
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.be/books?id=q39bAAAAcAAJ&hl=nl
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DICHTREGELEN

OP AANLEIDING VAN DE VERMELDING IN DE

COURANTEN, WEGENS BENEN BRIEF

VAN

2. H. , DEN PAUS,‚ 'ÍE ROME,

AAN

Z. M. , ONZEN KONING;

130011

J. Decker Zímmern_mn ,

Predikant bij ds Evang. Luthersche

Gemeente te Utrecht.

Nu blĳven geloqf, hoop, liefde ‚ deze

drie, maar de liefde í.r de groot‚vte

onder deze.

 

PAULUS.

'TE UTRECHT.

anmwxw nu u: BEKOMEN 111 N- uw 1mn MONDE ,

1830'
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’AAN DEN LEZEB.

De aanleiding tot deze weinige die/ztregelen is

eenvoudig het door mĳ gelezene, in de Amsterdam—

sehe courant van ll. maandag, volgens welke Z. M.

dezer dagen een schrĳven van den Paus zou ontvan

gen hebben, waaruit de vredelievende geveelen3 van

dien Eerwaarden Kerkvader ten duidelĳkste uit‘

blonken.

zou hĳ voor strafwaardig vergrijp houden.

Het gedrag en de bewegingen in Belgie

Zĳne

bevelen waren allen in dien geest gestemd en ver‘

manende tot orde en gehoorzaamheid.

‘Ykî‘ĳ—ì



|l‚_&‚„„ ‚ ‘._‘_.: ‚ _ ‚’N‚‚— ’. ... .-....—‚-.M‘

N

Het is mijne schuld niet, dat deze regelen, dit

lezende, aan mijn hart ontvloeid zijn; en lw/n

derzelver openbaarmaking zal, vertrodw ile , nie

mand zich ergeren. Indien ik er, naar de stem

ming van mijn hart, iets goeds mede help stichten,

zal mijn eenige en geheele ‘weneeh bereikt zijn.

UTRECHT, 20 Oct. 1830.



*W*“i“““ * ”'"""‘ .‘"“‘ "- -‘ ‘ “"“"et_

U klopt mijn dankbaar hart een zegenbede toe,

Eerwaarde Vader, wien uwe oude kerkgemeente

Àls Opperherder eert! en 't jubelt, blij te moê:

» Uw christlijk woord ver-dooft al ’t vorstelijk gesteente.”

Uw christlijk woord van troon, aan onzen Vorst gerigt, —

Aan onzen Vorst, gegriefd, gehoond, verteerd van smarte, —

Ann Vader WILLEN, wien ge een schittrende eerzuíl sticht, —

Dat christlijk Woord vereert uW' rang - nog _meer uw harte.

Dat woord is christentaal, eens christenvaders waard,

Die zijne kindre‘n in de waarheid zoekt te leiden:

Leefde een Jonmls (tolk der liefde!) nog op aard,

’sApostele gulden mond zou uwen roem verbreiden.

Gij troost — 0 waardig werk eens bisschops, die zijn' staf

Gebruikt ten steun van die zelfs in 't geloof verschillen!

Hij nadert stolp en troon. Wat 's hemels zegen gaf,

Besteedt hij, Zelfs waar hij ’t kon vreezen te verspillen.

Meer nog -— gij leert! —- Wat leert gij, op ’t apostelspoor , —"

Op ’t spoor des Heilands zelv’, door ons met u gehuldigd ? —

» Gehoorzaamheid en orde,” en ’t Inistrend hemelkoor

Vermeldde uw’ lof, dien stond, en was u dit verschuldigd.
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Gehoorzaamheid en orde is uwe leu2e en leer,

Gehoorzaamheid aan wet, en orde, en nardsche mogten;

Gij keurt de muitzucht af, en cmusrvs eeuw keert weêr,

Die, in ’t bestaand gezag, Gods hoog bestel leerde achten (‘1

Toen, in de gouden tijd der ehristenkerk, heel de aard

Nog onder ’t smaadlijk juk van Heidenvorsten bukte,

'Was 't christenvolk door onderdanigheid vermaard,

En ’t won het hart van elk, 'wie ’t eerst het meest Verdrukte.

Zóó, Opperbisschop van uw kudde! volgt gij‘ ’t pad,

Door de oudste herders aan de christenschaar geteekend ;

Zóó sticht gij vrede op aard, en, als de dierste schat,

Wordt de evungelietanl, bij elk geloof, gerekend.

'Wat toch verdeelt niet reeds die allen broeders zijn!

De Godsdienst moet hen niet verdeelen , maar verëenen;

Zij stelp’ de wonden , -— stort heur’ balsem in de pijn,

Die ons Verscheurt, —- en doe niet meer, maar min, ons Weencni

Wanneer de Godsdienst óók den toorts der tweedragt zwaait,

En veete preekt, en 't zwaard, het wraakzwaurd , aan helpt gorden,

Wie draagt dan 't leed? . . . Maar, troost ze alwie ‘in tranen zaait,

En aàrnt slechts vrede, één kudde en herder moet het worden ('I')s

Heil u dan , Kerkvoogd! die, aan pligt en roeping trouw,

Uw kerkelingen leert wet, orde en vreê betrachten:

Of mijn geloof u, in zijn eigen licht, beschouw’ ‚

Gij moogt, op uw bedrijf, gevvis Gods zegen wachten.

(*) Rem. XIII: 1. enz. (j) Joann. X: 16.
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God; -‘ en van Hem, van Wim ge u stedehouder noemt,

Dat gij wis zijt en hlijlt‚ in dit uw vredestichten.

Zóó breng ik u mijn hulde , eerbiedig, onverbloemd : 0

En moge één geest van‘vreê heel ’t christenvolk verlichten!

Neen, Broeders! geen Verschil, daar wij toch Broeders zijn (*)‚

In één geloof, e'dn’ Heer, één’ doop, één God en Vader (*).

Eén oordeelt allen eens - l‘líj droeg de kruisespijn

Voor u , voor mij , voor-elk, wie hem gelooft (1-) , te gader!

Wie Wordt door hem gekroond? — Niet, die hem ’t meest: » heer! heer (+)l"

Bij deze of gene leus, volijvrig, heeft geheeten: —

Maar die zich, naar zijn beeld en goddelĳke leer,

Meest (zegt hij zelf) heeft van den liefdepligt gekweten (â)!

(") Gen. XIII: 8. (,) Efez. IV: 5, 6- (l) JoanĲ. 111: 16 om.

U) Matth. VII: 21. (S) Matth. XXV: 3! enz.
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