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Getuigenis van J. C. Philpot over nederland 

overgenomen uit De Lusthof Sions - tot vertroosting, verkwikking en opwekking van al des Heeren arm en 

ellendig volk – tot ontdekking en bekeering van hen, die den breeden weg bewandelen – en tot eer en 

verheerlijking van den nooit volprezen, Eeuwigen, Eenigen en Drie-eenigen Verbondsgod, onder redactie 

van P. Los, 1862 

 

In weerwil van al het ellendige Socianisme en van het ongeloof, dat uit Frankrijk en Duitschland uw 

ongelukkig en arm land overstroomd heeft; niettegenstaande den Atheïstischen invloed van de eerste 

Fransche omwenteling, waardoor wij als eilanders, afgezonderd van het vaste land, eenigermate zijn 

bewaard gebleven; ondanks den staat der godgeleerdheid aan de hoogere en lagere scholen en universiteiten, 

kan men onmogelijk anders dan gelooven, dat een land, hetwelk zoovele martelaren voor de Spaanse 

inquisitie ten tijde der Hervorming geleverd en sedert dien tijd het levenslicht geschonken heeft aan zulke 

begenadigde en beroemde Godgeleerden, als een Herman Witsius, Hoornbeek en anderen, van God kan 

verlaten worden. 

Niets kan gezonder en regtzinniger zijn dan uwe oude Hollandsehe geloofsbelijdenis, of de artikelen der 

Synode van Dordrecht en gijlieden zijt als natie gezegend met eene der getrouwste en 

bewonderenswaardigste vertalingen van het Woord Gods uit de oorspronkelijke talen, waarmede eenige 

Protestantse natie is begunstig geworden. 

 

Tot zoo verre Ds. Philpot. Maar, zoo vragen wij (P. Los) , wanneer de nakomelingen van die vrome vaderen 

hun martelaarsbloed schande aandoen, door de belijdenis te smaden, waarvoor zij hun leven hebben 

overgegeven? Wanneer die belijdenisschriften als antichristelijk worden verworpen en zij die ze met hart en 

ziel lief hebben, belijden en beleven, voor dweepers worden uitgekreten en menschen van een bekrompen 

verstand en die godzalige godgeleerden als niet op de hoogte der tegenwoordige wetenschap. Als die 

getrouwe en bewonderenswaardige vertaling van onzen ouden lieven Bijbel oud en verouderd wordt 

genoemd en een nieuwe naar den geest dezer eeuw in de plaats gesteld? Wat dan? Zal dan de Heere dat alles 

niet zien en zoeken? Zal Hij niet komen en de kandelaar van zijne plaats nemen en die elders henen 

brengen? 

Dat vragen wij aan dat kleine getrouwe overblijfsel, dat hare kleederen niet heeft bezoedeld met allerlei 

wind van leering en zelfs den rok haat, die van het vleesch besmet is. — Wij vragen het niet aan die ijdele, 

wufte belijders, die hier wat af en daar wat toedoen, die den mond vol hebben van bekeering en zelf geen 

kennis van het leven dat uit God is. Wij vragen aan dezulken die ware Godgeleerden zijn, vindt gij nog 

opening naar boven, wanneer gij voor land en kerk in de bresse staat? Zoo ja, dan is de zaak nog niet 

hopeloos. Wij hopen daarop gezegend antwoord te zullen ontvangen. 

P. LOS, Gz. 

 

 


