R.M. Mc Cheyne

DE VROUW VAN LOT
„En zijn huisvrouw zag om van achter hem. En zij werd een zoutpilaar.”Gen. 19 : 26).

Er is in de gehele Bijbel geen geschiedenis leerrijker dan die van Lot en zijn huisgezin. Zijn
eigen geschiedenis toont duidelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. In zijn
schoonzonen is het openbaar hoe het Evangelie door de geruste, zorgeloze wereld ontvangen
wordt. Zijn vrouw is een type van diegenen die wel overtuigd zijn, zonder tot bekering te
komen; die vlieden van de toekomende toorn, en nochtans ten laatste verloren gaan. Terwijl
het aangrijpen van de dralende Lot met zijn vrouw en dochters door de engelen een type is
van het genadig geweld en de vrijmachtige goedertierenheid Gods ten opzichte van de door
Hem verlost wordende zielen.
Voor het tegenwoordige wens ik uw gedachten te bepalen bij het geval van de vrouw van
Lot, en u de volgende stelling te ontwikkelen: Vele zielen, die de aanwijzing hebben
verkregen om de toekomende toorn te ontvlieden, zien achter zich om, en gaan verloren.
I. Velen zoeken te ontvlieden, ziende de schrikbeelden van hun natuurlijk geweten. Maar
zodra deze wijken, zien zij om, en gaan verloren.
Zo was het ook met de vrouw van Lot. Zij was niet gelijk de lieden van Sodom, die slechts
leefden voor de wereld en de zonde, en geheel en al onbezorgd waren omtrent hun zielen. Zij
was ook niet gelijk haar schoonzonen; het kwam haar niet in de gedachte, dat haar man de
spot met haar dreef. Zij was in waarheid beangstigd, en werkelijk vliedende en toch was haar
angst gelijk een morgenwolk en de vroege dauw, die schielijk voorbijgaan. Toen de engelen
hen buiten de poorten van Sodom gebracht hadden, zeiden zij tot hen: „Behoudt u om uws
levens wil, ziet niet achter u om, en staat niet op deze hele vlakte; behoudt u naar het gebergte
heen, opdat gij niet omkomt.” Zolang nu deze verschrikkelijke woorden haar in de oren
klonken, vlood zij ongetwijfeld met angstige schreden voorwaarts. Het ontzettende toneel van
de laatste nacht, de duisternis, de angstige bezorgdheid van haar man, de dringende liefde van
de engelen alles spande samen om haar natuurlijk geweten te doen ontwaken en haar te doen
ontvlieden. Nu echter hoorde zij het helse rumoer en geschreeuw van de goddeloze
Sodomieten niet meer, de zon begon reeds de horizon te verlichten, de vlakte van de Jordaan
met haar vele wateren, liefelijk als een hof des Heeren, begon zich allengs aan haar oog te
vertonen. Haar schoonzoon, haar vrienden, haar huis, haar bezittingen, haar schatten dit alles
was nog in Sodom en bijgevolg was haar hart ook nog aldaar. Haar angst begon te
verminderen met de duisternis, zij besloot een enkele blik te wagen, teneinde te zien of dat
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alles werkelijk werd verdelgd, zij „zag om van achter hem, en werd een zoutpilaar.”
Zo ook is het met velen in ons midden. Velen vlieden door de verschrikkingen van het
natuurlijk geweten, maar wanneer deze wijken, zien zij achter zich, en gaan verloren.
Sommigen trekken de wereld door zonder verschrikkingen des gewetens, zonder ontwaakt te
zijn, zonder angst over hun zielen.
1ste. Sommigen zijn gelijk aan de lieden van Sodom, kopende en verkopende, bouwende en
plantende, huwende en ten huwelijk gevende; of wel zij zijn onverzadiglijk in het najagen van
de begeerlijkheden des vleses en hebben geen oren om de klanken van de toekomende toorn
te horen. Evenals de smid door het geraas van zijn eigen hamer op het aambeeld niets hoort
van hetgeen om hem heen gebeurt, zo ook horen dezen niets van de komende toorn, daar zij
gans en al vervuld zijn met het werk van hun handen.
2e. Anderen zijn gelijk aan de schoonzonen van Lot. Menigeen, die in zijn eigen zaken zeer
behendig en verstandig is, meent dat de leraars slechts schertsen. “Wij zijn in hun ogen als
jokkende.” Zij zijn zo gewoon in allerlei bedrijven bedrog te zien, dat zij zich inbeelden dat
het ook bij ons hetzelfde is. En wanneer zij een onoprecht, goddeloos leraar kunnen aantonen,
dan is hun zegepraal volkomen. Zij menen dat de leraars ernstige woorden in hun mond
nemen, evenals anderen bij een begrafenis zwarte klederen dragen om er behoorlijk uit te
zien, en omdat de omstandigheden het zo meebrengen. Zij menen dat de leraars vrees
aanjagende woorden in hun preken mengen, om daarmede zwakke mensen bang te maken, en
de menigte van zich te doen spreken. Deze mensen nu worden slechts zelden, zo het wel
gebeurt, aangegrepen door verschrikkingen van hun geweten. Zij trekken rustig de wereld
door naar de eindeloze eeuwigheid.
3e. Anderen wederom sluimeren hun gehele leven lang voort in de dienst van de wereld.
Wanneer God tot een oordeel de zuivere prediking des Woords wegneemt, en een honger
zendt naar het brood en het water des levens, blijven zij even verhard. Zij gaan voort in hun
hoogmoed en kunnen de prediking van Christus niet verdragen, zij stoppen hun oren dicht en
ijlen weg, zij haten de prediking en hebben een afschuw van dezelve. Deze zielen gaan
menigmaal hun gehele leven voort zonder de minste bekommering over haar toestand, en
weten het niet, eer zij zich in de hel bevinden, dat zij verloren zijn.
4e. Slechts weinige wereldlingen hebben een tijd van bezorgdheid over hun ziel. Een
gevaarlijke ziekte, of een beroving van goederen, of een dreigende wolk van de
voorzienigheid Gods drijft hen aan de toekomende toorn te ontvlieden. Zij worden zeer
ernstig, zij breken hun zonden af, en vermijden hun zondige metgezellen, zij maken vlijtig
gebruik van de Bijbel en beproeven te bidden, zij schijnen inderdaad uit Sodom te vlieden.
Maar zij zijn slechts voor een tijd, hun bekommering is gelijk aan een morgenwolk en een
vroeg optrekkende dauw, zij gaat schielijk voorbij. De zon van voorspoed begint te rijzen, hun
vrees begint te verminderen, zij zien achter zich heen, en zijn verloren.
Zijn er niet onder u, die op zo’n weg kunnen terugzien? U herinnert het u dan hoe deze of
gene omstandigheid de diepste ernst in u verwekte, hoe deze of gene ziekte, of de nadering
van de cholera, of deze of gene vreselijke bezoeking Gods over uw huisgezin, of het
aanstaande Avondmaal u vol angst uit Sodom deed vlieden. Welk een verschil was er toen
tussen u en de lachende, vrolijke, onbezorgde wereld! Toen dacht u niet dat de leraars waren
als jokkende. U las uw Bijbel, en knielde vaak neer om ernstig te bidden. Maar de storm dreef
voorbij, de zon kwam op, en alles om u heen verkreeg weer een lachend aanzien. Het begon u
hard te vallen al uw vrienden, uw zonden, uw wereldse genietingen te verlaten, en u meende
dat de toorn van God wellicht niet komen zou. U zag achter u heen, en heden nog bent u even
hard en onbewegelijk als een zoutpilaar. “Gedenkt aan de vrouw van Lot.” (Luk. 17:32).
Leert hieruit twee zaken:
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1ste. Dat er een groot verschil is tussen een wakkerschudding door het natuurlijk geweten
en het ontwaken door de Geest van God. Niemand is ooit tot Christus gevloden alleen door de
verschrikkingen des gewetens. Christus zelf heeft gezegd: „Niemand kan tot Mij komen,
tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke.” (Joh. 6 : 44). Bidt dus om een werk
Gods aan uw hart.
2e. Ziet hoe ver u verwijderd bent van het Koninkrijk Gods. U bent geheel verloren. Wat
wij u ook mogen zeggen, het treft u niet en roert u niet. U weent niet, u slaat niet op uw
borsten, u ontvliedt niet, al zouden wij u ook bewijzen dat de toorn van de grote God, die u
gemaakt heeft, op u rust. Nochtans verzet u geen voet om te ontvlieden. ,O, hoezeer bent u
gelijk aan een zoutpilaar, hoe waarschijnlijk is het dat u nooit zult behouden worden!
II. Velen beginnen te ontvlieden wanneer hun vrienden ontvlieden. Maar zij zien achter
zich, en zijn verloren.
Zo was het met de vrouw van Lot. Van al hetgeen bijgedragen had om deze ongelukkige
vrouw uit haar gerustheid te doen ontwaken, was, geloof ik, een van de krachtigste
hulpmiddelen geweest de bekommerdheid van haar man. Was hij niet bekommerd geweest, ik
twijfel er niet aan of zij zou even gevoelloos en zorgeloos gebleven zijn als haar buren. Maar
toen zij het ontroerd gelaat van haar geliefde heer zag, toen zij zag met hoeveel ernst en hoe
dringend hij zijn schoonzonen trachtte te overreden, kon zij niet anders dan deelnemen in zijn
bekommernis. Zij was deelgenoot geweest in al zijn beproevingen, in voor en tegenspoed, en
zij wilde hem ook nu niet verlaten. Zij was aan hem verkleefd, zij greep een slip van zijn
mantel, besloten hebbende met haar man behouden te worden, of met hem om te komen. Zo
ver kan ons de natuurlijke liefde en de natuurlijke gehechtheid brengen. Maar natuur is geen
genade, natuurlijke gehechtheid dreef haar uit Sodom, maar zij bracht haar niet binnen Zoar;
want zij zag om van achter hem, en werd een zoutpilaar.
Er is alleszins reden om te geloven dat dit ook het geval is met sommigen in deze
vergadering; zij ontvlieden wanneer hun vrienden vlieden, maar zien achter zich om, en zijn
verloren.
Niets werkt krachtiger om ontwaakte zielen uit te drijven, om de toorn te ontvlieden dan het
voorbeeld van andere ontwaakten. Zo was het ook in het geval van Ruth, die, toen zij Naomi
aankleefde, tot deze zeide: „Waar gij zult heengaan, zal ik ook heengaan.” (Ruth 1 : 16). Zo
was het ook met de dochters van Jeruzalem, toen zij zagen hoe angstig de bruid zoekende was
naar haar Liefste: „Waar is uw Liefste heengegaan, opdat wij Hem met u zoeken?” (Hooglied
6 : 1). Het is voorspeld dat het ook in de laatste dagen zo zijn zal, wanneer „tien mannen de
slip zullen grijpen van één Joodse man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij
hebben gehoord, dat God met ulieden is.” (Zach. 8 : 23). En zo was het ook ten tijde van
Johannes de Doper, toen een menigte van Farizeeën en Sadduceeën kwamen om van hem
gedoopt te worden, en Johannes tot hen zeide: „Gij adderengebroedsel, wie heeft u
aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?” (Matth. 3 : 7).
Het is een zeer aandoenlijk gezicht, wanneer deze of gene, die wij liefhebben, zich schaart
bij het volk van God. Wanneer hij zijn vanouds geliefkoosde gewoonten begint te verlaten,
niet meer lacht om allerlei goddeloze scherts, zich niet meer thuis gevoelt in kwade
gezelschappen, wanneer hij de Bijbel begint te lezen, en ijverig bidt, en met veel aandacht en
ontroering de predicatie bijwoont, werkelijk, dat is een treffend gezicht voor al zijn vrienden.
Sommigen, dat lijdt geen twijfel, worden tegen hem verbitterd; want Christus is gekomen om
de dochter te doen opstaan tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
Maar sommigen ook worden aangedreven om met hem te gaan ontvlieden. Zijn er niet onder
u, die tot ontvlieden werden bewogen, omdat deze of gene dierbare vriend vliedende was van
de toekomende toorn? Is er geen vrouw, die zich gedrongen voelde om met haar man te
ontvlieden, maar vermoeid werd, en omzag, en nu gelijk is geworden aan de vrouw van Lot?
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Is er niemand hier, die werkelijk bekommerd was geworden, ziende dat enige van zijn
vrienden bekommerd geworden waren over hun zielen? Zij weenden, en konden niets doen
dan wenen; zij gevoelden hun verloren toestand, en u gevoelde die toen met hen. Zij waren
zeer ijverig in hun zoeken, om een Zaligmaker te vinden, en u sloot u bij hen aan. En waar is
nu al uw bekommerdheid? Zij is voorbijgegaan als een morgenwolk en als een vroeg
komende dauw. U hebt achter u heen gezien, en nu bent u onbewegelijk als een zoutpilaar. U
deed zeer goed dat u met hen vluchtte, dat u hen aankleefde; had u dat niet gedaan, u zou
voorzeker zijn verhard geworden. Indien u aan zulke roerende trekkingen weerstand biedt,
waardoor zult ge u dan laten overreden? Indien u wel deed te ontvlieden, dan moest u ook nu
nog ontvlieden. Waarom moest u achter u zien? Zij zijn op weg om met goederen te worden
vervuld, en wilt u dan niet met hen gaan? Zij vlieden voor de toorn, en wilt u niet met hen
ontvlieden? „Gedenkt aan de vrouw van Lot.” Wilt u eeuwig van hen gescheiden blijven? Zo
niet, waarom hebt u hen dan laten gaan? Waarom hebt u die eerste goede beweging in uw
binnenste wederom laten varen? Ontvliedt nog, kleeft hen achter aan, en zegt: „Wij zullen met
u gaan.”
III. Sommigen worden aangegrepen door God, en tot ontvlieden gebracht, die nochtans
omzien en verloren zijn.
Zo was het met de vrouw van Lot. Niet alleen waren er natuurlijke middelen gebezigd om
haar te doen ontvlieden, maar evenzeer bovennatuurlijke middelen. Niet alleen was zij daartoe
gedrongen door de plotselinge schrik en door het voorbeeld van haar man, maar zij werd
uitgedreven door de engelen: „Maar hij vertoefde, zo grepen dan die mannen zijn hand, en de
hand van zijn vrouw, en de hand van zijn twee dochteren, om de verschoning des Heeren over
hem. En zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad.” (Gen. 19 : 16). Zij deelde in
dezelfde Goddelijke hulp als haar man, God verschoonde haar zowel als haar man. Dezelfde
machtige hand strekte zich uit om ook haar te behouden, en rukte haar daadwerkelijk als een
brandhout uit het vuur. Maar, merkt dit op, dezelfde hand zette haar niet neer binnen Zoar,
noch bracht haar in de spelonk van de berg. Genade deed iets aan haar, maar zij deed niet
alles. Zij zag om, en werd een zoutpilaar.
Zo ook is het, gelijk wij vrezen, met sommigen onder ons. Sommigen schijnen door God
gegrepen te zijn, en tot ontvlieden gebracht, die nochtans omzien, en verloren zijn. Velen zijn
er echter onder ons, van wie wij geenszins kunnen zeggen of zelfs vermoeden dat zij nog ooit
door God zijn gegrepen geworden.
1. Er zijn er velen in ons midden, die schijnen te leven in de diepste onwetendheid
aangaande hun verloren toestand, die nog roemen in hun onberispelijk leven, ook zelfs
wanneer de koude hand des doods hen reeds heeft aangegrepen. Er zijn enige arme zielendie
schijnen te sterven, zo zij menen gereed, om door de wet Gods te worden geoordeeld. Ik heb
een ingetogen leven geleid, zullen zij zeggen; ik ben een onschuldig, bedaard levend mens
geweest, en ik zou niet kunnen zien waarom de toorn van God immer over mij komen zou. O,
broeders, staat het zo met u, dan is het duidelijk dat u nog nooit door God uit uw zondeslaap
bent wakker gemaakt. De almacht Gods is alleen in staat u te doen ontwaken uit uw gerustheid en u te doen ontvlieden.
2. Er zijn velen onder ons, die leven in een dagelijkse beoefening van de zonde, die zich
niet ontzien zich in hun beroep allerlei oneerlijke dingen te veroorloven. Die zich gedurig
bastaardvloeken laten ontvallen en Gods naam ijdel gebruiken, die wandelen in de weg van de
goddelozen. O, broeders, indien het bij u zo is, dan is het duidelijk, dat de hand Gods u nog
nooit heeft wakker geschud. Wanneer een mens bekommerd is geworden over zijn ziel, doet
hij ook afstand van zijn openlijke zonden.
3. Er zijn velen onder ons, die zeer nalatig zijn in het gebruik van de middelen van de
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genade, die zelden in hun Bijbel lezen, dan op de sabbat, en dikwijls alleen op die dag. Die
niet regelmatig en gedurig zonder vuur bidden, die zich weinig bekommeren om het huis
Gods, en zeer tevreden zijn met zichzelf, wanneer zij één keer ‘s zondags daar geweest zijn,
die er geen gewetenszaak van maken of zij vroeg genoeg opstaan om de
morgengodsdienstoefening te kunnen bijwonen, die de ellendigste verontschul-digingen
durven aanvoeren om thuis te blijven. Die de sabbat gebroken om rond te slenteren, die die
dag toewijden aan de onheiligste bezoeken, of aan het wandelen door de velden, die zo de dag
des Heeren verlagen tot de meest onheilige dag van de week. Lieve zielen, is dat zo bij u, dan
is het duidelijk, dat u nog nooit door God bent geroepen geworden. Dan bent u even dood en
nooit ontwaakt zoals de stenen waarop u loopt. Dan leeft u in het midden van Sodom, en de
toorn van God blijft op u.
Er zijn er echter ook onder ons, van wie wij geloven, dat zij door God zijn gegrepen en tot
ontvlieden gebracht. Er zijn sommigen, die de duidelijkste blijken geven dat God zelf hen
vliedende heeft gemaakt uit Sodom. Die bewijzen zijn:
1ste. Zij hebben een diep gevoel van hun verloren staat; zij hebben de blijvende overtuiging
dat de verleden tijd huns levens doorgebracht is onder de toorn van de grote God die hen heeft
geschapen. Hun bekommering vergezelt hen waar zij gaan, en de nood, waarin zij zich
bevinden, staat zelfs op hun aangezichten te lezen. Is dit uw toestand? Dan heeft God zelf u in
waarheid doen ontwaken.
2e. Zij durven niet tot hun openlijke zonde weer te keren; zij laten hun kleine
oneerlijkheden, hun vloeken, hun kwaadspreken, geheel en plotseling varen. Zij onttrekken
zich aan hun boze metgezellen en hun schuldige omgang. Zij gevoelen dat de dood in die pot
is, en zij durven niet langer daaruit te eten of te drinken. Is dit uw geval? Dan is er reden om
te geloven dat God u heeft doen ontwaken.
3e. Zij maken zeer ijverig gebruik van de middelen van de genade. Zij onderzoeken de
Schriften nacht en dag, zij bidden vuriglijk, zij zijn onvermoeid in het bewaren van de
Goddelijke instellingen, zij laten zich door niets weerhouden om op te gaan naar het huis
Gods, zij zoeken de Zaligmaker met alle inspanning als een verborgen schat. Zij houden hun
oren geopend evenals de misdadiger, die wachtende is op pardon. Is dit uw geval? Dan is het
zeer waarschijnlijk dat God uw ziel genadig is geweest, dat God u heeft doen vlieden uit
Sodom, opdat u niet zou omkomen.
In de tekst echter zie ik dat velen, die zo in waarheid ontwaakt zijn, omzien en verloren
zijn. „Gedenkt aan de vrouw van Lot.” Zij was geheel en al uit Sodom gebracht, en nog zag
zij om, en werd een zoutpilaar. Zij was ontwaakt, maar geenszins behouden. Er is grote reden
om te vrezen, dat dit ook het geval is met sommigen in ons midden.
1ste. Sommige ontwaakte zielen beginnen te wanhopen of zij Christus wel immer vinden
zullen. Zij beginnen God te berispen, omdat Hij hen niet spoediger in de blijdschap heeft
gebracht, en zo geven zij de strijd, om in te gaan door de enge poort, op; zij zien achter zich
om, en zijn verloren.
2e. Sommige ontwaakte zielen beginnen te menen dat zij alreeds behouden zijn. Zij hebben
verscheiden uitwendige zonden afgelegd, en bidden met veel aandrang. Hun vrienden merken
de verandering op die er met hen heeft plaats gegrepen, en nu geloven zij dat zij wel zeker
behouden zijn, dat zij niet verder behoeven te vlieden; zij zien achter zich om, en worden een
zoutpilaar.
3e. Sommige ontwaakte zielen worden verdrietig over de moeilijkheden, die er aan het
zoeken van Christus verbonden zijn. Zij herinneren zich hun vorige rust en hun vermaken,
hun metgezellen, hun wandelingen, hun vrolijke kringen; zo zien zij om achter zich, en
vergaan.
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Nog een woord voor ontwaakte zielen. Wellicht zijn sommigen van u juist nu onder de
wakker schuddende hand Gods. U bent in uw ziel overtuigd van uw verloren toestand, u hebt
uw uiterlijke zonden afgelegd en maakt ijverig gebruik van ieder middel van de genade; er is
alleszins reden om te geloven dat God u genadig is geweest, en uw hand heeft aangegrepen.
„Gedenkt aan de vrouw van Lot”
Leert van haar:
1ste. Dat u nog niet behouden bent. De vrouw van Lot vlood uit Sodom, geleid door de
hand van de engel, en nochtans was zij verloren. Een ontwaakte ziel is nog geenszins een
behouden ziel. U bent niet behouden zolang God u niet in Christus heeft gebracht. Het is nog
niet genoeg dat u vliedt, u moet vlieden totdat u in Christus bent. O, legt u toch niet neer en
sluimert niet in. O, ziet toch niet om achter u. „Gedenkt aan de vrouw van Lot.”
2e. Dat God in genen dele verplicht is u in Christus te brengen. God heeft slechts één
verbond gemaakt, namelijk met Christus en allen die in Christus zijn. Maar Hij heeft zichzelf
geenszins gebonden aan degenen die buiten Christus zijn. Hij zou u nooit tot Christus kunnen
brengen, en nochtans een rechtvaardig God zijn. Eist het dus niet van God, alsof Hij verplicht
is u te behouden, maar werpt u als verlorenen en hulpelozen aan de voeten van de
vrijmachtige God.
Een paar woorden nog voor diegenen welke zijn begonnen om te zien. Er is grond om te
denken dat enigen, die eens wakende gemaakt waren, door God zijn begonnen met om te
zien.
1ste. Enigen beginnen het gevoel van hun ellendige en verloren staat te verliezen. Enigen
zien hun staat reeds geheel anders is dan zij vroeger deden.
2e. Sommigen van u zijn teruggekeerd tot vorige zonden, tot vorige gewoonten, vooral tot
de omgang met de goddelozen. Sommigen ook, vrees ik, trachten de spot te drijven met hun
vroegere vrees.
3e. Sommigen van u zijn teruggekeerd tot meerdere verwaarlozing van de Bijbel, van het
gebed, van de instellingen Gods. Bij het laatste Avondmaal waren er velen zeer begerig om
van Christus te horen spreken; waar zijn ze nu? Er is reden om te vrezen, dat zeer veel van
die belangstelling is voorbijgegaan, dat velen hun bekommerdheid hebben verloren, dat
enigen achter zich heen zien.
En nu „gedenkt aan de vrouw van Lot.”
1ste. Het zal u niet behouden, dat u eens bekommerd was ook niet, dat u bekommerd was
gemaakt door God. Zo was het met de vrouw van Lot, en toch was zij verloren.
2e. Indien u inderdaad omziet, is het waarschijnlijk dat u nooit opnieuw zult ontwaken.
Aanschouwt dat gedenkteken van de wrekende hand Gods in de vlakte van de Jordaan,
spreekt tot haar, zij hoort u niet; roept luide, zij ziet u niet aan; dringt haar te vlieden van de
toekomende toorn, zij verroert zich niet zij is dood. Zo zal het ook met u zijn. Zo u inderdaad
terugkeert, mogen wij spreken, maar u zult niet horen. Wij mogen schreeuwen, maar u zult er
niet op letten; wij mogen u dringen om wederom te vlieden, maar u zult u niet verroeren. „Zo
iemand zich achterwaarts keert, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen.” „Niemand, die zijn
hand aan de ploeg slaat, en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods.”
(Luk. 9 : 62).

St. Pieterskerk, 1837.
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