet waard zijn plek in
Schotland [Nederland] te beslaan, die thans niet de helft van
zijn tijd bidt om te trachten de vreselijke gramschap af te
wenden, die aan de deur staat om over ons arme vaderland
uitgestort te worden. O, vrienden, u moest bidden onder uw
ploegen en eggen, onder uw maaien en bij al uw anderen
arbeid, ja, wanneer u eet en drinkt, bij uw uitgaan en ingaan
en al uw andere bezigheden. Want het was nooit meer
noodzakelijk dan nu! O, dat verhevene leven moeten wij
deelachtig zijn om gemeenschap met God te oefenen! O
mensen, Hij maakt de hemel lieflijk! Het is de gemeenschap
met God, dat de hemel uitmaakt. Zult u niet verlangen daar te
zijn, o volk van God?
De woorden van onzen tekst verklaren, dat Hij vruchten van
u wil hebben in deze landstreek, en van u, o Glenluce. Hij
zond u eerst een kruimel, en daarna zond Hij menige
getrouwe prediking van Zijn knechten, toen zij op de bergen
verkeerden. En thans heeft Hij deze dag mij gezonden, om u
te bevelen Hem Zijn vruchten te betalen. En o Glenluce,
weinig heeft Hij van u ontvangen, waarom Hij veel verwoeste
plaatsen in Schotland [Nederland] zal maken. Maar ik zal
zeggen, wat het voor wieden, vervolgde martelaren, zal
betekenen. Kronen, kronen van overwinning en glorie zult u
eerlang dragen, en een overblijfsel van u zal bewaard blijven
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in al deze droevige dagen, die over u, o Brittannië en Ierland
[Europa en Nederland] komen zullen!
Welaan, vrienden, ik heb u een tijding te boodschappen. Voor
velen van u zal het noodzakelijk zijn uw testament te maken,
want sommigen van u zullen niet lang meer in deze wereld
leven. Vrede met God zal eerlang een goed testament zijn,
mensen! Want Schotland [Nederland] zal gedrenkt worden
in bloed. En dan, in die vreselijke dag der wraak, die komt
over dit hoerachtige, afvallige land, omdat het God
verloochend en Zijn Verbond verbroken heeft, zal het
getuigenis van een goede consciëntie een vette maaltijd zijn,
wanneer een bloedig zwaard op uw borst gezet kan worden.
Dan zal vrede met God een goed testament helpen maken in
die dag. “Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking 1,
zonder welke niemand de Heere zien zal”, Hebr. 12:14. (Zie
voetnoot).

Wat voor heiligmaking is dit, vrienden? Ik zal u zeggen, wat
het is. Het is niet zulk een mate van heiligmaking als
A b r a h a m , M o z e s , D a v i d , o f é é n v a n d ie g r o t e
achtenswaardige mannen bezaten. Nee arm volk, God zal
minder van uw hand vorderen. Het is heiligmaking in
beginsel, waaraan de Heere Zijn goedkeuring zal hechten.
Het gaat niet om de hoeveelheid genade, maar het gaat om de
zaak, die u verwacht en waarnaar u verlangend uitziet.
Veel dingen kunnen u ontbreken, maar [DE] heiligheid [van
Christus] mag u niet ontbreken. Vrienden, u kunt blind, lam,
doof, arm en verachtelijk in de wereld zijn en veel dingen
ontberen, en nochtans in de hemel komen; maar indien u
[DE] heiligheid [van Christus] ontbreekt, zo zult u daar
nimmer binnenkomen. Daarom smeek ik u, slaat acht op
deze dingen in zulk een dag als deze. Welnu, mensen, daar
zijn veel hier deze dag uit verschillende plaatsen
samengekomen: en u zijt allen hier gekomen, belijdende
1. Ds. Peden maakt hier een exegese-fout. “DE heiligmaking” in de tekst slaat op de borgheiligheid van
Christus in de toerekening en omdat Christus de Heiligmaking is voor Zijn volk (1 Kor. 1:30), blijft dat
nooit onvruchtbaar in het leven der genade. - GPPB.
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aanbidders van de levenden God en een gelovig volk te zijn.
Doen laat mij thans een zestal soort mensen ter zijde stellen,
die in werkelijkheid maar dode mensen zijn.
1. Degenen zijn dood, die onbekend zijn met de
verlossingsweg en het plan der verlossing door het Verbond
der verlossing, van alle eeuwigheid tussen de Vader en de
Zoon tot stand gebracht. De zodanigen zijn allen dode
mensen. U zijt allen onwetende omtrent het werk des Heeren
in Schotland [Nederland]. En ik zou liever één van gindse
martelaren, die op Christus' school in en door Clydesdale
opgevoed wordt, aan mijn zijde zien dan honderd van de
uwen. Want u hebt geen gewicht bij God, geen genade; u zijt
geen scholieren op Christus' school en daarom maar dode
mensen.
2. Een tweede soort dode mensen zijn zij, die een
schoonschijnende belijdenis hebben, maar van binnen de
witgepleisterde graven gelijk zijn en even verrot zijn als dode
graven, en niets hebben dan een belijdenis en het werk der
wedergeboorte niet kennen.
3. Een derde soort mensen liggen verzonken in de wereld. Zij
kennen geen God dan de wereld, welke heerschappij voert in
hun harten. U bent maar dode mensen. Indien iemand u
bestraffen w il vanw ege uw wereldsgezindheid en
buitengewone begeerlijkheid, zegt u: o, maar wij moeten
werken voor ons leven. Zou u willen, dat wij onzen
handenarbeid lieten varen? Maar ach, wereldse vrek en
dwaas, die u zijt; heeft Christus niet gezegd: “Zoekt eerst het
Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid, en alle deze dingen
zullen u toegeworpen worden.”
O, vrienden, wil God slechts vertrouwen en Hem geloven en
Hij zal u bij al uw arbeid helpen. Vrienden, indien u dat
Verbond met Hem wilde erkennen en Hem tot uw deel
maken, zo zal Hij uw land ploegen, uw koren zaaien, uw
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koren maaien, uw koren verkopen en uw geld thuisbrengen.
Ik zal u zeggen, vrienden, wat Hij doen wil; Hij zal zelfs, als
het ware, uw kind wiegen, indien het nodig voor u was. Hij
wil zo laag nederdalen als u verlangt, maar u moet het
eenmaal met Hem eens worden, en dat op Zijn eigen
voorwaarden en uw harten aan Hem overgeven.
4. Een vierde soort dode mensen zijn dezulken, die
onbeschroomd en goddeloos, hetzij jong of oud, daar
voortleven. U misbruikt uw tijd, waarin u God behoorde te
dienen. U komt samen, huizen vol, om te dansen en te
springen, jongelingen en jongedochters, met uw goddeloze,
brooddronken vreugde en uw sterkbrandende hartstochten
binnen u; en u meent vrijheid te hebben deze dingen te doen.
U zult boos zijn, indien wij u overspelers en ontuchtigen
noemen. Maar de Heere zal u als dezulken beschouwen; en
indien u geen berouw krijgt, zo dient u werkelijk de duivel in
uw lusten en deze zondige gangen. O mensen, is dit een tijd
voor zulk werk, wanneer God dreigt om ons arme Schotland
[Nederland] te verwoesten en te verlaten? U moest liever in
rouw gedompeld zijn en tot God schreeuwen om een
schuilplaats in zulk een vreselijke storm en droeve dagen, die
Hij over deze afvallige, goddeloze en trouweloze landen zal
brengen.
5. Een vijfde soort dode mensen zijn diegenen, die met de
storm meegevoerd zijn en zich geschikt hebben en hun
toestemming gegeven hebben aan de verbanning van
Christus uit Schotland [Nederland], door tegen Hem
verbintenissen aan te gaan. Wat doet u, mensen? Indien Hij
het niet wonderbaar komt te verhoeden, vrees ik, dat het
papisme eerlang terug zal keren. De Paus komt terug om zijn
pand, dat hij lange tijd geleden in Schotland [Nederland]
achterliet, te zoeken en u helpt hem daarin trouw. Ik zal u
meer zeggen, mensen, zo de Heere niet drie of vier
offeranden had ontvangen van het bloed der heiligen in
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Schotland [Nederland], dan zouden wij op deze dag allen
gebogen hebben voor hout en steen en snode afgoderij.
Te Pentland, Bothwell en Ayrsmoss heeft het bloed der
heiligen gevloeid, die een getuigenis gaven tegen al de
aanmatigingen en overweldigingen, die gedaan zijn op
C h r is t u s ' k r o o n i n S c h o t la n d [ N e d e r la n d ] . E e n
omstandigheid, die ons op dit ogenblik en het navolgende
geslacht van goede dingen spreekt. De geslachten die nog
zullen opstaan, zullen delen in de baren van het arme,
verdrukte overblijfsel in Schotland [Nederland].
Welaan, oude mannen en vrouwen! Wat zult u doen?
Ik vrees, dat de storm u zal neervellen. Zult u uw leven en
fortuin wagen om het met Christus eens te worden, o
jongelingen en jongedochters in Schotland [Nederland]? En
ik zal u een groot nieuws verkondigen, wat betreft de jonge
mannen en vrouwen, die Hem in Schotland [Nederland]
gevolgd zijn in de hevige storm en hun leven voor Hem
hebben afgelegd. Uw pogen zullen hen aanschouwen op
tronen, met kronen op hun hoofden en gekleed met klederen
van overwinning, terwijl zij harpen en palmen in hun handen
hebben. En gij, jonge mensen in deze landstreek, indien de
Heere er u toe roept, zo u het waagt Hem te volgen in deze
storm en achter Hem blijft en vasthoudt aan de Waarheid,
waarom men in deze dagen in Schotland [Nederland]
vervolgd wordt, dan zal Hij u op tronen zetten en u zult met
Hem oordelen en vonnissen, wanneer Hij de bloeddorstige
Koning Charles II, de Raad en het Parlement, evenals de
bloeddorstige hertog van York en onze goddeloze edelen en
landheren, en verdorven predikanten in Schotland
[Nederland] zal oordelen, die allen geverfd zijn met het bloed
der heiligen en martelaren.
O, mijn hart beeft, wanneer ik denk, wat er van de afvallige
e n z i e l e m o o r d e n a a r s - p r e d ik a n t e n v a n S c h o t la n d
[Nederland] worden zal! De kinderen van de heiligen, die de
gevangenschap zullen overleven, in de dagen die komen
zullen, zullen gereed zijn zulke predikanten bij een
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ontmoeting te stenigen. “Gij zult niet leven, dewijl u valsheid
gesproken hebt in de Naam des Heeren”, Zach. 13:3.
Daarom, bedenkt wat u doet, want er zullen droevige dagen
in deze landen aanbreken als nooit te voren, in u, afvallig
Schotland [Nederland], voor uw meineed en afval. Wij
hebben alle reden te vrezen, dat God Zijn wijngaard aan een
ander volk zal overdragen, aan betere landlieden, die Hem
Zijn vruchten beter zullen geven dan wij in Schotland
[Nederland] gedaan hebben.
Welaan, u die Gods volk zijt, ik weet dat u dit een harde
tijding zult vinden; maar nochtans moet ik u dit verkondigen,
dat ofschoon wij Hem getergd hebben om Zijn kandelaar
naar een ander land te verplaatsen en Hij dreigt zulks voor
een tijd te doen, nochtans, hoewel Zijn gelaat toornig is, er
echter liefde in Zijn hart is; en Hij zal tot u, o Schotland
[Nederland], wederkeren. Daar zullen in Schotland
[Nederland] roemrijke dagen beleefd worden als ooit te
voren, in weerwil van alle tegenpartijders, zowel koning,
raad en parlement, als afvallige, goddeloze boosdoeners en
geestelijken; ja, zelfs al de gebreken van Gods volk zullen
Hem niet weerhouden Zijn arme, vervolgde vrienden in
Schotland [Nederland] te bezoeken.
6. Een zesde soort dode mensen zijn degenen, die geen
heiligheid des harten bezitten. Ofschoon u een belijdenis
hebt, zijt u nochtans lichtzinnige, brooddronken belijders,
onbekommerd over de toestand dezes tijds. Ik vrees, dat de
duivel velen van u bevangen heeft, vervullende uw harten
met hartstochten en afgoden. Wel, mensen, al de predikanten
in de wereld kunnen u in deze toestand niet helpen. Christus
Zelf moet dit doen, zoals Hij deed aan Maria Magdalena.
Want de duivel is even wezenlijk in u als hij was in deze
vrouw. Maar ik vrees dat Christus velen van u verlaten heeft
en afscheid van uw harten genomen heeft, dat Hij
waarschijnlijk u niet meer zal berispen, totdat Zijn toorn op u
zal nederdalen.
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Ik weet niet, wat ik deze dag in uw midden moet doen, want
het schijnt alsof de Bijbel voor de meesten van u een gesloten
en verzegeld boek is, voor het grootste gedeelte der belijders
in deze landen en dit geslacht. U was allen in het begin
meinedig door u te schikken onder, het prelaatschap en het
beluisteren van die vervloekte hulppredikers, nadat u met de
Heere een verbond had gesloten en gezworen en uzelf
verbonden had tot het werk der reformatie. Zolang u geen
berouw toont over die zonde, evenals treurt over uw
overspel, hoererij, moord, diefstal, enz., zo zal het Evangelie u
nooit enig heil aanbrengen.
Ik gelast u dit te geloven en u zult weten, dat de Heere mij
gezonden heeft om u deze dingen aan te zeggen in dien dag,
wanneer God u voor Zijn vierschaar zal dagvaarden.
Doch wat u betreft, u lijders en verdrukten in Schotland
[Nederland], die God heeft verkoren om voor Hem een
getuigenis af te leggen, de jonge mannen en vrouwen, die om
Zijn Naam hebben geleden en die Hij naar de schavotten
heeft gevoerd, uw toestand is “... een vrouw, bekleed met de
zon; en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een
kroon van twaalf sterren”, Openb. 12:1.
De martelaars in Schotland [Nederland] hebben thans de
wereld onder hunne voeten. Indien Hij enkelen van u in deze
landstreek gelast om uit te gaan en voor Zijn zaak te lijden,
zo verloochent Hem niet. Hij heeft tot nog toe weinigen uit
Carrick en Galloway genomen; maar wij weten niet, wat Hij
doen zal.
Welaan, volk des Heeren, wacht met lijdzaamheid, en maakt
er een gewetenszaak van, hoe u handelen zult. Want ik heb u
een boodschap te verkondigen. Hij zal eerlang Zijn hand over
al de bozen uitstrekken. Ja, Hij zal eerlang hun overblijfsel in
Schotland [Nederland] afsnijden, ofschoon zij hebben gezegd
als in de woorden van onzen tekst: “Deze is de erfgenaam;
komt, laat ons hem doden, en zijn erfenis aan ons behouden.”
En indien zij onzen Heere deze dag in Schotland [Nederland]
hadden, zo zouden zij zeker aldus met Hem handelen. Maar
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ik zeg u: God zal het nageslacht van hen, die de grootste
vijanden van onzen Heere zijn, afsnijden; en hun kinderen
zullen omzwerven, bedelend om brood, en gebrek lijden en
niets hebben om hun naaktheid te bedekken. En dit zal hun
straf zijn: onze Heere zal niet alleen hen neerwerpen,
vanwege het onrecht, dat zij Hem hebben aangedaan; maar
Hij zal een teken van ongenoegen op hun nageslacht zetten,
en geslachten in de toekomst zullen hen haten.
Maar wat u aangaat, arme en verbrijzelde discipelen van
Christus, aan wie Hij genade heeft gegeven Hem in de storm
te volgen, ik zeg u, dat genade overwinning is. Bij uw eerste
bekering geeft de Heere u het ene eind van de lijn, maar Hij
bewaart het andere eind in heerlijkheid en overwinning bij
Zichzelf. Maar ten slotte wil Hij u allen in die plaats der
heerlijkheid hebben. En thans gelast ik u om u niet in te laten
met enkele van deze verbintenissen, want zij zullen u
verongelijken. Het is het merkteken van het beest. Zij die het
beest aanbidden, en het merkteken aan hun voorhoofd
ontvangen, of aan hun rechterhand, moeten hun deel hebben
in de poel, die brandt van vuur en sulfer. En thans gelast ik
u, niet te rade te gaan met predikant of belijder,
edellieden of landheren, want zij zullen u allen de
verkeerden weg raden. Het bloed van menige ziel in
Schotland [Nederland] zal op hun schouders rusten. Want in
deze dagen zijn onze vervloekte edelen en landheren, ja zelfs
veel predikanten en belijders, zo ver weggezonken en
afgevallen, dat zij voor niets zullen terugdeinzen; zij hebben
allen God verlaten. Weet wat wij lezen in 2 Tim. 3:13: “Doch
de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan.”
Terwijl deze voortgaan in hun afval van en goddeloosheid
tegen de Heere, verlaten de martelaren de schavotten
zingende, zich verblijdende en prijzende God, gaande naar de
overwinning in de heerlijkheid, een getuigenis achterlatende
tegen de goddeloze gangen van afval door hun onschuldig
bloed te vergieten en deze landen in een droeve toestand
over te laten.
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Welaan, wanneer Gods gramschap zo nabij is, zo bid ik u, ziet
toe wat u doet. Want eerlang zullen de oordelen over
Brittannië en Ierland losbarsten en zal het land gedrenkt
worden met bloed, en wij zullen samen vergaderd worden
gelijk een kudde schapen op de helling eens heuvels in een
stormachtige nacht, en de toorn Gods zal over deze landen
uitgestort worden vanwege het vreselijk onrecht, dat
Christus onder ons wordt aangedaan. En daarom wil ik u in
getrouwheid waarschuwen. Als u verloren gaat, ik verzeker
u, uw bloed zal op uw hoofden zijn! U zult tot een Akeldama,
een akker des bloeds, gemaakt worden, en dan zullen twee
stormen op een en dezelfde tijd over u losbreken:

Waarlijk, het zal vreselijk zijn dit te verduren. En nu, o
afvallige belijders van Schotland [Nederland], ziet toe, hoe ge
uw gaven gebruikt. Zorgt, dat de genade Gods u in deze
droeven dag niet ontbreekt en bedenkt, dat algemene genade
u niet kan helpen. Want het is geen geringe mate van
gramschap, die thans over ons arme Schotland [Nederland]
uitgestort wordt. Ik zeg u, mensen, u mocht u wel eens
rekenschap geven van al uw doen en laten in zulk een ure
van verzoeking en beproeving, wanneer zo veel belijders
meegesleept worden met de storm; want alleen de
Goddelijke onmiddellijke steun uit de hemel zal u in een
stormachtige wind kunnen staande houden. Een Christen die
al deze veertig jaren niet gevallen is, kan in één uur van
vurige beproeving, bezwijken en Christus verloochenen. En
dit moge ons allen doen beven en vrezen en vernederen voor
de Heere. De Heere beware u voor een plotselinge,
verrassende beproeving, waarvan er zoveel in onze dagen in
Schotland [Nederland] voorkomen!
Maar voor de armen, verbroken gelovige, die in Zijn Naam en

door Zijn kracht besluit stand te houden in de storm, heb ik
een goede tijding te boodschappen. Christus is, om zo te
spreken, evenzeer gebonden om u staande te houden, als u
verplicht zijt om voor Hem te lijden, wanneer u er toe
geroepen wordt. Al degenen, die deze één en twintig jaren
voor Christus' zaak een getuigenis hebben afgelegd, zijn
hiervan een klaar bewijs. Allen, jong en oud, zijn wonderlijk
staande gebleven tot verbazing van alle toeschouwers en
henzelf; ja, tot overtuiging van sommige der vervolgers zelf.
Zij zullen allen tegen u getuigen, die voor de waarheid zijt
teruggedeinsd of er voor zult wijken; en zij zullen een eeuwig
blijvende getuige tegen u zijn.
Ja, ik zal u zeggen, die goddeloze en onbekommerde mensen
zijt, er is geen droppel bloed der martelaren, hetwelk in
Schotland [Nederland] vergoten is in deze droeve dagen van
Sions verdrukking, vervolging en ellende, of het zal van uw
hand geëist worden. U zijt degenen, die de heiligen
vermoordt. Waarlijk, daar zijn velen van de zodanigen op dit
ogenblik in Schotland [Nederland], zowel mannen en
vrouwen, en verdorven en onbezorgde predikanten en
belijders, die God in Zijn toorn zal wegvagen, als een
goddeloze koning, boze edelen, afvallige hovelingen,
kerkdienaren en goddeloze geestelijken en al hun
huurlingen. God zal een duchtige opruiming onder hen
houden. Moge de Heere het verhaasten op Zijn eigen tijd!
Maar ik wil u boodschappen, mensen, dat des Heeren komst
tot dit land zeer vreselijk zal zijn! De Godvrezenden zullen
onder de goddelozen vallen, vanwege onze meineed en
trouweloze handelingen met Hem in Zijn verbond. Daarom,
maakt u gereed, want ik zal u op deze dag getrouw
waarschuwen.
Ik bid u, schrikt toch eens op! Deze boodschap laat ik voor u
achter, oude mensen, die aan de rand des grafs staat om een
eeuwigheid aan te doen, en niet weet, welke uw eeuwige
verblijfplaats zal zijn. O, hoe verschrikkelijk, wat zal er van u
worden, indien u sterft in een onverzoende staat met God.
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1. De toorn Gods om u af te snijden.
2. Een ontwaakte consciëntie van binnen, en een bloedig
zwaard om uw leven weg te nemen.

Gedenkt aan de reeds aangehaalde woorden, dat zonder [DE]
heiligmaking [van Christus] niemand de Heere zal zien.
Maar evenwel is het, arme, verbroken gelovigen, zoals ik
reeds eerder opmerkte, niet zulk een mate van heiligheid [in
de oefening] als die van Enoch, Abraham, Mozes, David of
enkele van deze achtenswaardige mannen, welke God van u
zoekt. Het is [DE] heiligmaking [van Christus] in beginsel [in
de oefening] en het eens worden met het verlossingsplan in
het Evangelie. En neemt u in acht, dat u uw ijver verdubbelt,
en de genade Gods niet mist in deze ure van donkerheid, die
gekomen is en nog meer zal komen over Schotland
[Nederland]! Want het is een zeer droevig en vreselijk
voorteken, dat de Heere op dit tijdpunt bijna alle lichten in
Schotland [Nederland] heeft uitgeblust.
Daarom laat ik het voor u om te gedenken aan al de
gevangenen in Schotland [Nederland] op deze dag in al de
gevangenissen van Schotland [Nederland], aangezien u dit in
de groten dag zult moeten verantwoorden, en met hen in
tijden van hun nood mee behoort te leven. En wat u betreft,
jonge mensen, ik geef u in overweging er zaak van te maken
met Hem in een verbond te komen. Mogelijk zegt u: “Wij zijn
nog jong en hebben tijds genoeg ons te bekeren.”
Maar ik zeg u, dat de Heere geen andere roede behoeft om u
te kastijden, dan om u dertig, veertig, vijftig, zestig of
zeventig jaren in deze wereld te laten leven en u dan, indien
u onbekeerd blijft, in de hel te werpen. Daarom benaarstig u
zich!
En nu, mensen, de Heere haast Zich te komen en Hij heeft u
in deze landen, en vooral u, o Schotland [Nederland],
toegeroepen met Hem één uur te waken, in Zijn lijden en
verzoekingen, maar u hebt zulks niet gedaan, om welke
reden gij, o Schotland [Nederland], het doelwit van Zijn toorn
zult worden; maar de twee andere lauwe, onverschillige
landen zullen niet ontkomen, maar zullen de droesem van de
beker Zijns toorns uitdrinken. Maar inderdaad, het bloed van
het vervolgde overblijfsel, hetwelk vergoten werd als een

getuigenis tegen de afval, spreekt het best tot u, o Schotland
[Nederland]! Een overblijfsel van deze zal ontkomen en het
zal een toonbeeld zijn van Zijn barmhartigheid, in al de
uitstortingen van Zijn toorn, die over deze landen komen
zullen, ja zelfs zal er een overblijfsel in de andere twee lauwe
landen, dat met Zijn zaak meegevoeld heeft, ontkomen; maar
ik vreze dat er weinigen zullen zijn.
En thans, mensen, geef ik u deze zaken in overweging. Deze
droevige tijding heb ik u verder mee te delen, dat ongeveer
dertig jaren geleden een hele gemeente niet zo zwaar viel
voor een getrouw predikant als thans één belijder. Ik ben
bevreesd, dat de Heere heeft gezegd: “Bidt niet voor dit volk
en voor degenen, die tot het zwaard zijn ten zwaarde en voor
de honger, ten honger.”
En God zal gewroken worden in deze afvallige landen en in
het bijzonder in u, o Schotland [Nederland]. Van de koning
tot de bedelaar zal er niemand ontkomen; en daarom, o volk
van God, gaat in uw binnenste kamers, want ik vrees, dat er
eerlang geen schuilplaats zal zijn.
Ik zal u meer zeggen, mensen! Ik ben bevreesd dat, voordat
de storm voorbij zal zijn, de dag over deze landen zal
aanbreken, wanneer een bloedig schavot voor een goede
schuilplaats zal worden gehouden; daarom gij, die Gods volk
zijt, gelooft deze dingen en neemt ze ter harte, want u zult er
zeker mee in aanraking komen.
En nu, volk des Heeren, heb ik u dit eveneens te
boodschappen; u behoorde allen rouw te dragen over het
feit, dat de vijanden van God in Schotland [Nederland] ons
nimmer verpletterd zouden hebben zoals zij gedaan hebben,
indien zij niet met ons kalf hadden geploegd. Zij hebben de
kerke Gods in Schotland [Nederland] verbroken, en ons allen
door deze zondige en afgodische “toelatingen” vernietigd.
Maar ik zeg u, dat de Heere hen, vanwege al hun sluwheid,
die zij van hun meester, de duivel, hebben geleerd om zo veel
predikanten en belijders achter hen mee te slepen als een
zondige schuilplaats, van deze aarde zal wegvagen in een
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vloed van Zijn toorn, die voor de deur staat; hij zal zoowel
vrienden als vijanden wegmaaien. Hij zal hen zo uitermate
verbreken en doen ondergaan, dat het overblijfsel van Baäl
met weerzin zal worden genoemd in Schotland [Nederland]
of in enkele van deze landen. Ik bedoel afgoderij en roomse
kramerij, die weggevaagd worden met het bloed der heiligen,
dat vergoten is en nog vergoten zal worden in Schotland
[Nederland] en deze bij het Convenant aangesloten landen,
voordat de storm voorbij is en voordat de Heere met ons
afgehandeld heeft, vooral in u, o afvallig Schotland
[Nederland]!
Maar evenwel zullen er glorieuze en heerlijke dagen, o
Schotland [Nederland], voor u aanbreken, in weerwil van
duivelen en goddeloze mensen ja zelfs ondanks de gebreken
en zonden van het afvallig geworden volk van God. Zij zullen
het niet kunnen verhinderen, wanneer de Heere zal
terugkeren. En daarom, volk van God, ik gelast u dit te
geloven, want het zal u helpen uw bezwijkende harten te
versterken in deze droeven storm, welken u moet
doorworstelen.
En tenslotte, mensen, ik weet, dat het recht noch wettig is
voor enige predikant of christen in Schotland [Nederland]
om mee te doen met anderen, om binnenshuis te prediken en
het open veld te verlaten.
Het was beter voor ons, mensen, om in het veld te gaan
met de knieën in de sneeuw, totdat wij tot op ons vel nat
waren, dan te buigen voor de koning, raad of één van
hen; want ik weet, dat de Heere nimmer het werk en de
arbeid zal zegenen van één dergenen, die hun vrijheid
van hen hebben verkregen, hetzij prediker of belijder;
maar zulke predikers en belijders zullen vervloekt
worden en hun arbeid is vervloekt en vruchteloos.
Dit is de hoofdinhoud van ons getuigenis, dat Christus is
het Hoofd van de Kerk en Koning in Sion, hetwelk de
zodanigen ontkennen. Is dit niet droevig en gevaarlijk,
om er in toe te stemmen, dat Christus' kroon rust op het

hoofd van een koning van deze wereld?
En dit is de zonde, die deze drie landen zal doen
ondergaan. Niemand van welke rang ook, van de koning
tot de bedelaar toe, zal ontkomen!
Predikanten en belijders en allen zullen door dit oordeel
getroffen worden, want allen hebben gezondigd. Het
grootste gedeelte heeft deelgenomen aan de zondige
gangen om verdrukking te vermijden; maar zij zullen
voor de Heere een oorzaak en middel zijn om een
droevig lijden over ons te brengen, en dan zullen wij
verdrukt worden met een kwade consciëntie te midden
van de stormen, die komen zullen; een storm, naar ik
vrees, die vreselijker zal zijn, dan waarvan ik spreken
kan of waaraan u op dit ogenblik kunt denken.
En daarom, in de Naam des Heeren beveel ik u deze zaken
ter harte te nemen en allen te treuren en rouw te dragen
voor de Heere vanwege de smartelijke zonden van alle
rangen, van de hoogste tot de laagste, en te trachten een
levendige indruk er van in uw harten te verkrijgen voor de
Heere. Wat mij betreft, ik acht dezulken gelukkig, die hun
ogen gesloten hebben en het kw aad niet zullen
aanschouwen, hetwelk over deze landen komen zal. De
Bijbel, het Woord Gods, kan nauwelijks zijns gelijke geven;
evenmin wordt er onder geslachten vóór of óp deze dag een
gelijk beeld van onze zonden gevonden: en daarom, mocht u
deze dingen ter harte nemen.
De Heere zegene het gesprokene aan u; want ik ben
bevreesd, dat wij er allen mee van doen zullen krijgen,
voordat de storm voorbij is, die zeker over deze landen zal
losbarsten!
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