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 doeleinden We 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 uit Stuur 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 hoeveelheden 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 staan Het “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 wet Wat 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 via http://books.google.com
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+EEAernºullea by tegenſtellingen heej wel
ſeggen, het is den grootſten Arbeid wel Werkſaam
te weſen : Want onſe geeſt een Werkſaam We

:ſen zynde, kan noit Ledig begrepen werden, de
wijle onſe geeſt altoos omtrent het eene , of on
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#ent het ander voorwerp verkeerd: Het zy #

#

ſig zelven, of buiten ſig zelfs. Het is ook geheel
onmogelijk onſe geeſt te begrijpen zonder eenige
Werkſaamheid, even gelijk het onmogelijk is een

Lichaam te begrijpen ſonder uytgebreidheid , de
a

-

wijl het eenvoudig denkbeeld van geeſt, en Lig
haam ons dat beyde aanwijſt, als het eerſte zynde
dat ons daar van voorkomt. En alhoewel wy door
de zonde geheel verſwakt zijn, om van de We
ſendlijkheid en de Weſendheid der dingen even
matige denkbeelden te vormen, dat ontrent het
eeſtelijk nog meer openbaar is... 1 Cor. 2 : 14.
et is en blijft even wel onſe pligt , ons zelven
2.

6:11
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en alle andere dingen te wegen.

Schoon alle'

Werk naar den Werkcr is, en geen dingen boven
hun vermogen Werken konnen, evenwel kan men
dat Erf-gebrek door het Licht van de Reden, en

byſonder door het Licht des geeſtes veel verbete
ren: Om dat groot verlies dat ons de zonde heeft
toegebragt, door de genade Gods wederom, ee
nigſints, te herſtellen, om onſe eerſte volmaakt
heid weder op te helderen. Want we Die wel agt

geeft op de ingedrukte Kenſaden, die in ſijn geeſt
zyn overgebleven, die zal daar uyt ligt begrijpen
konnen, dat hy niet is, maar dat hy alleen word,
dat hy van een ander is, en dat hy dien tot eere en
Tof moet weſen , als zijnde een Weſen dat is, en
dat als Heere der Heyrſcharen ons alleen tot zyn
dienſt en liefde verpligten kan. Ten 2 Die ook
wel agt geeft op Gods denkbeeld, zal daar uit licht
bevroeden konnen, dat God is, en dat hy Geeſt
is, dat hy Onveranderlijk , Wijs, Heylig en Za

lig is, en dat onſe Zaligheid in ſyne Zalige ge
meenſchap gelegen is, en by tegenſtellinge, dat
voor een groot deel, onſc Rampſaligheid beſtaat
in onſe ongelijkheid met ſyn denkbeeld : Zeker
deſe gedagte van dat God is, komt zoo wel een
voudig uit onſe geeſt op, als het denkbeeld van

eenig ander Weſen , ja meer, om dat dit denk
beeld van God meer zakelijkheid en een zeker be
ſtaan inſluit, waar uit volgt, dat het een verkrag

ringe is van het Reden Licht, van onſe Kenſaden,
en van Gods denkbeeld, Gods eeuwig en geeſtelijk
beſtaan te loochenen, want is God niet, zoo zyn

wy niet, om dat wy van ons zelven niet zyn, nog
konnen zijn, en zijn wy? zoo is God, of dat eer

ſte Weſen, dat zonder voor beſtaane ſtoffe, door
zyn vrye Wille alle Weſens buiten hem geſteld
heeft. Al de geſchape dingen roepen ons toe, dat
zy door een voorbeſtaande Weſen in weſen geko

rmen zyn. De Egyptenaars vergeleken alle Waar
-

heid
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heid by een vierkante Steen die altoos vaſt ſtaat,
en alle andere dingen vergeleken ſy by ronde Bol
lcn, die altoos voordrolicn en geen vaſtigheid heb
ben : Scker dit moct men van deſe Waarheden
byſonder zeggen, die hoe zy door de dertele Ver

ſtanden gerold en geſold werden, egter altoos op
vaſte gronden ſtaan, als vierkante en wel gegron
de Steenen Gods.

Maar de Dwalingen zyn als

een gevalle Sneeuw, die wel ſagt vald, maar
zeer diep indringt, waar in de Dwaiende, als ron
de Bollen ſonder vaſtigheid, daar in verdrinken,

en met hun ongegronde Beſpiegelingen vergaan.
Ten à Die zijn geeſt wend tot de geſtelde
Weſens, zoo de denkende als de uitgebreide , en

daar op let. 1. Afgetrokken, dic zal beſt, met
hulp van het boven geſegde, Oordeelen konnen,
van hun onderſcheide Natuure , Wyſc, Stand en
Vermogen. Die op deſe dingen let na de opſigten

die de dingen hebben tot elkander, en die zy heb
ben met opſigt tot ons, van de enkele tot de ſaam
geſtelde voortgaande, die zal, na een klare bevat

tinge , ook van deſe opſigtelijke Beſpiegelingen
konnen Oordeelen: Dog deſe optigtelijke Beſchou

winge zegt ons meer wat deſe dingen zijn in hun
opſigtelijkheid, als wat 7y eigentlijk afgetrokken

moeten geoordeeld werden te weſen. De Voor
werpen van onſe geeſt zyn geeſt en Lichaam, daar
is geen derde. De Lichamentlijke, of de uitgebrei

de Weſens doen ons op vijf wyſen aan, dat wy
met regt noemen de vijf Lijdingen der Zielen ,
welkers aandoeningen wy door de Reden, en door de

afgetrokken Beſpiegelingen moeten verbeteren, de
wijl onſe Sinnen ons daar geen goed , nog waar

Rapport van over bringen. De geeſtelijke dingen
vereiſſchen meer Aandagt en Voor-raad in onſc
geeſt, om de geeſtelijke Weſens afgetrokken door
geeſtelijke Beſpiegelingen te naderen, als werken
de Weſens, die van God, die een Geeſt is, ge
*3
ſteld
-

-
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ſteld zyn , om God en al het geeſtelijke eerbiedig
te onderſoeken, om daar door te komen tot ken
niſſe van God en zyn geſtelde Geeſten, ten einde
wy in ſtaat weſen mogten, om God niets toe te ken

nen dat tegen ſyn ingedrukt denkbeeld ſtrijd: En
om goed onderſcheid te lecren maken , tuſſchen

Lichaam en geeſt, en tuſſchen God en de geſcha
pe Geeſten, zonder welke kenniſſe wy van God

en de geſchape Geeſten niet regt Oordeelen kon
IlCI).

Ten n Maar die zyn geeſt, nevens al dit, te
werk brengt, aan Gods Woord, aan de Waarhe
den des geloofs, door den Gecſt Gods daartoe be

vrogt zynde, en die wel agt geeft op al het geo
penbaarde, zeker deſe hebben het beſte. Voorwerp
voor hun geeſt verkoren : Dcſe Beſpiegelingen
voeren de geeſt op, deſe voeden de Zielcten leven,
deſe bringen ons tot God , deſe doen ons Gods
inwerkende genade ondervinden, hier door wcr
den wy nieuwe Schepſelen, en in de liefde Gods
herſteld, door het geloovc in onſen Hecre Chri
ſtus, die ons met God verſoend heeft. Ja deſe

konnen God alleen tocſingen als Pſal. 73: 25. en
als Pſal. 1o4 - 34. en Pſal. 139 : 17, 18.

De

Wijsheid is wel een ſchoone Rachel, maar geen
vrugtbare Lea. Dit zijn ſaken die boven de Reden
inkomen, en die alle Wetenſchappen overwegen.

Epheſ. 1 : 9, en Ephcſ. 3 ; 3. Van deſe Wijsheid
kan men alleen ſeggen als Pſal. 19: 8
II.
en Pſal. 1 19: 96. en Hoſ: 1o: 14, en Jac. 3: 17.
En ſchoon alle Waarheid even Waar is, die
daarom moet bemind werden, dit is evenwel de

Beſte, de Noodſakelijkſte en de Profijtelijkſte,
daarom genaamd een Pylare 1 Tim. 3: 15. Een

Betoog Hebr. 1 1 : 1. Dog dewijle de Menſchen
van aard en neiginge verſchillen, zoo moet vol

gen , dat zy niet cen en deſelve Voorwerpen tot

bun Beſpiegelingen verkieſen, als mede, dat zy
-
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niet op een Wijſe ontrent deſe Voorwerpen ver
keeren. In de Natuure zijn voornamentlijk dry
derhande Bewegingen, eenc in 't ronde , ecne
ſchuyns op en neer, en cenc lijn-regts op en neer,
zoo is het even met de Mcnſchen hier gelegen,
vcel hebben een Beweginge in 't ronde als blinde

Simſons, loopen in de Ros-molens van deſe Aar

Y
-

de. Andere bewegen hen ſchuyns op en neer, die
wat na de Weereld en wat na God omloopen,
even of het een Deugd ware God en de Wcereld
zamen te voegen. Weinige bewegen hen regt op
en neer, ziende op God en hun zclven, om in de
liefde Gods herſteld te werden, en om regte Pa
den te maken voor hunne Voeten, om als regt
herſchapene God te zoeken. Waarlijk die Men
ſchen die niets poogen als hun zinnen te voldoen,
die hooren en zien en voclen liever wat , dan dat

zy door ingeſpanne Meditatien, of door afgetrok
ken Beſpiegelingen hun geeſt zouden te werk brin
gen, aan zaken die God en de Zaligheid betreffen:

Waar door zy God en de Zaligheid bekomen zou
den.

Slimmer doen die Menſchen die door Wel

luſt, door Geld-ſugt en door Staat ſugt hun geeſt
gevangen laten voeren door al dat hun boos her
te opgeeft, zeker dit ſtrijd niet alleen tegen het

Woord Gods, maar ook tegen het Licht der Re
den, en tegen alle Menſchelijkheid, en al het

opſigt, dat zy als Redelijke Weſens, op God
hebben.

Men moet de Weereld diep inſien om

daar verre van af te vlien. Socrates pleegde te
• -

zeggen, men moet zig niet uitwendig maar in
wendig vercieren. Andere hebben goed en ſtaat
veragt en niet begeerd. Dat inwendige Cieraad

ontbreekt zeer Pſal. 45 : 15. Men mag onſe zon
dige Eeuwe wel drymaal toe-roepen als 1 Joh. 2:
15-17. Want vele roepen dat zy Knegten des
Heeren zijn, maar zy kennen hunnen Heer niet,
-

en veel min hebben zy liefde tot hem. De Wijs
* 4
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heid en de Godſaligheid zyn de twee Vleugels
daar de Heilige , als Duuven Gods , mede ten
Hemel vliegen, en deſe moeten ſamen gaan ,
want Verſtand ſonder genade is Waan-wijsheid,
En Godzaligheid zonder Wijsheid is blinde De
votie : Dit zijn beide Vrugten van een Gce:t ,

en zijn ſamen inwoonders van ware begenadige.
Al het Aardſche is Ydelheid, die een eerlijk
Menſche is heeft eere genoeg, die vergenoegt is
heeft geen geld gebrek , die ſyn ſelfs Heer en
Knegt is, is van groote Staat, en die vergenoegt
leeft is boven alle : Het genoegen volmaakt veel

dingen, maar die God vreeſt en zijn liefde ſoekt
en beſit, die heeft het alles.

Andere Mienſchen zijn werkſaam ontrent de
Natuurlijke God-geleerdheid, om Gods Wijs

heid, Magt en goedheid, door het Reden Licht
na te ſpooren, om door deſe weg hun Redelijk
opſigt die zy op God hebben, meer als de voor
aande , te voldoen :

Zeker zonder de ware

enniſſe Gods werd er niet regt gekend , God
is de eerſte en de zekerſte Waarheid, in wien

onſe eerſte en laatſte Wetenſchap eindigt. Hier
toe heeft God alles geſchapen, op dat wy door
al de ſienelijke dingen tot den onſiendelijken ſou

den werden opgeleid. Rom. 1 : 19. Pſal. 19: 2: 2.
Alle Menſchen zyn ook tot Reden geſchikt, God

heeft ons ook geen andere mogentheid gegeven
als de Reden , om het ware van het vaiſche te

konnen onderſcheiden. Zeker deſe Wetenſchap
is uytnemender als veele andere, en in hem zel
ven heerlijk en ons zeer profijtelijk, en daarom

weerdig geſogt te we den

Want N God beſit

deſe als Oorſake aller dingen, God kcnd die niet

om dat zy zijn , maar om dat hy die kend zyn
ie. Het gene God tot eere is kan ons tot geen
oneere weſen.

Ten 2 Deſe Kenniſſe is ook een

gave van den Gceſt, die de meeſte Menſchen
OIlt
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ontbeeren, en die ons evenwel als redelijke we

ſens zeer wel voegd. Ten 2 Deſe Wetenſchap
volmaakt onſe geeſt, en hier door werd onſe
geeſt gemeubeleerd met een redelijken Huis

raad, ja hoe wy redelijker zyn hoe wy ook groo
ter Menſchen zyn.

T De dingen roepen ons

zelfs om haar te beſpiegelen, als Toneelen zijn
de van Gods grootheid. Pſal. 19 : 2.

Ten n

Hier door herſtellen wy , ten minſten voor een
groot deel, de groote ſchade die wy door de
Schip breuke van de twee eerſte Menſchen gele
den hebben.

Zeker onſe eerſte Ouders bezaten

deſe in een hooge mate. Platoſeide, het is alle
Mans Werk niet aan de dingen hun namen te

geven, dit voegd alleen die hun onderſcheide
Natuure kennen, en dit dede Adam.

) God

heeft in de dingen groote Wijsheid gelegt, niet
om ſijnent Wille maar om onſent Wille : Ter
bewijs dat hy is, en dat hy is den Heere der Heyr
ſcharen, God is in de kleine dingen groot en
in de groote dingen Wonderlijk.

Ten n De

Kenniſſe der dingen geeft ons ook groot Licht
om veel plaatſen in het Woord beter te verſtaan,
dewijle God de heele Natuure gebruikt om ons

daar door de geeſtelijke dingen te leeren. Ten a
God zal ook in het Zalig Leven deſe Wijsheid
ſeer volmaken, dewijl het Heel-al blijft, zoo
moet er een reden weſen, de reden is ook bui

ten twijfel om dat de Zalige , uit aanmerkinge
van Gods grootheid hem roemen ſouden,het tegen
geſtelde is ongerijmd, nu dit geſchied hier niet,
derhalven hier na, of anders bleven de Zalige

eeuwig verſteken van de Kenniſſe der dingen,
en van Gods grootheid die de dingen ons ver
toonen , dog dit is zeer ongerijmd, derhalven,
VVaar uit dan volgd dat het dwaasheid is deſe we

tenſchap tegen te loopen. De natuurlijke en de
Schriftuurlijke Wijsheid hebben een einde, en
* 5
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zijn Zoonen van een Vader , en beide ons zeer
nut en tot Gods eere.

Egter moet men deſe wetenſchap, en de re
den die door de zonde zeer verduiſterd is, niet

te veel op den Throon ſtellen, deſe wetenſchap
is goed, de Reden is een goede Knegt maar een
kwade Meeſter, inſonderheid als deſe in de

geeſtelijke dingen den Scepter voeren wilt: Ja
de Reden ſelfs , wel begrepen zijnde , zal ons
leeren dat wy de eerſte Reden moeten onder

worpen weſen, waar uit dan volgt, dat het zelfs
naar de Reden is, dat wy ſchuldig zijn al dat te
gelooven, al wat ons od in zijn woord open
baard, dat boven het vermogen der Reden is:
Even daarom om dat ons van God, die boven

de Reden is, geopenbaard werd, te weten als
wy door de Reden klaar begrijpen dat God ons
dat in zijn woord geopenbaard heeft: VVant
God, die ons in V ijsheid oneintig overtreft,
kan ons zeer veel dingen openbaren die onſe
ſwakke Reden niet kan evenaren, anders waren
wy God gelijk, ja meer, want dat begrip, voor
zoo veel als het begrijpt, is meer als dat begre

pen werd. VVy zijn wel Spiegels, maar Spiegels
vol Vlekken, want al dat wy regts ontfangen
vertoonen wy ſlingts. VVy zyn, ten opſigt van
ons Verſtand , Duiſter 1 Cor. 2: 14. ten opſigt
van onſe wille Verkeerd. Rom. 8: 7, ten op

ſigt van ons geloove Blind en zonder Vrugten.
Joh. 14: 17, 18. Daarom konnen wy God niet
behagen Heb. 1 1 : 6 Geen wonder, wy zijn doo
de Epheſ. 5: 14 De Reden is door de zonde
ſwak en dwalende, zonder den Geeſt Gods loopt
zy in 't wilde. Maar wat is de Reden ? Zeker
dit werd van vele zeer verwerd begrepen, wy

verſtaan by de Reden

is Ten opſigt der Voor

werpen de zaaklijkheid der denkbeelden die wy

in onſe geeſt vinden, zoo de ingeſchapene als de
-
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aangekweekte. Ten 2 Ten opſigt van het On
derwerp, verſtaan wy by de Reden, de heblijk
heid, of het vermogen van onſe geeſt om de we
ſendheid der weſentlijke dingen in te zien: Om

over deſelve, na een waaragtige beſpiegelinge,
en na een onderſcheidene bevattinge van de Na
tuure der dingen, te konnen Oordeelen, om te
loochenen, of om te beveſtigen. I en 2. De da

delijke werkſaamheid van onſe Geeſt ontrent de
denkbeelden , dat is Redeneeren : welke Rede
neringen geſchieden, eerſt na binnen by ons ſel
ven, door Meditatien en door ingetogene Be
ſpiegelingen, waar door wy afgetrokken in ons
zelven alles wikken en wegen. Ten tweeden ,
na buiten , als wy door de bewoordinge het in

wendige geredeneerde van onſe geeſt, door de
bewoordinge overdrukken, in de geeſt van an
dere, dit is Reden, dit is Redeneeren, dit is het

Redelijke van onſe geeſt. Zoo dan, geſonde
Reden dat zyn ware en klare Reden, als ſy met
de Natuure van de zake, waar van geredeneerd
werd, over een komen, dat voor den Val meer

plaatſe had als nu na den Wal : Nogtans kan men

door het overgeblevene en door het opgehelder
de Reden Licht, wel meer als eens van zaken en
Perſoonen regt Oordeelen, inzonderheid van die,
zaken die de bewolkte Reden, door een aanhou

dende neerſtigheid, poogt op te helderen. Anders
kan ons noit gevergt worden ergens over te Oor
deelen, tegen 1 Cor. 11 : 13, 14 en 1 Cor. 1o:

14. Ja, gelijk de Reden de genade van nooden
heeft, om de Reden en het geredeneerde te ver
geeſtelijken, en om ons gemoed dat toe te paſ
ſen: Even zoo heeft ook de genade de Reden
van nooden, om de zaken des geloofs wel te
verſtaan, want, eerſt zonder de Reden iſſer voor
onſe Redelijke geeſt geen werk. VVaarlijk de

verklaarde Reden en de ware genade geven ons
tWCC
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twee oogen, om God tweemaal te zien : Eens

in de natuure, en eens in de genade. Ten twee
den. Verdorve Reden zyn geen Reden, want
het Woord Verdorven , en het Woord Reden

dat zyn dingen die elkander uitſluiten, zoo dan,
Verdorvene Reden zyn een beroovinge van de
Reden : Deſe geven ons te kennen, ten opſigt
van ons verſtand, de onmagt van onſe geeſt om
de natuure der dingen te konnen evenaren: Ten

opſigt van onſe wille toond het de verkeerde be
wegingen die uit ons herte blindeling te Poſte
loopen, tot de onbekende zaken , dat in het

eeſtelyke alder meeſt geſien werd. Deſe ontrede
eden noemd den Geeſt, gedagten des Vleeſch.
Rom. 8: 7. Vuile Reden. Epheſ, 4 : 2, Hoeg
ten 2 Cor. 1o : 5. Ydele woorden. Matth. 12 :

36 En Menſchelyke wysheid. 1 Cor 2: 13. En
zoo verder Ten derden, Heilige Reden is even

het tegen geſtelde van de Verdorve Reden , dat
uit de tegen ſtellinge volgd Schoon de Heili
ge Reden met veel duiſterheid doorvlogten is, het
is hier alles maar ten deele. Onſen tijd is zeer
kort, de ſaken die te weten zijn, zijn zeer lang en

zeer veele en in veel Windelcn gewonden, God is
een wijkende Waarheid, de beletſelen zijn zeer
groot, en van groote kragt , ja den weg tot de
eenvoudige bevattingen is door de Konſt-woor

den en door de Konſt-regels zeer bewolkt: De weg
tot de ware Wijsheid is met veel Steenen beſet.
VVaarlijk de eenvoudigheid heeft veel voor-uit, en

de Menſchelijke Wijsheid heeft te veel toom. An
dere ſprekende van de Reden, drukken dit dus uit,
de Reden is het denkbeeld van een Weſen dat de

Menſchelijke geeſt indrukt, en onfeilbaar aanwijſt,
wat te beveſtigen, of wat te loochenen ſtaat:
En in welk geval dat wy ons Oordeel moe

ten volgen, of opſchorten : Het geene ook
cp al , wat boven de Reden is , zoo in de na
-

tuUIC

O P - D R A G T.
tnure als in de genade , moet toegepaſt wer
den.

,

Andere Verſtanden zijn meeſt werkſaam ontrent
de Hemelſche cn de geeſtelijke zaken, van God,
van Chriſtus, en van alle Waarheden des geloofs:
Waarheden waar soor wy door de genade Gods,
ten leven herſteld werden, en waar door wy ſma
ken dat de Heere ons deel is, en dat wy zyn Lie
velingen zyn. Zeker dit is het voornaamſte: Het

is de ziele zeer goed en zoct uit deſe Fonteinen te
drinken. Hier zyn grafige Weiden, hier is Man
na, Ja hier is het al. Alle andere Wetenſchappen,
buiten deſe, zyn droevige Vertrooſters, en ydele
Beſpiegelingen: Maar als deſe Wetenſchappen te ſa
men in een Ziele zyn, en tot een einde ſamenwer

ken , dan heeft onſe geeſt een dubble kragt , om
door de geheiligde Reden de verdorve Reden met
al des ſelfs hulp-troepen uit het Veld te ſlaan. Een
der Oude zeide daarom, God en heeft geen beha
gen in onſc Vette Tafels, nog in onſe geld-kiſten,
nog in onſe Cierlijke Kleeren, neen God heeft be

hagen in cen Zicle die reden-rijk is, die eenvou
dig én Godvrugtig voor hem wandeld: Die werk

ſaam is ontrent God en Chriſtus, die zyn Verbond
ombelſt en in geloove en liefde voor hem Lcefd,
ja in die, die met een zugtcnde ooge op hem ziet,
en zyn geeſt veelmalen lydelijk open zet, en wagt

:

om van God vervuld te werden.

Zeker tot deſe

zegt God veel malen als Paulus 2 Cor. 6 : 11, 12,
Tot deſe roept hy als Pſal, 81 : 11. Dit is dat zug
ten, dat haken , dat uitſien en dat

##

ja dat

roepen tot God als Pſal. 4z : 2, 3. Pſal. 85: 9.
Dan werd wederſijts vervuld Zephan. 3: 17. Dat

w#

ſwvgen dat zoo veel ſpreken inſluit.
de
ſe eenvoudige zielen genieten al veel malen iets van

God, dat de groote Verſtanden niet veel gegeven
werd Gods Woord is het Kabinet der Kerke, de

Luſt-Hof der Zielen, en den roem der Heilige,
dat
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dat Woord onderwyſt ons 1. Van 1 od en van God
als Dry- Eenig, als Schepper, als Verloſſer en als
Heiligmaker.

Tcn 2. Van den Menſche en van

zyn v:crderhande Staten, met alles wat daar uit

volgd, aan welkers 1egt Begrip ons zeer veel gele
gen is: want den eerſten en den tweeden Adam
zijn als de twee Poolen om welke dat de heele Ze
denlijke Schriftuure draaid. Ten 3. Van Chriſtus

Needrig en Hoog, en dus van zyn Perſoon, Na
tuuren, Ampten en Staten, en van het Middel ten

Leven, door hen door het ware geloove. Ten 4.
Van Gods wegen en gangen voor, onder en na de
Wet, tot het einde aller dingen, met vecl Hiſto
ryen en Prophetien daar toc hoorende voor Joden
en voor Heidenen, tot de laatſte Kerke met al des

zelfs gevolgen. Ten 5. Van de Staten na dit Le
ven, voor goede cn voor kwade , al wat Gods
V Voord meer zegt kan licht tot een deſer Hoofd

ſtukken gebragt werden : Zeker die dit tot zyn
deel verkooren heeft, heeft van God genade beko
men, die heeft Vrede met God, en zyn einde zal
Vrede weſen. Daar is geen vermakelijker geſel
ſchap als zoo een goed en Godvrugtig gemoed ,
dat hier in werkſaam is.

Schoon dat ik hier mijn Biegte niet ſpreken wil
ik moet evenwel (eggen, dat deſc Stoffe, door de

genade Gods, boven alle VVetenſchappen, my
zeer behaagd heeft, en alle andere , om deſe te
volmaken, om zamen op te waſſen in de ware

wijsheid en in de ware genade, tot eere van den
wijſen God, tot ſtigtinge van myn aven Menſche.

Onſe Geſangen, zoo het Eerſte Deel, als ook dit
Tweede Deel, zullen dat ook eenigſints te ken
nen geven, dewyl zy beide tot een Oog-wit zamen
trekken, te weten, om de waarheden des geloofs

al zingende te doen indringen in de Herten der
Heilige.

-

Als wy deſe Geſangen door de Druk-Perſe, ten
tWCG
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tweedemaal volbaard zagen, zoo dagten wy dat
het ook wel voegen zou , ook dcſe Geſangen on
der de glans van een Op-dragt het licht te doen
zien; dadelyk kwam ons wederom te binnen myn
Vaderlyk Familie, en daar in byſonder myn Broe
der de Heer Jo HAN N E S W 1 L LE M S EN: Heer
Broeder, .Ik hebbe U Weerde den eerſten Druk

Opgedragen, wat kon ik nu minder doen, als ook
delen I weeden Druk om de ſelve Redenen U toe

te eigenen. Want tº Het natuurlyk opſigt dat wy
tot elkander hebben billigt dit , wy zyn beide de

twee laatſte overgeblevene van onſes Vaders-Huis:
Onſe Ouders zyn vroeg heenen gegaan , en wy
blijven late in de Weercld.

Uw Voorbeeld

van Wijsheid en Deugd, die U Weerde my gege
ven hebt ſelfs van myn Jonge haren, verpligt my
hier toe: Een Voorbeeld dat ik, waar het moge
lyk, altoos getragt hebbc te evenaren, immers het
heeft my occaſic gegeven, om de Heilige Studien
tot myn deel te verkieſen.

Ten 3 Om dat de

Stoffe die hier in verhandeld werd, nog dagelijks
de Voorwerpen uwer Beſpiegelingen zyn , ſchoon
wy die licht in een te geringen Kleed vertoonen, de

Saken ſelfs zyn by u in waarde. Ten 2 Om dat
ik my ook geheel kan verſekeren, door uw geoef
fent Oordeel, en door uwe Broederlyke genegent

heid, waar van 't my niet voegen zou veel te zeg
gen , dat U Weerde de Stoffe deſer Gezangen
ook , desnoods zynde, zou konnen verdadigen,
en ook om de misvattingen my uyt liefde aan te wy
ſen, want wat iſſer dog daar men met reden, niet
wat in verbeteren zou konnen ?

w

Zoo als de Man

is zoo is ook zyne kragt , dog ik meene op geen
Vitterien agt te geven. Wy hebben zamen veele
Jaren beſig geweeſt , om onſen even Menſche op
aneer als op een wyſe te ſtigten, daar toe deſe Ge
zangen ook dienen konnen. VVy hebben onſe geeſt
al wat veel gevergd, door verſcheidene Studien,
EnCVCF1S
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ncwens onſe ſwarc Beroepen.

Het word voor ons

tyd om ons Anker, op een goede Reede, te laten
vallen, om in Ruſte het gedane te herdenken, om
dat ons gemoed toe te paſſen. Laat ons den Raad

van Eraſmus volgen, en ſtaan 1. Naar een Chri
ſtelyke Vryheid. 2. Naar een goed en geheiligd

Gemocd. 3. Naar een werkſame Ziele door Ge
loovc en Liefde , als onſc Voorbereidinge tot de
eeuwigheid : Naar Vryheid om ons door geen
buiten-werk te veel te belemmeren, nog naar Men
ſchen om te ſien. Naar een goed Gemoed om al
les te doen zoo als wy het ſouden wenſchen ge
daan te hebben, als wy niet meer zullen weſen,
werkſaan in Geloove en Liefde, om hiernamaals

te maayen dat wy hier geſaayd hebben. Zeker de
fe dingen ſluiten zeer veel in, en egter voegen de
ſë ons en alle de Heilige.

Heer Broeder, Ontfangt dan deſe Gezangen ten
eindc als boven geſegt is. Wy eindigen met de
Woorden des Apoſtels Rom. 15 : 13.
Middelb. den 24

September 1708.

Dit Wenſt U, uwen toe
genegen Broeder

JAKOB WILLEMZEN.

V O O R,

VOOR-REDEN,
« Aan den Chriſtelijken

ZANGER
L E SE R.
T

<2 En
Apoſtel die
Petrus
aanwa
de
Broederen,
in deſchrijvende
Verſtrooyinge
ren, leerd hen niet alleen de Waarhe
den des Geloofs, met het Zedelijke dat

daar uit volgd tot Hciligmakingc; Maar
hy wekt hcn ook op tot het na-ſporen van het Pro

phenſche Woord. 2 Pet. 3: 1 , 2. dat den Apoſtel
in ſpecie verder aanwijſt : Op dat zy door Ver
trooſtingen der Schriften hope zouden hebben op
God.

En geen wonder, want het Oude Teſta

ment is een Verborgen Nieuw Teſtament, en het
Nieuwe Teſtament is een geopenbaard Oude Teſta
ment, Deſc zijn die twee Getuigen Gods, en de

Mond en de Lippen waar door God tot ons ſpreekt.
Dit kon ook de Broeders die in de Verſtrooyinge
waren zeer trooſten, in de Lcere des Geloofs, als

mede dienen om Gods Weg in zyn Heiligdom te
leeren kennen. Tot dit ſelve einde zegt den Apoſtel
2 Pet. 1 : 19. Dat zy het Prophetiſche Woord had
den, en dat zy wel deden als zy daar op agt gaven:

Dit betoogd den Apoſtel ook door goede Reden,
." Om dat dit Prophctiſche Woord vaſt is, ja
vaſter. Eerſt vaſt ten opſigt van Gods Beſluit, om
het beraamde te geven. Jer. 3o: 24. Tot dat de
Kerke God eens zal konnen toeſingen als Efai,
• •
25 ? ts
-

V O O R - R E D E N, 25: 1. Ten tweeden, vaſt ten opſigt van de be

paalde Saken, Tijden en Perſoonen, zoo ten op
ſigt van de Oordeelen aan de Wyanden, als ook
ten opſigt van al het Beloofde aan de Kerke. Efai-,
54: io. en 46: 1o. Ten derden, vaſter als al
de Plegtelijkheden der Oude Kerke, deſe moeſten
verdwijnen. Heb. 8: 13. En dus ook vaſter als al
de Raadſlagen van de Joden, van de Heidenen,
en van den Antichriſt. Pſal. 33: 1o, 11. Ten 2 Om
dat het Prophetiſche Woord een Licht is, Gods
Woord is een Lampe, een Keerſe, zoo mede het

Prophetiſchc Woord, als een Voor-Licht der Ker
ke Eſai. 6o : 1. Dit zyn de Lichten Gods, die
ons als Fakkels Voor-Lichten, om in de Becm
den Gods Voet en Weg te konnen houden. Welk

Licht nu grooter en algemeender is

s te voorcn,

als nu zynde als een Licht ſonder Wolken. 2 Sam.

23: 4. Ten ... Om dat dit een voortgaande en een
opgaande Licht is, zelfs ook onder deſe nieuwe
Bedeilinge, Rom. 13: 12. Ook ten opſigt van de
voortgang Eſai.9: 1. Openb. 2 : 27, 28 en Zach.
14 : 6, 7. Ook opgaande in het Herte van yder
Heilige. Proverb. ## 18. Gaande van Deugd tot
Deugd. Pſal. 84; 8. En dat in Duiſtere Plaatſen,
in onſe Duiſtere Herten. Epheſ. 5:8. Ten, n Den
Tijd hoe
tot dat Chriſtus de Morgen-ſtarre
opgaat in onſe Herten. Joh. 1 : 9 Openb. 22 : 16.
Waarlijk te letten op de Leere des Geloofs, te let
ten op de Pligten die daar uit volgen, en te let
ten op het Prophetiſche Woord : Dit zyn dry
roote Lichten voor de Kerke. Daarom zegt den

#

# dat deſe zeer wel doen, en dus die dit na-.
laten dat zy kwalijk doen: Het is ook een Sonde
van deſen Tijd, in al deſe Saken zoo onkundig te
weſen. Maar is het Prophetiſche Woord een Licht,

en een voortgaande Licht? En zoo voortgaande,
dat daar door Chriſtus, als de Morgen-ſtarre, in
onſe Ziele opgaat, en is al het

Genovatiead:

vaſt,

Aan den Chriſtelijken ZANGER.
vaſt, zoo is het ook wel vaſt onle onjvende Pligt
die met Geloove en Liefde te onderſocken , tot

Trooſt van de Bedroefde en Lijdende Kerke, ja
deſe zyn Zalig. Openb. I : 3. Als dit dan ge
ſchied zedig, eenvoudig, voorſigtig en naar de
Regel-mate dcs Geloofs en als voor den Heere.”
Zeker die dit doed en zoo doed die doed zeer

wel, want .x Het Prophetiſche Woord toond ons

Gods Daden en Gods Weg door de Weereld aan,
om dat wy die voorſigtig ſouden na-wandelen.

Deſe werden genaamd 'rºwn Verſtandige , Voor
ſigtige. En Erp Wijs en Wijſe. Hoſ. 14: 1o. Pſal.
1ö7: 43. Ten 3 Deſe Pligt werd ook den Heili
gen aanbevolen , Joh. 5: 39. Openb. 1 : 3. O
dat wy hier door van Gods Wegen en Daden ſou
den onderrigt werden. Ten à God heeft ook daar

om zoo veel ſaken laten voorſeggen, niet om zij
nent Wille, neen maar om onſent wille , tot on

ſe trooſt en ſterkte, daarom wert'er tot ons geroe
pen Pſal. 66: 5. Openb. 6: 1
-8. Als Saken
zynde die onſe aandigt weerdig zyn, Ten . n De
ſe Wetenſchap is ook van onſe Tijden voorſegt.

Dan. 12 : 16. Onſe Tijden hebben hier in ook
veel voordeel:

Alle Wetenſchappen zyn zeer veel

toegenomen, de uitkomſten hebben veel Prophe
tien verklaard, veel groote Godgeleerde hebben
hier in veel hulpe aan de Kerke gegeven, en de
luſt daar toe is licht nu veel meer als in veel voor

gaande Eeuwen. Ten.n Het Prophetiſche Woord
is als een Magaſijn der Kerke, deſe geven ons veel
Voorraad , en veel geweer, om alle Godlooſe
Spotters, om Joden , Heidenen en om den Anti
chriſt, te overtuigen: Dat, ten opſigt der Heide
nen in de eerſten Tijd gebleken is, en dat, ten #
t, van Joden en Heidenen verder blijken zal.

'en 7 Zonder een ware en nette Toepaſſinge van
Saken, Tijden en Perſoonen, zal men niet licht
de Joden overtuigen konnen,
dat Jeſus de Chriſtus
'r ººk 2,

* *

-
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is, dat men nu door voorgaande, door mede gaan
de en door volgende Teikencn , zeer licht doen
kan: En dus met wel agt te geven op Perſoonen,

Tijden en Saken.

Het is even zoo met alle ande

re Waarheden gelegen, en met de zaken van de

Kerke. Ja hier toc bepaald Gods Gceſt, veelma
len, de Saken en de Tijden.

Zeventig Wcken.

Dan. 9 : 24. Twee-en-veertig Maanden. Openb.
11 : 2. Vijf Maanden Openb 9 : 5. Een korten
Tijd. Openb. 9 : 1o. Onſe geleerde Kant-teike
naars hebben ook, dit wel ziende, veel Sakcn toc
op Perſoonen, Tijder en Saken. Hierom

##

id de Kerke. Pfal. 25 ; 4. Hierom vraagd de
Bruid Hoog-L. 1 : 7, 8.

5eſ:

dingen zyn Gods

Tyn Weg. Gods verbºns Reiſe en Gods Wandelinge
door de Kerke.

Hieronn moet dit ook weſen on

ſe Beemden en Dreven, om God met Verſtand te

konnen toeſingen Pſal 68:25. En nt in 2"ºn wºn
Ten .n Voegd hier by het nut dat ons Petrus toe

kent uit het 2gt geven van het Prophctiſche Woord,
dat wy boven gemeld hebben,

Chriſtus is de Geeſt der Prophetien, de Prophe
tien zyn Schilderien van Chriſtus en de Kerke tc

gen de Vianden. En daarom onſe aandagt weer
dig. Wy onderſtellen." Dat God door Moſes en
door de Propheten zyn wille en Raad aan zyn Ker
ke heeft laten Voorſcggen, en dat ten opſigt van de
Vianden, als ook ten opſigt der Kerke door alle

Tijden tot het einde toc, dit volgt uit Gods wijs
heid en liefde, hy verkondigt van den beginne het

einde: Daarom zegt God. Eſai. 14: 27. en 46: 1o.
Ten .2 Dat al dat beraamde zoo en niet anders voor

vald als het van God bepaald is, dit volgt uit Gods
Magt , en wien heeft oit zyn wille wederſtaan,
Hierom zegt God Eſai. 54 : 1o. en Jer. 3o : 24
Ten .2 Dat deſe Voorvallen niet oneindig zyn, an

ders konden zy in den Tijd niet voorvallen : En
dus hebben zy hun net toegepaſt getal , zoo ten
opſigt

Aan den Chriſtelijken ZANGER.
opligt van Ferloonen, 1 yden en Saken: Alsmede

ten opſigt van deſſelfs Hoofd-deelcm , dit volgd uit
Gods Raad, uit de bepaaldheid der Saken, en uit
de ordere der Sakcn, die tot hier toe Hoofdelyk en
ordentelyk, zyn voor gevallen : God is een God
van ordere, die het begin, midden en einde laat

voorvallen, volgens het beraamde, dat uit de Ze
gelen en Baſuinen te zien is. Ten." Dat deſe voor
vallen de Kerke en de Heilige meeſt raken , en
dat deſc beſt in ſtaat zyn om deſe wegen Gods te
konnen na-vorſſen , dewyl zy de Saken kennen,
den Gecſt hebben, cn de Belofte van die te ver

ſtaan, Dan. 1 2 : 1o. Openb. 1 : 3. Dit volgt uit
Gods liefde tot de Kerkc , daarom zegt Chriſtus
Hoog-l 1 : 8 cn Pſ. 32 ; 8. En de Kerke antwoord
daar op Pſal. 68: 25. Hier uit volgd 1. Dat het de
Pligt der Kerke en der Heiligen is al dit , uit Mo

ſes en de Propheten, naar te ſporen, om te weten
hoe lange, ja dit voegd byſonder de Kerke van de
ſe en van de volgende Tyden, dewyl de cinden der
Eeuwen op ons gekomen zyn Dit moct men doen,
niet alleen in het gemein, maar ook in het byſon
der: Om , ten minſten, te konnen weten de
Hoofd-perken van Tyden en Saken , om Reden
boven gemeld. Ten 2. Dat die dit doed zeer wel

doed, want dit zegt ons Petrus , en by tegen-ſtel
linge dat zy dan kwalyk doen, of ten minſten zoo

wel niet doen, die dat na-laten, of tegen-loopen
en veragten. Ten 3. Dat het mogelyk is, anders
zouden wy kwalyk doen, dewyl wy tot het onmo

gelyke niet verpligt konnen werden. Ten 4. Volgt
hier uit, dat al dit geſchieden moet Zedig en vol

gens het gepropheteerde, niet naar onſc Zinnelyk
heid, of Voor-oordeelen,

Het komt nu egter byſonder hier op aan, op wat
ordere dat God, door de Propheten, deſe dingen

heeft laten Voorſeggen, en of de gangen Gods,
van Chriſtus eerſte tot zyn laatſte Komſte, in het
- -
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Prophetiſche woord tot ſekere Hoofd ſtukken zijn
gebragt of niet, het eerſte is zeker, om dat het twee
de tegen Gods Wijsheid en tegen de geſchiede Sa

ken aanloopt, dog in deſen zyn de Gods geleerde
niets eens. Vele blijven in het gemeen hangen,
even of de Propheten over al in het gemeen ſpra

ken, zonder , doorgaans, te zien op Perſoonen,
Tijden en Saken : Dog dit kan in het Propheti
ſche Woord geen preuve houden. Andere bren
gen de Hoofd-veranderingen tot drie, en andere

tot viere: En zeer vele Gods-geleerde brengen die
tot zevene, wat hier nu beſt is ? dat is uit eigene
Vindingen niet op te halen. De Reden kan ons
ook dit niet opgevcn.

Hier moet alleen Gods

Woord gehoord werden : En de uitkomſten der
Saken , aan Moſes en de Propheten getoetſt wer

den. Die magt heeft over zyn geeſt, en eenvou
dig let op al het Gepropheteerde, en dat met de
uitkomſten vergelijkt die zal licht zien konnen, dat
het Seven-tal hier zeer veel voor uit heeft:

Onſe

Geleerde Kant-teikenaars hebben het ook, voor

het meerder deel, zoo begrepen in de Zegelen en
Baſuinen:

En zeker de menigvuldige Voorbeel

den van het Seven-getal in de Oude Kerke geven
hier veel licht aan : Voegd daar by de Redenen
die de Gods-geleerde, over deſe Sake geven, die
wy hier voor by gaan, al dit zal het aan het ge
moed nog klaarder doen voorkomen. Men moet
dan in deſen zien. 1. Of dit een Schriftuurlijke Waar

heid is, en waar dat men zyn Voet eerſt en zekerſt'

kan vaſt ſetten : Dat nergens beter kan gedaan
werden als in de Zegelen Openb. 6: 1

8.

Ten 2. Moet men daar mede de Propheten door

gaan. Ten 3. Met hunne Voorſeggingen de uit
komſte vergelijken. Ten 4,,Aandagtig letten in
wat opſigt de Kerke en de Vianden voorkomen,
ten opſigt van Perſoonen,,Tijden en Plaatſen.

Ton 5. En dan van gelijke dingen een, gelijk
'#
"
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deel ncooen , en door het klare en 't eenvoudige
het duiſtere voor onſe geeſt op-helderen. Het te
gengeſtelde is ongerijmd, en daar is geen derde.
Eigene Spekulatien hebben hier geen Plaatſe, on

ſe gedagten en overleggingen, in deſen , zyn be

paald, aan de geſcggen dcr Propheten, aan de
uitkomſten der Saken , en aan onderſcheidene

Tijden en Perſoonen. Ja de uitkomſtc der Sa
ken heeft tot heden deſe Saken ons zoo doen voor

komen.

Waar uit men , op Zedige Bewijſen,

ook Zedelijk beſluiten mag, dat deſe Hoofd-ſaken
de ordere zyn , die God by Moſes en de Prophe
ten daar van heeft na-gelaten : Want 1. Wien
kan ontkennen? Dat de eerſte Tijd met den uit

gang des Woords onder de Heidenen niet is geweeſt
een geſegende Tijd. Ten 2. Dat de Kerke door
de Thien Roomſche Keiſers byſonder ſwaar ver

volgt is. Ten 3. Dat Konſtantinus de Kerke ver
loſt en uitgebreid heeft. Ten 4. Dat den Anti
chriſt de Kerke 42 Maanden Vertreden heeft.
Ten 5. Dat God de Kerke door de Reformatie

Verlott heeft. Ten 6. Dat zy ſedert tot heden, om
haare ondankbaarheid, ſwaar geſtraft is, en wien
weet hoe lange ? Ten 7. Dat den laatſten ſtaat

der Kerke te wagten is : Zeker deſe dingen zyn
zoo geſchied, en naar deſe ordere geſchied, als
de zeven Hoofd-veranderingen des Nieuwen. Ver
bonds. Nu moet men zeggen dat zy zoo en naar

die erdere ons by de Propheten voorſegt zyn , of
dat zy zoo niet voorſegt zyn : Zeker het eerſte,
want het tweede is zeer ongerijmd. Voor my het
komt my zeer onberiſpelijk voor, dat deſe dingen,
ook naar die ordere zoo als zy zyn voorgevallen,

# Voet by de Propheten zouden

hebben. Ze

er daar de Saken ſpreken zyn geen Bewyſen van
nooden , en de Prophetien hebben, door de uit
komſte, dit zelfs zoo verklaard. Iſſer evenwel

yemand die iets beters heeft; Het word Tijd dat
-
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aan de Kerke mede te deelen, iets beters ? dat is,
in zyn geheel genomen, en in
van deſc ge
nerale Hoofd- veranderingen : Al de byſonderhe

#

den van Perſoonen, Tijden en Saken zyn veeltijds,
wat mocyelijker te bepalen. Anders cen andersGebou

om te ſtooten, en geen betere in de Plaatſe te ſtel
len, geeft geen overtuiginge. Want allc Veroordee
linge behoorde voor te komen uit overtuiginge van
iets beters. Daar is evenwel groot onderſcheid
tuſſchen de Prophctiſche Verklaringen, en tuſſchen
de Leere des Geloofs, van het ccrſte zeg ik alleen,
ik weet nog niet beters : Van het tweede zeg ik,
dat is zoo en ten is niet anders. Met te ſwygen

van het Prophetiſhe Woord, en met de Propheten
maar in het gemeen te doen ſpreken , daar door
zullen wy noit komen tot een regt Oordeel van al
het Gcprophetccrde. Ook behoeft men dat niet
ſcherp tegen te loopen, want dcſe dingen raken de
Lcere des Geloofs niet , laat ons ſtellen , dat de
Hoofd- veranderingen veel min, of veel meer zyn,
wat zal daar uit volgen, zeker niets, als een mis
vattinge in de ordere : Want dat geſchied is dat
is geſchied , en naar ccn zekere ordere geſchied ,

aan Perſoonen en Saken : En het blijft onſe pligt
ook dit na te vorſſen, tot Trooſt der Lijdende
Kerke.
Het is evenwel zeker, dat dit alle Mans Werk

niet is :

En dat er in de Toepaſſinge ook wel,

meer als cens, gemiſt is, dog ten is evenwel daar

om niet mis, om dat andere dat zoo Oordgelen,
neen dit moeſt getoond werden, dat zoo licht niet

te doen zal weſen. Dit is een eigen Studie, en
het onderſteld zeer veel : Die op deſe Winkel
wild te werke komen moet een Man weſen , cen
Man die in zyn geeſt veel Vocr-raad beſit, van
Outheden , Hiſtorien, Talen en van het Gepro

#

Ja eene die niet te veel verliefd is op

het Maakſel van zyn geeſt, die langwijlig, aan
dagtig.»
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dagtig, in de vreeſe des ticeren, de Saken weegd,
en die het begrepene anderwerf ter preuve brengd.

Vergilius Maro, zeide tot zyne Diſcipulen, keer
uwen Staf vceimaal om , dat hier ook geld, ook

zulke die gecren andere Verſtanden Raad vragen.
Maar waar woonen zulke Mannen? En hier van

daan komen veel giſſingen en miſſingen. Want
het Gepropheteerde is zeer, veel, veel Propheten
ſpreken duiſter, God heeft dic als Raatſtlen in

veel Windelen gewonden, het is ſwaar te ſeggen,
op wat Deel en Tijd van de Kerke deſe , of gee
ne Prophetiſche geſeggen verklaard moeten wer

den, veel Prophetien hebben geen, of weinig op
ſigt op het Nieuwe Verbond , daar zyn ook veel
gelijke Spreek-wijſen, die geen gelijk oogmerk
hebben. Dog dit en al wat er meer kan tegen ge
worpen werden , dat neemd de Saken niet weg,

hier uit volgt alleen, dat het cenſwaar. Werk is:
En dit werd toe geſtaan. Voor my ik geloove
niet dat God oit een Man zoo gelukkig zal maken,

of gemaakt hecft , die in zoo een wijd Vcld van
Saken alles wel en net getroffen heeft. Ik denke
dat God in deſe Beſpiegelingen de Kerke ſal Oef
fenen zoo lange als ſy op Aarden zal omdoolen.
Daarom moet men hier met Loode Voeten gaan,

en het Gepropheteerde, ter preuve, aan de Kerke
over geven: Want hier is de Kerke veel aan ge
legen, tot haar Trooſt en Blijdſchap, denkende
aan het Beloofde Gods in haren Tijd.

Was den

Koning Cyrus ſoo verblijd als hy hoorde dat over
de twee honderd Jaren in de Joodſe Boeken van
hem Gepropheteerd was ? Eſai. 45 : 1. Wat
moeſt het Gods Kerkc doen Juichen ? Als zy
hoord en ziet, uit Moſes en de Propheten , wat
Beloften en
God
haar
gedaan heeft in het laatſte
der
Dagen,
in al
't Gepropheteerde.
A

Zeker wy beleven zeer droevige Tijden, Tij

dan die wel een Hemels'n Cordiaal
uit de Propher
G 5
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ten van nooden hebben.

Ja Tijden die in de

Leere des Geloofs, en in de Heiligheid des Le
vens wel een Pinxſter-Geeſt behoorden te ont

fangen. Want .w Sien wy het gantſche Chriſten

dom aan, dat is als een Kooye vol van geplekte
Vogels, die al zamen, dog op ongelijke Veeren,
na de ware Arke vliegen om behouden te wer
den. Ten.2 Sien wy Gods Kerke aan, daar is
het ook veel Hoofden veel zinnen.

De Athc

iſten, de Lijbertijnen loopen in 't Wilde, en

zy bederven, met alle Godlooſe, Waarheid en
Deugd. Het is Tijd om te bidden als Pſal. 11 : 1.

Den yver is weg, de ware Wijsheid is niet veel,
de Godvrugtigheid is zeer weinig , men ſoekt
meer Schranderheid als Godſalig te weſen , de
Weereld neemd de Herten in, ja de Wolken ko
men weder na den Regen. De Simſons zyn de

Lokken afgeſneen , ons Goud is zeer Verdon
kerd, en de meeſte hebben geen Oogen om dit
te zien : De Leeraars hebben veel Reden om te

roepen als Epheſ. 5: 14. Want de Liefde zelfs,
die groote Moeder-deugd, is als een onvrugtba
re Moeder, door de Sonde, weder na den He

mel gekeerd, van waar zy eerſt tot ons was neer

gedaald, dat de Heidenen, op hunne wyſe, ons,
al lange , hebben afgebeeld : Door Pandora en
door het bedrijf van Pimeetes en van Epinmeetes
ontrent haar Dooſe. God beware de Kerke en

ons Vaderland, by de zuivere Waarheid, en by
de Vryheid die ons zoo dier gekoſt heeft, ja God
beware ons voor alle Jok, en voor ſchadelijke
Hovelingen en voor alle die als Sprinkhanen al

het Kruid op eten , en die alle Peerden doen
rennen na hunne Stallen. Op dat Kerke en Land

ezegend mag weſen, als geſtaafd op Regt en

#.

Dog zoo onſe Voor-vaders uit hun
me Graven cp-kwamen en het doen van hunne

Kinderen door zagen, zy zouden bleek en be
-

-

-

ſchaamd
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ſchaamd werden, en weenende bedroefd weder

na hunne Graven keeren : Om zamen , op
nieuw, en met grooter kragt, met de zielen on
derden Altaar te bidden als Öpenb. 6: 9, 1o. Waar

is dog hunne nederigheid? hunne eenvoudigheid?
hunnen yver voor de zuivere Waarheid ? ja waar
is die ſoete gemeenſchap der Heiligen , die deſe
zoo zoet onder elkanderen beſaten, zeker deſe

is, door eigen Viezigheden, meeſt geſtorven.
Het ſchijnd nu dat men kan Wijs weſen ſonder
Verſtand, en dat men nu kan Heilig weſen ſon

der Heiligmakinge : Waarlijk onſe Sonden zyn
de oorſake van deſe Wonden, en deſe maken

dat den laatſten ſtaat vertoefd te komen. Eſai. 58:

24. Ten .J Sien wy den ſtaat der Kerke van bui
ten aan, wy zitten in een ſwaren Oorloge, wy
zyn omringd van een ſterken Viand , die voor
de vierde maal , in korte Jaren , Gods Kerke

heeft gepoogd uit te roeyen. Den Tºber en de
Zeine, Spanjen en Vrankrijk poogen hunne Af
oden in onſe Kerke ten toon om te voeren :

od weet wat nog het einde weſen zal. Wien
weet of het Bloed nog niet eens komen zal tot

de Toomen der Paarden ? Of de Heilige Stad
nog niet eens zal reeten in dry deelen ?

Het

laatſte wee moet licht nog gehoord werden, de

Vijf Maanden Openb. 9 : 5. hebben nog geen

#

einde. Het
Tijd om ons tot God te kee
ren, en om Steenen weg te doen. Ten n Den

Antichriſt blaaſt de Baſuine , hy ſtoot nog met
zyn Hoornen, dat Beeſt dat zyn Hoofd te Roo
men heeft, heeft zyn Hoornen in Vrankrijk,
dat zyn Steert in Spanjen heeft: Dat ſtaat nog
met zyn vier Pooten op de vier Deelen der Aar
maar dat bruild aldermeeſt in Europa. Dea
ntichriſt, in zyn geheel genomen, met al zyn
Qoren en Pooten , Vaſallen en Suppooſten is
den Hoofd-viand in de Kerke.
G1
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Heidenen zyn met de Turken ook wel Vianden
der Kerke , maar deſe zyn zoo zeer geen Vian
den in de Kerke , als wel van de Kerke: Ja al
wat de Propheten zeggen van de Joden, Heide
nen en van de Turken dat is meeſt tot hun voor

deel, en van hun Bekeeringe tot de Kerke. Waar
uit volgt , dat al wat de Propheten zeggen van
de Vianden der Kerke onder het Nieuwe Ver

bond, dat dat voor-al en meeſt op den Antichriſt

en op zyn Vaſallen moet werden thuis gebragt:
De Reden van dit gevolg is. 1. Om dat deſe den
voornamen Viand in de Kerke is.

2. Om dat

deſe zoo leeft en handelt zoo als het by de Pro
pheten voorzegt is. 3. Om dat van alle ander
meeſt ten goeden gepropheteert is. Hierom
heeft God deſen An# , by de Propheten,
zoo laten afſchetſen in ſijn woorden en daden,

op dat de Kerke hem te beter zou kennen..." Zom
syds werd hy ons aangeweſen met een voorgaan
de Letter, als Dan... 1 1 : 36 Pſal. 5: 11. Ten 3
Werd hy ons by de Propheten , aangeweſen
met een groote voorgaande Letter, als Pſal 8o:

14, 16, die ook wel geſteld werd voor zaken
van groot belang. als Eccl. 7: 1. en 12: 14. dat
in de Grondtext kan werden nageſien. Ten 2

zomtijds werd ons de plaatſe van zyn wooninge
aangeweſen , het is in Sodom en in Egipten,

Openb. 11: 8. Ten ºn Zomtijds werd hy ons
omſchreven door namen, Beeſt, Hoere, Vrou
we, Hoofd , en een Hairigſchedel. Openb. 17.
en 18. Zach 1 1 : 17. Pſal. 68: 22. Pſal. 1 1o : 6.
Ten F Zomtijds met zyn gedaante waar in hy
ons zou voorkomen, ons afte ſchetſen, het is als
een Vrouwe , het is met de Hoorens van het

Lam, als een Propheet , als een Koopman, als
een Herder. Eſai. 57: 9, 1o. Openb. 13: 2-11.

Zach, 13:4. En zoo verder, met ons zyn op
komſte, voor-komſte en ondergang te vert:
-

-
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men. Geen wonder dan dat de Uitleggers der
Propheten op deſe byſonder het ooge hebben,
als zynde het voorname tegenbeeld van al de

voorbeeldige Vianden des Ouden Verbonds,
waarlijk zonder deſe waren veel Voorſeggingen,
en byzonder de Openbaringe Johannis, niet te
verſtaan.

Behalven het zedige dat wy ook in deſe Ge
zangen beoogen, is deſen Viand ook de voor
naamſte daar wy in de Zegelen en Bazuinen op
oogen. Ook tot dat zelve einde als Petrus zegt.
2 Pet. 1: 29 Dit ons Tweede Deel voegen wy

tot ons Eerſte Deel om zamen een geheel uit te
maken , het Eerſte Deel bragten wy tot ſes
Hoofdveranderingen, volgens Deut. 3o: 1-7.
Het Tweede Deel brengen wy tot zeven Hoofd
veranderingen volgens de Zegelen en Baſuinen.
Eerſt ſpreken wy van den Morgen - ſtond des
Euangeliums , van Johannes den Dooper gaan
wy door de Lof ſangen der Heilige door Chri

ſtus Lyden en Heerlijkheid tot den Dag des
Nieuwen Verbonds, van daar gaan wy door de
Zegelen en Baſuinen tot den laatſten ſtaat der
Kerke,
en voorts
door
de dood
en het Oordeel
tot het Zalig
Geſigte
in den
Hemel.
w

Zes dingen heb ik den Leſer, of Zanger voor
het Zingen , of Leſen te zeggen. " Dat wy
hier geen Poëtiſche Hoogdravendheid beoogd
hebben, ook hebben wy de ſmeltende, E, voor
een Vocaal komende na gelaten, om dat het de

eenvoudige in de weg zou weſen. Ten 2 Wy
hebben aan de kant geen Schriftuur-Texten ge
ſet, om dat zy te veele zyn, de Wyſe hebben
die niet noodig, en de eenvoudige zouden der
geen weg mede weten. Ten 2. Dat de Schrif
tuur plaatſen, die hier en daar boven de Geſan-;
ſtaan, dat die wel vcelmalen van de ſelve ſa

##
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nige tot zedige einden bygevoegt, wy ſpelen ook
wel op Prophetiſche geſeggen, zonder tijd, of ſa
ken te beoogen. Ten n Dat wy deſe Geſangen,
ook als het Eerſte Deel, geſet hebben op Wy
ſen van Pſalmen, om dat de Pſalmen meeſt van

de zelve zaken ſpreken: Alsmede om dat de Wy
ſen der Pſalmen, een ſtille en een ſwaren trant
hebben, die zeer bekwaam is om ons gemoed te ra
ken en # te wekken. Ook om dat deſe Wyſen
meeſt bekend zyn , en dus gemeender zamen
konnen geſongen werden. Anders weten wy zeer
wel, dat de Wyſen niet Geeſtelyk, nog niet
Schriftuurlyker zyn , als alle andere, neen, alle
Wyſen zyn niet als wyfingen van de gewijsde

Saken. Ten n Dat wy in deſe Geſangen alleen
in het gemeen ſpreken, zonder op byzondere
Perſoonen, of Saken te zien, ons oog-wit is te
ſtigten, en om ons zelven, tot verbeteringe op

te wekken Ten 1 Dat wy in deſe Geſangen
meeſt in den eerſten Perſoon ſpreken, om het

gemoed beſt te raken en uit te lokken tot de lief

de Gods, door de Beſpiegelingen deſer Waarhe
den, en om den Zanger occaſie te geven om hem
zelven te onderſoeken, of hy daar aan deel heeft,
De Druk-fouten in den eerſten Druk zyn bui
ten onſe gedagren veel geweeſt. Wy hebben de
Druk-Perſe doe te veel toebetrouwd, nu hebben
wy zelfde Correctie waargenomen, en deſen twee
den Druk van veel Druk-fouten gezuiverd.
Laat dan deſe Geſangen, op nieuw weder on
ſe (eeſten wat opbeuren, onſe Harpen hebben
lange genoeg aan de Willigen gehangen , den
Tijd des Nieuwen Verbonds is de groote
tijd der Kerke: Zing Gode tot eere Want " Dit
verdrijft de melankolie Jac. 5: 13 Ten 2 Het

#

#

byſonder het werk der Heilige. Col.º : 16. Pſal.

1 r8 : 15. Ten . 1 God geeft onder het Zingen
veelmaal groote Bewijſen van zyn Zalige tegen
woordigheid
-
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woordigheid 1 Chro. 5 : 13. en 2 Chro. 3 ; 15. Chri

ſtus hoord zoo geeren het kweelen van zyn Bruid
Hoog-1. 2: 14. en 3: 11. Ambroſius pleegte ſeg
gen, de vader hoord zoo geeren de Woorden van
zyn Zoon, het is met Zingen even zoo gelegen.
en n. Hier door kan men de vervalle gemeen

ſchap der Heiligen wederom herſtellen. Ten.n
Ook is het een goed middel om, al Zingende met
vreugde, onſe Dankbaarheid voor God te betui
gen: Een Vreugde die noit eindigt, nog die noit
tot het tegengeſtelde over gaat. Hier is keur van Stoffe, # na veel voorvallen van zaken ,

en geſchikt naar onderſcheidene Gemoeds-geſtal- ten.

1. Want het zyn Geſangen die enkel uit

Gods Woord genomen zyn. Ten 2. Die ons op

leiden in de Beſchouwinge van Gods Daden en
Deugden. Ten 3 Die in deſe Bedroefde Tijden
ons zeer konnen. Trooſten. Ten 4. Die wy ook, +
voor zoo veel de Stoffe aangaat, in den Hemel,
op hoogertoon, volſingen zullen als Openb.11: 14,
en 4: 1 1
14. en Openb. 12: 1
7.
Zing Gode Pſalmen zing zynen naam, doed dit
als voor den Heers, hier door zult gy ruimte be
komen en Gods inwerkende Genade ondervinden:

Chriſoſtomus pleeg te zeggen de liefde maakter ve-g

le tot eene, en eene tot vele. Dan zullen wy des

Apoſtels Vermaninge voldoen Col. 3 : 16. En wy
zullen Zingen konnen als Pſal. 4:8. Eſat 61: 1ö. '
Zoo doende zullen wy ons als Wyſe Maagden bc
reiden tot de Bruiloft des Lams, om eeuwig met -

de Baſuinende Geeſten te Zingen, het Nieuw
Lied tot in Eeuwigheid.
-

Middelb. der zº
:September 1768.
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Jakob wiLLEMzEN

.

Op den Tweeden Druk van het
TwEEDE DEEL der

G E S ANG EN
ov ER

GODS GANGEN
In Syn

-

HEILIGDOM,
'Door den UAchtbaren, Wijſen, en

Godvrugtigen Heer,
d'Hr. JAKOB WILLEMZEN,
Kies-Heer der Stad Middelburg, en
Ouderling in Jeſus Gemeente
aldaar. enz. enz.

WAt Heilig Vuur voel ik van boven
"

Mijn koude Digt-luſt ſteken aan,

Om met Gods Volk den Heer te loven,
En in zyn Heiligdom te gaan?
't Zyn WILLEMsens ſin-rijke Sangen,
erboren in dees'. Tweede Druk,

Daar in hy ons des Heeren Gangen
Ontdekt en toont van Stuk tot Stuk:

Die konnen my de Geeſten wekken, ten Hemel trekken.Hy
En als verrukt
- - - - -- • V.

-

-

- -

-

v.

Hy had voor henen aangepreſen
Gods Wegen in het Oud Verbond,
Die Iſraël op Jeſus weſen,
En veſtten op dien vaſten grond:

Hy wees daar uit de onfaalb're bladen,
Hoe alles diende voor een prent

Van all' de volheid der genaden,
Nu, onder 't Nieuwe Teſtament,

De Son heeft alles overſchenen,
Waar voor hetMaanlicht is verdwenen.

Ik ſie den Dageraad hier krieken,
En verwen de Ooſterkim met goud,
Het is een luſt die lucht te rieken,

Daarin het volk verblijd aanſchouwt
Al 't gêen den Vad'ren was verborgen,
Die, als de wagters, in den nagt

Der Wetdienſt haakten naden morgen,
Om hunne afloſſing van de wagt.
Johannes riep, hy had 't vernomen,
De nagt vergaat,'kſie 't licht aankomen.

Dat Licht, ſoo ras die Dagbô daalde
In 't graf, ging op : 't Profetiſch
oord,
-

Als Jeſus mondden ſin verhaalde,

Wierd doe met blijdſchap aange
hoort: ,

,

Met dat de Soentijd was gebore
Stnond
-

+R-

en

we

Stond Moſes in een held'ren dag,
En Iſraël kon ſien en hooren,

Het gêen hy eerſt in raadſels ſag:

Ja Heidenen, Gods Geeſt geſonden
Op alle vleeſch, dit ook verſtonden.
't Is alles nieuw, wantJood en Heiden

Nu tot een menſch geſchapen zyn,
Die Jeſus wil in 't wijnhuis leiden,

En drenken met ſyn Konings wijn.
Maar 't Joodendom, te vaſtgeklonken
AanTempeldienſt,houddien nog vaſt:
't Valſch Broederſchap, van weelde
dronken,

De Vryheid met het Jok belaſt. S.
DogChriſtus heeft die dienſtbaarheden,
Met Tempel, Stad en Volkvertreden.
Dan Jeſus Bruid, ſneeuw-wit gewaſſen
In't dierbaar bloed, wierd aanſtonds
rood,

Te wreed gedompeld in de plaſſen
Van't bloed dat uit heure ad'ren vlood.

't Gêen God ſoo hoog en dier waar
deerde,

Dat hy den Satan heeft verplet, En ſyn Verdrukte, die hem eerde,

In 's waerelds heerſchappy geſet.

Maar ſagte ruſt, na ſtrijd verliet,
-

2
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Verwon Gods volk, in ſlaap geſegen.
De Vyand liet die kans niet ſlippen,
Maar ſloop heel ſtil ter Kerkdeur in:

Hy blies fioolen uit ſyn lippen,
En dreef met Godſdienſt ſijn gewin.

Hy tot bedrog, en liſt geſchapen,
-

E ieder na ſijne oogen ſien,

Wiſt Vorſt en Volk ſoo t'overpapen

Dat alles hem moetſt hulde biën:

Ja ſelfſijn Beeld, geſteld in 't midden,
Van 't Chriſtenvolk te doen aanbidden.

Maar 's Heeren hand ſloeg met on
weder,

Dat gruwelbeeld van 't hooge altaar:
Een Ster viel uit den Hemel neder:

Dit ſag met ſchrik de Egyptenaar,
En nevens hem geheel Egipte, .
Aan voor den alderjongſten nood:
Wijl Iſrael 't geweld ontſlipte,
En na een ſterke Vryſtad vlood,
Alwaar ſy God, den Ongeſienen,
In geeſt en waarheid konden dienen.
Want de Engel, die ſijn Volk uitleidde,

Verlichtte't aardrijk met ſijn glanſch;

En om de Stad een muur uitbreidde,
- Tot heil, meer als een waterſchanſch.
-

Daar Babylon, door ſtorm bewogen,
De
-

2,

-"

De Son ſag in een ſwarten doek,
De Maan als bloed, en 's Hemelsoogen
Uitvallen, wijl die, als een boek,
Wierd toegerold en weggedreven,
Dat berg en eiland moetſten beven.
't Ontpaapte Volk, geruſt geſeten,

Verflaaude haaſt in ſynen pligt,
En eigenbaat wierd niet vergeten,

Dog aan Gods Tempel minſt geſtigt.
Wat was 't ? de waarheidsmin verkou
de,

De dwaalleer met de haat nam toe,

De woordenſtrijd verbrak 't gebouwde,
En maakt de trouwſte werkliën moê.

Dies't Volk, dat heerlyk heeft geblon
ken,

In vuigen nagtſlaap legt verſonken.
Dit egter doet my uitkomſt hopen,
Want in den nagt zal 't licht opgaan:
Tien Maagden, van den ſlaap bekro
In »

Gew# door 't roepen, dan opſtaan.
Vyf Wijſen vullen uit heur vaten
Haar lampen, om den Bruidegom

Te ontmoeten, en, ſy ingelaten
Met hem ten diſch in 't Heiligdom,
Word agter haar de deur geſlooten,
Waar

:

Waar voor de Dwaſen 't voorhoofd
ſtooten.

En buiten alle vreugde miſſen,

-

Met elk die waarheids liefde derft,

Geknaagt in naare duiſterniſſen Van haaren worm, die nimmer ſterft.

Ik ſie de Vorſten, eerſt Tyrannen,

Ootmoedig buigen voor Gods Volk:
Gevlugten om Gods woord gebannen,
Toeſchieten met een ſnelle wolk:

Gelijk de duiven, weggetrokken
Voor havikken, na haare hokken.

De heiligheid en kennis paren,

-

De liefde en vreê biên heur de hand :

Nu komt de wijsheid voor de jaaren,
Een Jongeling heeft grijs verſtand.
Regtvaardige , afgeleeft van dagen,
Verjeugden tot een levensboom,

Die nimmer miſt van vrugt te dragen,
Alsmild beſproeid van Edensſtroom,
Die uitGods troon komt nederſchieten,

En hemelvreugd hier doet genieten.
-

Wil iemand my die hoop betwiſten:
Wijl alles daar ſtreeft tegens an:
. Hy neem er in dees wyſe Chriſten,
In WILLEMSEN, een voorbeeld van.

Hy hoor hem hiervan 3blydſchapſingen,
# :
Ver
HR - +

-

Mºt

Vervult van geeſt en altaarvier,
Waar mê hy ſyn beſpiegelingen
Van God uitdrukt,ſoo net van ſwier,

Hy ſie, hoe meer hy daalt in 't leven,
Sich ſelven hooger overſtreven.
Geen wonder, want die groote luiſter
Der Kerkſtand in den laatſten tijd,

Word in ſyn verſiende oogen duiſter,
By 't eeuwig heil, hem toegewijd.
Hy voelt ſyn voeten d'aarde ontſinken
En ganſch verdrijven uit ſyn ſin:
Syn Lichaam daar volheerlijk blinken,
SynGeeſt doorgloeyen vanGods min.

Dit gaat ſyn wijd begryp te boven:
Hy kan 't niet ſeggen, maar gelooven.
Wie moet dan niet ſyn yver pryſen?
Wat Chriſten word niet aangeſet,
Om hem, daar ſyn Geſangen wyſen,
Te volgen met een blyde tredt?
. Als die het beſte weet te Kieſen,

En ieder een de Keur ook geeft:

Hy ligt met digt de dikke vlieſen
Van 't oog, dat nogin blintheid leeft.
Dus doet hy't werk van de Ouderlingen,
Die voorGods troonhet dankliedſingen

Laat dit een Spinoſiſt beſpotten, .
Als opgeleid van ſpotterny: -

-

-

sn
yn

Syn laſtertaal ſal met hem rotten;
Maar WILLEMSEN, door Poeſy,
Gekroond met lauwer, eeuwig pralen,
En door ſyn deugden zyn vermaard;
Syn Lichaam mag ten grave dalen,
Wanneer ſyn Geeſt ten hemelvaart,
Syn Naam, gedrukt in dankb're harten,
't Geweld van Nyd en Tyd uit tarten.
S. H AS EVO ET,

Predikant te Vliſſingen,

Klink-Dicht, op het zelve Werk.
Ier Pronkt der Digt'ren PRAAL' met Heilige
Geſangen,
Geſchakeld naar de Kunſt, op Hoog-verlich
ten Toôn,

Schenkt ons hier NieuwenWijn, regt Nectar van
de Goôn,

In 't Nieuw'!Verbond betoogd Hy all' JEHOVA'S
Gangen;

Met Eer', met Majeſteit, met Gloor den ZOON
omhangen,

Als 't uitgedrukte Beeld van zyn Ze/v'ſtandigheid,
In uien ons aller Zoen en Heut verborgen leid,

Hier's Bafzem Gileads, hier 's Trooſt voor Herten
bange.

Hier's deGenade bron,hier 's't ware Hemels-brood,

Hier 's't kragtigſt'Artzeny',zelvs tegen alle dood,
Hier maakt een Nieuw Geregt, weêr Nieuwe Trek
tot Eten:

Hier zult g'U zelven in dit BOEKſoo niet verzaam
Van Leeſen, of gy zult, ten eind van deeze Blaan,

Staag krijgen Nieuwe Luſt, van geen Vermoeidheid
WCtCn,

A, H, de KLExck, M, Z,

ZEEGEN-GROET,
A AN

d'Hr. JAKOB WILLEMZEN,
Kiesheer der Stad Middelburg, en Ou

derling van Chriſtus Gemeente aldaar.
Op fijn Tweede Echt-Verband, met

Juffr. M A R I A C O C Q.
Volvoerd , den 31. van Hooy-Maand
des Jaars 17o8.

(Werdende hier in ook geſpeeld op 't
jegenwoordige Werk van den
A UT HEU R.)
Vrvite Concordes Partter, vitamque beatam !
E ST1GTER van 't Hecl-al, de Trouw'-Heer
van zyn Kerk,

Van alle Trouw'-Verbond is't eenigſte Bewerk.
De Eerſte Trouw', bevcſt in 't Luſtig Paradiſe,
Volvoerd door d'Heere zelv' op Solemneele wijſe,

Verbeeld ons d'Heiligheid van deesgeurtjdenSTAAT
Een Heiligheid, gantsvry van aller Zonden kwaad l
Een Heiligheid, van Lijv'zoo wel, als van de Ziele,
Een Heitigheid, waar door de Menſch God wel bc
vicle;

-

waar door ºok werd geſterkt het eeuwig Trouw
Verbond

Mct Gods Werkore Schaar',dat vaſt gegrondveſt ſtond
In 't eeuwig Raad-Beſluit, verr' vooren alle Tijden,
Die immer zyn geweeſt, en nog daar heenen glijden.

Wel, zalig Trouw'-Verbond! wat hebt geen groot

-

-

-

k

geheim 2
-

-

--

-

Vert'

,

Verr boven ons.' Begrip, in all' deez Saaken rein" ?
Hadd''t Schepſel deze Trouw door misdrijv' niet ge
ſchonden,

Sou niet dan Heitig zaad, omGodsEer' te verkonden,
Vermenigvuldigd zyn geweeſt op 's Weerels Rond,
Naar luiddcr Keegen-ſtem van de JEHovA's Mond.
Maar laas! wat is 't van nood', dat zeer weer op te
krouwen,

Te melden dat Verval, met angſtig ziel benouwen,
(Dat God dus hadd' beſtcld in zyn Alwijſen Raad,)

Wiens melding al te veel aan de Geneeſing ſchaad!
Die God haaſt zelv' verzag, en de Belovte ſtaavde,
Dat 's Vrouwen zaadzou EEN, die aan haar Borſten

laavde,

Voortbrengen, die de Slang zou morſelenden Kop,
Ja, zoo Vertreden , dat hy noit kon rijſen op.

'k Mein het Beloovde Zaad,dic reine DavidsSpruite,

MEssiAs, Geden Menſch, die all' deez Ramp kwam
ſtuiten,

En ſtellen 't Menſchdom Vry, ja buiten Satans klein
Ganſch'Straffeloos en Rein,ten dienſt alleen van hem
Hun Los-Heer, die hen had Verzegeld tot den Leeven,
Na dat hyzig hadd' tot hun Zoenter Dood begeeven,
Ja, alſ hun Sonden Laſt gedragen op het Hout,
Waar aan hy wierd gehegt door 't Joodſch geſpuis
zeer ſtout.

-

Dus heeft dien grootenHELDde Perſ alleen getreden
Der gramſchap Gods, dus heeft die JUDA's Leeuw'
geſtreden

-

Alleen, tot Leſſing van zyn lieve Maagd en Bruid,
Met hem op 't nauwſt veréend',all° eeuwen in en uit.
Zagt, HEER! wat hoev'ik hier tot uw” Geleerd
heids Bronne

t

.

Te brengen troubel vogt,daar g'als een held're Zonne,
By mind're Ligten blinkt? Geletterde Poees !
En zingdop hoogermaat', dan myneDigt-konſt weet
Te mcldenuwen Roem;& Ciercel van ons'Landen !

...

ºn Trouwe t'zaam Verkaogt door Eendragts vaſte
-

w- -

Banden;
-,---

- 1

• • • ; .

Wiens

Wiens Lier zoo keur'lijk ſpeeld des Hemel-Bruid'oms Lov,

Dat by uw fijnſteGoudmijn ſchuim is,min dan ſtov'.
Maar, ncernd mijn will' voor daad; 't is allen niet
gegceven,

Langs ſooverheven baan ten Hooghetdop te ſtreeven:
Elk Vogel zingdzig ſchoon, al is 't gº en Nagtegaal,
Sooſteldzig mijn geneur, met uw Zang niet egaal,

'k Voldoe alleen mijn pligt; Ik moet uw Huurlijk
pryſen,

Wiens prys U dog niet paſt, (als buiten 't ſpoor der
Wyſen,

Te melden eigen Lov'.) Gytoond met deeze Daad,
Dat d'Eenzaamheid verveeld, ja by U, werd gehaat.
Regt een gezellig Duer den Menſch men pleegd te
noemen,

Die zulk gezelſchap zoekt, (hoogweerdiglyk te roe
rnen,)

Als deezzoo Licven Vrouw', in dit Uw'Tweede Lot,

In Vroomheid, Deugden Eer',isregt een Deel van God.
Met deez MARIA, hebd gy't beſte ook verkooren,

Een anderZiels Voogdeſ',van d'Hemel n beſchooren,
Een Hulp uw's Ouderdoms, die uw verkoude Zy'
Sal koeſt'ren: David was met ſulk een Krooft ook bly'
In d'afgeſlete Tijd zyn's Levens, vol verdrieten,
Die op den Ouderdom met heele Stroomen vlicten;
Soo ſogt gy ook een Scherm voor dit aankomend'
kwaad,

Voor u te krijgen, eer 't mogt namaals zyn te laat'.
Ik roeme deez uw'TRoUw,aan 't Voorhoofd deezer
Bladen,

Gy mogt zeggen ('t is waar) dit komt hier vry wat
ade,

Neen,

#n, die, wat lang beſloten zyn geweeſd,

('kSegg van de myne niet:)zyn bet met geur begeeſd.
Dus kond gy met vermaak, uw's Levens Webb'
af ſpinnen,

Als gy doed in dit werk, tot ſcherping uwerzinnen;

Dus kondgy met plaiſier, met ſoo een geeſtig Wij
j

U heiligen tot Godsdienſt, naar Ziele en naar Lyº'Vcreend u in deel Irouw' het Huw'yk van de Kerke

Met Chriſtus: Dit geheim laat B«xD uw geeſt be
werken,
En ſpooren
Hemelwaards, tot binnen in het Choor'
Van dat JERUSALEM, daar m'eeuwig zingd Gods
/00r.

Sit

def als ouderling in 's Hemels Conſiſtory',

jn ºnte Kleedren, vol van glants en Luiiter-glory'
Tot loon van uwen pienſt aan Kerkop aard' beſteed',
Sy Vreugdes overmaat' U aan Gods Diſch berced:
Ja ware Hemel-ſpijs Ambroos', met Neétar-wijnen
Van d'aangenaamſtegeur, Van Paarlen en Rubijnen
Ontfangd daar d'eeuwige Kroon', den Vromen toe
bereid,

-

Aande, LAMs. Bruid'-Loft, in volmaakte Zaligheid'
Vivat poſt funera Virtus.

A. H. de K LE RC K. M. Zº
Den Leſcrgelicft deſe volgende Druk-fouten '
te verbeteren.
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MORGENSTOND
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EUANGELIUMS,
25eginnende met ben

Doopenden Johannes.
De Roepende Stemme in de Woe
ſtijne. Jeſ. 4o: 1-6.
Op de Wijſc van den 5o Pſalm.
I.
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2.

#ier han he geeſt herheugd ter feeſte gaan/
&#n buijenb'-maal oermonberb blijven ſtaan/
#oog tuijgbeleibuan glaceren ſloomberwetſj
25eue3en aan zijn

"# herſtelde ſterh/

&#n

2. Gezangen van de gangen Gods.
gen juichenbe/ geijoba grootheib genen/
3D002,'t 5alig goed / U002 bit eal 't auber leſbeſt,
3.

ehoua heeft / ma JT)ofcg ſPffermagt/

nieuune tierft 't beloofde toegebaagt/
3^a 3fraël / aan JThofcé lDet getrotilu/

3Beel &#euſulen langſ alg een beu?ugtenbroumj
#n arbeib toog: om tuſſen beide jaren/
&Den Scilo «Bobg in 't ſterflijſt bleefcb te baten.
4.

om 't Cffer merk en alle ſtempel-rooft
&Ie meeren/ alg een uitgedienben finooft;
cljoba moſt bien locerclûlijſten th:oon
an ?tron/ met be ſtomſte ban 5ijn zoonſ
25ewegen/ tot die lang berbotbe aarbe/
g#en 10:pe ſterft boog Satag #Zonen baarbe.
5.

2lig gſraëlſ bergabern en bermeerb/

#cheen
3Paleſtijn ten lenen mag gelieert/
't Bºemelg licht in beſem mogenſtond,
3Boo? bie dºob 5ogt na eiſch ban 't nieuuu
3BerÜonb :

Stlg Elias, bien grooten ſpomber 1Baberſ
Heerleefbe in 2Hoijanneg gaf tijh-abet.
JPit mag bien belb gehoo!en naar €5obgraab/
JDe grootſte bie tot nog ban 't 132oubuen #aab
«Beboten luag / ge5aligb' boben al.
men na ben bal/
19p 3ag bobg Zoon

o@m lijbembe 45oog bloehen uit te 3umeeten/
&ot trooſt / tot heil ban 't Hubijnenbe getoeten.
7.

#n riep eng toe/ bp meeg ong met be bamb/
#ie 'g beeren Lam, bat alle bloeften bamb:
3Pat Lam bat/ alg een tºerber heeft bergaarb/
UPe 25oltſten/ bie in &chapen 5ijn beraatb:

SPien log-heer / bie maar 'g l9eeren toeſbehagen/

& De 3gſten van be buerrelb heeft gebgagen.
-

--

KPit

Tweede Deel.

3

3Pit mag Ibn bie gelijk een licht berſcheen/

3Pie ſlaolgenſtar/ najlºoſtg magtberbueen:
&Pie meberig in 't ruig en ſlegt gemaab/
't booefte/ alg in 1ubmen Dageraab/
bUag / cm alle buare 132oomen
G5

(Le toomen bat ben Scilo mag geliomen.
9.

Illu noeper riep/ niet in geruſalem/
#een/ in het moeſt heeft hp 3ijn 5egen ſteun
JPoen booten ja/ 45ob milbe nu/ rombom
3Pe bo? {Boeſtijn ban 't moebe |3eibembom
25e5aapen/ en met ſtroomnen opergieten/

Om eenen (Pegſt uit Hapijet te genieten.
O
IO.

3Poe ſtonb uur 13oſft/ bat trotſe gobenbomf
jl?et Vct bedekt, ten bloeit om3et alom.

3Pie Vygeboom geblaarb/ bol buimb en maan:
dPie b?ugteſoog ten bloeit moſt ombergaan/

Albag nu/ o wee, een mocht miſberniſſe/
&#en GPooyen-bog/ berſteemö in hun gemiſe.
Tweede Deel.
II,

& Bie gp gelijft een 2Irenb hab geboeb/

shebagen boot um alſ bolbaagenb' 25loeb/
Hebt g: ontciert: nu mag bit 39aleſtijn

«fen Sodoma, een brooge Zanö 3Boeſtijn.

JPat Giobembom mierbalg ontgeeſtbe ſcharen
25eheerſcht/ ban bie hen tot moeſtijnen ujaren.
I2

bp toog u boof bp tien boom geeſtenaeoorb/

"# Weg, boo: @Poſt / Zuib/3Beſt en
2

Maak in het woeſt een bane voor uw God,
&#en glabbe meg/ 6 %jakobg oberſchot!
#H

sturen is nºg eens

Zal

4

Sezangen vande gangen Gods.

Zal 'g ſpeeren (Beeſt herſtellen/ of verpletten.
I

3De

3.
# en het ongeloouig
hert/

3Pe 3ombe / bie be built Ziele ſmert/
3Pat eigen regt/ bat roolten bag en nagt:

3De ter5ugt en ben rocln op Lempel-p?agt/
TºBe Q5eben en al ?{rong iterſt-gebaren/

't HDag al te 5aam een ljimber boot GBobg ſcharen.
I4.

KPit en al boat uur lueg hab toegemuurt/

ſpierb boo, uuu Gºreſt en Oorbeel boorgeſchuurt/
«Om 't ijeilig pab / niet ljeubelen be5et/
(ſe banen boot be blirem5 uuber ſbet.
3Die boo?'nen/ uuelſt ben groot en ſtoeper ſtalten/

49ebt gp gelimot/ tot buulne Stammen b?aften.
I 5.

&#2e balen

# boo! uupe bamb herſtelb/

De bergen ijcbt gm in ljet 5amb gebelb/

Hect ſtromine hebt gn Wueber regt boen gaan/
't 45ebogen hert ig boo? u blijven ſtaan: ſzoo ijeeft uur magt be balen opgeljeben/
&Pln in uur ſchoot bol
G5obg te leben.

#
IO.

JPce heeft um G5eeft aan alle bleeſch boen3ien/
3Dat alle bleeſcij na 23eſtig 5oube blien.
#9erſtcl/ bereib uur weg in ong gemoeb/
3Berbleelt al ujat ulu liefbe tegenuuoeb/

3De 5omben bie alg @Ieberg in omg p?alen/
3ectneberb bie tot mei bebogte balen.
17.

ºp hebt uun glang uur #ion g'openbaart/
ill)aar alle miſt ig nog niet opgelilaart/
3ſbat iſ er nog geljeubeit in ubu ſterft:
Pe bergen ſtaan tot aan al 'g #emelg merhW
't gg alleghrom/ be regtijeib under maarjeib/
ſperb ſtcolu gehaalmö
ingebeelbe itlaarijeib.

#
lö,

&P &oons & cbg! 5eitö uugt ſtoeperg uit/
-

ſteeg

Tweede Deel.

5.

#oep boo, um beeſt / tot um bernaſſe 3 uit/
ilbu #ion ig een âDiſbernig bol rooft/
25croofb ban geeſt/ berblinb boo: aarbſeſmookt.

G5p moet nog eeng een leueng pab bereiben/
19oo? 't Zion 45oog / boo? #oben en boo! #eiben,
4? 'g 3Beerelbg licht ſchiet uice firaalen boos
dPng bo? gemoeb/ herſtel ong tot ulu gloon;

45a op/ o #on! alg 'g beeren heerlijftijeib/
€5p hebt uoo! omg een leuen Göobguerulo:ben/
1Derlicht ong ſjert bat onn genabe pleit/

1)oo? al die aan be 3onben 3ijn geſto?ben.
2 I.

1Betheben TDorſt/ bopljebben hier beneen
illup glang ge5ien/ boo: buiſemb' monberijeen/

-

1Bertoon uuiterſt nog meer uur âBeg/uur kab/
#Ito

# na Die laatſte i5abet Stab/

#oo 3al u\u 13olf/ alg i'lue ºnbetbanen/

#n 't blahſte belb boo? u be unegen banen.

Dat alle Vleeſch Gras was, is gebleken,
eerſt, in opzigt van onſe nietignerd. vſ. 6-8.

Pſal. 9o: 6-1o. Pſal.39: 5-7, Job 13: 1 , 2.
22.

Q5p riep met fragt bien grooten ſtoeper toe/

ſtoep alle bleefcij/ geſtriemb boo??lrong roef
g grag en al hun goedertierenbheib
clijſt een bloem bie 3ijne blaben fu?eid:
't ## alleg hoop mat abern haalb beneben/

ſlim Zoon, uw Woord, blijft in alſ eeuwigjeben.
2. R.

âDat ig een ſlºemſch

#oom ban een 1920ubp P

«Een 5ombig ſtof/ een boom/ een log geboum/
geen rooft/ een nietſ een ſtoppel/bie be gloeb
3Perſſinb / berteerb/ 6 5ombig menſcij gn moet
ſlot afcij bergaan! baar ijclpt geen nageſmater/
<ſbob maaib ong af gig 3iltig ſchuim op 't mater
GP) en
% 3

6

Gezangen vande gangen Gods.
3Pen Hleinen menſ

#pbeltjeſb / een nietſ

& De groote 5ijn een leugen bol berbiet/
g, en tuinbbuil: ag luatig al b'aatbſcije p?agt!
'Alg taberen bie rollen bag en magt:

3Battjoogmoebpaft aan ſtof/ aan aarbſe momen/
& Bie op €5obg ſteun 5oo licijt in ſtof ljetuo?men.
25.

gºng Itben íg een hamb breeb en nietg meer/
ſtºp manb'Ien alg in ſchabuloen/ o Eeeer!
qfen ſtof-moſft/ alg een blafe bol uan Yuinb/
QEen

# / een bamp / 5oo ig al 'g menſchen
lliLD :

ºfan mien gp in uun zoone wilt gebenhen/
dBm ben bitt na be

sa: de te ſchenken.
2

âEp 3ijn gelijk een ſlooper ban een bag/
ofen 3Beuerg ſpoel: tibu bue3en/ um ge5ag

2ölijft bat gp maarb/ uur. Zijn beramberb nietſ
ſl9p 3ijn al 5aam een licht beujegenb' riet;

€5p hbaarb bie CBob eer al be bergen maren/
G5p blijft altoog De GIrooft-byon uuber ſcharen.
27,

ſtoep tot mijn geeſt boo? uunen €5eeft altoog/
lim bleeſch ig grag/ um lepen fmah en boogj
ſioep amber merff o ſlaemſche gp 3ijt ſtof!
2öereib ong hert tot umer gloon en lof/
#Leer omg all'3aam beho?te bagen tellen/

G#ct gp ong bleefcij in 't ſtof 5ult neberbeſſen.

Ten tweeden, alle Vleeſch was gras,
ten opzigt van onſe Geeſtelijke onmagt ten leven,
1 Cor. 2: 14. Rom. 8; 7. Pſal. 49 : 8.

#

28.

##

bleeſch alleen
3Bag
50mbig ſtof/ een tooſt/f
een #
#Been/'tonſe
ig boo?

25ebwelmt f beröſinb/berbuiſterb in 't ":

Tweede Deel.

-

33an

#"

7

boog eigen filmaab wee

IulallJ :

&#cm etter poel/ bol ban betultilbe buonbem/
&#til jl?ieten-neſt met bonberb' bui5emb' 3onben.
29.

Gºmmagtig om ben bloeit bie op ong legt
(GLe boeten/ aan Heijo mag hureeftenb regt.
45een 232oeber halt 3ijn 252oeber uit de boob
3Berlofſeil neem / biefcijtuſben 3ijn te groot:

b'@mreine kan geen reine 3icien baren/
G9 uuee! buien 3al D'oilreine tein betiiſaren?
3O.

45n 3ijt het/ gp 13erloſſer ban ubu Zaab/

2Iſg mijnen geeft beſpiegcib umen raab/
enum Puch/umuregt/uuu Çeeſt/

ilm 250!

ABan roept mijn 3iel/ tot bie Heijoba u?eeſt/
ſpier ig uur (Irooſt / ſchep moeb Eerſtoo?elingen/

illu ſtoopbeer 5al u in ben deelnel hgingen.
. 3I.

app liggen alg onreine in ong bloeb
e2p 't bloebig Belb/ merbarb in ong gemoeb/
Gontciert/ migmaaht/ bat heeft all'eeuïnen uit
€5eblehen/ aan ubu 3eer mig maakte 25:uib:

42 #oome hong! gp moet ong hert beſchijnent
Of alle uleeſch moet nog alg grag berbºmijnen.
2
32.

-

ſBp 3ijn in u geen graël geen ſtroof ô neen!
&Bp hebt mijn geeſt boo? uuje belſe bueen
H#erbaarb/ herſtelb: d b?pmaal 5alig Bert! -

3Pat boo! uu, 25lochten leben merb ontmerb:
€5p 3ijt ong heil / al 3ijn bup grag en nietig/
G5n maakt onſ ſterft/ en tot het goebe bliëtig.
33eendj
5ie hier berloſte 3iel/
-

#tom #tinb'ren

-

GBp 3ijt bat Zaab maar op 45obg ooge uiel/
#n 't nieuun 39erbomb ig boo: biggeſtig mijnt!
«Een zonne bie be bonh're geeſt beſchijiit/
&#en leben (Bobg/ een
becl hti! daaaag

“#'

,

4

-

-

-

Egil

8 Gezangen vande gangen Gods.
«Een ruſte G5oog/ met blijdembe gemaben.

Ten derden, 1n opzigt van Moſes ſcha
duw. Wetten, die ook onmagtig waren ter Ver
zocninge. Pſal. 4o: 7-9. Col.2 : 17. Hebr. ao: 4.

# / Moſes apet uni4. te uimen #oom/
te alg bobg ſlain 5ou balen ban 3ijn tijgoon/
Om lijbembe te toomen openbaar/

3Dat û'Offer-Wuet en Arons fieuh-altaar
Gºmmagtig 3ijn: gp moeſt G5obg âBet betragten/
JDoo! lijben en boo? boen/ boog uur geſlagten.
35.

3Dat ſpieren ſºet/bat bette Pffer-ſmout/
3Pen ?Iſtaar en be ?lrk ban hout en Boltbſ
3Pat ſlPierooh-bat/ het Gºffer-bee/ ben rooft

3Dan bar en ſtot/'t mag nietgalg aarbſeſmooſt:
Onmagtig) om een 13eilig regt te geben/

#an bie gp boog um Roone hebt boen leben.
36.

#men
32an meerber hragt alg Levi # Hon/
GP zoone 45obg! gp maart # eueng 232on:

3Pit heeft u in 3Boiſt genoopt in hun

#p 5agen na ben Bemel om een bloe

«Bp hebt ben block ban'tgantſe Lanb berfſonben/
Ong uuje beeſt ten leben toege5onben.
37.

-- --

#oohaaſtum #oom/uun heerlijkheib/ Iſuuroem
gin
berſcheen/ boe bleek bat iſlaoſeg

#"
Cellt

q#n aſſe bleeſch nietſ anberg mag alg grag/
Hilm bloeb alleen ig 't Hºgemelſe tirag:
3Daar in gp ong ten leben cementeerbe/

dBm bat het bloeb ban25eeſten Hragt ontheerbe,
8.

#lm Beiſigapoolb/ # &#uangelitum/
Zal 5egenrijft boor u beſtaan alom/
€5p

Tweede Deel.
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G5p hebt uur ſterft uerloſt van ſlaoſeg ſPet/
JPoo: uïnen geeft in upheib neerge5et/
2oo hebt gp 5elf bat in geſtelbe 13oorbeeld
&Lot onſer trooſt / oernietigb en beroogbeeld.
Hitom op mijn ziel/ # mum een aſſcen/
Hººp heeft uur geeft beu?ijb boo, beſſe meen/
gág alleg grag? geen noob / é5obg Zoone leeft/

#n uien dat ong ben 1Baber alleg geeft.
@ #alig! bie ban al bit niet ontbonben/
#n 't eeuuuig al boog eeumuig merb berſſonben.

Den Lof-zang van Maria,Luc. 1:46-56.
Op de Wijſe van het Vader Onſe.

In dezen Lof-zang hebben
eerſt » Mariâs groote Vreugde, vſ. 46, 47.
I.

O 3Pgiemaal 5alig en boſ byeugb!
1Boon al die op het ſpoor bet beugb
«Beijeiligb met ſlàariàg momb

ſhag 3ingen/ nu en t'allerſtomb/
#
ig mijn beel/ mijn 45ob.
lk Vroome heeft het hoogſte lot.
2.

Mijn Ziele maakt den Heere groot,

2ïlg #eer ban leben en dan boob/
4Biemg groote beugben openbaar/
&Pe grootheib ban ben jij?ibbelaar
3eertoombe/ maar 't geſproken 3Boomb.
Gods grootheid blijkt nu t'aller oord.

Mijn Geeſt verheid zig in mijn God,
#leijn Zaligmaker is mijn #
KPie boo! 3ijn 3uiper herten 28ſoeb/
3Boog al mijn buile 3onben boetſ
*

-

% 5

(JZot

ro Gezangen vande gangen Gods.
ſLot trooſt ban mijn beogoefbe Ziel.

Gelukkig die Gods oog beviel,
4.

3Bel 5alig/bie naar 'g eeeren reem/
&Poor Chriſtug tot 3ijn 45ob mag treen/
&Lot liefbe eBobg/ tot gefug eer/
&P neen! mijn Žiele menſt niet meer:
3Bergun mp bit met u me ſchaar.
't Geloove maakt 't gewenſte waar,
w

3.

3Bat tg bat 300

eugb/ bolbaan/

#
't 25eſpieg'Ien toomb be Ziel gemig/

3Berruht boo?

ſtaan!

&Pat bit niet uit te ſpreeken ig/
3De liefbe ſBobg ig al te groot.

Die God geniet leefd na de dood.

Ten tweeden, de reden dezer Vreug
de, ten opzigt van Maria, vſ. 48, 49,
6.

Hop heeft mijn meberigen ſtaat
25eſchoub/ en na 3ijn mijſen ſtaan
33erhoogen/ ſchoon mijn eer geſt
£oo laag gebaalb bmag en b
De neberigen 3iet €5ob aan.
Geen trotſe kan voor God beſtaan.
7.

1Ban nu aan 3ullen t'aller tijd/
3Pe Bofiteren berheugb/berblijb/
Mijn zalig agten, om bit goeb

gaat ºob mp in 3ijne zoon boet!
Blafjn &aligmaſter/ mijnen loont. ,,
In Chriſtus zijn de vuile ſchoon.
8

zijn groot banen aan mij

-

#L

Tweede Deel.
2EI

|

I

ilig en bol iuta

ew
#
't Beloofde geeft de Ziele moed.
9.

bet grootſte bat bp geoen hom/
ſDag 3ijnen #oon/ bie morgen Zon/
3Pie alle 13leeſch boo: 5ijne boob

&ou ſoliſten/ in 3ijn 5aal'ge ſchoot/
&P 5alig! bie bit heil geniet/

Rampzalig die van Jeſus vlied.
IO.

3Pitig bat merk ban groote Hragt/
ſBan ſbob boon ong te meeg geb?agt/

2ïlg bie getrouw 't beloofde geeft/
ijn ſpeſt
# # lief#
##
In H5NetI,
Too Hºetlig tg mijn GD0

#

#

Die op

#, hoopt heeft ##

Ten derden, de reden van deze Vreug
de , zoo ten opzigt van de Oude als van de

Nieuwe Kerke, vſ. 5o-56.

Y

II.

3Pan &tam tot 3tam alſ eeumen boog

2&leeft 3ijme troume tot 3ijn glooi/
zijn liefde en barmhertigheid/

*

2lan aſſe bie 3ijn ſlàajeſteit

.
strhennen/ somber aaroſche goon
d

,

Het tegenbeeld moſt voorbeel doon,
I2,

Hy heeft een kragtig werk gewrogt,'
Poor 5ijnen arm omg toegebnogt/
zijn zoon / 5ijn arm# eepb'engoob

# tot # # # b
#
jn 25loed toept 5omber om
Den Zondaar is dit heil #n
13.

e

:

b'#oogmeebige boſ tuinb en boaanſ
Zijn

HTE

Gezangen vande gangen Gods.
Eijn boo! hun eigen regt ucrgaan/
<Bob heeft be goben uitgeroeib/

gºn aan 3ijn ploeithem baſtgeboeit/
SPat #Iſraël tot nog berteerb.
Wee die de liefde Gods ontbeerd.
I4.

# mat ban bo?ſt/
#ijn uit uur bolle 5egen borſt
Verzadigd, door uw Hemels Brood:

#baar na be iDaab'ren klein en groot
#Berlangben/ met een open hert.
Dank God die dit gegeven werd,
I 5.

, ſtºp hebt boo? 't u are gſraël/
ilm ſiefbe/ alg een bomig mei/
Göeopenb/ en boen ſpringen om

25armbertigheid en uiten alom
QLe toonen/ aan bie #efug 3oefit.
Die Jeſus hatcn zijn vervloekt,
16.

45elijk uun momb aan Abraham,

2lan al 3ijn £aab ban Abtam tot staan

-

Geſworen heeft, om um geſ
Jºl het al bie op uun liefbe magt
ºſte meiden/ boon al 'g 4Beereſbg oogb:
O Zalig! die Gods ſtemme hoord.
17.

ſpijnlºeilamb/biebaar boben pyaalb/
gulue liefde meergebaalb?

# mijne 3iele mee/
3Pit blijft mijn ljerte menſch/ # bet.
3èolbreng 't beloofde aan um Hºterâ.

Het Hert te ſilyen is Jeſus werk,
I85.

4Beef mp een meberi
#2et

oeb

## uld #

23p mp ig geen geregtigheid:

“BP bebt nogtang een regt bereibf
G#en

Tweede Deel.

Ig

qëen tegt maar op mijn 2iele buagt.

Gods regt is voor al 't Gods geſlagt.
I9.

32ergun omg in bit nieum 1Berbonbf

“2ïlg ?lbgamg #oonen in het ronb/
(Le 3itten aan bien ronben Pig/
zDaar gefug Aleeſcij te eten ig/
SPaar uupen ſºyeeft De #ielen ubeltt.
't Is veel als God hct hertc trekt,
2O.

Tſoft alle bleeſch nog ambermaal/

apoo! uupen ſfeeſt in uïnezaal/
32u gp uuo Igemelg #tabinet
3ºoo? al be meereib open 3et:
33oſbreng alſ het beloofbe goeb.
In Jeſus is een blijvend zoet.

Den Lof-zang van Zacharias, Luc. 1:
verſ 68-75.
Op de Wijſe van de tien Geboden,

In dezen Lof-zang hebben wy
eerſt, zyn Lof-zang tot God. vſ. 68, 69.
I.

'tI A5 ziong merk met open longen

I

&Lelopen/bie 45obg Alboogb belmaart/

zijn geeſt heeft onbeſmebe tongen
23eſneden tot 3ijn lof verklaart.

º

2.

#oo heeft umbanb/bien ſtommen 1Baber/

3Pe Long ontbonben boo! uur hragtſ
#ijn (Long ontſprong gelijk een aber/
ſ&Lot eer van Hacobg eet-geſagt,
3.

eiſooſt a coºlsizirds noming!

apit

-14 Gezangen vande gangen Gods.
apie

be5ogt heeft in 5ijn #oom/

“Die in ong bleefcijl alg in 3ijn moming/
3ſteerbaalbe ban3ijn leeuujem Iij?oon.
4.

G5p ljebt 12erloffing / boo: ubu ſcharen
KULe buerg gebragt/ boo: ulue boob/
Om ongulu liefde te berftlaren;

(UZot buee boo? bie utu regt berſtoot.
3.

3Pien Boonen (Bobg bol 5aligheben/
L)eeft 65ob betboogb en opgeregtſ

3Doo! Paoibº Paulo bie tot heben
45e5alft ig/ alg

gaans itnegt.

#p ig bien Boonen ſterft ban kragten/
«En Babibg l9eer: uit hem alleen

3Bloeib alle l'ºeil boo? 5ijn G5eſlagten/
&ijn 4Plp heelb be |gelſe meen.
-

7.

9 3aal'gen @lp! 5alf mijn hertel
&toot alle booſt met beboet/
Ulu bal3em heelù be unare ſmette/
&#n boob al \uat u tegen buoeb.

Ten tweeden, de gronden van dit Heil,
Gods Beloften en zynen Eed. vſ. 6o-65.
8.

€3elfjft gp boo? De 45obg 92ofeten

# ## gronbf
RPie iſme maarheen/aig een heten/
4Beſchaheſh hebben / momb aan momb.

em ble in ume liefde

##

“Bobgif
Kle loſſen/
©m be bebloefbe en geboeiben

Tweede Deel.

I5

IO.

4Pm hummen Log heerg lof te melben/
JPie ben ban alle helſe magt/

«En b'haterg bie hun zielen queſben
3Berloſt / tot bypheib heeft gebgagt.
II.

aPemijl €5ob nu / alg in 't boorleben
Göebagtig mare 3ijn 12erbonb/
3Pat 3preeb'-berbomb 3.oo uuel beſneben/

49p #eſug bloeb alleen gegronb.
I 2.

«Bebenhemb'/ alg be €5ob ban ?tmen/
3Pen eeb aan Baber Qlbraijam/
RPie al be 1Bolſteren te 5amen

25e5itten moeſten alg @boog ſtam.
I3.

&Pm geſtig meerber alg boot beſem/
2lig Abaràg Zoonen boo? ben geeft

(CIe bienen/ met en 5omber opeeſen/
«ſPp 't nieuun herſtelbe #ubel-feeſt.
I4

Hof te

& Bnn omſen 3 log-

#'

#

ſeg
25eurijb
â€ijn G5eeſt boet alle bleeſch herleben/
Oo? 't Hºemelg goeb ong boogge5et.

Ten derden, een aanſprake tot zijn
Zoon Johannes, vſ. 76-79.

-

15.

gohanneg moſt ong 39,ofeteren/
1Ban 't heil ban be5en #emel Ooſt/
ſam alle bie 3ijn 45eeſt ontbeten
bolle bogſt.
@Le ſofiſtenſ tot

#
I

em geing boet-pas te bereisen

#,
, 6Lot trooſt ban
#u tot 3ijn lief

€il

ein

16
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17.

Om ſjen bergebinge ban 3omben

-

-

&Ie geben/ boo? 3ijn ecubuig regt/

&Doo: 5ijn ontſloote 5egen uuomben/
âDaar in ong. Dit

#an toege5egû.

I 85.

JPien opgang van 45obg licht en maatjeſbºſ
JDie ong het pab beg leueng Wuijſt;

€5af't #ion ſpobg een nieuwe Hlaarijcib/
dºen hlaarijeib bie be Zielen ſpijft.
I9.

3Berloſſer / boe mijn geeſt geboelenſ ,
Dat ljeil bat gp betuuo?ben bebt/

Thu bloeb kan alle 3ielen ſtoelen;
?{lg uunen €5eeſt be geeft ijerſchept.
2O.

-

#Laat 't Bemelg Licijt/opgaanbe #Zomue/
1Aoor lichten na bat li?elnelg pab/
3Paar blijft gp aller 3egen 25gonne;
3Boo! al be 25o:gerg ban uhm &tab.

t

Chriſtus nederige Geboorte. Luc. 2:
vſ. 7-12.
Op de wijſ van den 89 Pſalm,
•

-

Waar in ons voorkomt, eerſt, Chris
ſtus Geboorte zelf. vers 7.
To

Wat2Zoo
naarenbagſ als #name hoog ziet
manlaag
't een
/ 5oo rebeloog 3ig 3elf en ſbob ontbiel?

## mijn benautoben (Beeſt/ nopt ig'er bag berſchenen
oo b?

rijk als nu / naar 't einbelooſe bmeentenW

geen tuneeben Adam, alg Emanuël ber 392oomen
Mit 3ijnen 3Baberg ſchoot tot Zion is gekomen,

,

2•

3 Zoo baaft be bolle tijb berſ

Oſbob 3ijn Zoon

#### #

17

Tweede Deel.
a b'oube als een 39poum/ met bubb'ietmeen behangen/
n arbeib toogen/ om bien ſlhaagben Zoon t'ontf

ten Scilo, Jenes Spruit, die tuſſen bey de dagen
JAoeſt komen/ onu aan 't bout be Zon ben meg te b?agens- .

-

3,

3 eit mag bat groote {peil/bat lang hermagte goeb/ . . .
ºeien bag bie âblabant berbeugbe in 't gemoeb/, --- UBoe al be Zoonen ſBobg/ bie on 3ijn koinſte treurbe/

dſen kºemel riepen/ ag dat gy de Heem'len ſcheurde !
45n neuerbaaſbe oin bie 23ergen te doen rooſten/

&Die trots op áleinpel-p!agt bp âteas kltaar ſpooktR,

e

4,

Auguſtus pen geboobfum goſeph boogb 3ijn ſtem!
Hºn reiſt met 3gne 232uib / na 't 5alig 23etiglci)cul/

-

3n fanaang 25:oob-buig moeſt bit 2öloob begi?emelsbalen: G3;n alg een 49loek ben 13loek boo? âZion te betalen,
i?ier babbe Davids Zaab barmbertigbcfo berlo:eſt/

7.

.jllariág ſºflaagden zoon is in bet &tal gebogen.
5•

#hier trof beitraam-ſmert en het met haar finaagben zicl/(3Tot 3p beg ſThemſchen Zoon/ bie haar in 't leben biel l

.

#n een geringe ſtaat/ alg ſt)enfrb / op Marben baarbe :
gºeie 3n met liefde tot baar Zoon en i2ect herklaarbe/ 9 monberlijk ſycloof! een ſyzer / een bod te binben/
3In Dit gebogen stiub; beroofd man ſtaat en bgütoen,

,

6

$2e Vrouwe had den Man oinbangen als haar 19pugt/
Die Vrugt der Aarden bie/ na menig mee en 3ugt/
Zoo gooo als incioenen/ 5jn ſpeil moeſt openbarºn/

-

39an 't Zion boog bemind / beruoppen ban 5jn ſcharen,
32ie Albarn en 3ijn 2Zaab ben ?tben ijeeft gegenen/

«Pittſing ban Mbama ſainb ben abcut en het leutu.

>

. ..

7,

-

ſnet beſen ſapgang heeft geboua ons beſogt/

-

3Pit blpbe 25ootſchap ong, uan bonen meer gebgogt/

*

teit 5oo meet &#zuunen lang / be afgeleefd i) bleeuuuen
25 loofb mag / klmain op 't ſlot bet laaſte ®ffer-ezuinen:
o?n alg een nieunde Zon een nieutnen bag te ſtralen/
«Een bag/ na ſlàoſcg daagt 'Een aloerijanbe Laien,

*

fer lag dat 'e ſtêeerelbg lictjt 1 in boeken neer geleib/
it boeken heel te g?of boo; 3ijne Jilhajeſteit/
Zoo moeſt 2jeljonâg Zoon 3ijn 3ſebeng-pab beginnen:

#
Zone bab geen keur uan uzelberbaube glimmen/
g ktmain op Marbe.nl. bg b2 àarbſtbe

.
*

*
7

ſinenſtben moonen/

Jºlheer om 3ijn meeb'righeid als out 3gn glang te toonen,
9.

#ier lag bp in be harib / beragt ter 3oben ſpot/ .
-

35eroofd van ? arbſche plaad/
* D,

-

zº

#

:

#" nogtang bie e: --

R3

.
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######
er

te ºobºl be boot uit aan bentoebige berkleenbe.
Grer tijd als 't

#ooſ rot uit hemels in no taſtrºl

# # #troom aan wens in aan ".

Ten \tweeden,
de Boodſchap des En
gels aan de Herders, vi 8-1 1.
no,

meeb'rig geſte teasl be Marb en Ebemel fyaan !
be openbaar / be grootbrio na 3ijn Jihaam,
zee ſºng ienſblank ban bair / en alle itemmelingen
*t 19ag alles Er op uit iſ om geſus tof te zingen!

*

ºoit in be bolle trib in boeken boa's te binden
ºom alle boeken boog 3jn bariben te herſlindert,

-

1 I,

seen engel ban ºobs &#gºn berkenbigbe op Harb'ſ
abeſ, bat nu gebogen maart /
## #
#
5ou herſpreibert.
m aberbomb te boeiben ?

2an b'kerberg op
zoien g?ooten

ie

om al zijn Abchapen ºp
zoie in 65obs

# boo: alle ºpeenu'lan baalbe /

&#ot eeze van Gobs #eon/ bie nu op ?latben bluaaſbt.
I 2. »

net
wasomgeen
tºn enaaninfºtº',
#naar
te juichen
ſcbat'ren tot uun eer.ºº'
u 3ag be ſnakke ſterk het tegenbeeld ber bhtgen/
#ce paſtben-lam / but alſº tº 3, bgingen/
#ſen ſinenſtb gewoºn oobſ in minbelen getoonben!
#ºninben ban be tuinbeleit ber 5onbe,
ter ſproot dat Rijsken uit den afgekapten Tronk
van jeſſe, bien ſpiofeet! bie ona âoba liefbe ſchonk/
Dien Heerſcher Iſraëls, dien Goël aller Vromen ,
Uit zyne

Broeders, en uit Juda voort
met zijn 25?oebers

-,

-

*-*

ekomen :

# geſproken /

gbie oog aan
“Die ſtuberts

#zaab zijn ſmaabbeſo beeft
I4*
asiet ſcheen bat Heeerelbg 3ticijt/ bien hºezeer /biebootbeert
#an Žion in het alleen ban #acobs #"
zei: ,onbet ſhdebet imag #5 in het bobb'lijk meſenſ
# #omber âBaber one 3jn #nenſchrib heeft betutſen,

4

&#ob7 om ben @ſoozen &#obe grootmoebig te bolbgagent/
Jºnenſtbl om Enſchemaeleek te boeien boot 3ijn ſlagerie
I3e

seie als een groot Profeet #n zion heeft geleert!
te ºnoogen-jºpieſter ong. 3 j: «effer heeft bereert/
zei: als een honing 3elfs 3ijn
aannaartt:
#####s
tºt #rijk
in dit "
'-

-

-

•f.

-

.
“ge

l

(Dºg

beel
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-

#####" ".
16,

seien Zoon/ bientoonber zoon/'t beloofde Broumen Zaan/
Jehevâs Heerlijkheid, bien GBoël naar Bobo ſtaab /
Die Star uit Jacob, bie hem tot een Knegt verkleende :

SPien Bob / bie in het HBleeſch boog ons op 3 arben meembe/

#

'Den roem ban 2 ſtaël/ be
ban glebobe /
(Be QTrooſt-byon boog al bie 17 lieben in gelobe,

tortom! mijn ziele/ 3ie uun roeml um brengt/ sºn &oty
iſum Zaligmaker / en uto eeuunig Zielen lot/

#####
ijn licht is opgegaan/ braaf op een hemel beber:
#aolg uunen toe-heer na/ boot al zijn 6 tempel-gangeul

man in wa mans artsri: we " mini
moet bebloefbe geeſt/ 3ie knat 85ob heeft gebaan /
#
en GBpgeſtaan :
den Zegen-bierenbe ten kºemel opgenaren/

-

2Mlg ſºber minnaar hoog al bie zijn lof berklaren,

#eilanb / laat uin
GBm ong ontgeeſt gemoeb

neberbalen /

ten

op te halen,

•

Ten derden,
het Teiken
Geboorte.
vers 12. van zijn -

A

* Poe kon be ſnakke ſteek / nertmemberb in ben ®eeſt/

?Al iuitbenbe met meugt opgingen onbengeeſt/
Een Kind is ons gebaard, een Zoone ons gegeven.

Sºbnaller zielen
drooſt! bouw in ons hert geſchºenen
buomber 53 nam / gp 3ijt alleen bien ſterken /
El-gebor, Raad en Daad, uun geeſt moet ons bemerken,
21 •

#Berbeben ſtorting / ſinaap u & repter 't aſier oogb.

-

33ernieutn mijn berte / boot een nieutme Bobg gehoopt,
GBm

': •

alg

herboren u als onſen 39ogſt te teren :

zijn beeſt kan ong alleen be ſhoog geheimen leeren/

ºede onſe meinbeis afl om op hun poen te merken!

•s af en aan menſ te ººgſt van uw tº " ,

ze Gezangen van de gangen Gods. 23,
--

oo ſhotgen-ſtar! 6 Zon! ga op berbef uto 5temſ
âDng mp ben regten
nia 't Zalig 23ethlehem/
\mon komen boot ulu 23loeb / met beſe Gooſterlingen: ,
“Om boog 't berlegen libert uun 3egen te bebi.igen/
3Dereenig ons met u/ ontbino ons ban be finerte/
illn IBierook opent en ontſluit 't geſloten berte,

-

23,

e5n 3ijt alleen mijn trooſt / mijn ſhirte en mijn doub/
Lilm ſpeilig 23loeb / maar op mijn 3iele beeft bertrouuubſ
als een ſtarre ºbobg/ een ſpierook-bat bol geuren:

#en leben/ boog al bie om beſt

ſhirre treuren/
GIot bat hun bmall'menb' bert / uun bnallemembe boombert

19ertrooſten/boog uun GSeeſt / tot meering bunner 3onben,
24,

mijn bebloefbe
/ grijp
in het ſteuk-altaar
openbaar /
' Etom
Be ſDoubt
hºoo!'nen ſbeeſt
ban bien
2-aſ'gen
gium Yosuim 3iel/ boom in
en bemoumen /

d

#

eren

300
3p!
#"
######
dºe leben boog ben GSeeſt: het is be
b

d

-

In

25,

«D 23gon ber #oben! gn bie alle 2ielen koeſb/
49ertrooſt al
bp u om geeſt en lenen moeib,
23egeeſt be nieuhne ſterk: kont tabeloaſe 3ielen/

#

-

#net bie/ boom ſtrijd nerfmahtſ 3ijn ſterke band ontbijlen,
p ig u een en al/ bp 3egen-biert na 3In Den/
m al be Blijbenbe/ ten

-

ze: te berblijden,

-,

,

26,

--

zie hier be liefbe (Bobg/ bie ons 3on 3eer beminbt

"

ugt mijn
z#/#"
om als bet âBijf beg Iamg ueel Aeoonen 45ube te baren
?ligt 11

RECTI

l

-

:

Geef goob en Heepben haaſt tot uunen Abtboot te komen,

Abtoot 25abel voor u neer/ tot áIrooſt man alie à9,omen.
27,

••

de #eilig 26etblehem! baat 3iefug is gebaarb/

|

#aatst
a/alber-3aiigſt bit / met beſe ®oſter-mijſen

+

--

erbolenſ booſ ben obeeſt/ hem kennen/ bienen/ prijſen.
#iam ºobg/ mijn roem / gm moet al ube liebe iſtrooſten

#et uun geboorte en met uwe boob bertrooſten,
:

l

-
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.
DenVrede-zang des Engels. Luc. 2:14.
Op de Wijſe van den 118 Pſalm.
D de geeſten bie/ alg ſterfte ºeſben/
?L!g l9emel blaumünen/ bäg en nagt /
illuj nooit bolroembe glanſen melden/
3Boo? 't 5alig 3iicijt hen toegeb?agt/

19erheugben 3ig/ alg uule #oonen:
2ülg gn be ?larbe riep uit ſtof/

Om op berijene ſpemel toomen/
(Le juicijen/ tot uur Gºet en 3Lof.
2.

3De 45eeſten bie op Sinâs luiſter

1Berheerlijkt/ aan uun regter-ſjanb/

iiitſchenen/ baar gp in het duiſter
't Gbebergte Sinâs ſtalt in b?amb/
3Berſchenen / ook na jl 2oſeg 1Dlammen/
&Pm umen #oon/ bat homemb' Hitcijt/

gin't Pleeſch gebaalb/alg't ſpooft bet Staminen/
(@Le loben/ tot een @Legen-buigt.
*

*

3.

Zoo haaſt ubu 2oone ujag gebooten/
illuj %oon/ 5oo hoog ban u beminb/

19erſchenen/ b'&#ng'len uit hun ſchooten:
&Pm 't llieuun gebogen lºerten-Hinb
23in 't &tal gebaarb/ met ſlaanbc tongen/
& Ze lopen / aig ber gêng'Ien Do?ſt/

'Die ban be #oben uiert oerbºomgen/
&Paat bp 3ijn 3Lebeng-pab begoſt.
Den Hemel moſt u

stoïcid geven,

&P groot gebooyen hemel-ſpuit!

--

-

--

GBp 5ijt ben ſpeer van Boob en Leijen/ .
'ſychomen naar 45obg #aab-beſluit:

'All ſupegen b'?larbſe ſpobelingen/
2li maten alle tongen ſtom;
1 .

*

-

-

25 3.

-

*,

-

"

-- - - - - - - - - -

-

- 3e

22 Gezangen vande gangen Gods.
«De Gheeſteil / uit um algauun uuuuugen /
19erbyeibe/ uuben Lof alom.
J.

ſhoit iſſer in be oube ſteunden

&#en 192ebe-3ang/ 5oo hoog ban toon/

|

€5e3ongen / bp be oub leebreeuuwen/
?Ilg bp be <Bifte ban üm Zoon:
5^u buiſenbe ban gemel Abcharen/
«Pp
pennen meergebaalb/
HI)ijn beilanbg

#

##
% 3Lamben ſtraalb.

iemg licht boog

£oo haaſt een Engel / blug ban pennen

19erſcheen/ aan 'blºerberg op het 1eelb/
25egon men 3ijnen ?aam te ſtemmen/

UPe ſhame ban bien grooten ſpelb:
2lg hp op Marben mag gekomen /
39erheugbe 3ig/ ban ſtomben aan/
«Beeſten/ om be epoomen
g#en
3Pit

# te boen berſtaan.
7.

3Pie 3ittenb' op be bruine 3Boiften
25p tegen 3ang bit 122eben-lof

Illitſchaterbe/ tot alle 1Bolken
«En 3ongen beſe 123eben ſto
Gelooft zy God in d'hoogſte Heemºlen
En Vrede op het Aardſe Rond,
3Dieng meſbehagen/ na het meem'len
dPer 3Bet/ in ons
vond,

te: een

o groote etebesang bet Ceeſten!

##n
z#
&Zot leeft ban bie # hert ontſluit.

--*

#

beg tºeeren
&Png alg be lºerberg in het nagt
'om 't Beheim te leeren

5 àu 3al be

•#
teat beben ons is toegebagt.
',

-

In
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2.3

In deſen Lof-zang zijn dry Dingen.
Eerſt, de Eergeving aan Gol, Eere zy God in de
hoogſte Hemelen,
9.

G5ob / bol #zaligheben/
"#
'ten ? negn
4Dien ftan ubm Lof bern

*## 5oo nu alg in 't boogieben/
erijeuen boben 't algemeen/

Göp 3ijt en blijft alſ ſtere meerbig/
' 1Bolijeib ober meegt het al:
jl?aaft omg tot ubme Gete beerbig

Zoo lang mop leben op bit JP
IO

GBp 3ijt gehoua/ in mieng meſen

3Pat ume Peugben 3amen gaan/
Bie eeumig 3uiſen 3ijn gepreſen/
12an bie na uboe &#ere ſtaan:

(Pin met be #emelſcije fºtogalen /

Jſlaet al be Pierem7 boot een monol
1lm Heeerlijkheben te berijalen/
2ſlan ong gebleken in 't 39erbomb.
II,

3Pe Beeſten/ bie begeerig waren/

# om in te 3ien /

lgebt gp bit Hºeil boen openbaren /
(Lot trooſt ban bie na #efug blien:

&Zot tere ban hie «Engel-bommen/
&Pie magten / en bien & beeſten ſtoet/
JPie eeumig umen 3Lof uitbgolnmen/
I2.

-

GBp 3i

lui

45ob b

Ek#:
##
#
&Peugben
&Poo! u men

tuit

't Licht

&Poe blech be &#ere man um 319
s

25 4

3 te
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?{lg #eus uitn beloofden stijat/
3Pertjeerlijkt boo: opgaanbe hlaarheib /

"

93 cruſaicul in 't iDleeſch bettab.
I R.

gu 5ijne Poob íg ong

grºenen

UPe Get ban uïn regtbeerbigijeib/

Illu fl)emſchen ſiefbe/ boo: 3ijn ſmeeſten/
25leeft boo? het

ong toebereiÜ.

JPc Gere ban u ?libermogen/
1Ban unde albijgijeib/ ban ulu ſlaagt
{}ebt gp boen Dagen / boog omg oogen/
2lig geſug riep het is volbragt.
I4.

3Poe íg u b'gere toegeſongen/
1?an ume UPeugben tot ulu Lof:
ſtom Zion juig niet open longen /

ſpier ig boo: alle gºeumen ſtof/
3De trouwje goog ig ong gebleken/
beſem
/ in 3ijn
u moet
menban
'g l9ceren
grootheid
(Lot
&#ere
't bolbgogte
ſlPerft.ſpreken f

n:

##

#ºn

-

.

I 3.

3Pat ban al hooge (2emel 45eeſten/
ilm &#ere 3ingen/ hoog ban toon.
3 ton laat ong op geljobåg feeſten

oobg tere roemen in 3ijn zoon:
G#n onſe Stemmen ſamen paren/
zing juichenb' tot 3ijn 3lof bergaarb/
Geëert zy God by alle Scharen,

*

gn alle leeem'len en op ?larb.

Ten tweeden, waar in deſe Eere
Gods gebleken is, in de Vrede op Aarden.
16.

-

zoo moeſten utme troume ſtºelben

-

3Perijetigt ban 45eeſt/ met ljert en ſtem /

zee groote ºorbe Googuttmeloenfº

-

...'

te

-
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25

Zion /Bobg
te getufalen:
&Pe&Le
123ebe
mag op ber ?latben /
2llg omſen 12gebe-oogſt berſcheen/
RPie ong ben AByebe 45obg bethlaarben/
ièoog goob' en lºepben in 't gemeen.
-

-

l

I 7.

3Poe Janus Zempel mag geſloten/
2lig 't ſtoomſe lijſt in u?ebe 5at /
#ijt gp geſtomen tot be grooten/
#n u?ebe/ met ben bloelt beſpat:
Hoe liev'lijk zyn de Zegen Voeten ?
Van die op Bergen, Vet van kruin,

RBe urebe/ om ben bloeft te 3oeten/
illitbgallen met een

#atum.
Iö.

3Pe ſaibbel-muur / 5oo hoog van ſteenen
Ibebt gp gemeerb/ om beib en Hoob
3Poo? eenen 45eeſt te boen bercemen/
(4Let liefbe 45obg in umen ſchoot.
Gy moſt de Heid'nen Vrede ſpreken,

Die verre waren en na by,
62m u/ om 12:ebe Bobg te ſmelten /
3Berloſt ban &Satang l9eerſchappp.
I9.

&Pe ſtuſte-gebet mag gebogen/
3Pie alleg in hem heeft bereenb /
â¢ijn uzebe heeft ijn ong beſchoten:
@Lot 13eiſ en ſtrooſt ban 3ijn G5emcent.

€5p hebt ben Hºelſchen Leeuw perſonben/
&#n alle bpambſchap geboob /
«En 'g 19aberg b2cbe toegeſomben/

,

2lan al be ſlainnaarg ban uuo 25,oob.
2O.

GP 122ebe-bo?ſt! geef ong te gaber/
JPie b?ebe bie be Zieſe boeb/
25eugebigt ong met ulnem 12aber /

ſtoep boo! um Göeeft in mijn bemoeb:

-

#Rijn blebe ig uw ziel gegeven/ .
--

25 5.

-

-

'.

%jk

'g 6

Gezangen vande

gft heb

#

De Pers

Gods.

#"

*# «Bob hm byebe leben/
conijb ban alle geiſche meen.
2,I

3Poe mijnen beeſt bie onebe ſmaken/

# tot mijn Ziele leef,

ja leeft

Om in be 12 gebe ſBobg te blaken

&Poo! 3eſtig/ bie onſ menen geeft.
âIBee mee al bie 45obg i92ebe bermen / .
alBel &alig/ bie gp boo! ben beeſt
3Peeg 3ielen byebe boet be-eroen/

«En opboerb aan bat 19;eben feeſt.
22-

/

#Laat u me byebe / 30mber toomen/

3Boont remmen boog um Zegen JBomb /

«En alle Marbe oberſtroomen).
#Baar eiſch ban 't 23eben rijk 19erbonb:

Ulm byebe 5al op ?larben bloeien
gIn 't laaſt permieumt Heruſalem/
©mn in ubu

# groeien/

1 Im 319oogben hebben kragt en klem.

Ten derden, de Vrugten van deſe
Vrede, en in de Menſchen een welbehagen,

#tdagen!

“Allg uimen Zoon / um
hab / hebt gp ong hert
eſbehagen opgeb?agen/
25ebijb ban alle bloeâ en ſmett,

#

€5een 25eeſten bloeb hon u bermaften /
illup #oon kon um
boen/

#

&Poo? mieng behagen alle 3aften
ilm “Beeſt

na ben 30en.

*#!
€ 11

O

t

seat watebaan is mis waſ ben!
ve,

va
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teat
menſchen om
oraagt?
tum
meelbehagen/
unbejagen
#/

J

Tim liefde tot uw belſig 2aan/
3Poet ong na bit betjagen funoegen /

-

#lig 't mcibeljagen oan um haab.
OP)

# behagen! boog25.um #inb'ren/
bat het ong behagen mogt!

qiu, meſſehagen moit te inb'ren /

#5albana
oan 'tbobá
goedboeit
ong toegebºogt.
3Pat
be 3ielen
beoen ?
3## in
Il

#n

##

/
eijagen tg oilà lºokil
gefug bie ong
beminb.

#

e

-

"

-

-

-

2.

gg um behagen in uit! Hrooſten?
inm ſuſt tofbie op ſtatben 3ijn?
zon moet um melbehagen trooſten/ 3
UPie 5u
om bit iſ 2ebicijn.
#tom met um beeſt/ bebloefbe betten/

-'

«Bobg melbehagen 3al altijd
ſlim 5ieſ behagen omber ſmetten

Grot gp mij geeft in éob verhlijn.
27,

mijn ſpob/ hon gp in #eſu# boomben!
#Schagen hebben na 5ijn boot,
JPie in u geen behagen oombeml

.

**

#Boo! batum heeft haar bert ontſloot.

asoo
mijnHoed,
3iele/ een
#obeKroon
3ingen/
Gymag
zijt een
van Goud:
gln bijanb van hem bie alle bingen
20ſleen op 3ijn

aan, boub.
2

e

Haſjn geſugh heeft boot al ſijn Abchapen/
olbaan/ boo! teu mig en altoog/
g
*#rs
lig

uw welbehagen al vanuawn

-

s

-2

28 Gezangen van de gangen Gods,
?lI Geulmen: #eftig beeft voldaan/
5ijn boen en Lijben 3ijn tulee JIBuuren/
3Daar boog bop tot ben 39abet gaan.
29.

#an neber/
ſtoem 3ijn behagen/ met 5ijn lof/

#tom Zion buig u boog

Iberſtel uun ſmahite Hragten ubeber:
ſpier ig boot ume 3ielen ſtof/

Om Bobg behagen uit te werken/
JE?et al bie 5ijn behagen 3ocht:

JPoo! geſug/ 't Lyooft ban bep be iterſten/
«Die bit migijaagt/ Die iſ berbloeht.

Chriſtus Beſneden na de Wet,
Luc. 2: 21, 22.
Op de Wijſe van den 49 Pſalm.
1,

Be# ban be onbeſmebe 3iel/.
3Pe 9ffer-met/ bie u een mijl bebiel/
ebt gp in 't bleeſch met ſmerte ombergaan:
m alg een

#

een troubme onberbaan

3Pie 333ieſter ſnee/ ban 't onbeſmeben 5aab /
t'®ntfangen/ maar uur ingeſtelben raab/

#Schoonboot be 112et/ um?Ibnam in 'tbootleben/
«Beloobemb' met be uJaarijeib mag beſneben.
2.

5Boit ſcheenber &#lang in ?trong ſhoo!-gemelf
#Soo ſchoon alg boe gp / in um #tinbgheib5elfſ

#lg #làenſche Bobg um oogen openſloeg/

#
#

alm lºgeerlijkheib/ bat aſſeg
Hlaag meerber/ algal matbaar heerlijk ſcheen/
'Allg al 't Stieraab bat?Irong
boogijeen
25eſtraalbe: al be Boube @Lempeſ bogen
39erboofbeſ-boo? het Abonn licht uurt "uin
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#ſm @Bobheib blonk/ #om mare majeſteitſ
gboo glanſcij-rijh/ bat al tenijg heerlijkheid
39erbleefíteſ op bien buerel blijken (Lijroon/
3Pe ſchabum âBet befujeeh : be aarbſche goon.
&De 2ürſte en al 't Heeilige Bemaab
1Perſſenſte/boog uuj innig 3ielg ſieraab/ eBeen momber meen/ beeg Lempel/ 300 bol3egen/
jl?oeſt boo? um Gölang ben eerſten obetu0egen.

-

4.

&P 5uiper 3Lam! mijn ſlaemſch gemo:ben (Bob /

#lhoeſt gp in 't uleeſch bit pijnelijk gebob
ièolbrengen? ag! mat voor buib maffer heet?
(@Le ſmien ban bie/ in Leben en in leer/

&oo H)eilig mag / of mag bat baſt geſet
*,
&Ier g'hoogſaamheib aan um gegenen âBet? »
Om alle regt en maarijeib te berbuſlen/
(Lot trooſt ban al bie u beminnen 3ullen.
3.

#oog-prieſter/ gp bie'tregte &np-megbgaagb !

|

#

25eſnijb be 3iel ban bie uur
3Dp leggen ong boo? ulne boeten/ hom

&enb uuven G5eeſt/ beſnp ong nam tombom:
2öeſnijb omg boo? uur met beſmeben ijamb/
(4Lot bat ong hert ter bauhb
b ontbgamb/ .
5ullen mp / alg uun 25eſmebelingen/
-

#e 13oogijuib ban ong # boo? u bgingen.

ºp hebt beloofb/ na b'aangebaagte 1egee/ - 3
gin 't nieuïn 1èerbomb bie geeſtelijke ſnee
@Ze genen/ aan beiboothuib ban ong hert/
25eſnijb mijn beeſt/al ig het mp tot ſnert:
2ll mat mijn 3iel nog tot een 1eoorhuib heeft/
Teerſnijb bat boo, beſnee bie gp mp geeft/
3 Berloſt mn ban De Boomhuib mijner 3onben.
JPoog uube fneeſ gegrond op uune boonben.

-

*

"

-

-

7.

Cerf boor uw geeſt biefurt aan ong van #

|

| |j
||

3o Gezangen vande gangen Gods.
TPte fneeoc/ 1e gp na uur 49ffer-blocu/

#ſan zion 3onber hambem hebt gebaan/
G5eeſt kan met be boorbuiſb niet beſtaan:

#

nijbmp boom um wel beſmeben 3eoob.
ſfeef Gſraël/ bat op u blijft geſtoorb/

Jaie nieuwe ſnee / mi b'oube pleatlijkheben
&Poo! ume boob/

asr: 3ijn berfmeben.

Gſrek trit mijn hert/ bie oubeſBoxtel af/
&Pie ſBoxtel/ bie be &tam be Zahſtem gaf/

oo 5al mijn 5ielf alg uun beſneben 25tuin/
bienen/ naar um mil en ſtaabg beſluit:
. ©m 3egen-rijk alſ een beſmeben Göeeſt
GIt Iepen/ op bit mieum beſneben feeſt/

em u me ſnee te melden met berblijben/ .
«Bphont alleen be iPootbuib van ong ſnijben.
9.

op 3alig! bie beeg ſnebe ſ5obg geniet/
GIZot bat be 3iel be oube boogbuib 3iet/

ºm 3ugtenbe alg een berlegen meeg /
GIt meren/ al be boorbuib ban bat bleeg:
GPm alg herhaarb/ na eiſch ban be5en tijb
& Pen nieumen HBenſch te unaap'nen tot ben ſtrijb/
't oube meg/ en boe het nieume homen
blijft ben menſch ban nieuw beſnebebnoome.

Op de Trooſt Rijke Naam van Jeſus ,
Matt. 1: 21.

Op de wijſe van den 49 Pſalm.
I.

-

3aab/
19erloſſet ban um
'N?lam-rijhe 3eogſt/enig
geen 3oeter Lºomigtaab/
RPaar tg ooot
N
2llgumen jaaam/ boot bie um #Pamen miniº:

Linu 3oete #haam ban #eſug/ Heemelg #tinb/

V3ij onſe geeſt en aotſteen in beinood/
*. -

geen

. .
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gr.

dºen ?dr3eni/ in leven en in boob /

-

«Een o?eugben Ipof/ een GZoo:em in benotſmen/
oſten 19,p-burg & Bobg/ boog bie op u bertrouwen.
2

3ig beſe naam wºrbeeld/
alg mijnen beeſtPaam
#

b.

3Pien &baal'gen

JPien grooten Paam/ bieaig een 23alſem €5obg

gee «beeſt berheugtſ uit onſc &egen-rotº/
3Pan Ymerb mijn 3iel ten hemel opgehaalb/ , ,
aPoolume ſfaamboon'tigemelg licht beſtraalol
ſlot uumer gloon: ó grooten 3ielg bemaſter!
Göp 3ijt alleen mijn roem / mijn Zaligmaker.
3

berklaarb
ºm ſname heeft mijn ſmah
gaat gp alleen mijn 3ielg eerloſſer maart/
G5p # en blijft bien # boot uur herh:

Uhm ſhame maakt beſmaähe 3ielen ſterft/
illbo iſ?ame

# in be3en nieumen bag/

ººit wat be 3iel op 2latben menſchen mag,
Bleijn gefug geeft een regt aan alle 12,ome/
&Pm boog 3ijn ſlaam tot 65ob te mogen houten,
4.

Jſlâijn 3iel en ſbeeſt berbeu

in Göob/

#

't 45een gp

gaf/ alg li

w

l

SP'eeg ſnaam ontfing/boog?llrong ſ@ffer-throon:
dPien 3oeten ſtaan bie 't 3oeftembe gemoeid. ,,
#Betioſt/ bertrooſt/ boog 3ijn ber3oetemb'2öloeb/

uur &oon/uud Baam han ongum ºpeiſberálaren/
GPg! of kop tegt pan geſug fuoijte maten.
5.

Pitig ben ſnaam bie't boogmerpbanmijn 65eeft
g&al ureſen/ met al bie um ſaame ugeeft/

3Pie ong bernoert tot ongenoemde breugb/
ib en UPeugb:
& Zot 119ijgheib / tot 45
3Pie JBaam maar in mijn 3iele eeuwuig roemb

.
JPie alle faam beroombeeſt en uerboemb/
38ijn 3iele wenſt geen amb're #aam op aan:#

32. Gezangen vande gangen Gods.
3ïlg Heſug/ bie ong

". 3ijn Götefi ljeruaatben

. © rijke ſhaam! bie eeumig en altoog
iſ?ijn 3iele/ alg een lebenb' 45oog Ambroog/

Perhuiſaken3al: mijn roem/mijn blij beno UPecſ/
5ſteijn ſharbug en mijn ſalp en ſtamcel:
Jlèijn een en al.

Pen ?lbein ban uun iſ)aann

Geeft 5oeter geur alg al ben iïooit te 5aan
SPie Aron, boo. De IBeil'ge ſlBierooſt-uaten/

2úl mall'membe/ ten beniel heeft gelaten.
7.

Ulm 52ame ig een bemelg parabijg/
eten of ben 65obg/ een ſtoeleno 3ielen fuijg/

oten ſlaanna en een 25:on fontein/ een put
3Peglebeng / biemp ugo: “Boog unaaſt beſchut:
qEen 49Ip-ſtruih / een ?Inher/ een 25anitet/
G#en

mg/ bie ong ban GAubg bloeften reb/

âDat ig bat 3oet? aan ubue 2302ſt te leruen/
ſlu0 #Baam geeft trooſt ieben en in ſterben.

#

#tom beilig 5aab/ uum gefug ig uw ſheet/
uim 3aligheib/ buat buil uuu 3iele meer?
illuj ſpeilamb upilt u tot een #eftig 5ijn/

een gefug bie/ boo: mare 3elſche #
ſºcyaligt heeft/ al bis 3ijn ſnaam geloofb/
3Dee bſe be ºbſang ban 5ijne ſhaam oerboofb.

#ebt gp boo, mp het leven ºobg berumo ben?
500

#mijn 3Paalm in uuben JBaam geſto?ben.
9.

ve

32aber ig boo! uhmen ſlaam ber30enb/

## #

#

be 3Deerelt
# 33oot bie gelooft/ in Hefug naar 5ijn ſlBoogb:
#Paar ig geen libel / boo? bie na Heftig hoogb/
zºie geſugbaat blijft aan ben 33ioch geijegt/
3Pie hem # ooft/ en ruſt in 't Heeilig regt
5ailenen/ batig 't moogregt 3ijner #inb'ren/
Grijp gefug aan/ geen Puivel 3al 't u

#

*

32.
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IO.

n mijn 3iel / in geſug #aam en baab/

#
bie alle geaalu te bonen gaat/
HI)ijn #irrembº leert/ bat na mijn Sefug fiet/
em geſuguſi ſ berftootbatnimmer niet:

3laat 5ijnen ,haam mijn naam beranb'ren/ om
dIe lenen/ met um ſnaam'rijft Chriſtenbom
zoo 3al mijn geeſt/ in meebom en benaumen
gingefug ſlaam op u mijn 45ob vertroumen.
Den

Lofzang

van den God-zienden
Simeon, Luc. 2 : 29-3o.

Op de wijſe van den 1oo Pſalm,

Hier in merken wy aan,
Kerſt, zijn Beede. Nu laat gy Heer uwen Dienſte
knegt gaan , in Vrede naar uw Woord,
I.

H# 3alig mag 't in't bleeſch te zien/
& Bie 'tſunaäfte bleefcij humann hulpe bien?

42m 't 3ombig 5aab/boo, 5ijnen aBoob/

die ſoliſten/ in 3ijn 3agte #cijoot.
2.

Him Simeon, um trouwe knegt/
SPie bit ge5igt buag toege5egt/ '
Zag oog aan omge in het bleeg:

&Pie hem het pad beg ſpemelg meeg.
-

-

3.

zijn 3ieſel in Bobg Tiefbe marm/
Bºam 3efug in 3ijn ouben arm/

#errukt man ºf zeſt / alg 3iente blintſ
«Pp 't boorgeſtelde bemelg #inb.
4.

p bguhte op 3ijn borſt en

# De geblufte nºg #'
p

-

14

Gezangen van de gangen Gods.
3Die gſraëlg bertrooſter 5ogt/

3Dierb be5en trooſter toegeb?ogt. . . . . . .
5.

#ijn geeſt / boon hooger beeſt beroert/

ſpierb meggerukt en opgehoert/
#
be5e g?ombfteem ban 't 19erbomb /
ºp 3ong berbeugb #t 5iel en 1nomb.
ô Heere! laat, nu onbelaan,

f

Mijn ziele in uw vrede gaan,
Ontſla, laat los, uw arme knegt,
Naar 't Woord, zijn ziele toegezegt.
7.

onſſa mp geeſt uan al het Marbg/
TBoer mlijne 3iele k;emd-maartg/ . »

23p I)em bic neber iſ gebaalt/
Boo! bie 3ijn

enigen #emel ſjaalt.

#ergun
membt mijn ban alleſ af /
mn ruſte in ljet 45gaf /

. . .

3Pe 5aligheib boo? uuben &Ihroom /

Jlººp toegeb?agt boo2 uuben & ooit. *
9.

(Lotu/mijn 35eſug/ bie op aarb'/
jl het ſmert ubn lebeng pab aanbaart/ z
3Demijl gn ong beg 13aberg u?ce /

&uſt ſcijenſten na uuo 49ffet bee.
IO,

3Pe 1egebe bie G5obg Blochen ulcert/
3Pie al het 5ombig buit berteert/

5

JPie Japhet, in 3ijn 3egen 5aab/

leerſtellen 5al/ maar uur en raad.
II.

ſpat beilt gp rijke schatten uit?

- ,
-

.

1Doo? 't H#cilig 3aab / boo2 uuot 25?uib/
aPie boo? 't gelobe met u leeft
45emiet / beſit/ bie't alleg geeft,
- ºf

mijn
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3g

I2.

ſlâijn 3iele/ neem um gefug aan/ .
«Dntbimb um geeft ban tuinb en maan/

gem naft gebomben aan 3ijn ſlèet
(IZe leben/ 3uiber/onbeſmet.

.
-

--

Ten Tweeden, de Reden van zijn
wens, vers 3o. Want mijn oogen hebben uwe
zaligheid gezien, dat verder uitgebreid werd,
Verſ, 31 : 32.
I 2.

zijn ooge heeft in

#

bleeſch beſchout
âDaar op mijn 3iele heeft bertrouuut/

illuj Zaligheib / ulu zoon/ unu 23eeſb/
dPie al be 3oonen 45obg herteelt,

-

I4.

SPien zaligmaſter groot ban flaan/
Pien gefug bie 3ijn bolh te 5aam
&al 3aal'gen boot 3ijn Offer-bloeb/

aPatong in 3ijne liefde woen.
1 5.

3Pat beſt ben 1boſh'ren toege5cib /
3Poo! utmen zoon omg toebereib:
«Pie boo! um aanſchijn rijſen moet/
45eiijft een 2on in
gloeb,

#le

I

n fé 't bie/ na 5ijn boog geboort/
eboogſchikt/ boog 3ijn beeſt en 1Boogb
3Pe ganſe aarbe tot hun plicht
Zal roepen/ boog 3ijn 13emelg licht,
-

17.

een licht voor 't buifter gfraël/
1Boo! #anhetg 5aab een loonig-lmel:
GBm alle @Longen / boon een iPomb
aller ſtond,

KIZe trooſten / nu

#
I Ö,

-

eBerft

Simeon u&5oo
2 beming/

%ïg

36 , Gezangen van de gangen Gods.
'Allg bp u aig een 3uigend ſtint
62mijelg.be/ bp be Offer-boet?

3'n onmagt met ben Bloeit beſlnet. .
I9.

âDat ſiefbe paſt mijn 3iele niet?

5 àu gp ma 't afgetobb berb?iet/
(Ler regter Göobg op uuben Lijroon
ſtegeert / alg Dabſog ſpeet en Zoon,
2O.

3Laat mijne 5iele / alg um iſ 2aagb/
n b?ebe gaan alg 't u behaagb/

lijn ooge memb 3ig na u toe/
% ik ben al 't aarbſepbel moe.
2 I.

19ergun mp / alg uuu liebe 'trooſt
ºlm 13eil/ bat alle 3ielen Crooſt/ /
dBm met mijn geeſt/ alg Simeon/
(UZe juicijen/ in mijn lebeng 252oll.
2 2.

#

Abtopt uule 1?)2ebe
uin ſterft/
3Boſmaakt. Dat onbolmaakte buerit /
(Lot bat bup in ubu b?ebe gaan/

4Pm in uuu liefbe op te ſtaan.
A

-

23.

6 SEalig! bie na geſug blieb/
Cºn 3ienbe 5omber oogen 3iet/

JPie oub ban jaren/ eet ijp ſterft/
De b?ebe (Bobg ten lenen erft.
24

3Bergun mn bit/ en meneng mp
SPe &imeong/ bie eben blp .
HAa geſug 3ien: #tom Ieib Inl
Jſlaet &imeon aan 't eeumig

##eeſt/

-

-

-

n

- - Hero
-

-

-

* *

-

-4
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Herodis Kinder - Moord , en den
Gevlugten , en Weer-gekeerden
Jeſus, Jer. 31: 15, 16.
Op de Wijze van den 51 Pſalm.
l

I.

HG: moeib be 3iel/ 5oo haaſt be boſſe nijb
JT)et bollemgaah ongbert heeft ingenomen?
3Pie finegt beheerſt 3ijn ſpeer met loſſe tomen/
3Pereben ſºmigt/ be togten gaan ten ſtrijb:
leerobeg / biebermaten &#bumeer/
3Pien Peinſaarb/ bie met alle #aterg tuoiſte/

419ag moebenb alg een loggelaten 25eet/
?lig 3ijn gemoeb ben raab bet buijſe miſte.
2•

llit nijb / hboanfuig/ oun3ijnen aarbſen (Lijroom
ſºle beſtenſ en boor rampſpoeb te

#/

&Pien uJoeben miſt be htinberen beſtrijben/
&Pm %Jeſug met be 3ugtenbe te boön:

-

3Paſt bat een 32ogſt / oerbuiueſb en bermoeb/

Zoo ſchulbeloog / be gºerſtgeboren kinb'ten/
3Pen @Pollogg Polktefiooten in het bloeb?
&Pie noit 3ijn (Zijtoon/ nog httoon regt Honben
ijinb'ren.
3.

3Bat geeft hon 5ig berbeelben be3e baab?
&Be myeebheib ban bien

.

itinber-ſſagter? :

«Bie al#2&arnaar/ beÃšchapen met hen laagter/'
ſPerbelg.be/ boo? een noit geijoogben raab.

3IPathmeebom heeft beſlºoeberg'thertboo?ſneen?

312athanb-geming?31Bat5ielen mee/mathermen?
ſheeft't Holtenb'hert/berkoohtboot bubb'Iemeen/

«Poen hooãen/ om haar 5oonen te beſchermen. '
g: :

€ 3

39at

38 Gezangen vande gangen Gods.
3Dat ſt)ocber kon 't met bogen oogen 3ien?

Geen 1Baber kon batilloopb-placcaat berſmelgen/
âDat recb'loog menſcijfton be5e jonge telgen
coo ſchuſbeloog br 23o:ſt 1 of 25uiſt boot-ſmien?

3De aarbe heeft noit unitchet & reur-tontitel
G5ebragen / boo! be ſl)oeber en haar 5oomen/
o HDre! bit ig het ſpoorb-lot en het beel

xDoor schapen bie in 't ſtal beg gerberg woonen.
5.
3Pe ſnoeber toog met Mohhen logen uiſbºſ.

-

jſt)et open 25oºft / met opgekrabbe woangen
& De Jl)ooſberg toe / om boon haar

#

15un ſhootb-gebueer te ſtuiten op haar scijilb:
3De blanke boºſt / nog afgebfggelb nat
3Per 192ottunen/bab op be5e geen bermogen/
Zn ſtieten toe / alg ban be ſpel beſpat/

-

w: boag ingejogen.
ape 5ogenbe/ # gema/
-

(ILot 't itinber-bloeid

&Pie fugtenbe het Hitſmber (Ireur-lieb 5ongent

Of aan be 25orſt/ boot 5oete ſtimber-ſprongen/ 3pe ſlºotberg geeft behoorbe bloeg en ſpaf
zijn toecbelijſt bbon-ſtooten met bt Abpeet/
«Beſmoort / of aan be unanb geplet/ gebiohem / 1 :

?IIg #ſtaartelaarg boot geſtig hunnen betrºf
GPm 'g ſtoningg unaalt in 't Hkimbtt-bloeb te
-

-

hoften,
-

:
-

7.

6 3D:eebe! moeſt bit 25{eeb-bab um gemoeb
39er5agten ? en uuo jeete mutalte Hoelen?
#oo ooeet ben haat na b'heilige te boelen/

-

ſom moebenbe/ te ſlopen 't rooſtemb' 35ſoeb/
bie
# uit # aat: .

o: #

nberg f en

#
# uslecht en oogaaht/
beje aan 3ijn bloeien obergenen,

onſchulbig li

-

bie

ga

g: : : : : : :

& 2

. .

-

Zoe

-

Tweede
Deel.
8.

:-E 39,

#ºoo 5ogt bien Boyft/ uur lugaſtelooft & oon

Gle JI)oopben neem / hp luag 3ijn ſtaal ontmoetten/
€5n miſt / ter unaalt / 3ijn bolle bugaalt te uurthen/
«Bp ſtiet bien Vosban5ijnenjl).00gberg diljtoon:
Gbp boobe / bien bermmatrn Edomyt,
Om boo, uuu regt 5ijn bolle uu?aalt te luralten/ Zoo gaat het met bie Hefug tegen ſtrijb/
ilm tooren ig be groote tot een baliem.
9.

ſpat bunaafheib ig 't boo: 3ombig aarb en ſtof

# in 3ijn Zoone te beſtrijden?

. .

-

ien #oome bie be buereſb hubam berblijben:
&Pie ſlāenſche Bobg/ geboogen tot 45obg-ſof.

#Been/ groote Göob / gp bebt alleen be magt/
G5een aarbg Tiran 5al time Hºaub bepalen/
3Peaarbeſch2iſit boog 't maab'ren ban uw kragt/

*,

19oor al um 5aam gemgonge 2öltrem ſtralen.

:

r- - Tweede Deel. . . . . ,
, 7

-

IO,

't gº

- ..

ò 3Pgoebig en ſtamp3alig 25ethlehem: ,, !

to

!

€5p hebt/ bebeeſb/ ten hemel op boem mai'men
oten Rook-pilaar ban u

be gal'unen/

HBier mierb gehoogt bie maart jl?oeber ſtem/ - ,
ººit 3id-3ugt/bie in Ramalig gehoopt:
#ſa / Rachel hier beweende gy uw Zoonen,--... :-

Om dat zy niet en waren, maar geſtoogt
1Berbolgb/ geblugt / t'Egipten moeſten woonen,
*

II. - - -

-

-

-

«Bp meembe / alg een bie uit ſtommer ugeeſt/

.

42m dat de Zoon gevlugt was met de Moeder,
jºu 23ethlehem/ bat 2ögoob-buig 3onberboeber/
#n ſtof 3at/ boot te juichen in ben €5eeſt:
H#p mag niet neenf neem %eſtig mag geblugt/

3Poo? 't HBooyberg ſtaat oan be5e baſter ſcharen tºt
3Pit mag um ſmert / um bitter 3ielg geſugt/ -

Om dat uw
»

Zoon, nog zijne Ouders waren,

€ 4

-

& Pit

go Gezangen vande gangen Gods.
I2.

RPit mag

ſtem ban dºpterg-ſpeelberg/neenſ

“Been 25lp-ba5uin ban aangename hlanſien/
Göeen 3iel gejuich / om juichenb' Bob te banhen/
3?een / 't mag een ſtem bol afgemjonge meen.
H3et Doolregt ban het JI)annelijhe 5aab
3Betheerbe in beel omberbienbe pijnen/
OLot 3Baberg mee / tot aller trouwen ſmaab /
lgoe Ron De Zoll bit ſlàoogb-toneel beſchijnen?
I3.

G5p hebt/ nogtan6/ uun zoon uit viands land
Geroepen, met 3ijn moeder/ na beel ſmerte/
Uw Rachel weer geſproken, naar haar herte :

&Zot breugbe boo! bie in um liefbe blanb/
«Bp reb altijb be lijbenbe ban geeſt.
25ebjoefbe ſuijg/ ſchopt uule heete ſtromen
3Ban tranen / meeſt gebulbig L onbebgeeſt/

Zy zullen uit Egipten weder komen,
I4-

-

Geblugte 5oon/ moeſt gn in ballingſchap
onſchuldigk boot be &#bompten ſuperben?
3g bit het lot van ulue 5egen erben? #Leer mijnen geeſt bie nutte metenſchap.
3Pit mag 't begin ban 't 'mtebe 23
/

aPie u men geeſt/ 3og hart na 't lenen bongen:
Schoon gp uuo giang / en heerlijkheid alom
32ertoombe/ boog bie ſjeete laſter tongen.
I5.

'Haat haat en nijb/ laat 't boog leerobig rot
3Poo! muur en ſmeerb um heilige beſmaten/

€5p 5ult altoog beſchapen hobgbeumaten/
&Lot mee ban al bie 't heilig 3aab beſpot:
3Paar ig altijd een Goſenboog uun 25guib/

'-

een moeſt gegipt/ een Pella boo! uur hrooften/
tins leamb alleen/bie aſie magt beſluit/

## magtig/ om um ſijbente te trooſten.
'-

<

-

- 2

-- -

- - --

--Z.

€5gef

4E.
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16.

- *

G5eef aan ulu boſſt/ bat buualemb' Eſraël/
3Pie nog in 't moeſt aig Agars 3oonen rennen /
gn 't laatſte man be bagen bit t'erhennen :
3Loit be3e tot uum bolle lºonig-mel.
&Pat umuen Zoonſ geblugt en meer geheerb/

een Scilo mag/ bie nu ten throon nerijenen
lpen roepen 5al/ om #uba boo, 3ijn beeſt
zee ojugten van bat 2ötthlehem te geven. "
17.

-

2oo gaat het nog / boot bie um Zoome haat/
JBe aarbe ig berouſt met Edomyten,

3Pie 't ſhiftenbom met ſcherpe tanden bijten:
gerobig geeſt herleeft tot ziong ſmaab. .
&#Ben beſſen Leeum oerbolgb uur jl haagben tal/
(@Lot mee van al uur eerſtgeboren killb'ren:

G#en pber poogb uuu heilige ten bal
& Ze brengen / om um
te betuninb'ren.

#um
I

de bob! 3ie op bien ſtoomſen ebompt/
32ie eeuwen /boog 3ijn boog leerobianen/
H2et heilig bloeb/ boo, 5oo deel buiſemb' hranen
heeft/ uub grooten naam ten ſpijt,

#
# gemeen ban Iſtacljelg naare-ſtein/

JPie uit bit moeſt en biinb Gºgipten komen /
Om met um Zoon / in bit geruſalem/
&Ie paſen/ bp um bolle 5egen ſtromen.

-

I9.

*

&Pien Edomyt, bien Lelp-borſt/ bie moeb

SBlagomberg 3enp/ om uw geliefbe ſcharen
3Poo; Haimrotg ſtaat/ alg of3p beeſten maren/

&Ze ſlèoogben/ om te bonbºren in hun bloeb;
ABie gang eëtiroop geſtelb heeft tot 3ijn baah'l

Om 't 4h:iſtenbom ten moſtel uit te roepen,
ù 45ob! betlog ong ban 3ijn heete maak!
#oo 3ai um Hiterſt in mare mijgijeib groepen.
-

2

--

--

€ 5

chriſtus

42, Gezangen vande gangen Gods.
Chriſtus Opgevoed tot Nazareth,
Matth. 2 : 23.
Op de Wijze van den 46. Pſalm.
I.

M#

eilanb/ bie be opper-5alen

UDeg hemelg heeft om in te palen/
\

@Lot 3ijner gloon en heerlijkheid;
H)eeft ook 3ijn 5aal'geſlaajeſteit

-

GBp aarben boog ong oog boem bagen/
Schoon't blinbe 3ienbe nieté en 5agen/
hp in 't lage ſ2a3areth
23egon te lenen naar 45obg âDet.

#

2.

#Baar heefthp/alg het hoofbber oomen/
#n hooge mate toegenomen/
%jn Wuare Wuijgheib en in beugb/

&Zot eere (Bobg/ tot on5er bleugb:

riep mag meer alg zijn amptgenoten/
Met 's Heeren Oly, overgoten, .
gelijk een G5obg-ſpruit/ bie 3ijn geeft

een uitten op het 39inrfter-feeſt.
ò 2 oon! alg gp wd geeſt op aarbenſ,
W

-'

-

«Be3egenb uujen bienſt aanbaarben/
r &#oog gp geheiligt openbaar/ - ;
Qmpb'rig ban uur tºmaaief jaar ...
\ 5 àaar b'oube 119et/ boog u gegeben/

die ſchijthen/ um bermcberb lenen:
te : @Lot trooſt man al bit op u 3ag/ . . .
3Baar eiſtij ban be5en nieubmen bag. - .
'-;

-

4.

-

'

#oo trab gp/ #uba ten erempel/ . . . . . .
-3Pol bemelg licht in Arons (@Lempel/---- -

Paat 3at gp neueng Levis tijtoon:
--

::::|

2

': Je

2tig

,

43
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Alg Rigter omber b'aarbſt goön /
Om hen bewuijgheib G5obg te leeren/
Om 3uba guba te born teren:

&Daar be5e baſtaarbg/bart alg ſteen
moerftomben/boo, um mij5e reen.
5.

-

-'

tºe geeft / bie in uu 3iele ſueefbe/
(Ler tijb gn op be aarbe leefbe/
s
4Dag ben gelijk een lepeng 25pon: ,

ium glang reeg alg be morgen 3on/
gºeie man be him / boot 'g bemelg bogen/
#ijn ſtralen ſchiet op on5e oogen/
Zoo ſcheen ulu licht op hun gemoeb/

alg menſe een:in bolle gloeb. »
€ 5p waart uolmaakt in leer en leben/
'A

€5obgſbet mag in uto bert geſchreben/
UPaar 3oo een bolle 45obijeib booombi.

, amperb 'g ºpeeten heiligheid vertoont.
ù @Loegemeibe aan Sjeljooe!

-

*###e
.
#
tot uun eet en pgijg.
..
7. : - - lu

--

-ºl

«Ep trok ong boo, um 5agte banben/
«Bp maartuolmaaktimmonbenijamben/
illup hert en tonge unaren een:

: -9
k
Göp buaart bolmaaittinubuenijanbel/.
Schoon alſe hofc u beſtreên

-

-

--

âBie mag 5onregt in mooth en mambel?
2tig gp mijn 1eogſt/ bieboogum licht.”
49ng tot um liefbe hebt berplicht. ,,
.35:

u -.
-

-2

-

:
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Y,
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8.
32etlog-beetj:3ijt gump
een bootbeeſb? ,

zoo is mijnsitie #beroogbeeld:
'-- --

- #Tºij
t!

44 Gezangen vande gangen Gods.
Bl?ijn geeft bertoomb een boo5et aard /

2tſ mag 't boo, umen geeſt herbaarb.
Ong berte mijiit aan alle 3ijben/
(Le ſmah om zatang lift te mijben:

SPen ouben menſch moeſt in 't gemoeb/

"Pat 3ugt en hongert nautu 23loeb. .
9.

25eſtraalong naar uïn melbehagen/
5 Daar eiſch ban be5e 3onne bagen.
G5p bmag een mare Nazareen ,

3Berijeben boben 't algemeen.

#Bergun onſ kragt / geef ong be3innen/
GPm al het pbel t'oberminnen;
Om alg geſpeenbe ban u momb

(IZe juicijen/ in um raabg berbomb.
IO,

65eef ong um boogbeeld te beoogen/

3Paar 't boorbeeld aan ongbooggebgogen/
ſlâetbmijgheib maar u m3boogb enſ?et/
?II maar het in een Nazareth,

3Beragt/ en ban be groote ſteben/
3Pie bol ban aarbfe pbelijeben/
UPe geeft berboeren tot al 't aarbg/

en

«Ireh onſe 3ielen hemel-maatbg.
º

-

II,

--

*

team 5al mijn geeſtban'taarbg gememel
Opſtijgen / tot u in ben hemel/
&#n afgeſomberb en alleen/ : e.º.
ijl eenfaam/ buiten ijof en ſteen/ | |

Gemhelſen/ alg ben bgon het bingen: -

en ſtaag/ boo, boog beſpiegelingen
&Ze 3feeſt gaan/ aan bat 3ielg banket/
3Pat gp mijn geeſt hebt booggeſet.
-

' ſ 7 12.,
#
bnaren!
-

GPch of

69m heiliglijſt/ alg u me ſcharen

#e lebenſ in het bobg habijt/

'alg u mijn #eere toegewijb;
* --

' is ,

rº

g... ,
'Alg

"
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4ſ

2tig Nazareen, om met uu15oonen

-

Aluj beelb be merelb te bertoomen/

dBm boo! um «Beeſt al 'g operelbg tot
(die ſofthen / tot ben biemſt ban Cöob,
I3.

iſluo Simzons 3ijn in ht

boeften

##

JBe Delilàs,
39erleiben/ in het openbaar /
3Pe Nazareen, ubu liebe ſchaat.

«ſong herte ig bol buile3onben/
JPe3De
merelb
ong
buiſemb'
monben/
maregeeft
beugb
/ be
mate trouba

l

$zit bp ong in een biepe rouuu.
-

6

-'

I4.

Nazareer, baal tot ong nebet/

25egeeft be fmakke 3ielen meber/
25ieb ubje Nazareen be hamb:

39erlicht/ en heiligt ong berſtanb/
2oo 3uſſen mp / boo! beugb en 3eben/
“Allg Nazareen, alg uuoe leben/
&P'e buerelb lokken tot hun borſt /

&Lot u / na boien mijn 3iele bogſt.

Chriſtus Jordaan-Doop, Matth, 3:

2

verſſ. 13-17.
Op de Wijze van den 45 Pſalm, ºf
Yder vers in tween, op de Wijze van den 8 Pſalma !

Hier in merken wy aan,
Eerſt, den Doop van Chriſtus,

t

1.

getroumen+Borſt/ hoe laag hebt gp op aarben
N- Wim
k---

*

#pawnl ggº gp WW jijft Ranbaan
€5p

Gezangen van de gangen Gods.
G5p bebt boo! ongbe ijarDe #timber-uJet
&Door ume ſnee berfnten en afge5et:

3Boor ume NBoop in 't micuum eerbomb gegeben
«fen dºoop-bab bat ubu er ben ig ten lenen/
#Zie hier mijn 5icl/aan be5e Štroom-63opbaan/

3Dat ºlefug bocb / en boat hem mogb gebaan.
2.

ierluſt het hem/bien grooten Poopt'ontfangen/
uich £ee-bgon/ juich ſta ſtil op 3ijne gangen/

strhen um 12oft/ moit ig u eer geſchieb
£on hoog bam toon/ alg bie gn nu geniet:

€5obg 2 oome buierb gebonnpelb in be baren/
Sta ſtil Jordaan, meen laat5e ijeene baren/
#lºet 't
ſchuimt/ mijn lºgeer fian 't aſſet

#"

00?

--

-

-

3Pe ſtoute #een bebuningen boog 3ijn ſlàoogb.
Zoo moſt ſbobg 2oon/ boot al 3ijn 23onbelingen/

&Poo! 3ijmen Poop een Poop te incege bringen/
3Pien

#" &Boop /

bie ong ben JPooperg

ITIOll

Göeleert heeft / maar ben eiſch ban 't nieuïn

berbomb : .
#p te bien Rots bie in hem heeft beſloten
RPat # bat op ong werd uitgegoten/
Saoo, 23ſsee en geeft f: boot waterrem en tuit/
3Boo! bie gelooft en 'g ſpeeten (Beeft be5it.

en stalen aan voºr eens ruim naast
23 oannig ſloem/ en JAoop en ieoeng aber/
#a/ 5omber u hab 3ijne Poop geen hlem!

Zoomoſt het gaan: t betaambe u en hem
Om alle regt en waarheit te

#

-

*#
boot hem in 't Poop-bab nebet buigen
al#####t
alg
ºp

um

#
/ biºtoot,
##

- #ijn bienaat
- -- - - - ,

t

»

-

4 *
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In

4y

Ten tweeden, den Hemel geopend.
-

5.

-

,

-

-

3Pem #yenneſ mag tot uunen bienſt ontſloten /
JBe Gºng'Ien 45obg/ bie groote ſtijfig-genoten /

2ëereiben 3igl om met een bol gemoen

-

&Ie biemenſ bie hun leger-ſcharen hoeb:

-

3Pen ſpemel moeſt mijn geſug# melben/

*##"

ban ſlijb en 25oogijeib

ZIl

45obg #oone moeſt bit Poop-bab onbergaan/
. (ILottrooſt ban all' bie

t

# 5ijn

Poop-boek ſtaan.

lººp heeft boo? ong gebaanb/ boo? # boomben!
«#en oerſcijen âBeg/ tot meering onſer 3onben/
Om3omber 412et man ſlaoſegſ tot (Bobg &ijzoon
6Iemaab'ren/boot bit&Boop-babban5ijn Zoon:
zoo moeſt bp aan bie wederſtrevend Aarde
25etoogen bat lººp / bie 3ijn iterſt herbaarbe/
€5eliomen boag / alg #eer ban't Marbg gebieb/
&Lot trooſt ban al bie na 3ijn woonben blieb.
7.

w

«

hierftonbmijn iPogſt/omgoºb met bemeſhragten/
(dlot trooſt en heil ban #ahobg eer-geſagten/
©in 3egen-rijh/ alg onſen leibbelaar/
Zijn 2ïmpten/ alg geboogſcijiht openbaar /
#leet 3egen boo, 3ijn krooſten te boltrekken.
#tom op mijn 3ieſ! ift boel mijn beeſten urekken/

geen gemel ſtaat ontſloten / woon al bie
Zig buigen/ boog # groote heerſchappie.
G5eboopte lºgeer/ mien Han uun grootheib uiten?

âDat #emel 3ou 3ig boog u niet ontſluiten?
42 45ob en JBenſch! ben gemelboogutuiterh/
Ontſluit mijn bert/ bat tg alleen um merk;
25treib mp alg een gemel tot uur luiſter/

ſoort mp omboog/ waavan raakten

g#

48

Gezangen vande gangen Gods.

45n 3ijt mijn heil/ en opeild na mijn boob
Pat Bºeineig HRuig / in 3efug 3agte ſchoot.

Ten derden, de Geeſt daalde neder.
9.

-

ſZie ban 45obg 6Lij?oon op #efug meberbalen/
€fen Duive (Bobg/ beglanſt boo? Hºpemel ſtralen/
Zie hier mijn #iel/ het Hºeiſige JB2p-een
, UPaalb/ met De Duif, op #efug Brooft alleen:
ruſt op them / alg op €5obg ſjooge Zeber/
op een ſnelle ſpemel Heeber/
ot bat

#

##

3De bruine logt boo?ſnelbe na &#obg &Zij?oon/

Hºier uuag €5oog 65ceſt mijn geſug tot een ſtroom.
IO.

Bier heeft 65obg Zoom/ uit onuitputb're 1Daten /
&Pien ſDip 45obg ontfangen 5omber maten/
- 45eſalft met al be 45amen ban ben 45eeft:

&Lot u?eugbe van het nieuun aanhomemb'3feeſt.
Zoo 3ijt gp ban ben Ibemel obergoten/
1Berheerlijkt meer aig alſ um ?lmpt-genoten /
illit bolber maat/ alg al be Q5oben t'3aaln/
ſlºot eere ban uur lang onteeerbe ſtaalm.
II,

#2u kon be iterſt haar liberber hoor en 3ingen/
3eljouág beeſt/ be ſbeeſt bet
/
Is op mijn Hoofd gegoten naar zijn Woord,

#

€5eudapeut tot 3ijn Biemſt-hmegt t'aller oogb:

De Geeſt van Raad, van Wijsheid en Genaden,

Van Heiligheid en hooge Cier Cieraden,
mijbe ſlàaagb/
HPoo! mp en boog mijn
(ILot trooſt ban bie na 3ijne liefbe byaagb.
-

I 2.

# heeft 3ijn Zoon#
3ijn illitoerhoo!'ne
geboo?'ne
Abchep;'len
noo,
Zijn 2öeeſb/ en aſſer
#leet 45eeſt geſalfb: alg #efug hier berſcheen

3TBag bp 3ijn Boop 't JPºp-eenig3Licijt bp een.

69 09üſoe Göobg! laat uwen 49lp sloepen/

-

'Tweede Deel.
* * 49
bean 't boofb tot op be 3Leben bat 3p #n
aPaal neber tot be 3oomen ban 3ijn Hitleeb.
. I

ésobé zone heeft oobg vloeien uitgeſmeet. Ten Vierden, de roepende Stemme
des Vaders.
I3.

geſjoba/ bie 3ijn &temme uit kan geben/ .
5 Pat al het Hamb/ en bei be #3olen beben/

apie blub'Ien 3elfg/ op b'omber belſe gronb/
&Poet 3itt'ren/ boot be galmen ban 5ijn monb/
Hiep ſterk en 3agt/ boo? 't oo: ban alle ſcijaten / "
be loerelb t'openbaren/
«Pmn geſug
Dees is mijn Zoon, mijn welgeliefde Spruit,

#

ſpoot hem alleen/ alſ ſteumen in en uit.
I4.

-

2oo ig het ja/ #p mag um maarbe Zoone/
Glm 1ëoeſter-Hinb) ben Crf-Beer uuoer ſtroone/
&Pie &p?uite Göobä/um 25eeſb/uuo ſpeerlijkheib/

uim 1Boeſter-Hinb/ um 3Luſt/ uur #ajeſteit/
Ulm ſlaaagben 2 oom / uun eeumigſBelbehagen/

3Pien Honing/ bie up ong gemoeb opbgagen/
&#n mien mijn #iel boo: eeuwig ig bemino/
Cºm bat liep blijft uun eeuwig Boeſter-hinb.
15.

-

2oo hebt gn 5elfg uïn ſºoone uitgeropen
OLotitoning/ boo? bie op 3ijn abonöen hopen/

&ot ſprieſterſ tot iProfeet / bol Heemelg licht/
39erheerlijkt boog tinn 3aal'ge ober buigt:
«Een #oning/ om ong ban be fjeſ te ſcheuren/
«Een 39?ieſter/ om boo? perſſe dºffer-geuren
Gle nuaffen / en te bibben/ een profeet/
upijn en b:eet.
Om ongulu ſtaab

#am
IO.

HPijn 3ieſe 5aſ na ume fiemme hooren/

?tig 't u behaagb mijn beste te boonbootenſ
9f aliberg mag 't al

per:"

o Heeer!

5e Gezangen vande gangen Gods.
?ll riep um steun tot blpuert en nog meer: - ,
ſontſluit mijn geeſt/roep boogulu GSeeſt dan binnenf

JPat ſcheppenb' aboob kan alle 3ielen uitmucn/
L)oor hem in mp / en mn in hem / om bat
GSenaab en D?ecb' ong in um Eoon ombat. •

Tweede Deel.
Toepaſſinge op onſen Doop.
17.

•

'g #eſug23ſoeb een 3Doop-bab boot mijn herte?
en #toel-bat hoo! ulijn lang beroube ſmette?

«Een beeſt-252on/ ja/ een rijſt 25ethel3a/ baar
#thijn buile 3iel/ bie uteeſlijk onrein maat/
Ontgombigb merb: o #fop boot be 5onben!
3tig gpong JPoopt in 't Sloeb-babuuver 3Donben/
3Pan merb mijn geeſt ont5ombigb boo2 uun 25ſoeb/
JPien #ſop/uoop 't
gelmoed. -

e#orant
I

eBp Homb alleen alg #P3teſter rein berklaren/

RBie in um Taoop geboopt 5ijn alg um ſcharen:
3 àu ingelijft/ boo? 't & Zeihen ban 't Derbomb/
23eſluogen boo: ulu onbeſubogen monb.

'h Eyeb u mijn geeſt in 't Boop-bab opgeblagem/
âDaar hebt gp mp / maar uur bolmaakt beljagen

-

25eſtempelb/ met ben &tempel ban uuu Göeeſt/

t

jl het alle bie uuu 3?alne eerb en bgeeſt.
I9.

# hebbe boo: mijn Gºuberg momb geſmolen/
-

-

#tig Poopeling naar uimen hoop te booteit/
jºu 3eg ift met mijn berte ?lmen/ ag!

jl haaſt mp behmaan ten lenen ſeber bag.
GA ?Ilmen! Wuat tjoub gp al ingeſloten?
3Paar 3ijmber beel/ met matet ob

3Pie 3omber geeft alg baſtaatbg boog u ſtaan/
#l?aaft mp getrouw / om 't tegte pab te

*#n
QR.

'

t Tweede Deel.
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2O.

&Pan mag mijn

Om beugben

-*

tot it mijn lºtoning maab'ren
bomen om je 15aab'ren/ /

#ber

(Le eifcijen/ al mat u in hem bebiel/

-

, 35ob ig geen gloeb noo, een geboopte 3iel:
5 ſheen! mijn G5ob! meg zatan met um liften/
't Paſt mijnen geeft 1 en elk herſchapen ſchriften /

it zout-uerbond te houben om/45obgraab
(@Le bienen/ alg een afgeſomberb 3aab.
2 I.

,

€5elijk gp eendj boog b'opgeſmolle baren
3Pan 't robe ſlºeir/ be Zaal'ge leger ſcharen
13an 43ſraël na Canan hebt geleib/
Zoo boert gp nog/ tot uujer heerlijftijeib/

geoo! gefug bloeb/ bat&Poop meir on3et5onben/
(@Len lenen/ al bie umen roem berftonben/
#Ba (Iaman/ baat be afgeſmoegbe ſterft
£al ruſten/ in het al bolbgagte merâ.

-

22

Zoo geeft ben Boop aan um geboopte ſtrooſten
oſten 3ielen eiſch / bie 5ielen kan bertrooſten/

3Pie bzage ban een goeb G5emeten/ Hºbeer
3Bat tg bat 3oet? 4Dat miſt be 3iele meer?
Eton op mijn geeſt/ met al 45obg boopelingen/
oſtiſch ban um GBob / 5ijn geeſt en alle bingen/
n 3eſug/bie hoop een berluo?ben regt
ertoo?ben heeft / bat ong ig toege5egt.
23.

iſleijn €5obſ ſtort op mijn geeſtuin mater-plaſſen/
Bleijn Beilanbg bloed ham mijne 3iele maſſen/
1ïm #zoone ig boo, 1Dater / 25ſoeb te 3aam

«behoopt / en 3Poop mp in um 3egen naam/
iſ het €5eeſt en Hragt: geliefbe oudſte broeber/

RPat materig boon umen geeft de moeder/
«En gp alleen mijn Baber/eu mijn 45ob/
#Rijn Poop-heer/en mijn eeuwuig 3ielen lot.

•mamrawn: "w

49p

52. Gezangen vande gangen Gods.

*#a/heilig
23utuban mijnen nog-beet boumen7
3uigen aan be 25omſten ban um neoolb.

o Brooten &Poop! Boon bis yn toebehoorb:
3 Dergun mijn geeſt/ met ume 5egen eroen
JRijn 3eſug/ op mieng boeſem bat mpſteroen/
on3al ben 3Doop ong hert oerheffenſ om

&Ze roemen/ in mijn in eer en 26juibegom.

Chriſtus verzogt in de Woeſtijne,
Matth. 4: 1-2o.
Op de Wijſe van den 2 Pſalm.
I.

dºboba

| bie ben toom ber bingen baagb/

geeft al 3ijn boen bepaald en afgeſchreven /
3Pen &atan / bie in alle 19elbenjaagb/

Maoet menig merf boo?5ijne baben benen:
iep braafb enſmoegb om um ontolambe Lampen
die ſmooten/ in 3ijn afgeboemben rooſt /
49m 't heilig 5aab/ tot 't ſmarte rijſtberbampen/
&Ze lokken/ boog een glim ban aarbſe ſmooh.
2.

3Pie boo? 3ijn liſt ben eerſten ?{bam heeft
3eetleib/ poogt nu bentmeeben te berſtrifthen/
(ſem in bit ijoofb al bie in geſug leefb/

&Poo? 3ijne maaah / te ſmooren/ te berſtfähen.
zooljaaſt CBobg Zoon in 't moeftebeertig bagen
4，5coaſt hab / 5oo alg iſlaoſeg eertijbg beeb /

#tmann be5e geeſt met uitgebagte # /
cyclijſt een slaaf bie 5ijnen ſpeer beſtreeb.
3.

goo heeft bien Vos, hoo! liſten boog en ſnoob
45eſmoo?uen / om mijn Hºeilamb te betraben/
3Ban mag het maak van deze Steenen Brood,
25ebeſtig onguïn 2oonſchap boo! uïn baben.

gaan merp u van des Tempels hooge Tinnen,&#
-

-

ſt

. .
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Gén booy be glans van alle Aardſe pragt,5

Op hope ban mijn koning t'ouerminnen / #

ineenſ geſus heeft zijn belſe liſt oeragt.
-

4.

3TBat ſtoutheib unag't bat gp um poel ontſloot/
GPm u\n bergif op $eſitg uit te blaften ?

ſep mag een G5oö/ en 'g beeten gunſtgenoot/
âDeg buibelg met uun booſe Haſter-liahen:

«Bobg Zoome heeft uit Steenen Brood baen ſtomen/
2tſg 't Heeibenbom bat 23noob beg leueng at/

#a/#afetg 5aab heeft 't rijke ingenomen/
't Göeen gp boogijeen aig eigen Ageet be3at.
J. i

5

*,

ſBathoogmoeb mag 't bien grooten Henneſ Zoon

#n 't ſmaähe bleeſch in 't moeſte te beſpringen?
3Pien &#rf-ijeerd Bobg man1eaber 3Pablogthroon/
&Pie al mat leeft ben 2dbem uit Han Mu:ingen: G5p legt geboeib aan Hettingg baſt gebonbelt/ .

Lièreeg Buibelg boog bie alle magt bepaalbf
âzijn ſtemme faan 't geblaag bet helſe bomben 19erſtommen / baat

:

onne rijſt en baalb,

iſlàfjn 12opſt/ gp hebt bien laſter ſfeeſt getoonb
*# en Beeſt boog 'g #eeren ſlBoogb ſtan

& Bat

/

>

3Patb'belfe magt/ nog wat op?farben moonb
32erſoeſten mag/ bie alleg heeft gegenen/ .
Zoo moeſt hp woont/ gebelt ter bellen heeren: dBe ſºng'lem ſtaan tot urnen bienſt bereib/. . . .

«Bp hebt een Spoonleemleemeig25loot begisteren/

een honingrijk/ bol ºploo, en ſlaajeſteit.
7.

El gebor, ja bit mag uïn beel en lot/
*# meer om uur lijbfaamheid te toonen/
lg om um magt/ aan bit berbutibelb ſtot/

gſe maäen: alg een ſooo!-beeſb umer Eoonen:
“Pn hem boog 't HBoogb/ te rebben uit3ijn nettem/

€5p 3ult nu haaſt #'t rimbe ban who w",-.
3

54 , Gezangen van de gangen Gods.
3Die RPubel-ſctjaar boog uuje Loeten piettem /

#et 2öeeſt met al be Zaterg oan um ſterk.
Tweede Deel.
*

-

8.

# gp / alg een Gideon met kragt/
& Biem Mydjanijt, boon utoen 58aam #
&Poen ballen/ tot een roem boon um Cºeſſagt/
#
't IBeilig # te# #
# , alg Pauib neergeoelb/
&Boo, Steenen uit be 1Bet en #
1net

en In

len

hnetell

«En ong/boog u/ boog nieutoe kragt herſtelb.
9.

5Aog luanbeſb hp/ boog alle lucht en Lamb/

*# 3ijn boog/ op 3uhhelembe 3ielen/

Pp balb met magt/ op ong berkeerb beſtanby
©p hope ban um 'trooſten te bernielen:

#p ſokt ong boot be glim ber 2tarbſe bingen/
boelluſt/ boot gebeinſtheib / eet en ſtaat/
Om 5ugtenbe/ naar mee/ ten bal te bringen/

#

(Lot hummer ſmert/ tot u met hoon en

-

- - IO.

SPen ſtrijb bien bp boorheen in 't moeſt berloop/
eerbat bp aan um afgeſtrebe Leben/> . .
Ibp bliegb ronbom/ bp boigb ong op het ſpoog:
Blaet hope om um erben te bertreben.
#tom ſterke lºbelb/ leer
jn hoog'nen bgeiten/

# # # en

ſfeeſt te

E#es

alg bibben/ 3ugten/ ſmelten /
2Iſ onſe kragt iſ in um groote JBaam,

3 ſep

II,

jºRaijn 3iele
Oſſ
€5p
fu
«Bp meet mat bat

#

-

e bagen nagt/

##

# # # #laart

#ha bat imp 5ijn

Tweede Deel.
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e#

alg bup / betiugt om uYue ſtrooſten
it alle moob te rebben maar um uuoogb:
-

Zemb um en geeſt/om lijbembe te trooſten/ . .
(Lot b'ijelſe magt in eigen poelen ſmoogb.
I2.

iſlāijn herte baſt 3omtijbg bien bo5en toe /
UPie &lange meet/boo: uit-gebachte lagen/

aPen ouben menſch te maſten tot een rot/
dBm 'tgeeft'lijk beel boo: oubc bleeſch te plagen:
JIRijn geeſt beſluijſtt / omgo:b mn met gemaben /
dBm b'helſe magt/ en mat mp tegen muit/
dIe beſſen/ hom gp moet mijn 51el bergaben/

zeeiſ mijnen geeft uur âDapen-ruſting uit.
-

I3.

-

Zoo heeft bien geeſt in moeſte Hºeibenborn/
#n 23abeſ/ bie moeſtijne u met 5oonen/ .
65emoeit/ geb?aaft/ om 't heilig 3aah al-oln

éſe lokhen / boogbeglang van 25abelg&Ihroonen.
*# ig 't ben tijb ban ſtrijb boot bie u minnen/
eet mijnen geeſt/ mijn herte boog en huJaab/

gae merelb en ben Abatan ouerminnen/
dBm mijnen ſpeer te bolgen maar ijp gaat.
I4.

3Pan 3al mijn geeſt/ ban 5alum+terkinfragt/
?Ill juicijenbe haaſt 3ingen met genoegenſ

Waar is ô Hel! uw heerſchappy, uw magt?
God zy geloofd die ons , maar angſtig ſwoegen,
(@Lot heerlijkheid met lof doed zegenvieren:
aPoot hem 3alth boot alle bembem ſlaan/
G#n eeumig met 3ijn 3aal'ge ſittuig-banieren /
2Iſ juichembe alg oberbuiimaat ſtaan.
-

-

Gezangen vande gangen Gods.
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Den Leerenden Chriſtus, Luc. 8: 1.
Op de Wijſe van den 1of Pſalm.
I.

ſºhoua heeft in b'oube bagen
S&eſproken ban 3ijn HBelbehagen/

&Poo; 39:ieſterg/ en profeten monb':
ſhu ſpreekt ſpob in het nieuun 19erbomb/

3Poo:5ijnen Zoon / bien CBobg berout/
&Zot trooſt boog bit opijen bertrouuub.
2.

€3p hebt/ uit uuben &labernakel/
G5eſp?ohen alg een 65oog ſPralieſ/

l

b'49raftelg ban ubu boijſe tren/

42m aan be 25aſtaarbg bergubeen

-

(Letoomen: bat be 49ffer-throon &

#Roeſtballen/ boo:3eljobag #oon.

-

ſtroomben uur #nauwer 3Lippen?
#ol mijf
heib/ om die barbe Hſippen
&Ze behen/ boo? httijemelg nat: .

aPat Ruben in 5ijn bunaaſt vertrab/
45elijk een pen gebopt in 't gottb.

# ong utong/ €5obgraab ontboub.
4.

ſprah'er eenig meng op aarben/
#
3liggp/gboog mijfheib ongberklaarben/
&#n ## naam in kragt beleeb:
ijſhoſeg/3
-

G5een
93iefter / nog 332ofeet
- - - - Spaalt oit/ tot3lacobg eet-geſlagt/

3 BeſſPootben 45obg/met5uikten firagt.
5.

GBp hab een tonge ber geleerbe/
&Pm omber be3e 3Bet berfteerbe

(geſpgehem/ met een bubb'le ſtem;

-

: Tweede Deel.
5y
iſin moogben baoûen kragten klem/
«Bpſprah/ boo! ſpreuken uwenraab/
(@Lot boogbect
uun ſp?eitenb'3aab.

-

w:

I,

Vlm herte gaf een goede reben/
o jpgonſt-jutueel ban beugb' en 5eben!
Göp ſp?alt ongulu gebicijten uit:
', bemijl unj rijk begeefbe tong
KfLot ong alg een fonteine ſprong.
7.

GBp ſtraalbe alg een Zon in 't buifter /

âDat lag er glangſ mat lager luiſter/
Gap uur bertjeerlijkt aangeſigt?

2lf-ſtralend boog een ouermigt
aan glorp / op ong blp gemoeb/
dPat alle 3ielen

# en boeb. -

glun ſponſjeib ſtraalbe boo! be bogen ,
Ban beib uïn 85obbelijke oogen /
ºp uwaarb ban boben tot beneen

,

Sºllig'tumorgen-roob bat'g abonbgſcijeen?
NBaat gp be 3ielen ijebt geraakt/ .
3Bierb uun berborgen 50et gefinaakt.
9.

#ookragtig knarenume moonben/ , ,
?li maat 5n boot be 3ielen boogben / ,
3Paat lag een om-uitputb're gloo: ,

GBp unne lippen in 45obg ſhoog; *

A
w

45een?lron/ſchoon in 't Gºoög geſttent/

&cheen 3oobollicht in Göooggetneemt.
I O.

ſlim reben maten/ boo? bie treuren/ .
G5elijk een malin ban rooſe geuren/ .
&Pm boo? ben balſem ban um geeſt
Be abemlooſe op um feeſt
(dIe maſten tot een Lely-blad, 3

3 Raet too3e rood in 't Woit boog ngt.
&P 5
300

58 Gezangen vande gangen Gods.
2oo bleet ben dat gp uuaat gekomen/

?{lg hun profeet/ alg't hoofb betogameſ
&Pm ben gebonbene al-om/
&Poo? 't 5alig «Euangelium/
t'ſPntbinben/ om gebomben aan
RBe liefde met / tot GBob te gaan.

Chriſtus Leerde op alle wijzen en op
alle Plaatzen, ook op den Berg, Matth. 5. 6, 7,
I 2.

45p leerbe / met 65obg magt ontogen
23inb'IBui3en en in Söpnagogen/
/
et luſt/alg gubaag Hipeer en CBob:
e 69ffer-bienaarg na 't gebob

hebt gp/ met alle aarb5e geon/

Tim 3aal'geruſte aangeboon. I R.,

GBp leerbe guba in im (@Lempel/
,
Op borg/ en ſtaanbe op ben
@Let A5cijeep / op 23ergenſ in het Pal
3lan b'®eberg/ en boortg ooet al:

#

3Daar gppertoefbebp uur 25 guib ,
RPaar beeibe ging luineelen uit.
I4.

€5p leerbe boot gelijkeniſſen/
69m al be bmaſenbe geºmiſſen

-

t'ſBntbekken/ 't goebe ban un huig:
#n boorſpoeb / of in mee en kruig.
ºp hebt alg een 392ofeet boog3egb
illbo megen/ naar 't bepaalbe regt.
I 5.

ilm boob en unde heerlijkheben
#ebt gp boogſpelt/ aan unde leden.
JPen onbergang ban ?lrong pgaal.

3Pe myeetheib ban het heibengſtaal.
leet moeben ban ben ?Inticijgiſt/

&Pie nog utu eeuwig regtbetwiſt."

(ſºp

Tweede16.Deel.
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€5p boet um Litoelingen ſmahen/
o:
# # ſpmaken/

#

p b'hoogte bp

gºllagaſſl ?

-

#aar hebt gp/ ſpekenb' 42ffer-lam/
' ſluo 5aſig ſpaaften uitgebeelt/

-

ape 5ugtenbe getrooſt/ geſtreelt.
17.

't HBag gemelg boo! utm 5egem boeten
GZe 5itten) en bien trooſt t'ontmoeten/
2dig gp be atmenaat ben geeft/
&Pt reſne/ met al bie u byeeſt

r, -

--

32ertrooſte/ boot be 3aligheib/ ?
*UPie nu boog

ei: mag bereiD. *

::

Iö,

ſBat 3ieſe kan 3ig bat berbeelben?

#oe gp be 3ugtenbe herteelben?
39an bie

#

3berrukt op u

maar be 3iel/
boeſem biel/

OPm met een Almen in de monb

WIe 3uigen / aan um gefl-1Berbomb,
I9.

GBp riep al be bermoeibe 3ielen/

-

2ſlf bie uur ruſte €5oog beoielen/

.

omgºonbaarg/boomum beeſten booth/
&Ce ruſtäen/ booy be ºnge-39oogt:
SBe hongerige naar utu 25goob/

leent gp genoeb/2O.
in uwen ſchoot.
sl.

-

-

2lig gp bien grooten feeſt-bag maakte/

#
bag biegſcèl heerlijk maakteſ
fiiep gp alg bunne 5egen boel/
Bebopſtige in gſſtael:

om hen te lauen boom um 3Pijn?
\ @Pm opolijſt in ben geeſt te 5ijn, 3200

t

2. I alle buijſen/
hebt gp hen op

.

r

edual gameſ voor we miſſen! * GEp

|

6w Gezangen vande gangen Gods.
GBp leerde Hahoug oueirdijot
oog um 333ofeet/ 3ie uïmen Göob/,

m hen te lokken tot hun 19ogſt / .
52a mien bat Hakob heeft gebogſt.
22.

'-ste

#topt-om/ # hebt met bolle klaarheib/
3llet kragt/be ingemonbe maarheib
GBrittuomben / boo? 't beluomben bolk.

, ſentminb nog/ alg een hemelg tolk/
't 25eminb5el/ batong hert bebcht/
&Zot Dat gp onſ ten Hemel trekt.

Chriſtus Leert ons nog doorden Geeſt
naar deze bedcilinge, Joan. 16: 13.
23. fº

.

mijnen
#erijenen

Leer-beer opgebaren?

boben alle ſcharen ? .

bp kan ong leeren alg boog heen:
ingetreen/ - 2
3?u ig ijn boot

2lig #oning/ Prieſter en

#

(Lot &iong nut/ na 't 4Pffer funeet.
24. "

-

t

TIaat onſen geeſt um tong ontmoeten/,
'.. 23 ſep 5etten ong aan uwde boeten/

#pgeeft boogum geeſt/tot u me ſchaar/
#ſlâijn 45ob / mijn 3iele boogb'er maat:
&eg tot omg in 't berûongen hert/
3ſt ben uun heil/ſh beel um ſmett.
***.

* .

, I -

25,

RPan 3al mijn 3iele/ bloeg en ſpabe / .
€5eloobembe boog ubo genabe

...

Heerleben/ en boot ume min
35ercierb / alg unue ſtijfig-bo?ſtin/

Abtaag juichen in 't oernooi ben regt/
3Paar uunen raab mp toegelegt.
26.

- -

7

.

-v-

-.

45p homb met volle wijsheid iceren/ -- 3，99
-

/

.
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tºPe bbnalembe boen tot u heeren/

&Boot b'hamerg ban um geeft en moopb/
GB 3alig! bie um &temme boogb/
oEn Almen 3egt/ en Göobe ſeeft/

3Pie ong bien grooten 3Leeraar
27.

#nu beeſt geleerbe 5eggen 3amen
eëerbiebig/T't eeumig 5alig ?lmen/
ſtop ruſten op um

# boob/

&Paat ig geen ruſt alg in um ſchootſ
#oo ig het ja/ 't ig um gebob /

#oen in 65ob.

Göelooft in mp/

25.

& Baal neber / boog um geeft op aatben/
&Lot trooſt ban bie um geeft herbaatben/
1lbu &temme klinkt nog in 45obg ſlijoop:
3Paat ume 3oonen/ tot um
berſcijfjnen / OIn

3Berheugt ban

#"

##

29.

G5eef ong/ alg 3oonen ban een moeber
RPien toneeben Leeraarſ en bat boeber

# # # /# ftragt/
buagt:

eer al Die op u

ſlim moogben ſchaah'len/ en oerſtaan/

4Dat gp boog &ion hebt gebaan.
3O.

3Leer ong ben 4Puben ſlâenſche booben/
&Pie Bºtanamiten/ en bie goben/
8Bie op ben throon ban omg gemoeb
5Bog heerſchen boog ben beſſen ſtoet:
(ſem onſe 3iel/ op baſte gronb/
@Le trooſten/ boogum ſtijfig-berbomb,
e

-

-

3I.

Zoo 5al um heilig 3uiber Hoogen
&Poen fpleiten/ bie utu ſtemme
&#n 't #tetterborn / bol buimb en maan/

zaoo, 't geilig &waarb ter?{atben#
-

-

-

6» Gezangen vandegangen Gods.
#erloſt um 23auto oan heeft gefcijal /:
39an 2öabclg hlauuwen ober gl. *,
32

3leer Leopaanbewuaat'ren 3aapen/

#

€un 't heilig hooren
te maanen/
32erbelgt al bie um boſk berumoeſt /

#toot arrebeiberg in ben geſj
<Beeft bat um licht/ ban bag tot bag/
Raaſt 3euenboubſg lichten Iſlag.
3.

@Pot bat uup / uit # ſtof berreſen/

?All eeumen 5ulſen op in meſſen/

dºm 't hooren in het # hof/
Ilit utme monb/ bie goube ſtof/

#Blt onſ geeſt/ na 't aardg gemeen /
Zal boeben/ boo: ubu 5aligjeen.

ChriſtusWonder-daden, Matth. 11: 5
Op de Wijze van den 114 Pſalm.
I,

ſthoua heeft/boo! beeſeaDonberbeen/
#ijnbaben op boenbagen boot 't gemeenf
gin

# eeubUEnl :

Zoo mierbºſboog boſh/ alg eroenban't ſberbomb/
za": / boot bºſPrahelg man 3ijn mont/
ot trooſt ber oub Lºebreeumen.
2.

2oo heeftin45obgſzoon3ijnalmpt
en ſtaat oerklaart/
“Alſ
't b
#"!
g

"# #

-

##

#est,
# ſmalaise te #
minnaam beſtwaamaan gewerf Ort)

-

, 63,
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€9m al bie ſtout 3ijn naam-älauh tegen oogt
JPoo! babem t'ouertuigen:

Hbp heeft getoont bat belnel I 3eel en aarb'
ziBaf bog7 en bal/ en allegmat'er maart ... >
oog 3ijne magt moeſt buigen.

-'

4-

-

ſpeeft Hſiaofeg geeft be binger (Bobgºbertoont ? &#p hebt/ alg baar be bolle (bobijeib moontl
ilm ujomb'ren op boen Dagen:

-

€5n maart bien Man boo! triſtenen ban Bob
Göeſtelb/ om aan bit teihen liebenb' tot
iſm luomb'ren op te b?agen.
J.

Zoo heeft um hamb / maar bet boogſegg'ren ſtem/
3Poo: babem in bat aarbg Heruſalem
Gijen bolle

# gegeben:
#

:

KPe 3Diſſelaar berb?ee

uit

3Pe #tooperg hebt gpl alſ een
(@Let (Lempel

-

geſpuig/

u:"aan.

aBe 25{inbe 3ijn be olieſen afgebaan/ . . . . . .
3Pe Poobe beeb gp uit be grapen gaan / |

|

&Be 3Lamme beenen ſp?ongen:
&Pe Poobe/ en be &tomme heeft um ijanb . . .
leerſtelb/
u /met
bie hun
ſpogtongen,
en 4Pore plant/
.
KIZe om
loben
-

*

- is

7.

«Beraakte en ſºelaat3e naar be 3Bet/
«Ellenbige na 3iel en lijf beſmet
&Pntfingen ubmen 3egen:

«Bp hebt/ alg Heer/ be atlementen 3aam
ebehogen/ om be grootheib ban uw naam
(dIe toonen allet

#um.

Jae Buiu'Ien 3elfg hebt gp uit b'arme ſchaar

RPoen ruimen/ oin uun zoonſchap openbaar
JPoo, baben te bemij3en:
C5p maaäte hen van water/ boo! ben big/ een
- "

-

44 Gezangen vande gangen Gods.
«Een goeben HBijn: ſleet meinig x5,oob en 19ig
UDeeb gp beel buiſenb ſpij5en.
9.

2oo hebt gp/ aan bt 25aſtaarbg ber gebieen/
3Pool moob en leer/ in 't 3egenrijk 3 ſubeen
Göeſp?ohen oog aan oogen:

Gºm Rubens 3aab/in 't moeſte Paleſtijn/
Op alle mijg/ boog utoen nieutoen ſpijn /
ilm G5obbeib te betoogen.
IO,

5 (Bob! #erſtel um half melaat3e kerk
65emeeg al bie/ boog boen en eigen
bet3alig Iepen 5oekken:
3Bth boobe op J boe alle blinbesien/
#erſtel al bie na ume momben blien/
3In alle merelbg hoekken.

#!
-

Tweede Deel.
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II.

zeesl-meeſter / baal nog anbermerref neer/
& Zoon aan ong hert uun mombeten / 6 ſpeet!
3ſep I
neergebogen/
GBp 't blafthe

#) be5oetelb en beſmet/

aatg/ in 't bloeb / berootbeelb naar beſtbet/
3Bol ſchulb / bol onbermogen.
,

"

I 2.

iſlaſjn 3iel ig blinb] en ban um geeft berooft/
't gjg u men mij / al bie in u gelooft/
illon 25al5em toe te 3emben:

ſmeek mijnen geeſt/ Die boob ig en nog leefb/
€5p 3ijt bie ongbit bubbel leben geeft/
#n meebom'en ellenben.
2 . I3.

3Pen 2 fatan ig gebaren in omg hert/
Heet oube bleeſch berbubbelb omſe fimert/

-

&Pt wereld geeft ong herten:
Zoo leg mijn 3iel berbuiſtert in 't berſtamb/

ze

65

Tweede Deel.
23etobert en aan alle bloeit geſtrand
#ſlâet UPuibeien be3eeten.
I

#

oog-prieſter / gp bie
geeſt herbaarbij
't alleen bie Zion rein berálaarb/

##

aPoo! uur ontſlote monben: ,

zeerklaar mp rein/ ik ben melaatg alom/
Ontferm u mijng/ mijn liepen 25?uibegom/
g #ſop! ooo? De 3onben.
I5.

&Pntſluit mijn hert alg eertijbg Lidia
G5eef mijnen geeſt / genabe boo? gena/
etoog ong ume uuomb'ren:
't ſlâirakel ban het 3alig nieum 19erbond
-

#g on5e geeſt te lofilten boog uun moub/
Gſºn boog u af te 3onb'ren.
16.

-

#cij! ſpeelt alleen ban uimen leeumen & Lhtoon?
ilm miſle ig genoeg/ o Paping #oon!

#

3Poe mijnen
herleben
Zeg tot mijn 3iel/ Ik heb voor u voldaan,
Gy kont door my tot uwen Vader gaan,
ilm 3omben 3ijn bergeben.
I7.

#

##
mijn ºgeer/
mijn inheilanb
en mijn ſbob
£oo'tig5oo
mijn
bernoegb
't #
ob
JPat lot ban uube hrooſten:
#TH boel mijn hert geopenb / ach ig't maar?

âDat ig. Dat heet? ik uberb een ſicijt gemaat?
«Een licht om m: te trooſten.
I

312ijn 3iele ig beranberb/ en in ſtaat

3Pan heil en licht / hon al bie 3omben baat/
jl?et opgeſmoſſe mangen:
&#eloof in bobſ 't Hlairahei oan 3ijn geeft
3g

"# al bie berlegen en bebeeſt

a #eſu# bloeb oerlangen.
g:

€5p

68 Gezangen vande gangen Gods.
19.

Gsm 3ijt een ſºob bie ong vertrooſt en worb/
#bic op be aarb alleene muontºren bocbl
d ſtyroote Wuomber 13aber!

11u, groote magt / bat groote uomber ſDert
#culijſt ºm aan uw lang beſtreden ſternſ

aan zion all' te gaber.
2O.

'Mlg op een 3iel tot uwe liefde lucht /
#Doo: uuen ſºceſt tot u ten heluel trefit/
3Dan boeb gn momber 1Beriten:

trek mijn gemoebi toon u u berbenen Hragt/
#oo zal ik met uun heilig bobg geſlagt
ep uube baben merken.

Het Gebed der Diſcipulen, Matth.
-

6: 9-13

op de wijſe van den 148 Pſalm.
I.

*-

qºt 25ibben boegb aan icbet menſcij op aartº'ſ
'Atibit / maar aan gnuwen merlifaarb/
3 nu goebijtib bie gm ong te gaan Yoijſt/
#erplicht ong bat inen uur en natte p?ijſt.
't Soegb aſber-lmeeſt uur liepe keutelingen/

gaf 53ibbembe ban utoen roem te 5ingen:
#pſomber
! bie
in bege
dagen
get grootſte
goeb
boo! laatſte
u 3ijn opgeb?agen.
2.
«Bp 3ft een G5loeb ooo! bie in 3omben leefb / .
JEen abºccher poo! bie gefug tegen ſtreefb.
&#p 3ijt uun erf een 45ob meer alg boo? been:

&#en baber/weerb gegogt en aangebten! ,
zbit tº be bron / be trooſt-naam aller upoine /
âbaat op Yup al u?pmoebig tot u homen/
-

2

'-

-
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3Die Daber-naam/ ham uuJe 3ege-hrooſten
%jn bolle kragt/ alg &aràg 3aab bertrooſten.
ſDat ig bat 3oet/

ald erben ban 't HPerbomb

jl)et bolle roem te maab'ren tot uur monb?
gom 3egenrijft/ met herten opgep?opt/
2tſg opgevoerb/ boo? uur en 45eeſt genopt
({e ſmeeſten / om b2pmoebig al te gaber/

?lIg 3oonen 45obg te 23ibben Abba Vader:
#n Chriſtug bie ong ig een meg ten lenen/

A

Om uien g!! ong. 5üſt ijooren en bergenen.
4.

-

#oe 5alig ig 't beinoebig alg een ſtint
2öln-moebig alg een bie 5ijn 3Dabct minb

-

(@Le ſokhen / aan ulu boc5ein in ben noob?

,

Om ong gebºeft te ſtopten in ulu ſchoot:
UPaar kan be geeft gelijk een gaſtob ſtrijden/ .
qën pleiten om be u?ugten ban ulu lijben/
#oo merb ong hert/ boo, unje open âBonbem/
2ïlg boo, een meg ten hemel op-ge3onben.
J.

gaan aan be 3iel/ met een fieulogt genoeb/
illuj 25ibben/ om bat nieuube hemelg 3oetſ
Om 5ugtenbe bat Abba boo? um (Lijroon

&Ze ſtaan'ren / boot be monnen man uun &oon:
3Pit boeb be geeſt beruuonberù ſmijgen / fpgeeiten/

&#n amber merf om um genaben ſmeeſten/
3Pit 3ijn be 3iel bie blijnenbe gemaben/
&Pie 25ibbembe beräunifilten en wer5aben.
6.

25ab Elias bat gp ben hemel ſloot/

âPp 25ibben u/ om uuren gonſt genoot/
Gentſſuit boo! ong bat nieuïn ontſloten hof/
(Lotubuer gloo?/ tot on5et eer en lof:
't 45ebeb ig ong een mapen in benauunen/
3Pe gromb / be firagtban al ong 3ielg bertraubuen:

Tae KIrooft-bron/ en be hemelſe Canalen/
39aat Dool be geeſt op teg:aamaanba:
2.
-n

68 Gezangen vande gangen Gods.
7.

-

Tim Coone heeft ong in be momb gelegb
3Dien 5orten maan1 ban 32aber / naar ijrt regt

SBoo: 3ijnt boob beruo:ben/ om te 5aam
CIe 23ibben/ in bc ftragt uan be3e naam:

3ſt maar uur both it alg ten Baber 23ibben/

# gn bp ulu 5oomen in het #
3,Daar bocb uun &Seeſt uit om5e boe3em Wuall'men

Cºen Abba GBobg/ bol # itimber gaſ!'men.
ſtom meh omg ijert/boon ubuen nieuunen ®eeſt/
om ubelbcbagt op 't nieuwe ſtinber-feeſt

2tſg 3oonen G5obg/ naar eiſch ban be5en bag/
maab'ren/ tot uur hoog gebugt ge5ag/
##&IeChriſtug/
oln uun liefde te ontmoeten/
lg 1Baber acij! up ballen boo, uun boeten/

app 25ibben u uerhoo: al beye brben/
3Die uulen 2-oon olig leerbe in 't boorleben.

De Voor-reden des Gebeds.

Onſe Vader die in den Hemel zijt.
9.

45p 3ijt boo! omg een 1Baber/ bleeb en Wuijt/ .
geen baber bie nu in ben bemeſ 3ijt/ . .
gºp moont niet meer bp Arong Offer-luijn!

#

JDe aarbe ig ong
't I)eeft u behaagb/ ter ſiefbe umer 5oonen/
&ap aarben boog uur geeft te honnen moonen:
-

-

qDim uuJe ſterft boo? Baberlijſt ontfermen

{e bocben / en boog boo5e te beſchermen.
IO.

4Dat eer betuijg paſt onguïn 3oonen niet?
âDat mccb'rigijeib boegb een

# riet?

.
-

âBat ootmoeb , ja mat banſtbaarheib/d €5ob!
25etaalmt ong hert/ nu bop op uun gebob
#lub ulammenb' licht bemoedig mogen
-'

"#
Biet
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5ſ)iet boo! bt momb bet 45oben alg be 1Baab'ren/.
j?og alg een luiegt/ neem gp hebtong berujo:ben ſlot 3oomen/ na uuu 5oone uJag geſto?ben.
I
II.

-

iſiſlijn 1Baber hoo! be beben ban mijn geeſt/ .
JPat 3ugten 45obg/ bat ſtirren albertmeeſt/
25eantújoogb ſtaag uan uuucn ſecuuben &Ifſtoott,
3Pat ulepen om be liefbe ban uur #oon/
&Dat fineeſten en bat fraam'ren in bcmaubuen:

.
Seat ademen / bat uit5ien / bat bertroumen/
3Pat Muagten) al mijn 23ibben al te gaber
#eeft tot 3ijn gronb/ bit geeſtrijdt Abba Vader.
- -

I 2.

Hºu Baber byuh bit Abba in mijn 3iel/
%jn hem/ om mien ong Abba u bebiel/

#n gefug heeft bit Abba G5obg ueel Hragt:
Zijn boob heeft ong bit Abba toegeb?agt /

ſhu mag mijn geeſt boo? 't Abba ban't gelobe
39erſchijnen/ boo: mijn ſºlohim gehobe /

o Boebe geeſt! 3Laat u altoog behagen/
CPit Abba bat gp ong hebt opgeb:agen.
-

I3

&Pen hemel ig b'erf-plaatg banum buib/
&Paar 3ult gp ong/ maar uur bepaald beſluit
1Bergaaren/ en ten hemel in boen gaan/
Oin 't Abba G5obg/ met uïne ſpemel-raan/

#n bolle kragt / u utolijk toe te 3ingen:
dſl2ijn geeſt begint ban uzeugbe op te ſpringen /'
1Ban uretigbe/ ja bat Abba allet u?omen/
#eeft mijnen geeſt ten hemel opgenomen.
-

I4.

3Pat 25ibben/ boo2 bit Abba ig een 3oet /

geen 3ielg ambroog/ boot 't bibbende gemocbf
2lg gn be geeſt boo? 't Abba 5oet'lijk raakt:
3Pan merb in kragt bat Abba (Bobg geſmaakt/
Om in ben geeſt/ ma uitgerekt beriangen/

Jae meberſteuit oan 't Abba Bobg t'ontfangen.
&Pan weet mijn ſjert/ # G5obg "#
3
-

7e Gezangen vande gangen Gods.
3ilg meg-geboerb/ ten hemel in te bringen.
I5.

ſtom himb'ren ſyobg/ ig um gemoeb beblogt ?
Debt gp bit 5oet ban 't Abba ooerbogt?
?Icſ) ſjeugt ljet u! Dat um berlegen hert/

&Pool 't Abba 45obg ten lcben micrb ontuperb ?
a/ beugb het it ? bat maar ben eifcij bet bagen
it Abba aan um 5iel ig opgeb?agen/

3Dag bit utu beeſt een Chabot 45obg ten lcuen?
Èoo ig uun hert bit Abba

eens gegcUcil.

I O.

3Dch umen (Beeſt/ mat luil uur 3iele meer
SHchobab ig tiAu 13aber en ulu Ibrer /
Ontſtemb 4,5obg baab aan uuJe 5iele niet/
3Dit Abba, bat na gefug uuomben 5iet/

gg al um hragt/ laat Gºob bit Abba booren
Gem ſtijgiſtug mil/ 3al 3ijn ontblalnben tooren
3Derheeren/ in een moit geboelbe liefde
3Boog
Göeeſt boog 't Abba & 50ûg boog

##

glief De.
-

Eerſte Beede,

Uw Name werde Geheiligd.
17.

etenboubig 45ob / bie nimmer namen heeft/

2ſſg ſnamen bie gp aan u 5eloen geeft/
«Bp 3ijt te hoog/ t'onbatbaar boog uun erf:
«Buijebt nogtang / boo! ſamen menig-uuerf
1ſt 3elfg benaamb/ om umme ſmoahſte 30onen

# beeſen u bolmaaktheib te uertoomen/

ſch! laat uw naam bam aller menſchen opbem

# / geliefb/ en "# Geheiligd worden,
IS,

ſlim beugben/ uur gemgogtem / al te 5aam /

# letterg dan u noit genoemde naam.

ilm zoome heeft ong boben al verklaarb/ 3l3at
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âDat boo, een 45ob gp boo, uuu #oonen\uaatbſ
illu ſhame ig geheiligb boo! bien uuaarben/
'Allg ijn op?larb ulu ſlaan en ſtaab beriilaarben/
eën lijbembe uur Hºeiligheid vertoon.be /.
&Pm bat uun jhaam in 3ijnen 23oeſein uJoonbe.
I9.

Op Golgotha/ aan bat berulochte ſhout/
uan JDaant/ boo? 't eeuuuig ltbenb'

va:#
Oll

geſchenen / jaboe bleef uur Ilhajeſteit / .
illu 3Liefb'/uuu Iroum en ulu Gberegtigheib:

ilm &ion 3ag in geſug open monben
illum UPeugben en hun afbetaalbc 5onben/
Zoo wierd uw Naam verhoogt door regt en waar
-

heid,

En gy, ô God ! dien Heiligen door naarheid.
2O.

€5p hebt belooft um feaam/boo: 't Beibenborn
gentheiligb/ meer te heiligen alonſ
23Join umen Paam tot aan al 'g âberelbg enb /
Jlſ)aaſt ſaphetg3aab ubn groote iſlaam behenb:
On tulpen iſ?aam hoog ubuen ſlaan te roemen

gºeie ſnaam bie nooit banjl)enſchenig te noemen/
&Bp 5ult nogtang uun iſ?amen openbaren/
?{an bic ulu iſ)aam boo? ubuen iſlaam bemaren,
2 I.

#aam-rijhe Bob / neem onſe flamen aan/
%jn Chriſtug/ bot ong 3ijnen ſhaam berſtaan /

òm uwuen Hof/naar eicijberſaaſte tijb/

.

gPoo, uuen ſnaam te heiligen met ulijn:

## 5aſutu jaaam in mijnen 25oeſem fluiten
oën juicijembe uto # #alnen uiten
g#n ſheiligen met blijdſchap op bet ?larben
illu

n:#à ubu 2-oon / Die ong ubu jàaam uers
glâUUCIT,

«t 4

Tweede
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Gezangen vande gangen Gods.
Tweede Bede.

Uw Koningrijke kome.
22,

Uw Rijke kom', bat ſtijft bol Zaligheib/
&Pat ſlijke ſpobg/ boo?
&Doob bereib /

#
Zoone en 3ijn 5aab # toegeltent:

gaat ſpemelg ſtijk 't geen gp bp teſtament
zijn 23uib en ſhaagb/5ijnloon hem toebebongen/
Zoo Hoob' alg l9eib / uit alberijanbe &Longen.
3Dp bibben 3aam met um geliefbe logome/

«9 Zoome bobg! uw Koningrijke kome.

-

2. R•

# ban Marbſche (Boôn/

3Pat
an Moſes

en Arons 49ffer-ti):oon/

at 123eben-rijh/ tot lºeil ban 't algemeen/
ijkt meer alg 't iiijſte bergjubeen:
3 Bereenigt met

# baat boben/

&Paar b'lheilige ben grooten #toning lopen/
ABaat 't Hºeibenbom/ algunje #teſt-genooben/

#ſlaet Abraham genieten ume 25gooben.
24.

man geſus ajkte dagen en benauwt!
JPool 't Hºeibembom beſtreben en begroumt/
«Bp hebt # um ſiijke #
(tot zatang mee/ tot uule H heerlijkheid:
erboum ulu ſtijf boo, uuje ſtijfig-uo?ſtinnen/

m 't ſlaagtig ïtijk beg Puſbelg t'omeruuínnen/
ilm

# 5al alle ſtijlten malen/

een einbeling in bolle luiſter palen,
25.

3TBaait mijnen geeft een ſºmberbaan/ een Lit
3ean 't ſtijlie bat um Zoon alg #eer beſit/
(ſem uïne 319et/ be ſlBetten ban uïn ſlâolib
(GLe
ben eiſch ban 'tnieuhmiperbomb:

#

#eet omg al faam mooi gefug ſtijäe "ze
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GLot Wmee ban bie umu itoningrijk benijben/

25peelt alle magt/met al bie &ion plagen/
&oo 3al ubu ſtijlt in
luiſter bagen.

va:

2O.

1lm 5alig ſtijk bat nog te komen ſtaat/
gſm 't laaſte oan be bagen maar uuu ſtaab/
25treib bat boon u ombereibe 25puib.

3Loh gſraël/ 5et ume pinnen uit:
ſtoep #apijetg3aab/maait Borſten Boeſter-heeren/
dBm u alleen alg onſen 1Bogſt te eeren/
& Zot ume hamb ben &ceptet ſbobg ſal ſmaapen /

(@Lerbugaalt bambie ubuittoon-tegt tegen Hitaapen.
Derde Bede.

s

Uwen Wille geſchiede, op Aarden
als in den Hemel.
27.

-

Uw goede Wil geſchiede hier beneen,
Als voor uw Throon, daar gy werd aangebeen

32an G5eeften/ bie in 't Zalig Preben-hof
illuj goebe ſlBil betragten tot um Lof:

ºpie heeſten biel boot hun geleent netmogen/ .
45emiſſiglijſt/ boog alle ſjºemel-bogen
3?eerbalen/ om um ſlPille uit te merften/

%jn alPeer-miſ ban al

b:" 419il beperkten.
2. Ö.

't ſ5euniſbe ban uur 3Biſ ig aſtoog goeb/
"Het beſte boot 't onmiſſige gemoeb/
«Pat u men ſlPil al &#eumen uitgeſchiet/
&choon
mijn miſle mag of niet:

#

3JBeer'g #Penſchen miſ/ en bie hun mil berheffen/

3Leer ong te gaan uur goebe albil beſeffen/
3Pat uujen ſpil in alieg 5al geſchieben/
't Boegt u alleen 't gemilde te gebieben.
29.
*

Het iſ; uim 319il bat ieöer u bentinb/ &# 5

- - -
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&Pat eiſt 3ig blaag geijoenlaam alg een hinb/

Dat ieber leenſch/ in boon/ of tegenſpoeb/
numen âBil/ bie Heeiiig ig en goeb/
5 al ruſten / en 3ijn eigen huiſ berfaften/
dſbeen ſt)emfcijen miſ 3al umuem ſlâille uupaften
illup ſtaab beſtaat: bie ijummen buiſle roemen
#Cal uuJen 1bil alg 't hbuaab gehuilbe boelnem.
3C.

3Dat iffer batong herte meer betaamb
2-lg uupen ſpil / bit alle 3aſten raamb/
(Le miſlcm/ en 't aanbibben t'aller oogb?
illu ſDille ong ontſloten in uur âDoolb
omſe trooſt/ baar
gp ong te leſſen
uu goebe 3Dil/ boo! bie uur 4Diſſe breſen/

#

#

Om #onbaarg bie hun eigen mil berfaften/ -'t Beunilbe goeb ten leben te boen finaften.
2I,

uit ºns

C) Zaal'ge 3Dff!
bebpijb ban meen/
3Die geſugſDiſ en 'g ſpeeren ſDil alleen

49mhelſt/ en boog ben abceſt 't gemuilbe meſb/
(Lot gefug ſIP iſ het huiſlemb' hert berfelb:

om #rgen-rijh in 'g ſpecten ſpil te ruſten/
âDaar in ong leert 3ig ceutuig kan berluſten.
49 3JPilſenb' 45ob! leer ongulu miſle hennen/
qEn onſen buil na uule 1 ſDit gemennen/
Vier dc Bede,

Ons daaglijks Brood, geef ons heden.
32.

banleefb
het en
groote
algemeen/
, 23eſogger
Pie al mat
?lbemt
hier bemeen

A

Blàoet boeben/ geef in boogſpoeb en in noob /
Op ieder dag ons voedſel en ons Brood:

een ſmaakſen ſiragt om 'tſunaſtſtelBleeſch te bocben/
'Alm #ºegen kan alleen onghett beljoeben/
-

«Beef Oug te ſaamu bit noobige ten leben/
A

- -2

- --

% (g
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Tweede Deel.
?IIg Schepper / bie ong alleg heeft gegeven.
33.

4Dat ziele ſcrft alleen bn 23:oob en
3
Jl)ijn Baber meen / begeeſt vereiſcht ook 't5ijn/
1Bergun mijn geeſt / in rijken oberbloeb/
3Pat L3cmelg 25goob / bat ong ten tegen boeb:
âBp bibben u/ alg 't ſpooft ban ume Leben/
45eef onguïn G5eeft / bat 252oob op ieber heben/

JPat Lyemelg Man, ugl uJallemembe geuren/
“Dat #togen 45gbg/ buaaroin be Bgome treuren.
34:

&#n 3ijt boo! omg een goſeph / om uur Erf
Spoo: 't ſtooyen goog/ teugeben menig merf!
om 't ſpeilig #aab boo: ABijn en hemel ſlaaſt
&Le laben/ boo! het 25ſoeb ban hunnen iBogſt/

1boeb onfe geeft / met oberjarig ſtoopen:
& Den Antichriſt heeft #iom/ in 3ijn GLooyen/
Hlhet ftaf geboeù/ nog moeſt bien onbeſneeben/
Om 't ſtoogen Q5obg in 25abel te bertreeben.
35.

12erſoft um ſterft/ ban 23abelg Belg banket/

gPat Offer Brood, bat't ſpemelg 25goob beſnet/
Göeef Oly aan al bie um 25goob beminb/
1Boeb boot uun geeſt, bie 25abelg23,oobberſinb:

H#erſtel um ſterft/ maah onſe geeſt genegen
e@m ieber 3iel uur ſtoten toe te megen/

«Bp moet ong hert bat bubbel poebbel 5enben/
4Pf onſe geeft blijft

": in elenben.
3O.

25p u alleen íg 23;oobſ en ABijn/ en iſlaeſh/
&ochenſt ong bat 3oet/ uit u men gouben #telh/

G5p hebt een Spijg/een 25goob bataltoog buurt/
«ten liyemelg Man, batminnmermeer ber3uurt;

&P #eere geef! in be5e bo?re tijben/

3Dat 25goob aan al bie om umn #togen ſtrijben/
#oo 3al ong hert geſterkt/ um #tolent roemen/
&#n 25abelg 25goob bedaten en betboemen.
&

*

-
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Vijfde Bede.

Vergeef ons onze Schulden, gelijk wy
vergeven onze Schuldenaren.
37.

-

-

6 fiegter ! bie be groote 1Bierſchaar ſpant/
ſBatmenſcijc 5al berblimbem ulu berſtanb?

't #g alleg boog u maakt / gp 3iet ong bert/
RIPe 5ombe en al buat be 3iele ſmert:
€5p 3ijt te rein/ om 5onden te gebulben/

âIBp bibben u/ vergeef ons onze Schulden,
€5elijk alg uup aan on5e Schuldenaren
Vergeven, al mat 3p

ºn: ſchulbig ujaren.

1lm ſterhe/ boon onbankbaarheib beraart/
Abtaat ſchulbigl aan al boat 3pſchuibiguaart/
#eergeef beſchuld van bit nog ſchuldig leefb/

GIot gp um ſterft/ be hierhenſchulb bergeeft:
ABp 3ijn jihelaabg/ tot alle huJaab genegen /
3Berbleemb/berblinbj beroofd van
en 3egen/

#

ilm &ion heeft/ boot nieuw gemaakte ſchulden/
1Im Göeeſt bebloefb/ bit ong boog GBeeſt berbulben.
39.

€5p 3ijt/ nogtang / boor alle ſchuld betaalb/
#ſlâijn éolſt / mijn ſpeer / bie nu baar boben
haalb/

-

weſt boot 3ijn boob / boo! bit in hem geloofb/
abt ſchuld bolbaan/ uw tooren uitgebooft/
BRijn geſug heeft beschulb-brief opgeheuen/
«En aan het hout beſchulben afgeſchreven/
dBm boog 3ijn ſchulb/ boo, 3ijne 5egen eruen /
leet lenen ſjobg te baren boog 3fjn ſterben.
4O.

-

#g 't 3oo mijn iBoºſt ? ig 't 5oo mijn ſbob en
eet?

Zoo balt mijn 3iel boogulue boeten meer/

3'n 5eſug/bit be 26ſoeb-ſchuld
t

w

-

":

Tweede Deel.

yy

jl)ijn 3iele neemt bien grooten 3egen aan/

Blact bankbaarheib / met liefbe/ met bertroumen/
4pm in geloof op time boob te boumpen/
#oo 5al mijn geeſt / ſchoon ſchulbig en berlegen/
GPnſchuldig al be ſcijulben oberbuegen.
I.

#uit

boo! u mijn 65ob/
gl)ijn 3iele heeft een
geen bankbaar bert / boo! bit beritregen lot /
3bergun mp kragt/ om be5e te boſboen/
OIer blijk dat ik bolbaan heb boot um 3oen?

25ebaegt het u/ mijn 3iele te haftijben/
GBm ſubaſtheen/ bie be 3ieſe tegen ſtrijben:

eBp 3ijt mijn trooſt / fit 3alueert geben/
gn ljem/bit ong beſchulben heeft bergeben.
Seſde Bede.

Leid ons niet in verſoekkinge, maar
verloſt ons van den boozen.
42.

3 Bedoſſer/ gp bie alg een bapper beeld
De hop berbraſt ban bie in 't open beſb

tºl tegen trab / gp Remb be helft magt/
&Peſmahhten oan ong menſchelijk geſagt:
6Png herte buerb op alle mijg betraben/
Leid ons in geen verſoekkinge ten kwaden;
Verlos ons van dien boozen, leer ong boaſten/
Zoo 3ult gp ong in Chriſtug heerlijk maken,
43.

(ſ)ng 3onbig hert/ bien aangebootsn aatb |
&Pe 3onben/ en al boat be boerelb Öaarb/
3Betloitt omg bert: 't ig alieg baar op uit

GAnn boo? beblog/ uur lang bebpogen 25!uff
&Ze lokken! banum boe3em boog beel bombenſ

25ehoeb ong boog het eerſte 5aab ber 3onben:
3Leib ong in

berfoehſtinge/ nog lijben/

of geef ong ſtagt om moebig boot te "s0e
v.

-
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44.

#oe liſtig meet ben Zatan ong gemoeb/
vBie alg een leeuun in 't rombe tegen Yuocb/

&eulepen/boom vermiſte bobberp?
't 3g altoos mat/ be 3iele raakt aan ſp/
Omgo:b ong met ben helm ber 5alighebcm /
2oo 3al ong hert berluimen boo! gebeben:
geen Antichriſt bie Cion 3oelt te uiteiten/
39etlog ong ban 5ijn laatſte ſjelſe ſteelten.
45.

3 Beer £atang magt / en 'g netelbgpbeltjcib /
ſêerlog
ban al wat ong tegen pleit/
3Leer ong/ met kragt / bie Goliads berſlaan /
Gbp uieet het

# \uat Utemen. Dat uun ſtaan:

ſlºp 3ien op u/ alg ſpeer bet legerſcljaren/

## laat um magt ong rebben/ en bematen/
#
-

&Pm 3egenrijſt/ boo, ume fruig banieren/
1Dan b'helſe miagt utet
te 3egen-uieren.
4O.

-

«En hebt um boſh beloofb/ in aſſt noob /
(Le rebbem / ban al nat met hoornen ſtoot/
iſicb on5e 3iel / ban al be #aterg 5aam /
(Zot on3er trooſt/ tot eere ban uïn naam /
#oo 3uſſen hup / ten einbe umer gangen/

geen ſhocbſ een kroon van uw banbontfangen/
&#n juichenbe alg oberminnaarg p?alen/
RUDaar b'gelſe magt ter bellen meer 3al baien.
't Beſluit des Gebeds,

Want u is dat Rijke, en de Kragt,

en de Heerlijkheid, tot in der Eeu
wigheid, Amen.
7.

*

U is dat Rijk, dat R#e Gods alleen,
25eujaat um ſterk uoo! alle tegenijeen/

U'

Tweede Deel.

- ",

U is de Magt, gp Homb het ſtijft beg 25eeft
qºn 't helft tot berbºeften boog uun geeſt:
U is dat Rijk en alle heerlijkheden,

-

zoo mu/ en tot in alle eeuunigheben/
gºp beere 5ijt be groote €5on oer ſjoben/
25erciÜ Omg tot ulu

v

"E: rijlig gemoben.
46.

na: uim ſtijft / boot 't Goobg en 't Hºeiben
Olll

6 Beere! maak bien grooten ?tfgob ſton/
apot omst 3iel um heerlijkheben 3ien!
«ën na uur ſtijft alg omberbanen olien:
2Beteib omg tot uur 5aal'ge ſtijfig genoben/

-

jl het bolle luſt/ tot unue ſtijfig gehoöen/ .
Etijb bootſ o Hºeld ! gp moet be megen banen/
JBaalt $3efug #ijſt een ſtijft bol onberbanen.
49.

3Pan 5al uur ſtijlt/ in ooſſe eer en liragt/
klit aſie oogb u bnetben toegebgagt/
qën Žiong 23erg be ganſe aarb' beſlaan/
«En 't Hoof'ren-feeſt ge5egenb boot u ſtaan.

3Pan 5al uur bolſt/ ban 3uſſen ume 3oonen
3Derijeugb ban geeſt/ op 3ingen hoog bantoomen/

U is dat Rijk, de Magt, de Lof al zamen,
2lſt eeuïnen boogf hom koning Geſug/ Amen.
yo.

#ſt)ijn 3iele 3egb/ op alled mat gp boeb/

âBat Amen, bat be fmahht 3ielen moeb/
«ſºn op al bat gp omg in bit G5ebeb
apeeb 25ibben7 gp bie ume 5oonen reb/
ſyerboulu um ſterft/ # moet um 2-ion bouwden:
3 Bit Amen bocb omg bit ban u berttoubmen/

HE)aait alieg ſchoonf tot trooſt ban ume 3Dee3en/
JLaat 't in ubu Zoon haaſt 23a en Amen me5en.
3'I.

ſuPel 5alig bie/ alg eene bie Bob beeſt/
C

#Pit ſchoon ſbeheb Han 25ibben boo! ben 43eeſt/
UPie al# hp 25ib De 25eben regt berſtaat: &#
M
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«f 1 o joc.nu: in een beſttaalo gelaat

JPool 't Aoba 45obg ten hemel merb genomen /
UBft Abba ig het het Abba aller brommen/

G5een 23aſtaarb mag beeg himber 25ebem ſpreken /
Göob 3ou bien boon aan 5ulke 25aſtaarbg mogelten.
2.

kom hiptembe/ hit

afé een UPuibe 45obg/

JPit Abba, tot uun 5aal'ge 3egen rotg/

3 laat ong G5obg naamregt heiligen/ met blijt/
Zijn miſle boen/ 5oo nu alg 't aſſer tijb/
ſtijk in bolle luiſter bagen:
RPan 5al

#

Cën 't bubbel broob ong merben opgebragen/

45ob 5al um ſchulb en alle Zater beſſen/
JPit rijft G5ebeb berbulb te Zion ſtellen.
53.

3Laat bit ſBebeb/ in maarheib5omber ſchijn/
leet onberoerp ban al omg bibben 3ijn/

# ig het # een bombel/ al bp een:

oo! ieber 3iel/ boon iterh/boog 't algemeen/

2!I mat doorheen begroote Chong Profeten:
in 'g leeeren naam/ G5obg Zion beben moeten/
it koſt €6ebeb houb 3eer beel ingeſloten/

KLot 3onbaarg boet/ tot trooſt bet €5obg genoten,
J4.

Aanbibb'lijft ºobſ ontfang in umen ſchoot/
RPit rijk €5ebeb ban ong in alle noob /
3 Berijoo! altoog / # uimen leeuïnen (Lijroon /

&Pe moo!ben en be beben ban um Zoon:
#tom leer mijn 3iel/ met u me liebelingen
&Pit ſchoon G5ebeb u onolijſt toe te 3ingen/
(GLot bat mp na be boobſ boo? hooget hlanken/
1êoogbibben u ben g?ooten Hitoming banken.

-

-m

m
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De Twaalf Artikelen des Geloofs, ge
naamd, het Geloove der Apoſtelen,
-

Waar in wy aanmerken.

Eerſt, onſe Belijdeniſſe van den Dry-Eenigen God,
Vader, Zoon, en Geeſt: Onſen Schepper,

Verloſſer, en Heiligmaker.
Op de Wijſe van den 66 Pſalm.
'ft

Gelººf een

-

I.

ſBob / bot 3aligheben/

&Pypeemig/ 12aber / Zoom/ en 45eeſt/
. #elfſtanbig7 byp 23eſtaan'lijkheben/
& Bie boo: be ſteunden ig gemeeft:
3ülg 't meſen bat/ boot eigen beugben/
25eftonb / beſtaat/ en ſal beſtaan/

2Dijg / ſlaagtig/ 45oeb f boſ 3Licht en breugben.
't Geloove neemt 't bekende aan.
2.

'Ét €5eloof in Göob / mijn 45ob / mijn Babetſ
RPfe in 3eg bagen alleg ſchiep/
52a ijp 't heel ?II/ berfaamt te gaber/
2tig of het mag/ in uueſen riep:

Lep heeft bien Chaos, boot 't bemegen/
«Bebeelb/geſchakelb/ onberſchraagb/
&Poo? 3ijne ſlaagt uolbragtſ geſegenb.
Gods Werk is net zoo 't God behaagd.
2.

'k Geloof in Chriſtug/ 3ijnen Zoone /
?ilg €5cb/ag jlºenfch/ alg iſ Bibbelaarſ

3Pien Beerſchetſ op gebouàg &htoome /
Apen roem ban 3ijn berloſte A5cijaar.

«Bob, 26eelb/ €5oog eer/ song belbehagen/

#
m:
t ##
w Weter
31j # aarºm wegOpregte
Il Mºtº2C / Ilgt VUltil 3lj!!

'-,

øn.

-
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d'Opregte is hem toegeſeld.
4. .

-

-

Gentfangen ban Ben &fgeſt/ gebogen . . . .

?{lg ſlacnſcijc/ uit 312atilg 3aab/
JPie ſloeber-maagb ban €5ob berhogen
WIit Dabibg Lºuig tot beſen ſtaat:
&De Vrouwe moeſt brn Man ombangen /

UPc Vrugt der Aarde beerlijk 5ijn/
Cekomen na beet 3ielg oerlangen. "
Gods Tijden hebben haar termijn. 5. ,

Die boo: ben 3ijnen heeft geleben/
G5ehruiſt / boo: HPontius Pilaat /
€5cſto?ben/ na beel tegenljeben/

JPoo: 't ſtoomſche regtſ boo! #oobſchen haat.
Schoon bp bie goeb belijdeniſſe

45ebaan heeft/ alg bien Bobg berout/ .
RDoo? Leere / boo: een rein geruiſſe.
ce, die op eigen regt vertrouwd,

RPie neergebaalb in tºelſche pijnen/
Goo: boem en Blijben heeft oolbaen / . .
&Lot 5aligheib ban al br 3ijnen/
1Boo! bie/ boog hem tot ſbob buff

#

kºp moeſt ong 't leben €5oog oermerben/
3?a bat ijp riep / het is Volbragt,

&Iot ureugde ban 3ijn 3egen eroen.

-

ô Zalig! die 't van God verwagt.

"

7.

32a 't bleeſch geboob / m 't ſtof begraben/

gn 't nieuwe C5 af / bp 't goo loog tot/
G5ebaſſemb alg be ?latbſche 62aben/
3Perfegeld tot ber Sjoben fpot:
:

om ong uit 't oube graf te beloen ,
ſom boo: 5ijn geeft 3ijn nieuwe 25juib/
>

gºp nieum/ te paren met hem 3elpen.
*t

Is God die ons htt hert ontſluit.
J'E' 4 3Cººki. #
- -- -

-

-

' '

-

-

ºv
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-
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8.

'it &eloone/ met OBobg liepe A5cijaten/

gaat ſtijgiſtug op ben berben bag
3Perreſen ig/ en opgenaren:

# #p een mijl fijn schapen 3ag.
Hººp heeft be boob en het berfſagen/

#p praalt aan 'g Éaberg ſiegter-hamb/
(Iot uuee boo, bie bermonnen lagen.
Door Jeſus Dood is 't al VerInand,
3Ban maar

# 3al9.neberbalen/

JBet b'oºngeſ-ſchaar in Heerlijkheib/
49m 3ijne jldaaghen in te halen:
#2u alg het 115ijf beg Blang bereib.
-

Om 23ohäen ban hem heen te 3enben/
32a 't eeumig buur in b'H#elfcijen ſtofkt.
“P &alig! bie 5ig na ſyob member,
aar is geen wee, voor Jeſus Volk.'
IO.

'R 45eloof een beeſt/ een #eiligmaker /
“Bobg ſlaonb/abobg 4 onge/boon ſhoog Zaab/

«Pie in ong/ alg een #ieſ: 25emaker/
45ebeben bomb maat '# #eeren ſtaan:
&Ple ong herbeelb/ bemoonbºten lenen/
19ertrooſt / en na ben lgemel leid/

«P #alig! Die bitſig

gegeben,

t Is 's Heeren Geeſt die 't hert bereid,

Ten tweeden, de Algemeene Kerke,
en des zelfs Weldaden, in dele Redeilinge,
II.

'H G5eloof een ſterft/ een 45obſ: 45emeentel

#
3lugt engebeente
ooſt/ /
&#en
2aab/ uit
aanalle
30ijgahaing
«beloofb/ na #efug budg geùoogt.
©in 3egenrijk alg #arag: ##
blit geld en goobſ bij #" banäet/
* *

--3*

2

-
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-
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Cºp 't nieuuut 3 reft, bp 45oo te muoomen.
God eiſtht een Liefde onbeſmet.
I2.

'h 43eloooe een gemeenſchap mebe
3Dan lieilige ban €5eeft betaart/
UPie boot gemabe/ nu alreebe /

H#erleben/ met haar I)oofb gepaarb.

*UPie omſen leerber 5al bergaren:
Glit alle Iongen alg 3ijn Jlſ)aagb/
Om 3ijn gehºogte te beboaren.

Gods Geeſt is voor die God behaagd.
I3.

'k ſyeloof ontſlag ban ſchulb en 3onben/
&Poop ſtijgiſtug boob / boo! bie geloofb/

JI)ijn lºeilamb heeft/ boo, 3ijne loonben/

"E## # #ſ".
uit

ong 5ijnen

p

gegeben/

3Baar eiſch ban 't Zalig nieuun 19erbomb/
G5obg liefbe AIBet in ong geſcijleben.
Ons Regt is in Gods Regt gegrond.
I4.

'k G5eloof/ en hope/ na mijn ſterben /

schoon biep gehelbert in het graf/
t tºerrijſenſ om mijn Peel te eroen
Pat Bob mp in 3ijn liefbe gaf:
HI)ijn oogt 3al mijn eBob aanſchoumen/
ga/ alle 1Pleeſch 3al geſug. 3ien/
KIZot bjeugbe €5obg/ tot belg benauwen,
Gelukkig die na Jeſus vlien.
-

-

-

1 5.

'k ſpeloof een eeuwig zalig leben/
&Poo! Chriſtug boob mp toegebragt/
G9p gronben in mijn Ziel gegeten:
eep 'g ſpeeren ſlPeopb/ op geſug magt.
GP 2 aligheib! booy 2 aliglingen /
3Poo? bie geloofbf en ſjob bertroubnb /

*UPie 4,5ob beſit heeft alle bingen/

Elk Chriſten praald in 't eeuwig Goud,
ſjiitbeele

Tweede deel
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IO.

uitbeelber/ ban oerbolge schatten /
entſſuit mijn bert / alg 34 ijbia/
&Poe mp ben regten 3in Ucoatten/
1Dan bit 45cloof / man uum gena.
23e maar mijn geeſt boo! balfe gronben/
3Boo! @Lijb-geloof/boo, 3Lippen-hjerft/
4Bnt5ombig mp ban blule 30nben.
't Gcloove is der Vromen merk.
17.

&Pyuh bit ſBelobe in mijn herte/
&Pm in 't gelobe boogt te gaan /

- (Lot muering ban bebloefbe finerte/
JT2ijn 3iele meemd unu maarheib aan:
€9 groot beloof/ 0 ſchoone maarheid!

aaie ong ten lenen Boog herſtelb/
25eſtraal mijn 3iele boo? uur lilaarheib.
't Geloove doet op

# geweld.

I25.

RPan 5al ik mijn gelobe ſpichen/

-

Jſlâet momb en herte/ alg uwu ſtnegº/

«En 3ingen/ juichen / bibben/ ſmeheu/
42m 't goede aan mp toege5egt.

&Iot bat ik / in het Hºof bet lºopen/
3Paar geen gelobe gelben 5al/
Cluj ſiefbe/ liefelijſt/ 3al ſoben.
De Liefde Gods is 't een en al,

-

-

-

I9.

& Baat 3al ift/ in beſpiegelingen/

T

&Ze ſfeeſt gaan/ 3omber aarbfc uſeen/
«ën ban mijn Hog-heerg liefde 3ingen/
&Lot lof uan 't Hºetſige P2p-een:

©m met begantſcije iterſt te pralen/
&Pp 4Ihroonen/ in gebouåg ſchoot/
19oor eeuwig in 45obg ruime 5alen,
Dit is mijn hope na mijn dood.
/

-

F 3

Chriſtus
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Chriſtus Verheerlijkt op Tabor.
SLuc. 9: 28-35.
Op de Wijſe van den 8o. Pſalm.

Hier in merken wy vier dingen aan.
Eerſt, Chriſtus opgank op den Berg om te
bidden, vers 28.
1.

N# bmag uur #oone op ber aarben
9fgn gaf blijften bat bien 3Daarben
#lm

25ctlo mag/ en um Beerlijkheib/
ºpp hebt beeltijbg 5ijn majeſteit
3ean 3ijn geboorte / tot 5ijn boob/

3Poen 3ien/ en 5ijnen ſlaam bergtoot.
2.

G#er geſug. Bolgatha gemaakte/
aPar op ijp in utu Loonen blaakte/

bebt gn / be meerbigheib begjſthang/
dêp (Labo?/ boo, een Bemel glang/

#oen blijkenſ door 3ijn ºpffer 25ſoeb/
3Boo! byp ſbetuigen ban 3ijn ſtoet,
-

3.

ſpier ſtonb nu neergebogen ſfeber/
1 jier uiel mijn beere Heſugneber/
3Pool fijmeg1Baberg Leeuuben & th?oon:
2Eig jihibbelaar / alg ſieben #oon/
ſpier bab bn/ alg bermeerbe Poſt/
35oo? al bie na 5ijn H3oogheib bo2ſt.

maarden

#n bab / om
't makenb' lijben/
dàm alg El-gebor boot te ſtrijben:
-

42m 3ijn gepaſte maagben ſchaar . '
tºt herſtellen/ boo, 3ijn fieuli-altaat/
2tſg 2logbert/ bie boot 3ijne âragt,
&#en
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-

«Een nieuube iterli te boogſchijn baagt."
y.

3Paar bab bn/ boo: 3ijn #teurclingen/
qPm hunne &ielen toe te bringen
dſ enaben / uit 3ijn 19abcrg ſchoot/

2ïlg 'g ſeeeren liepen 45unſtgenoot/
Om 3ijn 45etuigen / 500 bebeeſt/

---

(Le ſtaben / boo: een nfcuulen geeft. ' - - Bier hon mijn bibbenb 15oºft betuigen/

13 pmiſſig 3ig boo: 45ob te buigenſ
«Dun & Bob / en 5ijn geſchonden liegt
t'ſ herſtellen/ alg een trouube itmegt: 3Pat HI)ofeg 42ffer moit bermogt/
&#g ong boog Hiefug toegebgogt.
7.

Leer onſ in mooben bibben/ ſmeken 3Doo! #ion/ tegen b'helſe ſtrehen/
#n lijben/ of in 5ielg berbriet/

20! maar het ig baar gp ong 3iet:
35eef mijn gemoeb een bibbenb jert
3Berhoo! al bie

# 3onûen ſmert.

G5p ſtonb be 3iel een labo? geben/
GPm bibbembe met u te leben/
3Pat bibben/ bat be 3iele raakt:

*.

3Pat 3ugtembe uur liefbe ſinaalit/
3Bertrooft gp na hun 3ielg gebal/

*

(Lotumet lof op berg ell bal.
9.

#

45eef
op aarben uimen 5egen/
Om beeltijbg mijnen geeft te legen/

,

&#n eenzaamheib uan 't algemeen

35eſcheiben/ om met u alleen
&Poo? eenſpaaah/ bie mijn3ieſbetjaagt,
(Le lebenſ baat 1tun liefde baagt. ,,
- IO.

âDat heeft be ziel ten# behottien /
--

4.

-
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JPle dou: uuo geeft ºverg vegenullieu?
Om bibbende bent het alomn /

&It beelen / met niijn 23:uibegom/
4 ºp 't Lºctuelg Labot neerge5et/
3Daar uur en geeft De geeſten bet.

Ten Tweeden, Chriſtus Heerlijkheid,
op Tabor, vers 29.
II.

#ichiet mijn geeſt / uun ºogſt omſchenen/
Jl)ctl)certijlihcib meer alg uoo! benen/
gomringb boot noit geſienbe glang/
2lfbaleribe boo: 'g Ipemelg trang/
qDp bit ge5egenb 19emelg I)oofd /
3Dieng glang. Dat alle glang berboofb.
-

I 2.

apen Demel boog 3ig ging en ueber/
?Ilg balembe op @Labo: mcber/

Jl)ter alg op Sinai/boogheen!
3Daar ſbob in bonherbeib nerſcheen:
L)ier blonli ſºoög l9eerlijkheib/3Bobg23eelb/
(@Lot trooſt boog bie 3ijn geeſt ſjerteelb.
I3.

ſlim aanſchijn/ boſ verborgentheben /

23lomh/ alg een #omme hier beneben/
&#en & on/ bol ſtralenb' bemelgſicijt:
Daar mag in 1t een ober buigt

32 am glanſen/ o beglangbe Doºft!
25eglanſt bic na uu glanſen bogſt.
I 4.

apat beerlijkheib/uatihemeſhlaarheib/
3lag op ubo oogen ? nu be mbaarheib
49ng 3onber beh3el/ tot um Hoff

25eſtraalbe/ op bit (Laborg Hºof/
qDm met onthuGnben aange5igt

ſlººt juichen/ in uw blahend licht.

Tweede Deel.
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15.

3Dag Taofcg eertijbg/ boom um glanſen/
1Derijccriijht? om boo! bubb'le tranſen

“Allg een berheuen (9emel &Lolit/
illu glang te toonen aan uur bolſt/
ſpierblonlt mijn Dorſt in 't buiten roob/

45e5aligb/ alg

#s 45unſtgenoob.
I

€5een?Iron ſcheen 5oo ſchoon op aarben/
3Dog Jaddus, bie met 3ijne 39aarben

35erheerlijkt / alg ſbobg &tempel Zom/

het hert ban ?lleranber mon:
#oo 45oblijft ſcheen um luiſter uit/
'Allg 't ſpeerlijk looofb ban ume 25 uſb.
I 7.

4311 maarb ban boben tot beneben
Cºmringb/ boo: 'gl)eerenl)eerlijhijeben/
2lfſchijnbfel ban 45obg ſt)eerlijkheib/
H#ier toonbc G5ob um ſlºajeſteit/
H5ier bleef bat gp 45obg #ooneYuaarb/
(JZot trooſt boog

#w 45eeſt beraatb.
I Ö.

“Heijobåg glang lag op uïn oogen/
illuj fileeb'ren ujaren obertoogen .
jl het licht/ gelijft een buit 2atijn/

G5cblaub/ boo? 't Hºenneſgitarmio5ijn/

2llg met begonne gebo:buurt/
&Boogglang bieb'eeumen 5elf berbuurt.
I9.

35p blonk man buiten en ban binnen/
3Derheerlijkt alg in 't offer Limmen/
3Boo! ongeſiene giang / alom

2lg een booglugtig 252uibegom/
2ºlg @bob/alg HTºenfch/alg ſlàibbelaar/
(Lot trooſt ban uïn bebgoefbe&chaat.
O
2O.

3l3ien 5al ong melben mat een luiſter
het buiſter
alw Gögbijeib ſtraalbe

#

-

5

,
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15an uube dl)enſchc10 ? IJue ubu (Beeſt

Jºl het G5ob beroulb / op dLaborg feeſt/
eëen noit genoembe glang be5at/
Get bat gp na uur ſtruig-hout trad ?
2I.

Op @Labo! mag een L3emelg leben/
Den Bºemel moeft u grootheid geuen/

JPoo! obertuigt ban 't eeuwig ſchoon!
3^erheerlijkt boben alle goon:

2ïlg aller €5oben ſpeer en 45ob/
UDit buag op aarb' um beel en lot.
22.

O I hemelg ſhooft / ban um 45emeente !

ſpier pyaalbe gp in 't GKobº geſteente/
fiet in 't Hobijn/ nog ?Imerout/
iſ)een/ in het eeuunig lebenb' 45oub:
(Lot trooſt ban uun benaube 3iel/

RBie bibbembe boor ouer biel.

Ten derden, dennederdalenden t_ZMo

ſes en Elias, vers 3o, 31.
23.

ſlim ſlºtofeg en ben ouben 1Babet
«ëliag/ baalben bep te gaber /
1 lit um gemelfben gemel &Ihroon/

.

42m oog aan ooge met um #oon

&Ie ſprehenſ met een ſlèemſcijen ſtem'
Van d'uitgank , uit Jeruſalem,
24.

3Poe hebben be5e 45obg 39,ofeten/
2ïlg G5obg leerauten / laten boeten

âPat gp beâBijnperg moeſt gaan treen!
&Lot trooſt ban 't Hºeilig algemeen:
. UPie 3p/ met ueberigen hogft/

.

«erhente woon hun beer en eoiſt.
-

25.

-

-

zou hebben best bapp're ſeeinen - - -

ſt

Tweede Deel.
91
gn 'g beeren naam / u houten melben
iyot ume opgenome (cbuſb/
JPoo! ulue boob moeſt 3ijn berbulb:
dam lijbenb' / maat gehobâg ſtaab
(Le 3aal'gen/

"Evenemen Zaab.
2O.

ſ)oe moeſten be5e meergebaalbe/
&Lcruijf um G5obheib ben beſtraalbe/
&#erbiebig / buigen boot u neet?

45p mag hun beilanb en hun beer/
Qim t'hoogen / hoe uur boijſe tong
&Lot hen alg een fonteine ſprong.
27.

Bier 5agen 3n in 't uſeeſch geboren/
3Pien 45obg HProfeet/ bien ſPlp legogen/
JPien 25alſem/ bie be 3ielen heeſb:

&Pc ſcijabuur en het tegenbeelb /
&Lupee jûibbelaarg/bnp ſºelben 45obg/ -

G#n gp alg aller

#n totg.

J

-

2Ö.

H#iet b?open um bebaube Lippen/
Op @Laborg hooge brooge tipuen/
ſèerheerlijkt / boo! bit raabg beſtelt/
ſDat geeft kan 3ig bit G5oog geſprek
1Berbeelben? en hoe be5e 3aam
&taag juichte in 3ehobåg 3Paalm ?
29.

ga/ bie op 2ina met u leefbe/
2lſg 3Pal en 25ergen boo? u beefbe /
JPie uume 4Det/ uit umme hamb/

*
*,-

qDmtſing/ ig hier ben ?lfgeſant:
dBm in ſBobg. Baarn/ te melden ºmdat
45p boo? ong opgenomen hab.
-

3O.

Hilm ooorbeeſb ban um Hºgemel baten/
Elias, baalbe uit be ſcharen
dPeg l9emelg / om u hulp te bien:
49m
39ſeeſch te mo
l!! 4.500 in 't 39leeſ

-

w",pa
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UPie al 't beloofbe / boo! 3ijlt hragt/

39olbgengen 50u / boo? 5ijn geſlagt.
3I.

C) Zalig! @Labo!! baar (Bobg £oone
2öereib uierb/ om ong tot een ſtroone

@Ie moerben/ boo? 5ijn Offet 23ſoeb:
In 't bp 3ijn ban beeg Demel ſtoet

aar 3oo beel licht en Zaligheib
1Boog &aliglooſe buierb bereib.
2.

#an

4D &Zoome Q5obg!
ong herte/
Om uuben 52aam/ in mee en ſmerte/
Kle melben/ alg uub troubJe raan:
3leer onguoon tibbe buaarheib ſtaan/
?{lg Jl)oſeg/ alg Gºliag bee/

G5e5aligb boog um Offet 25et.

TenVierden,het gedrag der Diſcipelen,
en de Stemme des Vaders, vſ. 32-35.
ie

3.
# banoniem
ſugten

lg alle ſcharen ban hem blugten/
n 't Iteur-hof ban Gethſemane,

ie belden moeſten/ na bit moet/
Ulm heerlijkheid op Labo, 3ien/
&Pm ban uujittuig-hout niet te bliem.
34.

'Bilg um UPiſcipelen ontmaakten /
RPaar gn in 'g bemelg G5loºp blaakten/
2Lanſchouben 5p aan um gelaat
ape Jihajeſteit dan umen ſtaat/
25p ſlaoſeg / bat hun blp genoeb
1perboerbe/ boo! bit lºgemelg 3oet.
Daar Petrus

Tate Ees zogte,

om bat um ºpſang hem opermogteſ
âDaat in bp 5ijnen geeſt betigo?/ -

w
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2-oo Ziel oecooerenb' mag um ſbloot/
GP neen! uuu KULabernakel moſt

19erügelten/ boog

: na u bogſt.

Een witte Wolke

&#de neder

blun ſºelben ooerbe baar boo? inebet
(4Len kºemel: uit een mitte ſlPoſh ,
&plaſt &5ob / tot 3ijn berhoren IPolit/
Dees is mijn Zoon, bie ift bemin
Hoor hem all' Eeuwen uit en in.

-

--

37.

G2 45eeſt/gp moet omg hert boogboogen!
«Pm 'g 19aberg ſtemme klaar te booten/
&pteelt tot mijn geeſt boog ume fragt/
2 oo merb 't beſproken goeb bolbyagt/
3 liter ong G5obg meg/en 'tboomberbue

3Bolblogt/ boot

-

#us nieuwe ſterft. . .
38.

Zoo 3uſſen won 1 als u me knegten/
3Pe?tatbſche @Labernakelg ſlegten/
«Beef ong een tabot in ben geeſt/
«bp honb/ in 't hert ban bie u ogeeft/

«Een Labo, gepen/ om hun ſlaaagb
&Ze ſofiſten/ baat um ſiefbe baagb.
-

-

39.

&Pan 3ullen bop bat (Labo: minnen/
&Paat eeumig gefug #toninginnen
25ehleeb/ in 't Heemelg uit en roob/
iſluj Zaligheben in um ſchoot
€benieten 3ullen/ boot altoog/

25p 't eeuwig bloepembe ?Umbgoog.
4O.

3Pat &Labor baar Yop 3uſſen paaien !
491n abem boog um licht te halen/
#Bet bie gp leib/ boon um gena/

eep Labotſ en op 45olgata: ...
spa lijden komt een beugben tijb/
39go. Die boo2 uuot toonden ſtrijd. - ,

.
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4I.

3Daar 3ullen al uud Heurelingen/
Dan Colgata/ ban Labo? 3ingen/

#Pan Heſug en 5ijn lieve ſchaat:
o zalig! bit bp u hier maar

#al lepen/ om in 't Hoetmelg groen
#Zijn iBogſt t'emnijelſen na Den 3oen.
42

5 ſbob! bereib ong tot uun gloten/
&Dat @Labog kan. De geeſten ſporen/
62m ume beugben/ bloeg en ſpa/
Billet Moſes en met Elia

oge roemen: 3omber ureel of ſtruig/
#n 't Rieuin geopenb 1Baberg Lºuig.

Chriſtus Heerlijke Inrijdinge in Jeru
ſalem, Zacharia 9: 9.
Op de wijſe van den 82 Pſalm,
I.

M #n 12ogſt moeſt ook/ ma5oo ueelhoonen/
#ha tabong glang/5ijn glang vertoomen
©p ?larben/ onbet gſfraël/
2lig aller 3ielen Hoonig-boel:

.

#p moeſt/ boom 3ijn bernebert lijben/
geruſalem met lof herijben/
GPp b'453elinne / ſchoon in ſtaat

«pering/ en man um 12olk oerſmaab.
2.

dºp

# alg ſbob en Ibeer ber, bingen!

&Pe Ezelinne tot u bringen/
«En 't Veulen, om op bep te gaan
-

&Ze rijben/ om um groote naam/. .
NIm

ſte

# en 3alig albermogen

: -

en/ op 't bilmant btw gegººii- #Ban

Tweede Deel.

-

3Ban Rubens zaab / bit 't Lºemelg licht
25euuolkteſ op hun aange5igt.
3.

zoo reeb gp/alg het lºooftber 051ooten/
'RLlg #toning uluet 25ombgenooten/
iBerheerlijkt / in geruſalem:

ſpier hooibe guba gubag ſtem/
,
“Allg ſpob) alg #leenſch/tot heil en blebel
illuj ſpeerlijkheib begon al reebe

.

&Ie bagen/ alg een morgen 30n1
«Belijk een tweeben &alomon.
--

4.

Jihem ſpreibe taähen boot um boeten/
dem ziong Htoning te begroeten/
#p togen hunne rokken uit:

zoo reeb gp (heerlijk) tot um bruin!
Op 't groen

# op# mepen/

42mringt boo: blugge iſ Aaagbe tepen/
3Pie 5amen hamb aan bamb eenpaat

ilm 5ongenſ in het openbaat.
J.

Hoſanna ja, behoud, ô Koning!
Gezegend zyt gy in uw

#

- --

ſau geſug/ 3onder oorlogg bolhºf

-

gin agebe rijb/ tot #iong Bolk;
Hoſanna, boven alle Wolken,
Gezegend is den Vorſt der Volken,

âDiengſt

zal bloegen t'
- --

t **, •',

-

-

ikt naar 'gieeerenſbooſhl

# tijb en oogb.
e

- --

-

&#p 3ijt bien ſtibber bie in 't ſtrijden/
ººlhay 3bugfifte
ftomb berijben/
3
ſpaarbenitomb

ving?tig''t ſpaarbeban uwse ſlaaieſteit/
Om 3amen/ tot unu dof bereib/1 , 2

--

#aj
####"
-

U

--l

nu ingegulbstet binnen

heet, is
-

3Laag

w
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7.

3 laat ºiong beoogt 23ergen ſpringen/
&IZeruuijl De ſl)aagben juichen/ſingen/

jºu geſug/ 3onberisrijgg-ſtrofeen/
Bol heil/ alg 't hooft ban 5ijne Iren/
32erheerlijkt/ op begroenbe urgen/
qDng tegen rijb / met beil en 5egen:

1Derbubbelb bat bofanma Göobg/
(ILot eet ban

ons maar rotg.

imhijn ºiele juicht / met beye ſcharen/
&Die juichembe bergabert maren/

.

2tie hem in 't mibben ban ben bgang:
Jſlāijn Geeſt berijeft een tegem5ang/

#lºet ſlaanbe galmen/ hooguantoomen/
#om alle bie te #Zion buoomen/

Abpleib boog um Hºogſt uur hert en geeſt/ .
2öegteenb hem/ op 't begroenbe 3Feeſt.

Tweede Deel.
9.

Zoo moeſt mijn ſpeer 3ijn eer en luiſter

&Poen ſtralen/ boon het goobfe buiſter/
3Pie naar 'tboo;3egbeban 45obgmonb

geruſalem/ op be3e ſtonb/

*

-

25eteeb t in be3e plegtiijkheben/

eën 't uitgeſpreibe groen betreben:
#oo uierb bp op ben regten tijd .
&Png alg ſöobg 33aag-lam toegebnijb.
IO.

1 hun ſlaaagben 3ongen / 5aam met klaarheib/
3'erheug um geeſt/ in 'g leeeren maar beib/
O Dogters van Jeruſalem !
Gode, juich alleen in hem?
#pJuich
### dic, #
hornt/boo! al bie na !
0!

GPp d'Ezelin, in Geen Staat/

.
Schoon

Tweede Deel.
Schoon arm, en van 3ijmibolh betſmaab.
II.

«5preeb' op b'Ezelin, met eerem/

*# Veulen, om uns 1Bollt te letten/
at gp het beoebenb Leefbenborn

zou ſokken/ tot um licht alom/
g@m 23uba/ in be laatſte tijben/
?Ilg hummen ſtuiter te berijben/
2IIg 't Veulen umer Ezelin;

- -

#lºet gafetg #aab tot um gemfn.
I2.

6 ſtuiter 45obg! bereib alg bogen
.
1 ſub 43aarb/ genopt boo, uuJe ſpogen/
23eſſa beboeten ban bie geen

3Pie 25abelg Stoppel berg betreen:
3laat guba/ bapper in het ſtrijden/
G5een baſſen ſtuiter op 3ig lijben/

&#p 3ijt 't alleen bie D'Hºelben baagb/
b'ſPijl gp ben toom bet bingen b?aagt.
I3.

3Perſoft ong ban bien ſtoomſen ſlâuiter/.
RPie moebenbe alg een 122pbuiter
Zijn bale ſpaarben ſpgomb en nopt/
3Pie ſtuiterg ban uto ſpaarbenſchopt:
*

RPien Biliam, bit b'Ezelinne

25erijb / nm uïne ſtomminginne

faſe bnningen/ bie uun lippen ſmeekt/
«En 3ijne ſtuiterg tegen ſpytekt.
I4.

#lm 39aarben hebben beel koleuren
3Bertoonb/ en ong geperſt tot treuren/

3Pan Wit, ban Rood, ban Swart, banWaal,
, gerſtel ong tot unu eeren-pzaal:
ò ſtuiter (Bobg! berijb uud HPaarben/
JPlet ſpaben 3onber @onlogg &buaarben/

âleterb alle ſtuiterg/ bit berumoeb
#ſm JBaagben ſinopen in haar bloeb.

45 ,-

.

-- -

-

-

,
-

zos
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3.

zoo 3uſſen um verheue Igelben
&Pt tere ban hun ſtuiter melben/

5 net 39alme-takſten rijk ban Ioof/
«En 3ingen boon u in geloof/

't Epoſanna €5obg/ bol 5aligheben.
3Ba alle bloek ig bootgeſtreben !
Zal Zion juichen/ in um ſnaam /
Verloſtc, en Verloſſer 5aam.

Chriſtus laatſte Paaſchen-Avondmaal,
Luc. 21 : 8.

op de Wijſe van den 14o Pſalm.
I.

IE &#r ume laatſte uurt maakte/
inceſtugcluſtum paaſchen-feeſt!
Haet bie in umme liefde blaaſatel
Toie houten / boo, een 3elben gerſt.
2.

*# met bt aarbſe G5oben/
at Sctjabum feeſt/oub'eerſtenbag
3Per onge3uurbe Paaſdijen #

apoo: 't Hiam Sat op um 25loeb-boos 3ag.
,3-

zoo hebt gp 3elfg üm eigen ſpookbeelt
dºenut / alg 't tegenbeelb ban'tgeg,
3Dat booſ umboob moeſt 3ijn berooibedb/
aºnt trooſt bau 't Heilig Algemeen.

j
RTBat39gaſchenoft

aftatatten aan een

## bienſtbaarheid/

4，5enoten / om tot u te naab'ren

* Taboo, 't een berib
uwet majeſteit.
ſ,

. -

*

45p waarbbat Tam/bat 30gbeeleeugden
op
#Perbeel

Tweede Deel.
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#Berbeelb mag , boot be 49ffer magt:

(Lot trooſt ber afgeſ moegb Reebreeuwben/
JBat ſjen moeſt

#am toegebgagt.

ſpoe heerlijk mag 't boo! uube Zoonen/
25p 't bootbeeſb 't upare &Tegenbeeſb
(Ze 5ien? te nutten/ om te moonen

,

3Daar 't Legembtelb be Ziele ſtteelt).
-

-

7.

't ABag 3ielberboerenbe te eten/
HI)et u/ bie tot hen 3eggen kon/
#ie hier bat Lam, bat be 33:ofeten
il meſen/ alg
Hlebeng 2320n.

":

jleijn 19tienben Gºet/ ſla uwe Oogen/
Gbprnp/ maar op bitſPaaſch lam 3iet:
SHIk ben bat Ham/ boo: buieng bermogen -GBp 't eeubpig Leben Göobg geniet,
-

9.

G5p hebt um 18oorbeelb afgeſchrepen/
&#n ong/ boon uur geluijbe Poob/

#et Legenbeeld in plaatg gegeben/
2lig 't eeuwuig-biturenö #Paaſcljen-bgoob.
IQ.

3Bat ſpraken ulneſſlippen iſBootbem?

.

(ſlot trooſt banum behºorfbe Schaar:
&Pie boon hun hert en nieren boogben/
&Lot uboer eer in 't openbaar,
II.

XBoe mijne 3iele na u barſten/
&#p 3ijt bat Ham bat 3ielen hoeb/
25eſtrijkt mijn onbeſtrekte poſten/

&Boot uur geplengt oersoenenb'23loeb,
I2,

6 Paaſchem-4Pffer! uoo! be 3onben/
3Lam G5ebg, gp hebt op €5obg?lltaat

&Pe idiothen boot mijn 3iel perſonben/
49itibat gp ong

o: #?Rafcb-3lam #
2.

HILRat

1co Gezangen van de gangen Gods.
13.

TIaat onbet oné geen ſubag ube3en /
3Dp ballen op uur open 23ogſt:
ſt)et alle bie umu liefbe byeeſen/

y Jnet herten boog en mat van borſt.
I4.

19ergun ong 't heil ban uune ſDonbem/
4TBp 3ien op u/ g Tlam ban Göob!

2örreib ong bertſ om t'allen ſtonben
QLe juicijen/ in ong eeuuuig lot.
I 5.

TIaat £ion/ met be blinbe Sjoben/
L)aaſt 39aaſci)en houben in ben geeſt/
JDat 3Feeft ber onge5uurbe 25goooen/

&Lot trooſt boog bie u liefd en beeſt.

Chriſtus eerſte Avondmaal, met zyne
Diſcipelen , Luc. 22 : 19, 2o.
Op de Wijſe van den 5o. Pſalm.
'- -

J.

! tegenbeeld van JBoſcg offer-4Bet/
ſºa 't

# feeſt/ hebt gp omg inge5et

11un ſlagt-maaſ/ alg een ſpiegel dan um Spoon:
«En hebt um Eterk boot 3uiuet meijn en 25,oob/
1lku Lijben en um 3Liefbe born perbeelben/ .
«Tot trooſt ban bie om uuJe 3Liefbe lameelben.
2.

-

45n at en byonk / met 't H3eilig tmaalif tal/
TDit nieuïn 23anket/ bat noit ber3uuren 5al/

b'3Dijl gp boot 25joob / bat ong um Poob
berbecib /

illum Pleeſch en beeſt onber um &c

beelt:

45p gaf u 3elfg/ aan unde Lievelingen /

#

&Bm ban taug & Pogù fip #5goob en 3Pijn te
-

d
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3.

J)a 't liefben JDaal hebt gp een lieber feeſt
€3eſtaaft/ boo! al bie u bemind en meeſt/

gijn hebt um ſterk / na Jlloſeg ſchabum magt/
3Dit nieuwe 3Feeſt / gr5egerib toegeb?agt:
dom uule boob en leden te gebcnhen/
“2Iſ maar uur 43eeſt onguugen ſlººtjn 5alſchenſten,

-

-+-

geit onberpanb / bit tegel/ geeft ong hert
«ëen #egel-ring/ bie noit geb?ohen luero /
(@Lenleben/naar ben eifcijban'tnieuuu1)erbonb:

3lll eeuwen uit op uune boob geg.onb.
6 Gieben! bat boo? fterbell ig geboven/
19oep 3ielen bie na 5ijne ſtemme fjooren.
5.

3Pat mag bat ſchoon/boogumen beeſt verlicht/
(Le 3itten boot um ſp?eehenb' aange3icijt?

#lit uulen monb te hooren 5oo beel 5oetg/
3 litume bambt'ontfangen 5oo beelgocbg:
3Pit is een ſchat/ alleen noo! uïne hrooſten/
3Boog lºeib / en Hoob / ":'tâBeſten/in het ºoſten:

3Paar gp be 3iel boo: u me liefbe raakt/ *
Paar merb alleen be liefde 45oog gefinaaht/
3Paar gaat de 25uib te feeſte bp jaar ſlaan:
“Daar heeft de geeſt meer alg5e menſchen han/
3.Daar iſ het al / ja / baar merb onberbomben
& Debyeugbe Q5obg / ontſlag ban alle 3omben.

.

Maar den Menſche beproeve hem zel
ven , 1 Cor. 11 : 28.

Eerſt, ten opſigt van zijn kenniſſe,
Joan. 17: 3.

hem op mijn geeſt/ baat tot u doen meer!
-.

102

Gezangen van de gangen Gods.

«Doo: 59eit uuJijert t bou; 3uch u uuo? ben
tyeer/
23rproef u / of gm in 't gelobe leefb/

3Paag uhu genocb /bool heim bie alleg geeft:
&#en regte p!cef bertrooſt 43obg liebe u?onlen/
tuaaltijd Holtien.
C5ob proeft al bit tot

org

't 59aſt ieber hmegt bat fjp 3ijn meeſter Herib /
't boegb iebet menfch/ luaar ijp 35n 3iele ubemb/
(Ie ſtemmen / bie 3ijn aarbfclje leucin bocb:

, 't paſt bouen alſ een 45ong uerlicht gemocb
't 23eſtenbe heil te kennen / met bertrouñuen/

d@m in geloof op baſtt g?onb te bouburn.
9.

2II henber/ lect mn luat ilt moet uerſtaan /

Hhijn 3ielt neemt uur luijse leere aan/
Gleet mn / boog alſ mijn onrein ſjerte 3ien:
GAm ban lnijn 3elfg na u mp 4,5ob te blien/

om hennenbe 't gelientje te beminnen / .

#n't 23,uilofg-hlerb/ in 't rein geurafſcijen lin
Ilêll.
IO,

Jl)aaft Inn bekenb / bat gp mn met uur 5aab
& Beltenb ljebt / in 't geijeim ban umen raab/

JPat Chriſtug boo? mijn 5omben heeft boſbaan:
3Pan mag mijn 3iel aan tilue Lafel gaan /

gyp iguur rueg/ tot arme 3onbclingen/

ong pab/ om ong boog uulentijroon te bringen.
II.

-

- Mig! bat ik aan mijn 3elijtn u)ag beſtenb/
Joe Wuijghrib die gp olig ban boben 5emb

gg't telt en al: geen tutetelbg uiijgijeib/ neen
G#en Wuijgijeib ſ5oög/boo? bie & Bob minb alleen:

Thoog leeraar/leet mputuberborgen twegen/
#oot 5onbaarg/ Dienlet3onben5ijn berlegen.
-

I 2.

JBan 5al iſt / alg geïnaarbigb tot uun ſof/

19erijetrijkt en beſtuitt hu

#'t#Be/

25
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't ſBehembe heil/ omljet3en in uwu ſcijoot:
qºn Ceten aig een meerbig UDiſgenoot:

.

4Pin in geloof uur liggaam t'omberſcheiben/
o 45ob! hier toe moet gp mijn geeſt bereiben..

Ten tweeden, wy moeten ons beproe
ven, ten opſigt van ons gelove, Hebr. 1 * : 6.
I3. ,,.

't Beloof erſtenb een 45obbeïb / bie beloonb
3Pie tot hem komt / nabp 5ijn beeſt oertoonbl
n bemſ bie omg bit bemel##laanna geeft:
e 5ieſ ig boob / bie ongelobig leefb/ .

't €5elobe heeft een eeuunig regt uerulo ben/
ZDoe! #eſtig regt/ bit boo! omg ig geſtolgen.
I4.

't 43elouig ſjert ig alg 't beproefbc goud/
't 43elope 43obgbat liepenbe uertrouuub /
't Belooe mijnb geijoba en 5ijn Zoon /

3Bat mijnen boog maaht om 3e 3iele ſchoon/
't 45elobe trooſt / be 3iel in alle ſmertel
't €5elobe ig bt g?omb-ſteun van mijn bette,
15.

't €5clone trekt het alberhoogſte lot/
't 45elobe 3egb / mijn 19eere ig mijn 45ob/
't Göelobe treeb / na bit gelonig feeſt /
't 45eloue mijnb ſ mijn lºeilamb en zijn ſbeeſt:
't G5elobe boerö omg in beſpiegelingen/
't 45elobe Heerb/ ong
't gelobe 3ingen.

v:
I

b

TPermeerber mijn gelobe /naar um moogb/

JBat #Poſter-3aab / Dat gp ten leben ſpoorb/
Jl?oet alg een 2500m op-groepen in mijn5ieſ:
25armijartig ſ5ob / ag. Dat het u gebied!

312ijn 3iele in 't geloot te berſterken/
UPat bmaat geloof / Dat blijtig ig in boerken.
17x

3Pergun mijn 3iel/ bp berneig 25goob en 4bijn/
45 4

&Pg

ro4 Gezangen vande gangen Gods.
UDe lituutmlteng. Die ong als een ſlºanna 3ijn /

Jihijn 3iel heeft regt / aan alſ 't beloofbe goed:
't 45elobe brengb um geeft in mijn gemoeb /
3Thijn 3iele 5al gelobig tot u naften/
Om boo: 't geloof 't

tº:De gocb te ſmakelt.
I

4Dat ig bat ſchoon / alg ong gelobe mycib f,
3Doo: 't 5igbaat 25?oob / boo? 'g 12ceren iject
lijkhcib ?

“Allg on3e geeſt boo: 't maar geloot 5iet/
qºn 3ienbe bat on3igbaar 5oet geniet:

3Dat 3iclg geloof/leerb ong uun licfbe minnen/
&#n onberſcijgokt be muertelb Oberbuinnen.

Ten derden , wy moeten ons beproe
ven, ontrent onze liefde tot God in Chriſtus ,
1 Cor. 16: 22.
19.

gDe liefbe bie be liefbe 3Det boſbyingb/
3Die om5e geeft boon gefug liefde blingb /
3Dit ong op aarb een hleimen hemel baarb/

3Doo? bie geloofd en 'g {}teren moogb bemaarb/
3De liefbe is het me5en aller beugben/ .
3De gnonb/Yuaat op up ong in 45ob berijeugben.'
2O.

3Pe ſiefbe/bie alleen na ſterben leefb/

aPie altoog in Bobg âDe5cm uutsen heeft/
leben ban 't gelobe boo? altoog:
## 'tHoonig
bloepenben ?{mbroog/
en

-mel/ een

De ſterkte ban um afgeſmoegbe Tieben/
JDe Zaligheib in't eeuouig buurenú heben.
2 I.

3eat paſt ong aan uur liefbe #b meer?
2llig ſfefbe tot uun liefbe/ tot um eer:

gºn tot al bie gp minb alg ume krooſt:
ilm ſiefbe/ bie be lietjembe bertrooſt /

ſtan,ong alleen een liefbe born gedoelen/

JPf
t
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ko5
3Die altoog blanb/ bie nimmet ig te koelen.
-

22.

13:aagb gp mijn 3ielſ 5oo alg gp |betru# beel
Hebt gy my lief? mijn herte antimoonb mee
45n woeet het ſpeer: blaag mijne liefbe aan/
"Dat ſiefben puur mag nimmermeer bergaan:
zoo 5al mijn hert in ume liefbe ſmijgen/
.
qin liebembe na uboe liefbe hijgen.
23.

6 Lienenb' beer! gp 3ijt een ſiefbe meerb/
«ëen liefde bie alſ aarbſche min berteerb.

JPit Liefbe-maal bereenigb ume ſeen/
&Poo? 't 3ieſen uberh/ beo? 5ugten en gebeen:
3De ſiefbe ig ben bamb ban unue 2oomen/
3Die liebembe be liefbe G5obg bertoomen.
24.

GLoft mijne geeſt/ boo? uupe ſiefbe uit/

ſleijn 2,5;uibegom / omhelg um liebe 23;uib /
gin'themelgroob in 't HeijnhuiÉuanuinkerk/
5 lafjn 5iele luagt/ op al um liefbe uberſt:

3Laat aan uw ºpig um liefbe neberbalen/
dPm mijne liefb' ten hemel op te ljalen.

Ten vierden, onze beproevingemoet
gaan ontrent onze gehoorzaamheid, Joan. 15:8.
23.

&#5ehoo! 3aamheid aan 'g ſheerenſpoorb en 3bet
3Patig de pligt ban Göob ong boogge5et/
-.

't Göelobe boogb boot merften openbaar/

&Pat 3ielen merk maakt ong gelobe âlaat:
Om gefug naam
te geben/
&Pool uuoogben en boog
ban ong leben.

#
#n
2

e

't Boegb ong/ boog alſ in be5en nieumen bag/

«Bob en 3ijn zoon te bienen met ont3ag/

Sºehoorzaamheib paſt ieber onberbaan:
RBe liefde blingb tot liefde baben aan/
Q5 5

-

jl?ijn

1o6 Gezangen vande gangen Gods.
JBijnbertigſmaſt/

# meet mijn geeft ont5omben/

3Leer mp um mil boſbgingen en berkonben.
27.

45p moob alleen bie u gehoor 5aam bienb/

3Dat bootbeel heeft een ongenooben unienb/
JPie uun geboon verlaten ſtout en bot?
RBat tg een Itmegt bie 3ijnen ſpeer beſpot/

Teer mp alleen be moet bet Liefbe bouben/
Om mijn geloof en

ikt: op te bouben.
2ò.

3Bercierb mp met bat mitte 23Juiſoftg ſtIetb/

geupaſſen in um 3uibet Offer-&meet/
'Big! reik mijn geeft um goube 2öloebhelft toe:
'k Iberleef in u/ ik ben be 3ombe moe/

€5ebool;aambeib ig meer alg Offerhamben/
SDie geſug bicmb moet in 3ijn liefbe branben.
-

23k

#ſ mijn

29.

Çöob / bat gp be & onbaarg

ITOO

eten & onbaar bic regt hongert na um 23:0ob/
#Rijn 3iele borſt/na u men nieuw en ſpijn:
Laat al mijn boen boo! u in maarheib 3ijn.
Om gºijoor5aamijcib te geben aan uur âDetten/
2öp 't ſmaken ban um finaſtenbe 25anhetten. '
33.

âDat ig bat 3oet? boat ig bat 3ielen trooſt?
(Ze eten alg um lang geliefbe itrooſt?

JRijn 3Logheer / geef mp na bit ?toonbmaal
«5eudeb/ geſterkt te lenen tot uur paal/
Zoo 3al mijn 3iel een nieuwben abern ſjalen/
GÉn bankenbt boog banken u betalen,

-
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Aan zoo een weerdig Diſgenood zyn
dit: Eerſt, verbeeldende Teike
nen , 1 Cor. 11 : 26.
Op de zelfde Wijſe.
I.

Z #cihuu25:oob/uur ſpijn/ boomp bereib/
& Ban netb mijn geeſt berooerb en opgeleid
#2a C5olgata/ baar 3ie ik mijnen libeet/

#n't 5lotbgeberft/boot loopen met een speer /
QIlan 'tittuig-hout booſ. De Spijherg baſt geſlagen/
3Pit merb mp tjiet berbeelb en booggebgagen.
2

't 45eb?olten 23?oob / het ſtorten ban ben 4Pijn
33 ertoomen mp/ uud ſnert/ uup Belſche pijn/

ººi mat gp hebt geltben met gebuſb:
Om mijnen 1eloeh te boeten ſomber ſchuſb/

apoet mijne giel/ oerwonberb/ opgenomen/
qëerbiebig/ tot uuo Liefbe #Baaitijb homen.

#arefºut

#Thijn ziele 3iet in 't
&#lement
jlſtijn ſtoop-heet/aan het ſtruig-bout afgepgent/
3Poo! boonb/boogfuueept/met een gebogen hoofd/
1Petagt/ beſpot/ man Alaroſche glang beroofo:
ſêoo! mijne ſchuld alg ſchulbig opgehangen/
42m ſchudbige alg ſtijuſbelong tºontfangen.
4.

2oo upierb 3ijn bloeb bergoten hier beneen/
19an 45obbenminb/ ban filt
ſtaabpertreem/

geit Schouſpel ig op Martien eeng geſien/
(ILot trooſt boo? bie na 3ijneilbomben blien:
dP groote G5gb! leet ong met hart en monden

#ſum bitt're Poob aan umen & Big berăonben.

zat ong altüog/ " lijbſaambtſb 'ee.

ro8 . Gezangen vande gangen Gods.
Derloochend / alg tot uuben dienſt bereid/
G9ng &telen kruis te byagen tot uuu cet :
GIer Dankba
ban u mijn 45ob en Ibeerf
(Lot bat up ban het Starbſche
ontheben/
é9ntitruift / na boob / bp onſen ſtruig-heer lenen.

#

Ten tweeden, het zyn verbindende
Teikenen, 1 Cor. 1o: 17.
6.

ſpeetelb/ bit beg zielen ſpijſt ſmaakt
1Derbinb 3ig/ aan bie alleg ijeerlijft maakt/

3De #eeg'len van bit &alig 3Dieuw-Berbonb
19erbinben ong/ te hoogen na 45oog ſlºomb/
Ontbomben ban be 3omben embe ſmetten/

3Derbomben om op onſen ſpeer te letten.
7.

* In liefbe binb mijn 3icle tot ulu troulu/
©m 13eiliglijſt te ſcuen alg ulu 13:0uur /

#ft ben nerpligt/ tot mate bankbaarheid/
(Lot liefbe Bobg/ en tot gehoorſaamheib.
2[g ſtaaft mijn hert! gn moet mijn5iel oerſterken/
3Dat kan ik boen? uur

‘

# moet mijn bcbueriten.

Leer mijnen geeſt/ alg een berbombe ſl?aagb/

(die lepen/ 5oo alg 't u mijn 45ob behaagb/
. Hl 2aaft mp getrouuu / op dat ik nagt / nog Dag
jl?p 3elben/ nog uun ijanb ontballen inlag : Span 3aſ mijn ſjert herleben boog gemaben/
&#n ubmen roem oerhollbigen boo? baben.
9.

#ſk ſta perpligt/berbomben tot uur eer/
<poo, beſen &#eb verſchuſbigb meer en meer/
3Bergun mijn 3iel/ bp 't minn'lijft onberpand
&Irooſt / um Göeeft / uur ſieg

4Im
-

e: #
tethanb.

-

«ºp bebt uun 3elfg ook aan mijn 3ieſ oerbomben !
25inb mp aan u/ ontbind mp van De s",ſ
-

-

(2
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IO.

3Die liefbe bamb ig 3agt boo, een geanoch
JDat banbeloog uun banden tegen uuoeb/
4lm joft/ uuu laſt/ 3ijn boo? 't gebomben ſjert

b'onbinding van ben band bet oubeſmett:
O gotbe Bob! gn 3ijt mijn 3ielen hoeber /
JBerſterft mijn 3iel boo? uuu ge5uiberb bocbet.

"

Ten derden, het zijn gevende Teike
nen, 1 Cor. 1o: 16.

:
-

-

-

-

- --

II.

HBier ig een 25goob / een 349ijn batboeb5el geeft/
«#en ilhanna ſpobg/ moo! bie gemabe heeft/
geen njeugben # een hemelg 3ielg banfiet/
12002 bie 3ijn 3iel boog

# open 3et/

G#en ſtoo5e malm/ boot ?Lelien bet balen/
UDie 5ugtenbe een nieuuwen abem halen.
I2.

-

-

-

Hºoog-332ieſter Bobg/ hier beiſb gn gaben uit/

of enaben/ boot al bie 3ijn bert ontſluit/
hier ſtroombeen 3oet/eenhemelſchem?imbroog:

(tot trooſt boombie um ſtromenb bloebberhoog/
bier roept um geeft) um 3omben 3ijn oergebeit/
JPie bogſt bie ſtomt/ ik ben uun heil/ uur leben. .
R

13.

-- -

-

2ïg! laat um 25/oob mp tot een boeb5el 3ijn /
3Perhtofht mijn 3iel/ boo, umen rooben Wuijn/
2IIg gn mijn geeſt boot um gemabe boeb/

apan moet ik wat gp aan mijn berte boeb/
apan aan mijn 3iel al juichende ontſpringen/
&#n finaftelijk ban uuJe liefbe 3ingen.
-

I4,

-

• - ---

ººie finafie bie mijn 3iele hong'rig maaſtt/

@Lot bat3n meer 'tgeſmaakte proeft enfinaakt:
lºert noeber / raaſt mijn 3iele berber aanf |
, ſhijn 5ieſe mern met nieugbe onerlaan/
illu liefde aan mijn 30ehemo ijert oertukken/ eis

11e Gezangen van de gangen Gods.
Cn liebenbe uuu liefb in 't beste u?uitſten.
I5.

Jºlijn 5iele menſt te gaan van beugb tot beugb/
Jºu gp mijn geeſt geboeb hebt en berheugb/
Om 'foube bleeſch / Door meerberkragtte boon:

&Lotumer gloon/ ter liefde ban uur â¢oon/
om boot uw geeſt be somben te beſtrijben/
&Pie mijn gemoeb beboeben t aller tijben.

Ten vierden, dit zijn Verzegelende
Teikenen , Rom. 4: 11.
-

16,

bergegelaar/ van 't lang ber5egelb goeb/
ilm licfbe blijkt mijn ziel in ouerbloeb/

45proept / gn lofift gn mobigb/gp betuigb:
dBp ſupeerb/ bp hem uJaar in ben hemel juicht/

2Elleen om onſ te #ergien alg up #oonen/
UPie 't Zegcl 45oog boog 't #egel 45obgbertoomen.
17.

bier 3iet mijn5ieſum trouw / uw zegel-ring/
aaie 'h lang boot
boo! uhm en geeſt onffing/

# hebt mijn geeſt Ber3egelb alg uïn goeb:
, #ig utme ſchat / boot unu Beryeeg'ieub' bloeb/
à zegel 45obg! 12er5egelb mp nog berber
25en ik um ſchaap / gp 3ijt mijn goeben H#erbet.
IR).

'Big ig bit 3oo? Ber5egelb mp nog meer /
gp mijn G5ob? ik ben um hmegt/ 6 #eet!

##
Jl)ijn 3iele bmagt/ op bit beruponben regtſ
GBp 't £egel ſbobg/ mijn 3iele toegeſegb.

6 #egel bobg! Bergegetö ume Hrpoſten/
TIbu Zegel han1Per3egelembe trooſten.
IQ.

#ijn bit mijn 3iel be #eeg'Ien ban um geeſt?

ſººrten toe mijnhertſ totñit 19er3eeg'lenis'jfeeſt/
S?ntfang um ſchat) meen pan uit goeb bezit:
#iet iſ um trooſt/ wat wilt gp
ſch

"g

tilſ
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MIE
#Tucij in um eo?ſt / laat alle tmijffeſ baren/
&Bobg Zegel ig boo! bie ber3egelb boaten.
2O.

iſ mijn ſheere/ beuk uïn

g

# bieper in

t

3der;egel mn / tot uwe ſtijfig-borſtin
gh 3al u ooit ber5eeg'Ien alg mijn ſchat:

-

&Boo! 't zegel 't melk mijn 3iele lang be5at/ .
apan 5al mijn hert 't ber3egelt 25puibſchat eroen/
(Een ſpijt ban al bit onge5egelb ſterben.

Ten vijfden, al dit is alleen voor ware

Bondelingen, 1 Cor. 11 : 29.
2I,

&Dit ſtimber-byoob / bie 25loeb-mijn ig alleen

1àoo: Zoonen 45obg/ bierig geen boogbeel/neen
25aſtaarbg/ maar een Oorbeel/ bat hun

eer

ett

oa: 3aſ / boog einbelooſe ſmert:
H#ier ig geen &pijgboog ſtºomben / nog boog $bnij
Inen

't Gjg een 25auhet boo! bie be #eere mijnen.
22 •

3Die onbeproeft hem tot um feeſt
t/
3Die moeb en bom in bolle luſten leeft/

- #g naar um regt t um georbeel toebereib:
Om bat bp noit um Mighaam omberſcheib/
dſbob heeft geen 25goob / boo2 bie3ijn liefbe baten/
eÉſh &onbaar moet bit boog 45oog Zoonen laten.
23.

Onreint/heer u ban

#oes tafe af/

3Boeb unnen buit met buile berkeng #ajaf.

schijnheilige/ſpeen is van 'g Heeren iſpijnt
aPit 5ouben u beblotfee zeegºlen zijn.
#oobeerbigel bie niet alg 't ?laroſe 5oeken/ .,
SPginſit # €5obg 309ijn/ gy blinkt 45gbg geïſche
f-

blogiten, -

* ** *
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24.

GÖeen 43obb'loog menſci) heeft hier nog beelf
nog lot/

Hoep be5c toe / de Dood is in de Pot.
3Bic 3Dijn ig u een bitter woater / bat
tium ſmellenb' hert in 'g Deeren bloeit boog nat:
éºp liegb / gpſpot/ gpſteelb bat broob begl)eeren/
&#en bºogbt bat u be buyaafte ſpobg 5al ſecren.
25

#tom keer ubu3iel/boot gefug na ſbobg OZijrooii/

3Daar is door u gemabe boo, Gºobg #oon/
- 3 De ſleeeſter roep7 berlege 5onbaarg toe:
#tom ij

aan / 3ijt gp De 5onde moe!

#ie5aluboumgemoet
geeft een ruſtt boen berucruen/
ten leuen 5al Doen ſterben.
26.

6 brere roep! be afgebunaalbe ſchaar/
perbaar hun geeſt/ en mp benebeng jaar /
SEAoe ong te 3aan beriepen boo! uur boob:
Jl)ijn 3iele magt/ tot u men geeft mp moob /

G#p hebt geen luſt/ aan3onbaar# boob op aarden/
ſtoep hen tot u/ 'in ljem bie omg ijerbaarben.

Een worſtelende Ziele met God,
Voor het naad'ren aan des Heeren Ta

fel, Jezaia 5o: 1o.
Op de Wijſe van den 139 Pſalm.
-

-

-

I.

3Bee! mijn 3iele ig beroerb/
N-* gin't moefte oan 45ob boeg geboerb/
&#5ebenk ik aan mijn armen ſtaat/

3lan ſpob / bleinnijnen geeft betlaat/
Jºlaijn 5iele ſchrikt / alg afgeſneben/

#k booſ alg Agat in 't boogieben,

C59
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2.

45p 3ijt een gloeb / een mpeekenb' 65ob
3H ben een 3ombig ſtof/ mijn lot
3g \ueebom/ en berlege finert/
Om bat be 5onbem ban mijn hert

Jl)ijn geeſt benaubuen/ en boenbeben/
WIun pijlen 3ijn in mp gebgeben.
3.

#ijt gp geen G5ob van 5onbaarg l9eer ?
15erlaat gp mn / hoe langg hoe

meer?,

JPijn 3iele manbeld 5onbet licht/
€5p beht um briemb'lijk aange5igt:
“HH moet in 't eenfaam treurig bruilen/
4ën mat ban bo?ſt in 't moeſte ſchuilen.
4. ..

..

#ft blieg/ ift iaag/ban hier/bah baar/
dH)ijn 3iele uuerb geen licht geluaar /
2lºg! boog na mijn bebloefbe ſtem/
jleijn 3ugten hebben hragt en hlem/
% it hit u na/ met angſt en ſmerte/
3l?ijn 3ugten barſten uit mijn herte.
5.

Of luſt het u mijn boobe3iel/

gPie onbe5uiſt uuu jamb ontbiel/
@Le leiben/ boo? Dit enge pab?
&ijt gp niet meer een baſte ſtab/
&#en boigt een tcijfſb/bool ſteruelingen?
UPie 3ugtenb' na u: liefde dingen.
gig bit um buiſle/ ubuen raab?
@Lot ſmette ban ubu 3oeſtenb' 5aab /

ſtont gp bit aan5ien met bermaak?
(ſºf jeüt gn in mijn tranen ſinaaſt?

#g 't 5oo ? 5oo ig bit mp ten goeben/-

«ºp komt mijn 3iel boot tranen ooeben.
7.

ſl)ijn5icle ſchreeumbnauluebotſt/

erijn een hert "Er ban boºſt /
- -

* - -

-

-
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Dat tjijgclubt na uJater uiict:
ſºoo ook mijn oog bit na u 3iet/

GBp 3ijt een opene fonteine/
1Doo! g:0ott

sonen:st en boo? Hleine.

Of moeten 't amb're 3ielen 5ijn?
3Die gp berijetigb / boogbyoob en buijn /
Lºerbeeſb nup 1 bat ik uur 5en moet:

ontyombigb mp boot gefug blotb/
cºp konb mijn buiſter het te geben
«Een boch3el/om getrooſt te leben.
9.

geen boobe bie uur ſepem berft/
SPie Iebenbige bloehlten erfb/

3Die in het buiſter Yueenb en ſchreib:
JPie oun gemabe bp u pleit:

ſtan umen beeſt bocn abern halen/
«En boo2 uuu hemelg licht beſtralen.
IO,

illuj hanb igſmaat/ umpijlen ſcherp /
gh ben een nietig ombermerp /
âDie kan boon ume magt beſtaan?
jl)fjn 3icle moet boot u bergaan/

-

ººg! laat uw geeft mijn geeſt nethoelen/
@Lot ilt ubu ouben trooſt geboeit.
II.

Bergum bitumen armen knegt /
JPie boot u neergebogen legb/

apaar uube ſiefbe neberbaalb/
apaar merb be 3iele opgehaalb/
Toeritcijt / herſtelb/ en opgeſchranberb/
Dermicumb/en maat um beeſb beramberb.

Tweede Deel.
I2.

45n hebt een byêben raab gemaakt/
33 do? bie na uuog liefbe baakt/
3，9
063
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&Poo: eenem Geb/ op uuben (Chloem/
G5eſopooren/ bat gp boo2 uun &oon
#zoub rebben/ bie uun liefde ſmeekenſ
Abchoon ongecierb/ boog beel gebreken.
I3.

« ºp hebt aan alle bleeſch beloofb/
eëen trooſter : bie in u geloof b/

gn geſug ?il-ber3oemenb' regt/
'it 13eb amen op bien eiſch ge5egb:

#oek inijnen geeſt in buiſterniſſe/
G5p 3ijt het licht ban mijn G5e miſſe.
I 4.

app leben aan geen &ina meer/
3Paar uube 3Ponbeten \Uel eet

#peer-rolben/ boot beroerbe logt/
o j?een! # hebt mijn geeft geblogt
gPp &ion/ baar uun liefbe ſtralen
&Boom Chriſtug / in ong hertebalen,
15.

H)et jaar bet bnpijeib ſicht al-om /

&Pool 't licht ban 't «Euangelium.
jleijn 3iel behoefb geen GPffer-beeſt !
1Derkmiftt mijn 3iele / boot unu geeſt:
C5p hebt um Zoone omg ge5onben/
&#n ongban alle
ontbonben.

#
IÖ.

g al mijn menſchen ombolmaakt?
ºp heeft boo, mp aan 't hout geblaaät/
©m b'onboſmaakte geeſtte boen:
&Poo? bitter lijben/ en boo? boen/

#ijn monbem 3ullen eeuwig bloepen/
3Boog bie in 3ijne liefde groepen,
-

* ***

I 7.

GKp hebt beel boobe opgemekt/
&Pt naaſtte met uur kleeù bebekt/

#g ook mijn 3iele boob / of maaht:
'Algumen beeſt mijn 3iele raakt/
?lig gp mp roept/
3al iit booreit/

:

- --

2,

t13.
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I)erleben meerber alg te vooren.
18.

23n u ig ſtºelt / en Ilºoft / en ſDijnl
1Door al bie betlig bo?ſtig 3ijn/

Gyn itonb een uitgehucemd genoeb
3Dcrñoelen/ boot unu hoclenb' bloeb:

Dorſt horlber/ gitt uur uiater meber/
19erſicſ mijn fujahht
5iele weber.
I
9.

of ig bit geen 25etel3a/baar
iſiuo maſ'memb' bloeb in 't openbaar iſ.'

aDe 3icle reinigb/ bon en mat?
«Bp 3ijt alleen mijn hoogſte ſchat/
Hmijn een en alſ mijn 3itſg genoegen/

ibertrooſt/biemauw2O.liefdeſwoegen.
“MI mag ik alg een boobe bont /
«Een loeibem / buiten uw iDerbomb /

dºen hebt be ſtruinukeng toegeſtaan?
apie alg een bomb'hen na u gaan!
3bergun mp ook uwu 3egen #truimen/
om mijn gemoeb wat op te ruimen.
2,I

1 tm kleine ſtruimheng3ijn 300 groot!
iSoon een berijongerb Piſgenoot/ "
ipct albctminſte pan uu#3oet:

#g meer alg alle oueroloeb /
#Soor hem/bic voo!22.3ijn krooſten babe.
ſacrgun mijn 3icle uun gemabel

ſtoep tot mijn 5icle/ oortluib/..,

#ornert en 35;ink al#mijne Stuinl
«ºp 3ijt mijn ſchoolle/ mijn upienbin:

#n zijt mijn loon/ en mijn geminſ,
ABozb blonken dan mijnmenſcijenſiefbe/
#ie u moet eer be 23o?ſt boog g?iefbe.
4 ' . . .'

* *

\ -

- -

-

-
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-

Tweede Deel. ---> 117
Derde Deel.

-

23.

berberg uup liefbe langer niet / .
illu ſchoonheib/ bie

# 3icſgebieb /

.

3 galg een #onne / tijh ban glang :
&Len leben/ alg een goube lirang /
Om on5e 5ielen op te beuren/

&Lottrooſtboog bie om lief betreuren.
24.

#cbt gn met oit gemaab ont5eib/
2lan bie om ume liefbe bleit?

45n hebt op aarben ieber een /

-

%oo goob' alg lºeiben/ op hun beên/
€5eme5en/ ban hun buile monben/
2li bic berlegen boo? u ſtonben.
25.

jºu bat gp ong ten goeben 3ijt
32erheerlijkt/na uur 3ielen ſtrijb/
&ult gp nut buij5en ban be ſjanb?

RPie 3ugt na 't lebenb' onberpanb:
ſhten/ ik 3al u mijn itoning eeren/
3Dant u te bienen/

# regeeren.

2O.

2lig fit mijn 3iel te bootcn 3et/
Hihoe Babib 5ijn Mephibozet,
JPic hreupel mag aan hand en boet'/
JE)et bolle liefde heeft ontmoet/
©m Jonathan, 3ijn lebenghoeber /
Zijn herten byienb/ 3ijn licuen 25?oeber.
-

27.

3Pan uleet fit bat um ſiefbe gaab /

'Beel hooger renbalg Pauibg baab/
2öen ik gelijk Mephibozet
1Berminſt/in 't ijouben ban uïn 319et?

®n Jonathan, om gefug tijdenſ
Zuſt gn mijn lijdend hert berbiijben,
-

H3 3

#0m
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ſtom 3oete #eſugl met u hragt /
Ombelg/ bie op ubu liefbe uJagt/
SHH heb op umen maalm bertrouuub:

fl)aar ag: mijn geeſt tuerbopgeboulpb/
Ulu ſtralen ſchijnen boom te batchen/
Op al mijn 5ugten / bibben/ ſmechen.
29.

O ja ! ik boel/ ilt 5ie illu ſicht /

3.hijoo uun ſtem / ulu aange5igt
iiijſt boo: nip/ alg cen morgen Zon:
43g bitum burg/ o leueng 23:on!

3Boon 5onbaarg? miſt gp/nabeel ſtrijden/
8De ſtrijbeube boom geeft betblijben?
3O.

ſpijn hert herleefbſ en juicht alom/ .

## mijnen lieben 232ui

n/

fjn liefbe heeft mijn geeſt geraakt:
&Dat mp na hem meerijong'rig maakt.

gh3al/ met u me lievelingen/
23p 25goob en HDijn/u meere3ingen.
31.

ſtijd op mijn lang benaulobe geeſt/

1Berheugb u aan bit breugben feeſt!
3Daar 5at ik na mijn Hefug 3ien:
Ipp 5al mijn 3iele ijulpe bien/

ſºp boeb mp meber blijdſchap hooren/
#oog bomberſtemmen ban 5ijn tooren.
32.

glnijn 5iele juich/ gelooft in Bob/
Hap ig mijn eeuwpig 3ielen lot.
#torn3oonen ſbobg/51e mat 45ob geeft/
“Alan 'thertebat in 'tbuiſterleeft/
/ in uun benautoen /
Wertroubben.
319el 5alig/ bie op

4Leer 'g Igeeren

33.

p heeft mijn 3ochenb' hert herſtelb/

# groote goebijeib!

meest gemeld.
Göge
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dºeloofN 5n gºob / bie 3ielen heeſb/

23c3omoet bic on ſiefbe fmbeeld:

#gk 5al mijn geeſt in hem oetluſten /
&#n eeuunig in 3ijn liefde ruſten.

Gods bereidheid, aan God-zoekende
Zielen voor het Avondmaal, voor

geſteld door het voorbeeld van den
Verlooren Zoone, dat wy hier al

leen zedelijk aanmerken, Luc. 15:
2O--24.

Eerſt, wy zyn alle, van naturen,
Verlore Zoonen, Jeſ. 53: 6.
Op de Wijze van den 78 Pſalm.

*

I.

iſ 't mijn3ieſ
/ bop 3ijn ban ſbob geïmeeſten/
Z 9o
1Berbuiſterb/
en be5et met erfgebeeſten/
3Derheerb/ en alg een onrein 5aab geboren:
&Pen ouben menſch 5ocht on3e geeſt te ſmooren
n'taarbfcije niet/ batong noit goebg en leerb.
e zonde heeft ons van God afgekeerd.
2.

3Dp leggen op het boºre belb/ bol 5onben/
Jlºelaatg/ ontcierb/ bol lang berbuiſbe monben/
3Peroogbeeſb/boo? @Bobg uitgeſpgolte ulochen/
Onmagtig/om ſboûg aange5igt te 50chen/

1Boo: 't Humaabe goeb/ tot 't goebe onbehmaam.
Daar is geen trooſt als in Jehovâs naam.
<

312at 3ijn mp alg emaakt 25aſter 3oonen?

2ösgretig om uit 'g ee:"s Ug "e,

rzo Gezangen vande gangen Gods.
25p Suijnen/ op ben Daaf ban of 5e aarbe:

&Den #atan/ bit ong 5oo brrl groutu'lenbaarbei
l?eeft bco: 3ijn lift ong heilig regt berkluſt.

De zonde heeft Gods Lampe uitgebluſt.
4.

ſpp bmalen all'/ alg ſchapen 5omber Iyerber/ .
2tig Agar, in het luoeſt hoe langg hoe berber/
?Ilg 23aſtaarg/ en beroofb ball 't hemclg leben:

qDmbuilſig om Hellcoa lof te gebcn/
iBerbeembban 45ob/met een berſteenb gemoeb.

De zonde heeft veel Duivels uitgebroed.

3ſeer mijnen geeſt / m# biep' ellenben ſtemmen/
&De 3ombe / bie ong ten ben berf boeb rennen:
Berbeelb mijn 3iel / boo! uupen geeſt van boben/

#Stef mp in ſtaat om uujen naam te ſouen /
Jl)ijn herte ig betmanù en afgejaagb.
God red al die

ten: zijn Zoon behaagd.

3ïDat 3onbaar han tot ubu ſtemabe Heeren?
1Im 45eeſt moet omg ulu raab / uuu upille Heeren/
#Poo! ſtijgiſtug bie/ berloren ſcheen te me5en/

dem bmalenbe te 3oeken/ te geneyen/
2ig 3oelt mijn 5iel! met um geheiligb 5aab/
Daar is een weg ten leven door Gods raad.

Ten tweeden, God ziet ons, als Za

cheus, ook van verre, Luc. 19:5.
7.

oba 3ag 5ijn afgebmaalbe Scharen/

## aſſe # alg of g” in Vue5en bnaren /
#tig up in 't bleeſch het 5ombig niet verhooren/
zag ſjob ong/in be buile 5omben ſmooren/
25egeerig om 3ijn gonſt ong aan te bien.
't Is dwaasheid van een God te willen vlien,
8.

er toen ons en de onmaat van ons "ons

:
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2. R
&Png 3ombig niet/ be grootijeib om5et ſmerte /
De boltjeib bie umu #zoonte heeft beruJoyben/
1Doop al bie aan be 3onben. 3ijn
ben/
3Die boo: 't geloof in uuue liefbe blaaitt.

Daar gaat wat om, daar God het herte raakt,
9.

1)erlooren ja! ten 5p gp ong veranberb/
Derbeeld / herſchept / ten leden opgeſchramberb/
&ot unuer lof, ſchoon bat top berre maren/

G5n weet altoog uw ſchapen te vergaren/
Göelijſt gu aan Zacheus certijbg bee.

Die na God ziet heeft zijnen geeſt al ree.
IO.

#ie op mp neer/ boe mijnen geeſt ontlufften/

gPe 5ombe boeb mp boot u neber buihen/
1Derhef mijn 3iel/ ift legge boog ubu boeten:
1Berloſſer / boe mp uupen geeſt ontmoeten/
JI)ijn 3iele 3iet op 't bo
ban ubmen monb.

Al wat God doed ſteunde op zijn raads Verbond.
II •

& Zalig! bie alg geſug ſchapen bmalen/
©m/ meergeheerb/een abem Bobg te halen/
gIn gefug ſchoot baar
ig te bimben:

#

IRijn 3iele menſtbien hemelſchen beminnen
t'Omhel3en/ alg mijn leben en mijn ſtroom,
Elk zondaar is als een verloren Zoon,
I2.

mijn berber/ hom bergaber umeſchapen/
12oeb 3ielen bie na heilig boeb5el gapen/

zo?g boon uuu finegt/ boop alle umehrooſten:
ilm liefbe ſtan be

# trooſten/

a
3Bp 3ien u/ alg Zacheus
heeft gebaan/
Die na God ziet neemd zijnen # 33Il,

H5

Ten
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Ten derden, God word ook door ont

ferminge over ons beroerd,Hoſ II: 8.
13.

ò ſlºeyenaar! uto onberamberbitDe5en

23lijft bat gp mag/,3oo nu gelijk voor bejen/
«Bp bebt / nogtang / een 13
ijft ontfermen /
iTuo ingebuanb Dat tonnnneſb / om ben ermen
1)erloren zoon te lokken tot um buig.
Daar is veel trooſt in Jeſus dood en Kruis,
I4.

GBp hebt onſ in um #oon te 3ien gegenen
zpat rommºlen ban uur ingemanbtenleben/
GLot trooſt ban al die 5omber ingemamben

illum ingemanb boo?5onben tegen branben:
JPie onberoerb ban ubu beroering blien.
ingewand te zien.

In Chriſtus was
-

G##

I5
W.

mm zoone mierb beroerb boo! bitter lijben/
&Pm ong boo: 3ijn beroering te berblijden.
&Bp loht/ gpſmeerb/ gp bib / op alle megen/
'Allg of u aan ben 3onbaar mag gelegen/
ilm ingemanb bleek in mijn L5eilanbg bloeb.

#" Jehova docd.
23armhartig 45ob / 3ie # mijn 5iele neber/
't Bewogen hert weet

IO.

Gentferm u mijng/herſtel mijn 3iele meber/
25emeeg mijn geeſt/ op onbenuoge gronben:

#ſteijn heuenb'bert omhelſt mijn geſug uuonben/

# mp/boog um noit beroerden geeſt.
Het herte ſtild als 't Gods beroering vreeſt.
I7.

Gloh mijn gemoeb/ Hoop mijne 3iele tegen /
# ben beroerb/ mijn herte ig nerlegen/
p 3ijt mijn G5ob / ik 5al in mijn benaumen

*## 1Berbomb mijn ſmalthe 3iele boumen/
- - (Not batum licht 3si ſtralen in mijn hert.
Die
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Die God verlaat voeld in de ziele ſmert.
IC),

3mbaarb gn boo, mp in uuben Zoon bemogen?
#oe moeſt mijn geeſt uub groote naam berhogen?

Gia/ rouum'lea baat um romn'lenbe gemaben
#il rounmºlenbe/ be romum'Iembe meryaben/
o Zalig & Bob! maaſt # 3iele ſterft.
't Volherden is het ware kinder werk.

Ten vierden, God loopt ons ook in
Chriſtus tegen, door lokkingen,
Matth, 11 : 28, 29.
19.

«Bp 5tjt3eer traag/om um berbolgenbijeben
6Le ſtorten/ op al bie u tegen ſtreben/
q#n beerbig om al 't bºmalenb' op te 3ochten:
Göp oefenb meer gemabe alg um bloehen /
Om on5e geeſt te lokken na uun & Zhroon.

God is den menſch genadig in zijn Zoon.
2O.

#
loopt ong na / op bomberb bui5emb
't Is hoor na my, ik 5al uun 5iele

mij5en!

ſpij5en/

dºöp ſmeekt/ gp bib/ om bie u tegen uuoelen
illun liefbe in um Zoon te boen genoelen/

3Langmoebig ſpeer/ matig uun liefde groot?
Wee't harde hart, als 't God ten leven nood,
2 I,

ſtoep in mijn geeſt/ doe uwe 7iele open,

Ik ben u deel, 't is al voor niet te koopen!
Die dorſt die komt. Vlm G5obg.fonteinen ſpringen:

Door bie gelooft / en ume eere 3ingen/
jl?ijn 3iele neemb utm grooten

ſtRil,

Die Jeſus mijnd mag tot den Vader gaan.
22

Kan 't Moeders hert, haar zuigeling verlaten?
45p blijft getrouuuſ om uun betitooren baten (&(g
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/ als in uwe hand geſcnreven:

KLe ro

Jil?ijn Log-heer/ bie baar boben ig berijeben/

ertoonb ong in Den Ephods ban 3ijn 23o?ſt.
Gods lokken zijn voor die na Jeſus dorſt.
23.

Dergun mp/ boo! ben b?af betaarbfche Surijnen/
't Gemeſte Kalf, uhu zoone / bieboo: pijnen/
een 23?uiloftg feeſt bereib heeft boo? 3ijnerben /

Sog 5al mijn5iel be lokken Chobg betuperuen/
Gºhi roemen in ubo 3egenrijke boob.

-

Het vleeſch des Zoons is zondaars Wijn en Brood.
24.

gºp hebt um moeib/ um beeſt ong toege3onben/
Ong blinb gemoeb tot uulen roem verbonben/
Jihijn 3iele menſt/ bermoeit na angſtig ſujoegen /
SCig in ulu ſchoot ten leven te berooegen:
&Pnl in geloof te p?alen na ben ſtrijb.
Die God verneerd verhoogd hy t' zijner tijd.
-

Ten vijfden, God omhelſt ons ook in
zijn Zoone, Hoog 2 : 16.
25.

Omhel5er/ ban ubu 5alige gemeente/

«Begionboeſt op uur uit aboo, gebeente/

# ober 3oet/ uun liefde te genieten/

30ſg u in um ſchoot ong herte mogen gieten/
qDan bueet men buat het ig omhelſt te 3ijn.

domhelzen Gods verheugen
meer als Wijn.
26.
-

#tig gn uun ſyeeſt boog on3e geeſt laat ſtralen/
Slig gp ong trooſt / en reb uit biepe balen/
eën opboerb om beel meerber alg te booten/

&Be ureugbe 45obg boo? umen ſheeft te hooren/
gaan ſmaakt be 3iel b'omhel5en ban uur hanb.

d'Omhelzen Gods verheugen het verſtand,
-

27.

Sleijn 25ſuſbegom/ ban doelen mp be ſmaken#i
-

-

C

;
t
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3Pie liefelijk tot aan be 5iele taken /
RUPat 3ijnboon ong biebcembent bie maramben:
RUDie juichenbe be geeft boen \uatertamben/

il)ijn ſtoning/ ban omhelſt gn uube 252uib.
Wat ziel heeft oit

de: een Gods ge-uit.
2. Ö,

Uw regterhand omhelſt uw lieve krooſten,
illuj flinſter Han bebloefbe herten trooſten/
&Bp hebt een ſcijat/ cen Hof vol Speceryen:

Een Wijn-huis, om ubu jl)aagben te berblpen /
&#en ilto:biaal/ een f)arbug/ een 23anliet/ Die God bemind is op zijn min gezet.
29.

-

omljelg mijn geeſt/ in Geſug. Offer-linnen/ .
Oln u alleen t'omhel5en / te beminnen/

-

ilm 45eeſt omhelſt alſ uwe feeſt-genoben:
Ombelg mn / bp uur ſpijn enume 25tooben/
@Lot blijdſchap / tot een boottgaan in uur min.
d'Omhelzen Gods zijn voor Gods huis-gezin.
3O.

-

-

GAnnijelg mp / boo; uim 4,5obbelijſte beugben/
JPie beugben bie uun heilige berljeugben/
Pie gn omhelſt boet gp uun liefde boelen/
49n 't baanbemb' hert boo? uur en 45eeſt te ſtoelen/

JPit maakt be 3iel berijeugb alg 3ienbe blind.
Die God omhelſt, omhelſt die God bemind.

Ten zeſden , God kuſt den zondaar,

ook door zijn Zoon en geeſt, Hoog. 1:2.
31,

-

3Thijn ſtºeilamb heeft al 3ijne 3egen eroen

#n 't vleeſci) gehuſt/ onboot hen te berwerben/
SPe hufſen uan 3ijn geeſt/ na eiſch ber bagen/
49mt 5ijne herit 450bg eeuïnig melbehagen
(Le geben/ alg be kuſſen boo? De 3iel,

Gods kuſſen zijn voor die zijn Zoon beviel.
-'

s

- -

--

-

-

-,

jpa
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32.

jYaop/ alg beer / ten hemel waart gebaren /
I)ebt gp/ in ftragt / uur lang gehuſte ſcharen
oCmbelft / gehuſt/ boo, 5oo beel 3ielg gemaben:
3Die hennel 3oet uun liebe 25;uib ber5abem/
&Boo! huſſen bie 't gehufte herte boen

Gods kuſſen zijn gevolgen van den zoen.
33.

tm eerſt uw zoloebi’im 23:oonſ en meijn te
anleil

3 zijn

hnº «Bobg/ bie ong tot uw bergamen/

ijn ſtoning/ laat mp aan ubu (CIafel crben
RPie Ruſſen/bie be lebenbe boen ſteruen:

gºn ſterbembe boen leben boog uuu 45eeſt.
Gods kuſſen zijn een eeuwig durcnd'Feeſt.
34.

«ºp hebt mijn 3iel boom uuben ºoon/ al recbe/
discºttiſt/bethwuikt/ mijn 3iele ſtuſt u meebe/

ſtuft ambermaal/ uur lang gehuſte leben/
&Door het genot ban ulu behoorlijhljeben/

Hleijn ſchoollei, gp 3ijt immerg blank en roob.
Gods kuſſen zijn ccn leven in de dood
35.

5mijn 25,uibegom/ hom byuk mp op um herte/
dembelg mijn geeſt / in tegenbeen/ in ſnerte/
45p 3ijt mijn 3iel een ſpring-byon bol genoegen/

«Een 5ielg ?imbgoog / boogbie om?lamtogtſmoe
gen /

"Er mijn hert /

boog u men noogben

llU.

De kuſſen Gods zijn voor die God bemind.
36.

ſtug
GP in

en geeſt/ boot in mijn geeſt te merkent

# gemoeb ten lenen te verſterken /

3Pan 3a

# bert bie Ruſſen

boog genieten:

«Bie Huſſen/ bie gekuſte moit oerbrieten /
3^een / bie be 5iel boen ruſten in um ſchoot.

Door Chriſtus zijn de kuſſen Gods "s: t
A

'-

SA9
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37.

3 laat mijnen geeft in uur na-bpheib leben/
43ſt Hleef u aan/ gp 3ult mp niet begeven /
't 43g imp genoeg/ uuo Ruſſen t'ouetosegen /
illuj liefbe maaltt mp tot uun liefb'
/

ſtug mijn gemoeb/bp 'themelg25,oob en H3ijn.
at is dat zoet van God gekuſt te zijn.
ow

alm 23:oob / uun 3Dijn5ijn 5eegelen en panben/
JPie 't herte pan um 25juib boen mater-tanben/
JPie ong berijeugb / boem ful
in um liefbe/
3Die liefde bie boot ſiefb ong berte g?iefbe /
21ſg 't
45obg/ totbacugbeban ubu maagb.

O Zalig! die dat zegel Gods behaagd.
39.

Jaaar kan mijn 3iel een ruimen abem halen/
JIaijn hert ontſluit/ um liefelijke ſtralen

#ijn boot mijn geeſt een 2'onme-ſchijn na regen:
Jl)ijn herte 3al um Huſſen ouermegen/
3Die huſſen 05obg/ be tuſſen ban um mtomb.

God kunt ons door de zeeg'len van 't Verbond.
O.

2ig! laat mijn 3ieſ um

#ing 3feeſt gemaRen/

dam 3ugtenbe behuſſen G5obg te ſmaken/
32ergun mijn geeſt/bit huſſenbe 25amketten:
2ilg ik mp aan um Lafel neer 3aſ 3etten/
#pergun mp bit/ mijn goebe Bob en ſpeer.
ie God geniet wat wil die ziele meer?

Een

getrooſte Ziel aan

des Heeren

Avondmaal, Pſal. 23 : 6.
Op de Wijſt van den 23 Pſalm,

M# herte juicht / Jdºorn is mijn Herder,
" op kamp in zijn ſpontaalangs bewººg
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Hy zalfd mijn Hoofd, uit zijn c zegen Wondcn,

SUDat 3ielen uberli / mijn 5iele toege5onben/
JPoeb boo? ben geeft mijn 23cher ober-ſtrooinen /

&Lot luijner trooſt / tot roem ban alle brogumen.
2.

SPaar ſtonb gp met um goeben Olp-jooren
3Dol gabem / om al bie u toe-beijooren
&Le 5alben om / uit uuben fcljoot bol gaben/
Det bang gemoeb met u men 45ceſt te laben:
SUPie u benninb boeb gn bp 23?oob beoinben.
qDat gp ijun 3iel ontljaalb alg uubc Ugulben.
4.

&#5ocb-boembe 65ob / alg ik mn bit berbeelben

SDit Xbonbmaal / bie 45obbelijſte mueelben/
SDie boo? uun geeſt in on3e 3ielen bloepen:
JEDan kan be 3ic! berijeugb nu liefbe groepen/
en boeg-geuoerb / boo, 45obg beſpiegelingen /

(Let baſiſtbaarheib/ban uwe liefbe 5ingen.
y.

Hium tafel mag een op-ſtab voor mijn herte/
*luu 3oeten ſBijnt een hoel-bat boor mijn ſmerte/

ilm bemelg 25toob / een ſtºannaboſ uan geuren:
om mijne 3iel be # op te beuren/

# ineer alg aarbſche lekkernpen/
3Dol Hragten alg uur: ſpecerpen,
«Dit 3ijn mijn geeſt begeefbe bonig-taten /

eten ſarbug/bp uerljeugenbe CS3anaten/
ſpier 3ag mijn 3iel/ met toegeſſooten oogen/

thm heerlijäheib: ih boelbe um !
#Beerbalen / om mijn 3oeſtenb bert te raften/
3Doo? fiefbe bie mp ulue min beeb ſmaken.
- --

-

- 7-

4

tium ſiefbe/ bie be 3ieſe han berijeugen/
Bºtan 't lieuemb' ijert boog liefbe obermeugen.
&P #oone 45obg! 1Berloſſer uuner erben

ſlim leuenb 25 oob moet/ na um bitter ſterben/
#l)ijn boobe 3iel boen Hepen/ en oerſterken/ e
-

1

-

-

htt

- -
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-,

u#n oegſt te methten.

©

spit is een feeſt/ een 3Luſt-hof umer 5oonen/
dºen diaboi/ baat bt 3iele menſt te uuoonen/
«Een geben/ baar all' uuo behoorlijkheben
49ereenen

om 1uuo afgepijnbe leden

ele boebem / ag gp hebt beel 3ielg genaben!
dam bie u 3ocht te trooſten / te ber5aben.

Tweede Deel.
9.

-

Ipoe 5alig íg 't/ geraakt beo! #efug blammen/
&Le 5itten/ bp het hooft en bp be ſtammen ?

4Bnn 3amen/alg berecmbe freft genooben/
&Le eeten/ ban bie omge5uurbe 25?ooben:
Om in bat 3oet een mueſluft te genieten/

&#en Cogbiaal/ Die niemant 3al berb:ieten.
IO,

-

-

&trok Simzons momb / begeefbe Leonig-raten/
iiit eenen leeum bie boob uvag en verlaten?
H#iet treft mijn 5ielſ uit u men 25orſt mijn fºtoning/.
eib / een uuonberlijken IBoning: -

oſten 30

«Een 3ielen luſt/ om 3ielen te berkoelen/
ſe Zalig! bie bit cetenbe geboelen.
II.

zag ſlaoſeg geeſt/ bp Arons Pffer-buiſter/
ſpet minſte beel ban unu uolmaakte luiſter?

1erſcheen uur glang / in umen ſºoonbanbooren/
u aanſchijn ig nu boon geen miſt bantooren

25etrohhen/ ueen gp leib ong in be maarheib/
39erbeerlijft hoog. De glam3en umer klaarheid.
I2.

-

&prong David, boo2 uur ?ſrfte op met breugbe?

# al # # #

»

at paſt mijn geeft een reekg ban lof ge5angen:

"ger #"
wa,#

5 àu mp in 't 25toob be mate ?ſluit
geeſt en
#ſn't nieuno 19erbonb/
-

--
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GDm 5egencijlt u de hopſtige te lauen.
I3.

iton Flias, tot beertig bagen leben/
JPoo: uieinig 25?oob hem boot uun bamb gegeben?
JERijn 3iele 3al beel meerber hragt ontfangen:

3Pool uuoen Ceeſt/ tot 't einbe mijner gangen/
Ipier merb be 3iel berlicht / berberſb / beramberb/
«beheiligb/ en boog gauen opgeſci):amberb.
I 4.

#

en 5onter ſmerte/
2Llg hp ºſsobg & ooit kon bruhhem op 3ijn herte?

âDag Zimeon

âDat bjeugbe paſt um liebe 5egen krooſten?

jºu ulmen ſDijn hun 3ielen kan bertrooſten/
bier ig een ſpijg / een 3ielen ſpijg Der bgoomen/
ſBelluſten/bit. De ljetten oberſtrooinen.
15

ietig alleen een Birt5emn ber 3ieſen/

en ſtombiaaſ boo! bie utu oog bebielen/
3Bergun mp liragt / om met ulu 25anbgenooben
&P'e bueerelb / en ben ouden menſch te booben:

illaaak mpgetrouwd/ombit Berbond te bouwen/
Zoo 3al mijn ljett op

# liefDe bouluen,

I

3Laatb'I)elle moit mijn 3iele obermogen/
gIk heb mp 3elfg u heben opgeb?ogen/
45eſmooren/ UI en u men 2 oen te teren /

. .

eſ) 45ob! gp moet mp ſterften embe leeren/

&am als ulu âmegt te lenen t'aller ſtonden/
*Ban 5al mijn monb uur rijhe Doob uerhouten.

Dank
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Dank-offer van een verzadigde Ziele,
Pſalm 1o3 : 1-6.
Op de Wijſe van den 118 Pſalm.
I.

K9: op mijn geeſt ! laat afban treuren /
G5cef umc blijdſcijap ooſt haar brurt /
Cyn moet uu3iel ten hemelbeuren/
illu Log-ijrer heeft boo: u getreurd:

JBeem eenenſnoerban Blof g:5angen /
3Pelof betaamb G5obgg heiligb 3aab /
3Pierijh ban blijdſchap 3amen ljangen /
(@Lotlof ban bie u heeft ber5aab.
2.

gklobemijnen 45ob / geplegen?
aaie mijne 5omben heeft geboet/
GBp hebt mijn 3iele heilbcule3en/

-

&Poo! bit oerhemelb3ielen 3cet:
Gbp hebt mijn hong'righcrtber5abigb /
3Boog bege goedertierenbijeib /

.

"

-

#nume Zoonebcgemabigb/
jf)aar 't moogb mijn5iele toege5eib.
3.

3IPat paſt be3ielber 5alig'lingen?
?lig bankbaarijeib / boo? uhuell 45eeſt/
49m u / ben geber aller bingen/
jl?etlof te bienen aſbermeeſt:

."
w

ga/ al matabemb hier beneben/

25lijft eeuwig tot uurlofuerplicht/
12eel meer mijn5ielt/bie gp heben
&5etrooſt hebt / boog uur aangeſlcht.
-

-

-

4*

G5p hebtmp met uto 3feeſt-genooben

1Berkunifit / boo! bejen hemel ſpijn/
Göeboeb / boogume ſlaanna 252ooben/
69mbpolijſtinum## te3ijn:
-

-

2

TIaat
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ſlaat tuuuc lief De neoc, Dalta, ſ

25cuJerft mijn berte / neem mijn hamb ?
$Zoo 5al ik ubuen lof berijalen/
'lop Ült gegrbell onlòetpanb.
y.

3DAt 5aliſt mijnen ſfobbergelben?
Eloo: al nuijn heil in bit Lerbomb /

'HR 5al 5ijn tijfie brugöen melben/
Cn juicijcil/ op beproefde gtonb/

4HH 3al/ met opgeſpanne longen/
#Cijn lof/ in bejcin nieuupen Dagf

3Poen leucn/ opbergceſbc tongenſ
«D111 bat 5ijn

ee: op mp3ag.

Maatumen Cecſt mijn hert beuboonen/
&Pattjerte bat gp ljebt beſtraalb/
Om ubu genaÜen te bertoomen/

?II maar be 5iele abeun ſjaalb:
&Dan 3aſilt u/ boo? uur 23anfiettem/
&Pnthalen) en uun eigen X3;oob

Ootmoebig/ meberboot u3etten/
«ſen juichen in uur rijken ſchoot.
7.

ſDat ham mijn3iele aan u geben

- -

?Ilg bankbaartjeib / geloof en min?
%jk geef mp3elben / mp ten leben/
JPool uuo genaab' met bollen 3in:

-

JPoe mijne 3ieſe blijbfchap booten/
UPan3aſift mijnen meg/ met breugù 1
& Zenijenuclfpoeben/ meer alg booren /
3jn liefbe Coög in mate beugb.

s

3Pit 3out Berbomb / op nieumgeſſooten !
$3g al mijn roem in ubuen #oon/

3Pat annen umer gonſt genooten
JEdaalt mijne 3iele boo, u ſchoon:

Epier leg ik mijne 5iele neber/.
H#ierig mijn hoope / hier mijn kragt/
*

-

-

-

*

-

e
tºta
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Berſterkt mijn 3-ubig bette ubeber /

«Boo? 't goebe aan min toegcbgagt.
9.

3Banneer 5al uube Geeſt bereiben

JBat groote laatſte ?tuonbluaal?
3Pic23luiſoft/ baar g: 3 oob en b2ciben

cºnthalen 3ult / tot uluer praal:
ga / uJameet 5aſ bien bag verſchijnen?
3Par gp ubu ganſcheïtctli/ te5aant ! gin'tijemeg Lºof/ bgo? uu:e ſpijnen!
13erheugen 5ult/ boog uujen haalt ?
w

Chriſtus Lijden , Dood en Heerlijk
heid, dat wy tot vijf Hoofd-ſtuk
ken brengen.
1. Chriſtus Lijden buiten het Gcrigte,
2. Chriſtus Lijden in het Gerigte,

3. Chriſtus Lijden na zijn Veroordeelinge,
4. Chriſtus Verhooginge na de Dood,

5. De Heerlijke gevolgen van zijn Lijden.

Eerſte Hoofd-deel, en daar in,

Eerſt, de Beraadſlaginge der Joden,
om Chriſtus te Dooden , Matth.
26: 2--5.
Op de Wijſe van den 88. Pſalm.
I.

-

D g#3epaalt-ſuſt en be ſnijb bol gaſ
#ijn peſten/ boo? 45obg ſterft og aarben/

3Pitig bat belſche block geb:alf
&Pat 2ion 3eben ggouuu'len baatbe:
-

g 3

-

3 en
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3Pen fºarall poogd op alle buegen

-

$zijn bolie hrop op onſ te legen.
2.

'Dat Zanhedrin, bien Hoobfchen ſtaab/
&Pe Pharizcen, en Wet geleerde

1Bergaarbe/ alg een Rubens3aab /

Alg25aſtaarbg / Die be moet uerheerben/
H9un helſche Bierſchaar luierb geſpannen/

Om hunnen ſiegtet te verbannen.
3.

-

3Dit luaaren bie ge5alfbe 45oon;

3Pie grof-geſpierbe Bazans Stieren,
&Pit 3ittenbe op Arons &Lijnoon /

Quanfuig/G5obg Paaſcha bullbenbieren/
aPaar 3p/ uit nijb / te 5amen rotten/
CBnn 't moare paaſci)-lam af te knotten. '
4.

RPit mag bien 23loeb-raab/ſtout en meeb/
UDe 5oonen &acobg / maat berbaſterd /

1Berbit/ bloeb-boyſtig / bot en heet:
1Berljeugb / alg
\pierb gelaſterd/

#

«Bereeb/ om geſug/ in be 25oepen/

?Ilg GHoſepij/ uit het land te roepen.
J.

-

zPit mag bit beiloog block geſpan/
.
ºpte tegen u ontſteelten maten/
ilm 252oeberg/ bic alg een (ſpran i... ,
JPieben/ en alg ſl)oogbenaren
al ſtieten/ booy bien Dobbelooyen/
JPool Cajaphas,
't boofbberboo5en.

#

a:

#ier 5aten be5e goûn bp een/
#piet om Bobg 4Det te onber3oeſten/
2Ülg ſiegterg/ 3omber nijb / o neen!

Jaaar omb'onno3ele te blocken/

-

ſom tegen 't fiegt en 5omber reben
#un fiegtet met beboet te treben.

. .
3Bag
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ſBag Cajaphas, bieb'eerſte ſten

ſpierboerbe/ 5oo beroofb uan 3innen/
3Pat hp 3ijn tegenbeeb in hem

JPool 't belſche bomlig/ in G5obgſinnen/
3eerboemben! moeſt bien eenen ſterben?
't3Dag ong tot heilg hem ten berberbe,

3Pit buag bat groote ſterft-beſluit/
&#en omgeboogbe af te boemen/

1Bag bit het boemban bie & Bobg 25guib
iſ?oeſt leibem/ en op maarheibroeinen?
d2 GBob! 5oo gaat het hier beneben /
25p fiegterg/ bie uun regt bertrcbeu.
9.

zoo hon bie HPrieſterlijſte ſchaar
Hyun Igoogen-392ieſter tegen ſtieten;
23ebcht /en in het openbaar/
Om hunne bozaak op hem te gieten:
25eumaar mijn5ielboo? 25?oebertuniſten/
3Booy nijb/bdo, bugaaf/en 192ieftergliſten,
IO.

Zoo gaat het nog / al maar um ſheeft
RPat 39,ieſterboin berlaat ten hupaben:
JBen ?Enticij?iſt/ bat iiaſter-beeſt/
JPien Cajaphas, bol ongenaben/
3Berbolgb/berücemb/uutrottube 5oonen/
jl 2et alle bie te àéign uuoonen.

Ten tweden, Chriſtus Voorbereidinge,
tot zijn Lijden, Matth. 16: 21.
-

II.

'Mlg apabib/ na weeſ 3ong en olijt /
«bepgelbe/ bat 3ijn boobijem p?aanbe /
H9eeft bp in 5ijnen laatſten tijb
25e502gb T al boat een## betaambe
-

4

lººp
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19p heeft/ eet Deib' 31jn wogen ſlooten/

#ijn rijk gepeſt / op rijkg genooten.
I 2.

& Coo hebt gm ook / o Dabibg Zoon!
q er gp ulu bood bab aangenomen/

23e3orgb / al mat uur tiijk en ſtroom
Dan noben bab / tot trooſt berb?omt:
(Iertuijt be boo5e ijcbkg mocbe /

ſºcbt gp be50pgb het tegt Der gocüe.
I R.

«Bp gaf ong in

# &Leſtament

(OZe kennen/ uube €frfgenooten/

«Bp hebt boo! moo!ben afgeptent/
3Dien 't hemelg rijhe moeſt bergrooten:

Göp gaf een 'Afſcijeib maal op aarben/
3Boon. Dat gpuuje Doob aanbaarbell.
I4.

G5p hebt ong/ # een ſBobgſ??ofeet /
ilm megen en uun & Lempelgangen
1Boo:5egb/ be boogſpoeb en hetleet/
3 Bie 't nieume #ion 3oub' ontfangen/

@Lot gp op aarben meer 3oub'homem/
ſjn heerlijkheib/ tot trooſt bet bgonnen.
I 5.

2oo hebt gp/ naar be liefbeſl2et / .
65e5egenb alg een ſterbenb 1Babet/

#

bat lipoog-prieſterlijk 4,5ebeb
€5ebeben/ boo! omg al te gabet:
-

€5p leib uur handen op uuuhrooſten /
@m boon um lijben hen te trooſten.
16,

#do nam gp afſcheib banum 25guib/
gºn gaf bebeelen aan um 5oonen/

«Bp beilbe ben jumeelen uit/
@m bie aan Japhet te bertoomen/

--

2

ſlim tunaaleftal 5oo rijk ban gaben/

JRoeſt Japhet in Sems&Lenten ſaben.
-

--

#00
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17.

Zoo paſt het mp / boo? mijne boob /
#12ijn buig en 3icle te be5ongen/
25e5olger / bie mijn herte noob /
25e5opgb bat boo, mp pber morgen:

25iövoor mijn geeſt/ bib noo, um erben/
GBntfang mijn 5iele

# mijn ſterben.

I Ö,

'eergun mp uit um laatſte wil
&#en lilein 3ſegaatjen met um nepen/ -

-

GBp 3ult mp / na beel 3ielg geſchil/
13et boſ beyit hier namaalg geven.
1leg ume hamben op be 3ielen
3Pic u/ in umen raab / bebielen.
I9.

€5eef mp bebeelen ban om hoog/
etn ſtregten om bie uit te merken /

2ig bat gp umen hemel-boog!
Om mijne 3iele te berſterken /
GAm in um' liefbe te be3itten

ilm goeb'ren/ bie be boo5e bitten.
2O.

Cººp hebt beelſchatten boor uïn maagb/
1Beelgapen/ beiſmijn 3ielemebe /

ſlujſchoonheid biebe ſchoonbeen baagb/

#goeDe
#
450D ! mijn
# ##
uJeug/lnijn bijgen/
bijgen
93g/ om uun liefde te berkrijgen.

Ten derden, Chriſtus in het Zugt-hof
van Gethzemane, Matth. 26: 36-39.
Op de Wijze van den 88 Pſalm.
***
-

;

-

-

I.

3p toog gn uit
gerusalem/
. .. . .
Z ##
#
/ 5oo bol 5onben/
-

23 5.

Pat
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3Pat Sion bab nog ntu 10 / nog ſtem
12oo: Hefug/meen bit laftermonben
1^erbolgbe / boo, bermooebe baben/
“Die hen ten leben huJamber5abcn.
2.

GBp toog boo, Kizons Beeke heen /
G9m €bobg geſlote X3echt'ontſluiten/
tl 23loeb-beek moeſt / na bitt're ubeen/
«ſboog Looren-bech boo! tranen uiten:

3D beehe Gobg! uur beche bloeibe /
2II upaar GBobg beelte u bermoeibe.

&Zoo trab gp na # ſ)of beg balg /
Gethzemane, bie vette hoeve,

dºelegen aan ben groenen balg
3Peg bergg / bit boben ſteb?ong groebe

et boofb op ſtahºf baarbiel Boog funerte
2et groot geuJigte / op uuoijerte.
4.

bier ubierb gp / alg een Olyf boom,
25emaumb geperſt/boot 'g l9ceren tooren/
Om Žion met een bette ſtroom
(Ie 3alben/ uit um 4Plp hooren/

Om ong een ſalp €5obg te geben/
OLot u?eugbe ºf obg/ in boob en icben.
5.

obp maarb een €5obg 9lijf/ infragt/
dſbe5alfb met ſtromenbegenabenſ
«Pin (Pobg 4Blijben in beeg nagt ?

JPie u boo? hunne 3omben traden/
ſ&Ze tebben / bgon ubu 49ſp geuren /
OPnl buelke al uwp
tº'ſºllig Il.

#na

jlfijn ſtoop-heer/hier hier moeſt um 45eeſt

«baanatl geperſt / boorbelg benauwen/
2lamijegtig/ bloebig en bebeeſt/
3lſ 3ugtenbe Bobgºbloch berboumen: ,,

leiet moeſt gp als het hoofdpertsoen
ſ

.x

.
-
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ginb'49In 39ergj«Bob3 àlpijn-perg treben.
-

-

-

7.

TDe bof-ſuft ban be eerſte (mee
Hºebt gn met tranen moeten boetenſ
gin't 23loeb-bof ban 45eth5emane /
Om &#beng bloehem te ber5oeten:
3Dit bal ber teeltenig buag op aarben
UPeplaatg. Daar gp
lielitaanbaarbell.

eens

jl)oeſt gp op be5e plaat5e/ 13eer/
3De aarbt met u 25loeb boog-natten ?
JBaar eeng bt roode Koe, mel eet/

#ijn 25loeb liet op um Altaar ſpatten:
?Ilg 't boogbeeſb ban um roobeſBonben/s
€91n ong te maſſen ban be 3onben.
9.

&#p maart gelijft een rotg in Zee/

.

Om5et boo?'t brui5en ban 45obgbaten/
1Dan buiten ſchrift/ ban bimmen mee /
?Iig een bie/ met geſloten haaren/

Staag moeling om door 3ijn open?Longe
Zijn abem t'ijalen op 5ijne &onge.
IO.

4Dat 3iele han 3ig in 't gemoeb

19erbeelden/ bit benauuube lijben?
JBiebert klop/ ſcherp boog geeft en bloeb?
Jaie boog-fmert bamutu nahenb'lijben?
3Pie3ligtenban't benauuub geboeeten/

-

JBie oogen/roob en bih beſtreeten?
II,

-

4Dat moeſt bit een bemaltbobijeib3ijn?
#l)ijn Hºeilamb/ſaat 't mp toe te b?agen / .
ſPat mag bat boo? een 5ielen pijn/ .
JPie u ter aarben ijab geſlagen?
ve

2ïg't mag boogtoorem! bie aan't blaken
illuſijbenb'bert begon te maken.
I2.

&Dit ſloeg u niet

in het ſtoff
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JT)et uitgerehte Doet' en 49anden/
SZie hier mijn 3iele/ tot GBobg ſof/

Elm ſtoop-heer in 4Bobgtoorem branben/
fie in uun 1borſt / uur uuiſe ſmetten/

&Die Heſtig geeſt in blamme 3etten.
I 3.

. #Zie hier / hoe't heilig boa!'memb bloeb
NBoon uleeſch en bel/ in 't ljelſche blaften/

?{{hoohembe gelijk een gloeb/
ſheer-ſtroombe ban 3ijn ljeete ſtaften/

2lf-biggelembe op be aarbe /
NBoog bueen/bie ong3ijn boeen berftlaatbe.
I4.

GB Zurons Rooze, roob en buit/

Hºier bebt gn 'g beerenſperg getreben/
illuj roob gaf ong een ºlielp buit/
€fen buit/ bollebem boo? uum leben/

TºBaar uit beel 3oete ſDijnen bloepen/
3000, bit boog uunen ®lp groepen.

Tweede Deel.
15.

Btom 3ie mat geſug 3eggen bceb/

Mijn ziele is ter dood benepen,
Ik ben bedroefd, mijn ſpopſt/luatleeb

# 3icle aangegrepen?
elijk een HIBoºm / bie na berbieten/
%ijn leben buenſt in 't ſtof te gieten.
16.

3Bat beeb um roepen/ in utu ſmett/
Ja, Abba Vader kan het weezen,

#Beem be5en 25chterban mijn hert?

,

Pien 2ölocb-helä/ bie ik ſien en opeese/
«Beguunen miſle/ niet be mijne/ .
«Beſchietie/ ſchoon met angſt en pijne.
I 7.

-

-

-,

Zon moeſt gp met bien boop begbloebg

- . Tweede Deel.
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45eboopt 3ijn/ ſchoon 5p u benouuube /
UDien25loco-boop baatbc300 beel3oet#/ ,
@Lot trooſt boo? bie op u bertrouuube:
JDit uuag. De magt ber buiſterniſſe/
UDat â-ielen iiruig
uuu 45euriſſe.

-

#
I Ö.

Lyier 5aag gp met een opſlag aan/
âDat uuJe #iele ſtonb te lijbel1/

Hi\uam alleg boog uug GBogen ſtaan /
Om u tot 3Dcebom te beſtrijden/

&Den Hgemel/?larb en alle ſcharen
it'ercenben/ om uun te beſmasen.
I9.

3Pe uitgebaarbe 9ffer-ſBet/
H#et bloeb bet Stieren en ber ſtammen/
't fiiep alleg onl/ boo! uuJe ſmert/

Berloſt te 3ijn/ ban ?lrong blaninnen.

#

GBp 3aag ber
420?Deel maken/
Cën uuue ſtrooſten tot hun baken.
2O.

G5p hoogbe/ met een naar geluib / . .
Göobg petten om bolboeningſcij?ecuulen/
G5p hebt be 5omben ban uur 2.52uib
Zien Dagen / Die boor alle 45eubuen

42p 1t/ alg op de 25ogge/ baalbe/
&Iut gp Den bollen 13loch betaalbc.
2 I.

Ban omber filmam be ſpelſche magt/ .
Dan boben een regtbeerbig 13aber/
ſtomtom u ſmeefben/ bag en nagt/

/

Spt 3onben ban ong al te gaber:
UPit beeb ongunje ſtemme fjoogen:
&Lot uuber mee / meer alg te b00?en.
22.

3Bat momber bat um Zielg G5emoeb
25enoubot/ beroert om aamtogt moeſbe? .
2ie bier ſchobåg &Looyen gloeb/

illu Logject baat €5obg banen",ozb
->

-

g
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ſlBoab ban De Ubel angſt aangegrepen/
2ſn 't heilig Bleeſch boot ong genepen.
23.

Balt in het ſtof bn geſitg meer/
3Die gren berligting hom ueruJeroen /
Jºlaijn 25;uibegonl/mijn 13onſtem ſheer/
Jil)oeft oRſe ſmerte in u ſterben?
't ſDag onſcm Oloch bie u benoutube ?
Ooh baar gp op utu (Bob bertrouuuDr.
24.

Etom alle bir na gefug borſt/
25euveen met tranen ſijn beſmaren/

4Dat zeg ik al / o Ileen mijn Boſt!
4 ºp 5ijt ten bemel opgebaren/ .

45p hebt bolbaan/ boo! boen enlijben/
Om ong na lijden te berblijben.
-

25.

G5elijk een 13;oumo / na bange bueen/ .
1Berheugt ig/ 3oo hebt gn ma merken
19erijeugt geweeſt / boo: 't al gemeen/

«Bobg engel quam unu ziele ſterften:
&Iertoijl be 3orgelooſe ſlapen/
um Schapell.
19ermerft gp ruſte

#
2O.

&ie hier mijn ſciele / maaht en klaar/
't G5etuigte ban al 'g 3Beerelg 3omben/
45obg heiligheib blijkt openbaar /

&ot trooſt boon bic 5ijn roem berhomben:
illuj name moeſt geheiligb Yueſen / .
%jn meerber klaarheib alg boo? beſem.
27.

«belooft 5p mijn 25ſoeb-bruibegom/
iſlain Logheer / bieboo, 5oo breiſagen/
#N2ijn geeſt herbaarb / om hem alom

(Le roemen/ na ben eiſch ber bagen:

#Leer mp u ſna-hruig 3ebig bolgen/
&ot al mijnrampen zijn oerſwolgen. ,
&Bot
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28.

Doe al be gobbelooſe 3ien
I)tun ſmerten/ om bemouuut/ berlegen/

**

&cloobig / na um #oon te blicn.
JT)ijn Žiele / tot ulu heil genegen/
žugt om uun liefde te genieten /
&Die llinliner Zicle 5al berögieten.
29.

25ehaagt het u/ mijn #iele mee
JPool lijbcm/ in het ſtof te bluftſten/

#n 't Haroſche Hºof Gethzennane?
#ſt 5al boog uulen uille buhlten/
Dergun mp Hragt/ met ume ſtrooſten/
illuj &#ng'Iem Holmen ong bertrooſten.

-

3O.

25cuogtigt mijn berbo:b gemoeb/
Om mijne éicle te berberſen/
illu âDijn en ©ſien 3ijn goen:
&Pm brooge Zielen borſt te leſſen

&Pe 4Plp-perg / ban u getreben /
«Beeft 25alſem/ boog um ſubakſte leben.

Ten vierden, Chriſtus Verrraden

door Judas, Matth. 26: 14-16.
Op de zelve Wijze,

-

I.

tºe met 3ijn oog in 't herteban

Ddºen ſchijn-byimb tot be g?onb kon boeien /
ſlBat 5ou ijp baat een bloeit geſpam
12an 5aterg op be g?onb 3ien buoelen?

-

2Ïlg #troftebilg/ met fmabel tongen/
Tèol galt ten ?lfgromb uitgeſprongen,

nooit best te zitten was "a-
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Soo beet geo-outen huimlet geuen/
Soo bol femijn/ foo filoob en quaab 1

?Ilg in een 19einſaarbg herte leben,
&Daar 3oo beel bruiſend ſlangen hrielen /
«Daar poogt men 3ielen te bernielen.
5•

Soo ſtomt het met bat globembom/
ſthet gubag/bien bebekten Baber/
TBie met be beugt bermiſt alom

&#efujoegt heeft / alg een leer berraber/

#

5ijn ijriloog berte
âDat bloeg
een neſt bol & Buiuclg tot unu ſmerte?
4.

€5p ſag boo! um alſïenbe Oog
3IPat

# in 3ijn boetem uJoelbe/

UDe Muijl bp alg ten 5ater bloog:
jna bie/ boo! hem hun mutahe hoclbr /
3Pe buijl be JPubel/ en fijn ſcijaten/

#n 23ubag bert gebaren baren.
5.
39,ieſterg rot
# heeft u aan bat
Silverlingen,

ogt/ boog dertig
9 fnoobe! iton gp boo? uhu Çöob

45een eenen ſpenning meer bebingen/

âbag bit ben loon/ 5e nette maarbe?
39an bie gp tot um

net bethlaatst.

Derhoop men tot soo lagen vrijg?
JPle ong. 5oo bier heeft moeten koopen /
jl)ijn ſtoop-heer/ bit\uag een bemijd:
3Patljem bcſBaaft-luftijab beſtroopen/
oe kan be 3iele man u buualen/
m onberbienbe upgaak te halen.
•'

7.

H#oe hon bit gubag ban 3ijn hert?

3Pien hab hem beſt magt beſchoten?
't H#3oo mijn geſugmoeſt/mafmert/
3?eet-bukken/ boot 23ehouàg tooien;
-

--

- - --

2

-

-
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Tºp moeſt boo: dertig Silverlingen
(Le hoop 3ijn/

-

we in heutelingen.

3Die mag 5oo gierig en 300 milb
?IIg Hubag bie/ alg't hoofbberboo5e/
#ºoo gocbe hoop 5ijn I)eer berſpilb?

, Eon beeb bn alg een 45obbeloo5e/
ilit nijb/en geïb-5ugt / beite 5amen/
Om 5ijmen Jºlaceſter te beſchamen.
9.

#oo toog ijn/ moebembe berſteemb/

?lig 't hoofd dan be5e goobſche fmoobe/
JH)et een gemengelb rot beteenb /
eëen rot uan Hoeibenen en goben /

45emapenb om / boo: 3ijne bamben/
2-ijn H#eet te ſlaan in Hoobſche banben.
IO.

H)ier booſg bn/ met beeſbgog gelueer/
SPen meereloo5em II)eilanb tegen /
«Pien ſpreebe uogſt bie/ tot 45obg eer/

«ën Joob en Hºeiben mag genegen:

3Pie menig buijenb Demel-ſcharen
&Lot 3ijnen Dienſt hon boen bergaren.
II,

-

#hijn honing ſloeg hen boot 3ijn magt/
2 ºp bielen boo? 3ijn boeten neber/
G5eſtehen/ boo? berborgen ſtaagt/
ºp u:oeg beeg balbe boobe ueber:
Wien zoekt gy,ik ben 't grijp,mijn handen?
3laat be5e ſchapen buiten banben.
I2.

Tv

2oo upierb gn banbitſnoob'geſpuig
5?a %[ubag Hug/ tet buee gegrepen
&Pm u met ſtoliften , ma geb?uig

-

&T en ſpotna'tſtaabijuig boort teſtoepen:

#ier buierbben lperber 45obg geſlagen/
19erſtroib/ bie na3ijn banben3agen.
f

in

'

scoe
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I3.

&D ſyob! leer mijne 5iele 3ien
“De booſheib ban bie u berlaten /
3Dot mn na ulue uuomben blien:

23e maar ongboot ble 2 ion baten/
3Deer gubag uituut Lempel-bogen/
Jºl het al bie oit ljunk)eer bebgogen.
I4.

23e maar mp boo, beryaberg werk/
3Boo! gclb5ugt/ uunaak en helfcbe b?iften/

Doo! bur5e-bagerg ban uuu ſterhºf ,
3Boo! ketterg/ bie uur Muaarheib ſchiften
GIen ſpijt ban bie uur #oon uerºaben/
#lun Göteſt moet on5e geeſt ber5aben.
I W.

#t Ophirs goud,
3Pat in het buur / ſchoon beet in 't blahen/
&tanbuaſtig proef en me5cm houb:
3Pat ong. 5oo rijk in u Han maken/
1Berrijk mp met

4Dat kan een ijanb bol ſchijnen baten?
'Plan bie boo? goub Ijun 3ielelaten.
16.

-5alt ig een hamb bol niet /
3Dce alle gierigaarbg op aarben!
& Be

3Pie 3ijn

gemoet, nog 45ob ont5iet/

o:# t goub 3ijn 45obberklaarben:
Pebrurg bolgelb / 'tgemocbbol ſmettel
Zijn ſtroppen boog het gelb-rijft herte.
I

7.

@Ireft mijn gemoeb pan'taarbſeſchoon/
G5p3ijt mijn ſchat/ mijn goub/mijn ſeben/
«Beef mp um beeſt/ en uur en zoon/
UPan ig mp goub genoeg gegeben ;

geen rijhbom bie gpſ na mijn ſterben/
23in u mijn G5ob/

# boen beëtben.
I

e

«ten Joabs kus, en lift en haat
Zijn bingen bie uw geeſt migjagen/
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Bºtug mnijne 3iele met uur 5aab:

#oo 5al 't mijn 3iele mcbe magen/
&Ze huſſen/ boom geloof en liefbe/
JPie boo?3ijn goub mijn hert boog- g:iefbe.

Tweede Hoofd-deel.
Van Chriſtus Lyden, onder

verſcheide Regters.
Eerſt, zyn Lyden in het geeſtelyke
Hof voor Cajaphas, Matth. 28 #
Op de Wijze van den 22 Pſalm.
I.

Z# hierum

eo:ft / in 't mibben be5erſchaar/

*aaie enen meeb al juichend openbaar/
Jlaet faithelg boo? bie boeben uberb geleid /
2llig een 39ernaber:

3Pie geſitg / alg een afgeboemben 19aber/

# fiieten/ # be # #/
aathpgetrooſt
/ ter üBierſchaati
ijpg (Ier boob
bereib.

cheenen

2.

G#er b'hemel 3on 3ijn hoofb ter him op ſtalt/
eEn 't HPorgen-roob boo? alle meeb'Ien b?aſt/

3TBag 't #9;ieſterborn / alg3oonen dan ben nagt/
(Le 5aam gekomen:

©m heet man buift/ tot ſmerte aſſet boomen/
gehooâg Žoom t' ontfangen uit be hamben
#Ban 23ubag/ ag! gekneld in 39,ieſter# banbem/
25eſpot/ beragt.
3.

* De 12ierſchaar mierb geſpannen in be 3aaſ/
it 2

3Pa3E
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wºaat 't Palert toont / ber5ut op Cemue pgaal"
3Dcrgaarbr / om 4:5obg 39,ieſter te betſlaan /
Cºntfilreb ban reben:

Daar Cajaphas Aärons plaats bekleeben/
Om ſuJart ban nijb / en tegen reën en ubetten/
3Dctubaand en trotg / De boet op bein te 3etten /
?tig Dagons raaii.
-

4.

|

3Dit una6 bien Man, bie?{rong Zhroon betrab/
SEBie als ſprofeet 5eer lueſ geoorbeelb bab /
UDat mutter een boon beelt/ boo! 3ijn boob /
#ou ruſte baren:

-

O ja ! 3ijn boob mag 't leben boo: 3ijn ſcharen/
ºlyn moeſt boo: ong 4 ſchouág tooten koelen/
«Om ong een ſtrooin ban 3cgen toe te ſpoelen/
JYa alle nood.
ſ.

zºaie tot ong uit een 5uiu're liefbe htmam/
«Din Juba boot 45oog heilig Offer ſlam/
t'Qntbinben ban ben bloeit hem toe-geubijd
#Stomb hier gebonben:

zoen goobſcijen raab uit humaab-ſtifttoegt 3onben!
alBec mee ljet SociJaap / baat-Stieren / 3Doſſen/
25ecren

heerhit tot maah/Gºobs ſterk/ of Lambregeeren/
JPooy baat

-

# nijb.

13ierftomb mijn borſt / boot bese aarbſche goön/
RUDaar pber bem/ met groum'Ien/ ongemoon/
#5eïYuaarbe: bier luag lituben op de been/

Jt)et 3Tacobg #oonen/
om Toſeph met hun bloehem te behroonen/
'Allan 't 323ieſterbom / alg moebe / toege5omben/

23eſpot/ beg?uiſt / geſtoten en gebonben/
JPoo? 't algemeen.
7.

3Dat luncebheib mag 't bat 3uiber aange5igt
. Ke ſlaan? luaat op ſbobg eeuwig 3alig
al

lag

|

k"
g

- - - - Tweede Deel.
I49:
Zal ſtraalen ag! moeſt een verſteenbe fillegt
Hil)ijn ſl)eeſter ſchcuben ?
-

zDie alg gºoög jaub be poulen om kan memben/
3Die ſjob ooo! omg bab met bent bloeit geſlagen/

âBogb bie geſmaaüſ onn #32iefietg te bejagen?
#in 't open #t.

-

:

-

«Beſſagen ſponſt moeſt mn / na 5oo becifmert/ .
45eſlagen 3ijn? om ban ong fiaanbe hert

wee ſlagen 45oog / te Heeren boog uuu nlagt/
gà luce mijn ijertc!

:

-

zie hier 45obg #oon geſlagen om tien finette:

1}ier tjab mijn Beer 25atmlijartigheib uerlorenlº
Jï2ſjn Joſeph ig/ boo2 Rubens mijù en teocett /
KLet Dooù geb?agt.

: -: *

*

A - Tweede Deel.
9.
|

€5etuige G5oûg / gii hebt boo: ong getuigb / .
45n 3ijt 't alleen in uien olig hecte juigb/ .
3l3at ujaren hier getuigen opgeſtaan?

«Au Rubens breumel:
2Elg of gp ijab gemaand ben gouben &Lemuel
&Picn
JZij2oon/ boog eigen band te ſieg

:"
- ten

49In die bueer in Drie dagen op te tegten /
&P00? eigen \uaan.
-

ſ

ſ

IO.

G5n maart nogtang geen laſteraar / 6 neen!
: 1 luu &Lemuel / bie ben &Iempel ber ſubeen
23eſchaamlüci
gn uucûet opgevegt/ r-e3Pa be5ehebt
benben:

# honing in ulu aarbſchen&Iempel ſchenben/
#ha uule bood hebt gpſ na uur behagen/
illuj JLichaaam meet boen leben na olie bagen/

% --

7 %lg '# #eeren ânegt,

-

7

#3

-

- -

**

& - zºien
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II

##

SUDien
nlogt b;agen
Zijt gyCajaphas
alg uw
dicn
hunvolk
@Lolft
# /voor
# f

'lt 25eſuter u/ 3eg of gp be Chriſtug 3ijt /
UDie ſtonb te honnen:

iſ?ijn I)eilanbſp;ah/alg 't hoofb ban alle broomen/
Gy zult van nu zien zitten op de Wolken
Des Menſchen Zoon, als 't hoofd van alle volken,

#n 't €5obg ijabijt.
I2.

&Dicm beinſaarb recg/ en riep/uit nijb geſtoorbſ
Nu hebt gy zijn Gods laſter mond gehoord,

UPien magt 1Borſt rect/ van boven tot beneenſ
#Zijn rolt in flarbem/

dom 't prieſterbom in 't oorbeel te berijarben:
Jl)ijn il)eeſter heeft hun balg en belg betijgen
25eſt bueberlegb met 3cbelijit te 3buijgen /
a buoogb en rten.
I3.

#oo 3ijt gn ban bit boo3e ſprieſter rot
32etoonbeelb/ alg een laſteraar ban Gbob:
$zie hier mijn 3iel/ uum Silo, boot ben raab/
(&Ier boob beruJe3en/

3Die boobe uJeltt / en 3iele heeft gene5en/
rebeloog / ban be5e boobe goben

#

cboob / ſchoon bat bp ben ten leben nobent
Jl?et 't heilig 3aab.

-

ſtom 3ic en

# ljoeI4.bec3e boo5e fcljaar

25eſpotten / bie hen tot een fºtoning Yuaar/
&Ben eenen ſchreeuwd, kom zeg ons, wienu ſlaat
&luit u mijn oogen:

o: cm amber ſpot en ſpuigd. met hels vermogen,
Zijn ſpeekzel op bat 5uiberaange;igt/

âDien hon bat 3ien? bie 3on/ bat 'gluerelbglicht
-

-

%jn be3en ſtaat?
,

- ººk

-

,

. . . IJ.

25eſpot men 5og? G5oog beeſb/ 45oog heerlijk
: brie/

&

& Pic

:

Tweede Deel.
3Die hem ter boob tot on5cc 5oen bereib.

15 K

Hºp 5al boo? bloeb al 't fueeft 3el van mijn hert
& cer ſchoone unaſſcijen:

dºn'tgobenbom geſchaamd ontharrenaſſen/
12p 5al ijen boog hun eigen ſpeek5cl finetten /
etin ſtad en buig in hecte blaume 5etten/

met

j?a been en

IO,

TBat 332ieſterbom bat 5oo balbabig ſtottt
&Pc âDet berlaat / ig alg bertreben 5out/

&choong' in het ſmart met breebe 5oomen gaan/
't &ijn mitte graben/
eëen ſchijn boo? 3ijn/ ber3ot op ſtaat en gaben:
&P 39,ieſter Bobg! geef ong um Offer ſinnen/
#lm liefbe om ubu liefbe te beminnen/
iſhet uuJe raan.

:
Ten tweeden, de Verloocheninge van
Petrus, Matth. 26: 69-75.
Op de Wijſe van den 5o Pſalm,
I.

Menzo:#rt/ mag 't umgeeſt geen ſmaat ges
noeg

-

gaat ſtuheng 5aab u in het aanſchijn ſloeg?

âDag 't niet genoeg bat #ubag u bergieb?
Jhoeft Petrug ookulu me5en tot ueroriet?
«En bluhhen boog een ſmare bloeber ſmerte/
25p menſcijen/ bie ſtaag boeltje op ubu ſjerte.
2.

d? gooten leeſb! moeſt gp um iſ Aeeſter ook
dPnthemmen? boo! bit onrein 3ſoobſche ſpooit
oe kon ubu monú beſmaren/ hoop en maat?

ieng 3iele u beminde ? openbaar
QUIg ijp in noob / boog bit3e mijn gebetten/
-

- --

- -- - - - -

Tº
-

it 4

-

(&(en

152 Gezangen vande gangen Gods. &Len omregt boog pun regtbalui luierb geſmeeten.
3.

Ibp bolgbe wel 3ijn hert-brienb op het ſpoor / .
& Lot in be3aal / uJaar ijp 5ijn ſt)eefterg gloog
3Ber5aaltte / op. De blage ban een HBaagb /

RPien grooten man uiero uncejembe ber5aagb /
geen bert-ſchrik ſloeg 3ijn groote 5iele neber
&Paat ijp te boog geſtaan ljaù alg G500g Cebet.
4.

ſtg! kenbe gp bien (Balileër niet /

.

Hboe hon ijp ijem/ ble allrg uJeet en 3ietſ

gºntſtemmen? of mag 3 e5tig nu met meer
zijn herten luſt/ 3ijn roem / 3ijn gocben ſpeet?

-

boe han in noob be fulahfie tongt uiten/ -

&bat 't hert biet na van routu en upte boeb ſluiten.
5.

Zie hier mijn 3iel/ hoe mannen bolban geeſt * 33etballenſ baat men menſcijen agt/ of beeſt/

#ie in bobº aneetlum ſualthcaragten aant
l)iet 3ien uup op mat beenen bat \up ſtaan:

ſpiet mag een Man in 3 fraël geballen

m: en ong alſen.3Pie eertijbg / alg een # herout/

KIot ſmerte ban 3ijn

't Bemapenb rot ber Hoben hab beg?oub/ g 'Spie boo: 3ijn & meerb 3ig bab te meer geſtelb:

3Lag boog een ſlaaagb ter aarben meer gebelof
d@Yuce! 0 boee! 5oo gaat het hier beneben/
?Elg on3e geeſt ten ſaunaben Wuerb beſtreben.
7.

-

zoo mierb totfmaab/tot ſmert van 't algemeen,
q#en Simzon 45obg be loſtlten afgeſneen/

62f mag een ſlBaagb en bit gemengelbrot

32eel meer! o neen! 't behaagben 3ijnen 45ob/
3Pien ſterften boog bie ſujahſie te beſchamen/
&Iet-leet en proef bgo? mannen groot ban namen
#

- - - -- - - - 1

-1

*

- --

-- --

Tweede

Tweede Deel.
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Tweede Deel.
8.

ga/ petrug bie onthembe / boo! berg ſtoet!
&tot bin-moerf toe / 3ijn 19eer en 3ijn gemoeb/

Qlg! ijn uerblocht/ op een hoog gaande mijg/
L)em ſcluen / tegen Hlaar en 5elfg beluijg:
zoo baagt be momb be 5iele in elenbe/
Debuijſ 3ijn ljert bien G5aliſeer onthenbe.
O

,

JThijn geeſt beroert/ alſïenbt 3egen ſhotg/
ſpoe hon bat 3ijn bat een ?poſtel & Bobg

-

Zoo laagberbiel? bogmaaulijfig mag 'tgebaan

«ºp 3ag um Htmegt met ſcherpe Oogen aan:
19et ſpaan gekraan bragt 3ijnen geeſt te bggen

#ijn begaaëljeib/ en beel ſtralen ban uuo Lopen.
IO

ſpoe bitter biel bat bitter meenen hem ?

-

2öcnouuub / bebeefb/ met eene naare &tem/
Opſicnbc / met een afgepijnb gemoeb/

.

Zijn 5iele mag gebruikt boog uJare boet/

tºp 5ag ſjobg 3Licht benebelb/hn genoelhe
3ijne 3iele boelbe.
aPat 'g ſpreren u:aak op
I

:
-

£oo lag bp ban 45obd blammen aangeraakt/

gaat geeſt'lijft buurbab3ijnen geeſt boo; blaaät/
Bier bagt bn aan be liefbc ban 3ijn Ipeer:
«Banhulam hem boon/ hoe bp in kragt met ter
&#eſtaan hab nu bermeet hem 3ijn gemeten/
&Dat bp 5ijn H#eer boog uJoopben ijab gebeeten.
I 2.

&Pan bagt ijp aan bat rijk boot-5eggenb'3Boomb/
<Bobg3ienbe (Bog/ bie boot be mieren boogb/

gPoo!-ſtraalbe op het ſtraapen ban ben gaan
#ijn Göeeſt/ bp toog/ met5ijn gemoeb belaan/
52a buiten/ om 3ijn 3icle lugt te geben/
5ielen
KPep ? bem 456ög boet 5

#"

-

w-

.

2

"ºp
-

G!!
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gangen Gods.
IS.
&Ban bagt hp aan be ſaſter ban al 't Boſht/
«En boe5ijn bal ſpobg 5)aam/alg met een molft /
25cbchte / boo! bit uitgeur?ogte hºmaab:

&Lot ſteunſel ban bien booſen ſoobſen ſtaab.
Ixuer humann hem boog bat bgn-maal monb ber
/

Doe kon bit min alg 5ijnen geeſt bertreren?
14.

?IIg 3ijnen geeft bit afleg ober 5ag /
«En 't L2aan gehtaan hem uichte icber bag/

Hboe kon ijn min alg 31ugten/ og/ og/ og!

Jhijn booſ 3ie op uun ſmaähen ſpetru# bog:
ijn gefug heeft ooo, 3ijncu ſtmegt gebeben/
erſtel mijn geeſt tot b?eugbe uuber leben.

Derde Deel.
15.

#om 5oonen ºobg/ bier is een schiſberp

dºen Abpiegelſ kom beſpiegelt u met mp/
#
3ien mp mat een D2ome laat en boeb:
lg 'g #eeren geeſt bt 5icle niet en boeb
3Die hort te boot be ſpelben uit kon bagen
3tag ban een il?aagb # ?ſarben neer geſlagen.
I

geſlagen ja/ maar om bueer op te ſtaan /
eBobg.fcijerp geſigt/ het ſtraapen ban ben gaan /
- ſpeeft 13etrug geeft / bie bitter hab geeneemb/

Patºt 23og-galm 5elfg5ijn luceljab nageſteenb/
herſtelt na ijp / boot afgepijnb uerbieten/
45eſugtijab / om 05obg lichten te genieten. -

17.

-

JIRijn 3ieſe hom/ 3ijt gn be 3ombe moe /
«5aat Hefug na/ gp hebt bet reben toe /
3 bolg #Petrug ſpoo?/ na buiten op het Belb /

e#as
g'

nog meer alg Dap-

O

aÜent

155.
Tweede Deel.
YBerloochenib / boo! uun #sen en ubo baben.
I 5.

-

H2ot menig uuerf hebt gp in b”% arbſcije 5aal
en boog hoogmoeb/ pyagt en
GDos!

#"

112àà

ſºerloochenb/'t al 3ienb' ©oge ban um ſbob?
âbat ijcbt gp alf tot 3ijner ſinaab en ſpot/
65elaten/ of gebaan/ of ban be 25ooſe
Sien toen / tot u?eugb ban?Larbſche ſpobbelooſe?
/ # bie #3egen Eerſ
# ##19.
-

aattuuJen 65eeſt / bp Dage en bp 11agt

&taag hraapen/ boog een mehſtenbe geluib/
ſlot omfc geeſt boo! uuben Beeſt ontſluit/
Soo 5al mijn 3iel / op meer geboge beenen /
32a buiten gaan / om 3onben te beboeemen.
2O.

2ſſujetemb' (ſbob / bie afleg 3iet en ſtemb / .

#ie op mp / ſchoon ik ban u mag geunenbf:
Geoogſtaal mp met een 4Poge ban uermijt
&Lot bat het boog mijn nieren heenen ſnijd
om mijnen geeft t herſtellen/ boom um monben/
25p u ig trooſt boog lang bemeenbe 3onbeu.
2 I.

'Pat bertl nog monbunoptontkenbtot ſmaab/
&cijoon D'Hºelſche magt na mijne 5iele ſtaat/

2tig mp be bºel alg @Larme 3ift/ o ſpeer!
25ibboon uïn Htmegt/ja/bib hoe langg hoe meer !

3Boo!-bibber boub mp in um magt ten goeben/
Bl?ijn geeſt ig ſujah / gp 1moet mijn 3iele ſjoebert.
2.
22.

3Pe gombe ig ban een 3eer belangen aatb/

gPat monſter heeft mijn 3iele bueen gebaarb/
&P 5alig! bie be 3ombe haat en byeeſt:

Pie altoog maaht/ boo?'t makenbanum geeſt/
3Pie boo? 't geloof be ſiècerelb oberminnen%

#??aalb boog ubu geeſt van buiten en ban
-

--

"#
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3.
3Del aan mijn # hebt gn met mont/ of 5isſ
2.

3Perloochent / bie umieng liefoe u beniel/ .
Doo! na uublpeer/5ijn (Beeſt kraantalg boogijeen;
U)p reb be geeft na 3ugten en gebeen/
2Zijt gn bebloeft met Petrug meer geballen/
'Sta met hem op / onl 'g Lheeren lof te b;allen.
2-4.

ontarnb um beer met ulue 3iele niet/

-

25eſuoijht uur nonb/ boo! ſmerten en derbiet/
#teer ueber/ en omhelg G5obg19?eeb' Berbomb /

25emeen booy hem be 50mben ban ulu momb':
#oo 3aſ ſyobg ſyeeſt 't begrabe buur ontbeklten /

G5obg li?aalle 5al u icbet morgen buehliem.
25.

25e maalt mijn 3iel / mijn Wuille / mijn berſtanb/
TLeib umen ſtmegt boo? 't upoefte aan uur tjanb/
23p ſomber alg be 25ooſe HDeerelb hraapt:
RPat Hraapen bat mn foo beeſ &Poozemg 3aapt /

#oo 5al uw geeſt boon mijne 5iele uiaanen/
JI)ijn ſjerte 5al bc 3onbe #m Hitaapen.

#k ben beelmin/alg boogmaalg Petrug waarol
Jaen ouben HI)eng heeft mijnen geeft betaarb/
\ @at Ibaan gehraap ball eere / luſt en goed
Zijn ſhaagben/ bie5oo ligt mijn bang gemoeb
TPoen ballen/ ag! beunaaſt be teere 3ielenſ

Om bat 5p u in uluen Zoon bebielen.

"

27.

•

Perſierft mijn geeſt/ boo? uuoen 45ccſt en moord/
ſlºot dat mijn 3iel uur ſtemme 5ict en hoorb/
ijn gefug heeft boon alle wee boſbaan:
Pit uncht mijn hert om na u toe te gaan/

#
ſmahbeen ſult gp mp in hem ucrgenen/
In Dat ijp ig om naar ban mijn leben.
2,5,

zie ºp uw hem/ uw zien is in woont
- Rog ſtaan mp in be poogte van de boob: &P
&H

-

Tweede Deel.

-

15y

SDen?Intifiriſt Hraapt alg een stoomſchen Baan/
13p 3oelttubu 1)olk boo: Jl)aagden te betraan/
32eclog onguan bien ſtoomſchen ſlºemſchen eterſ
€ 5elijſt gp Deeb / aan 3Paulug en aan 39eter.
29.

-

gººien?aanſchenſtoetplaagb/aan albieub!eeſt/
JBoo: 392ieſterg/ in be 5alen ban het beeſt/

gaf gp alleen ben een gen 19eilanb 3ijt:

JDaat 3ijnber ueel beſtucken/ na beel ſtrijb/
3Die met ben monb met 3Petrug 3ijn gebaſſen/
Zie ooh op ijen/ om uujen lof te b?allen.
O.

ſlaat ong te3aam/

a# 3Petrug/ meer herſtelb/

32a 't 49aan gekraan/ met beſen grooten ſpelbf
JBen laaften ſtorm ban 23abel ondergaan:
9m boot uur beeſt Gogs 25emben te berſlaan/
5-oo 5al it licht haaſt 3euenboubig bagen/
:
Cn 't 25eeſt bergaan/ boog ume laaſte plagen.

Ten derden , Judas Mond-Berouw,
Matth. 27: 3, 4.
Op de Wijze van den 41 Pſalm,
I.

D “Hc HPetrug 3ogt te beſſen / om 3ijn 3iel
& Bie ban 3ijn Peeſter biel/

te vangen/ wierb ter aarben neergetelb/

is geº:#anten,
t bn/
3ijn1Boift/
pelſcijen Do
&Lot ſmerte
oanboo?
65obg

,

af 23uDat

t

(Doen ballen! en uermonnen weg geboetb/

al mag zijn geeſt
beroert.
2.
'
{mee ſjºelben ban Bobg nieume & Zempel ſhoo!/
- - - - 25eſboehen beibe boot
apen
-

v. ----

:58 Gezangen vande gangen Gods.
SPen &aran ble berijlt en moet en ſtout/
&#obs helben hab begroutub:

eerſte boog / be tweede baan in tuseen/
&oo gaat het hier beneenſ

*De bet3e Huetſt / be unaah-luſt pijnt en boob
UPie hen ten leben noob.
3.

3tlg 3ubag 5ag bat hn boom prieſter monb
klit nijb / beroonbeelö ftomb/

Om 3ijnen ſpeer/boon hun gerigt geſtelb/
&Ze booben met geupelo:

ſpierb 3ijn gemoeb gepijnigb en gepraamb/
Berlegen en beſchaamnb/

&Den Abatan en Bobg ſtem en zijn gemoeb
&Pool ſtalten bleeſcij en blocb.
4.

*De ſpanhoop greep bien beer-beriaber aan/
boe hon ijp blijben ſtaan?

5a/ Subag toog/ na een bermoeb gebrom/
fºa 't heiloog prieſterbom!
REPaar ijp

#

? ſchijn ban herten-leet/

e Penn'gen neder ſmeet:

49m 3ijn gemoeb t ontheffen van bien ſmaab !
G9 buee! ljet mag te laat.
y.

zoo toog hp/ alg een rabelo3e / poort/
en bloeh / na baſt en hoort/

*UPen Abatan meep 3ijn toegenongen hert/
JPool unanhoop / Vuee en ſmert:

«Bobg maahe trof 5ijn half verſtikte 3ieſ
JDat bp booy-oner biel/ .
&Ze barſtenſ 5oo toog Hubag na 3ijn plaagf
2lig een regt buſbelg aag.
Tweede Deel.
6.

&lt hier ben loon/ voor die 3ijn meeſter ma: f
WB

-

t
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Tweede Deel.

«En met een hug verlaabt
vraie 3omber reen eenig amberg 3icle jaagb/

âDerb boot 3ig 3elfg geplaagb.
geit hier mijn 3ieſ/ hoe een verſteenb gemoeb
#ijn mee en belle b?oeb:

ga/ 3ie hoe een apoſtel / hoog ban naam/
#tan ballen en bergaan.
7.

Haijn €5obl in mien ik leef en abem-ſjaal
jl haalt bat ik nimmer bunaal /

Götef mp betoum / alg eene bie u b?eeſt
52a maarüeib boog um geeft:

3Laat gubag baab ong bienen tot een baah

#n aſberhambe 5aak/
23e maar mijn geeſt/ noo, maah-ſuſt t'aſſertijb/
-

3900p.

aan als

/ en boog nijb.

oEen ſchijn-olienbig ban 45ob en menſch gebaat
G5tbeinſbijeib boeb beel kºmaab;

319at baat een ſchijn? alg 't herte boog banaatb
19eel 5aterg kboecht en baatb/

€5ebeinſbijeib ig be 3iele boeinig boeerb/
GPm bat g” het hert berteerb /
Gºtenboubigheid en mooi ben 3onbet gaf
&Pat oberminb het al.
9.

boog
eeuunig afgekeurb
g eljoba heeft
2ºl bie
ſchijn-heilig
treurb/
Hºet grootſte mee in b'Heeſſe ig/ na regt/

.

G5ebeinſde toege5egb.

n

aPoeb goeb/ of hmaab / haat/ of heininb alto
319at u men geeft berftoog!
3dPieng hert en monb opregt het goebe boeb
leeeft 't albet hoogſte goeb.

)

IO.

-

G5oeb-boenbe ºf obſ geleib mp maatum moob /
€5elijk alg bat behoogb/
#5emerkt mijn geeſt/ tot maate liefd' maar:#
-

-

vande gangen Gods
16e Gezangen
Cot inung 5i:ig Leuvuld.
b'Opregte 5al op uujen 25erg alleen
i)erſterren 50mber lueen/

CD 5alig/ bie gelijk 5)ataneel leefb/
«ºu u bt eere geeft.
II.

€Dmbrft uln ſterft bat nieuwe ſubag rot/
JBat met 3ijn ſlateſlec ſpot,

&Dien gubag / bie te romen ſuperſt en raaft /
KPien

Bl?aalt 3ijnen geeft berbaaſt:
Lempelraan
?IIg #ſubaſſen bergaan/

"# moet met 5ijne

3Bertog

": ban bie 23abelg

Burze braagb

ot roem boog uuuc JI)aagb.

Ten vierden, Chriſtus in het Wereld
lijk Gerigte, voor Pilatus, Luc.
2.3 : I » 2.

3

Hier ſtaande wierd Jeſus beſchuldigd,
Eerſt, van Moeite en Oproer, Luc 23: 2. »
Ten tweede, van Valſche Leere, Luc. 23 : 5.

Op de Wijſe van den 16 Pſalm.
1.

-

Z ſBo boterb gp boot be hamb ban't bo5e rotſ
-*-*Jha bat gp Yuaarb geſlagen en gebomben / .
3Beragt/ geſjoonb t gefinaab / beguigb t beſpot

(TIen ſchoumſpel aan tºerobeg toege5omben/
GPm boo? 3ijn momb 3ijn bloeften uit te gieten
't Is loosheid door cens anders ſweerd te ſtieten.
2.

-

€5p liet u boo; 3)iſatug ſteſſen/ om
#ſn't openbaar/ uuo onſchuld te betoomen/
-

'

weet
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ſpier bleek ben nijo ber 332ieſteren alom/
23eſteerig/ om ben Silo G5obg te boonen:

&Pntaard/ berkeerb / beroofb ban regt en reben.
Gods Regt-bank is de trooſt-bank voor zijn leden.

hebt

G50cb-boembc 1Botſt /
gn het boſh beroerb?
69 neen! gn hebt bie boo5e heil gegeven/

, &#n menige/ boo! uujen 45eeſt/ gemoerb
1Ban 't aarb5e tot het eeuunig 5alig leben:
#oo meet ben mijn bergalbe 45al te ſpouluen.

Een goed gemoed heeft gronden van vertrouwen.
-

4.

-

r

9 groot prophect ! hebt gn het bolh berleib?
GBnn Dat # / boo! bat 5egen-tijlt Hubeenen/
gehobäg ſDet 5oo klaar hebt uitgeleib/.

@ſer liefb ban bie boo, uuen monö verſcheenen/
45u hebt / met kragt/ be 3oeliftembe ber5abigb.

De waarheid Gods heeft Jeſus regt verdadigd.
5.

3Baart gp bien Bo?ſt bie aarbſe ſtroomen 3ogt?
49m bat um momb boog beje ijab beleben

3Pat aan um hant, een scepter mag berûnogt/
G#en rijke / bat alſ b'aarb5e 5ou bertreben/
d2m alg een 25erg be 25ergen te bermalen.

Des Heeren Rijk moet boven alle pralen,
6

&#p hebt al-on bat bomme boſft geleerbſ
&Poo! uunen ®eeſt be 3ielen doen beroeren/ .
'Ell bie u alg ijun Hitoming tjeeft geëerb
ſhebt gp/ in utu (Iriumpije/ om bocn boeren:
KPoo2 umen 45eeft/ boo? uule 3egen H3cſben.
Elk onderdaan moet 's Konings eere melden,
-

7.

HProphete 45obg / ſoft luijne 3iele mee/
3Leer mijnen geeſt van ume 3egen monben/
2öeroet mijn hert/ boo? uuje ſPffer-bee:

32ergun mijn 3iel bergebinge ban 5onben/
&Pan 3al ik u alg mijnen#" €€ig Il,

God

162 Gezangen vande gangen Gods.
God kan alleen ons zync waarneen leeren.

Chriſtus ſtaande voor Pilatus, beleed.
1. Dat zyn Rijk van deſe Weereld niet was.
2. Dat hy evenwel een Koning was

3. Dat hy gekomen was om de waarheid te ge
tuigcn.

4. Dat die uit de waarheid waren, hem hoor
den, Johan. 18: 36, 37.

-

8.

ſpilatug bloeg of gm een ftoning maar."
dºen ſtoning van beeg 45oo bergete #oben f
&Pit heeft u ſlºomb beleben openbaar:
45n maart een Boºſt/een beer/een €5obber GBeben/

illup beerſchappp ſtreeft boben alle (Lbsoorum

.

Gcen Onderdaan mag zynen Koning hoonen,
9.

%jeljobah heeft u tot een boºſt geſtelb/
&#n u afleen

# koning uitgeropen/

âDee mee! al bie uto eeuwighroon-regthtoefb/

1um gecepter/ baat be 3ugtembe op hopen/

# eeuwig/ boot al bie utu 13etten minnen.
lk Onderdaan moet 's Konings gunſte winnen.
IO.

ſlim ſiijhe igban beſe Marbe niet/
GBp hebt een ſtijft onſigbaat boot be
p
# â€iele / bie gp alg een
gebieb/
eeft boog um geeft een geeſtelijk berinogen:
aim ſhelmelg ſtijft ig liefbe/ licht en bºete. - - Die Jeſus heeft, heeft zymen geeſt alreede.

-

-

II,

45p bebt op?larb beſBaarheen €5obg/in Hr

25eleben/ boon tuin glanſen heen

#i

#e ſtijahubu HPet moeſt boogulu ºooº geſtagt
2tig uitgebisab/ boo, Titus ſtaat vertwijnen. Tºt
--

RUP g |
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3Be uJaarijeib ig be 45orbel uumer Ienben.
Wee! die Gods Zoon, ofzyne waarheen ſchenden,
I 2.

'Alſ bic gp boog uur maarheib hebt ijerbaarb

H2oopt umme &tein/ bie ſchatten uune teben/
illuj ſpogen &alf/ bie hun geſigt bethlaarbh
3Boerb hunnen beeſt/ boo! uhu bekoorlijkheben:
2Zoo Humam gp om uw &chapen te uergaren.
Die na God hoort, zal zyn Gebod bewaren,
IR.

#zo heeft um momb/uoon't Hoobgen'ttºeſbenbom/

#

«ſbeſp?often/ met een baſt en rcin
/
iſm reben maakten ijlimme reden ſtoln:
JBit boaat boog
bie G5obg belijdeniſſe/

#

3Pie gp op ?larb Pilatus beút boen hoogen.
Die waarheen haat, vald onder 's Heeren Tooren,
I4.

3Leer-meeſter / maak mp ban bit ſpemclg Etijk
«ten (Puberbaan/ Hom tot mijn 3iele binnen/

un mijn geeſt een #teurſteen/ tot een blijk
32an 3Liefbe Göobg/ 3oo 3aſ ilt u bemimien:
«En u alleen boon mijnen 1302ſt erkennen.
Die God verlaat, zal ten verder ve rennen,

Ten vijfden , Chriſtus voor Herodes

-

en Pilatus, Luc. 23 : 7-22.
Pilatus ſcheen Chriſtus te willen
los laten.

Eerſt, door hem Herodes toe te zen
den, Luc. 23 : 7.
Op de Wijſe van den 69 Pſalm.
I.

;
t

Z# moeft gp na
*al ſumabel

gerobeg bie/ bermoeb/

magºs Ieben roofbe/

ie
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'Ote tegenre en die langer / 2 -uig doofde
JPitm 1Drimfaarb 3ogt zijn boebtel uit tuin bloeb:

Cyn mocſtban't een na taliber ſiegtijuig uoogt/
Doo: ADo:ſtem / en uoo: 1Det en Scij?ift geleeröe/
SGPaar mber crm / boo! uitte nijb berſtoorb/

.

1l ſmabe/ alg ontaarbe ſiegtg-uctſtceröe.
2.

Bier mittb gp in utu hooge ſt)ajeſteit
€5cimaab/o mucc! ban't Uijttenb'grouuu geflogen!
25eſchampt en in uud tangeſigt gcipcgen /
25cquigb / bcſpotſ en alle trooſt ontfcib :

aDat gobenbom uerblubclb op mu ſtaat/
Dolbarbc / in ljun laſteren en ſchelbcm.

tium 3uba bleef volharden in het humaab/
2IIg Eſaus, ja alg regte T nemans (2elbcn.
3.

ſpilatug en Lycrobeg magten 5aaln
gn bleef gebaat ball bcibe /
tbcrecenen

#

-

.

#Schoon gp ijum ſtaat beuJetmembe beſch!cibe /.
JPit Jldoopber paar bcmo?ſten uluem maan:

ſpier micro gp met een uitten fioſi omhlecb /
&#n ſpottembc HPilatus toe geſonben/
ſonſchulbig/ baar 5p euen ſtout en miceb
eerſlicten/ bie hen Iolite tot 5ijn Wuonben.
4

4.

SLoo buierb gn bucer 39flatug toegebragt/

Hlºet beſcu ſtoet be laſter ban be ſoben/
#oo moeſt gp boogt ban b'een na b'anb're ſnoben/
qDan ſicgt tot ſiegt/ bp Dage en bp nagt.
beerbigheib/
lgier bleeſt ulu 4,5lang en uur
/ .
3lus onſcljuſb en hun ſchulb en booſe

#

aPoo! beſc Hlaiſt ſcheen uur iſ eerlijſtijcib /
gſm û oogen van bit bit5lg op uúj 3agen.
5.

-

#oo heeft ben nijb / tot umer mee en ſmaabt
JPc taliben in uur beeſt en 1Bleeſch geſlagen/

*

4,5p hebt bien hoon gewillig miſſen bgagen/
âDan 33ogſten en dan beſen 3 oobſchen fiaab.
-

Haoe
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ſhoe menig merf heeft u dºitatug 1nomb
1Berbabigb/ voo! ben laſter-block ber 3 obcn? :
3Pienñegter/boog uieng?Larbfeijen ſtoel gpſtonb/
25et\uiſte 5clfg uu0 regt
ſttoben.

Eerste

UPen &cepter mag gcuJelten ban 45oög &tab ,
TBen Scilo 45obg te #ion in geſtomen/
-

illu guba heeft bien bag niet ujaar genomen/
&Pien bag ban finert/ die gp in toon en trad: ,
JBe 25otºuerg ban bit Starbfcije 1)ciligboun

1èerſtieren ſtout ben {}oekſteen/ uol genaūen/ - ,
UDie 3ijne herh/ na drong nagt gebºolu/
jl?oeſt beſten/ om 3ijn 5oonen te berfaben. ,,

Ten tweeden, door hem te willen o

vergeven aan de Joden, Joh. 18:31.
Ten derden, door hem met Barnabas
te paren, Luc. 23 : 11.
-

-- *

-

:

7.

- - -

- -

3Pilatug 3elfg/ berlegen en belaan,
"
12erhoopte u en Sjoben te behagen/ . .
dBm na hun ſleet uerbieube ſtraf te b;agen/ .

-

Of 5omber ſchulb u ban hun riſch t'ontſlaan:
't 45emoeb beroerd/ buanneer bpp tegen teen

«En pligt en mºet / b'onſchuldige beſumaren/
3Dee al bie ftout b'onnoeſele bertreen!
JBen ſtoning 5al 3ijn

”

*

tº: haaſt openbaren.

”

ſpier mierb gp met een Barnabas gepaarb/

-

gëen ſt)oorber/ een bie Hubaab en oprott ſtigte/
Om 't gobenbom/ boo, beſe tegen buigte/

&ſe ſoliſten/ tot een menſchelijſten aarb:

-

,,

3Deen/ neen/ mijn 130?ſt/gp moeg te beelte ligt
95n Barnabas, na 't
bcſet Hoben/

"#

w-er
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ºp poogbem nietg alg / tegen ſtoet en pligtij
RBen ſtoning ban Göobg 3 fraël te booben.
9.

2oo mierbeen 25oef/een ſhoogber/een nauitijn
25egeerb / boon een bie Jlèoopberg kan herbaren /
3ſg 3 obembont! Yniem kan utu ubee berklaren?

H3ier blech uun haat/ uur bitter Belſch femijn:
«A &#fattë 5aab! gn mag ban 't felbe rot/

Göp hebt al 5aam boon booſe ſt)uiterpen
&Bernuit/ meruoclb / om beſe u ten ſpot/

9tig ſhoogberg / boo! uur ſtegters te beſtrpen.
IO.

«Bp hebt beſtreen bie u het leben boobſ
#ijn bamben / bie 300 5agt be 5ielen leiben/

e:

verſcheurt!

Ben #obcn en ben geſten

erſtietenſ bie hun tot 3ijn boſbrib noob.
-

E#7
hebt gp geboob / gelijk be 450
2opbeten/
# uſtnijertnatnaambeib bab bedtaſaarb
SUDat ijp ten & bloon van Huba ulag geſeten.
II.

Ibp mag alleen bien Boël/ en bien Borſt/

45ehomen na be groote ſhobg geſeggen/
J)oit 3al um ret bie maarheit useberleggen: ..
&cboon gp uïn 3iel aan 't beilig bloeb bemoeft.
3. Zijn

#

25loeb baatb ugugten boog bc

3

dºen brugt/ berciert met roobe ſtooſe blaben:
23egetiger alg Jatin &#ben biet/

de zalig! bie 3ig baat me mag berfaben.
I-2

-

zon gaat het nog/ met Die gebouahuleeſt/
#p

# ## alfe #

-

aDian agt/ # roemb / bie 'g {geeren betigben
3ingen?

3 aan intrib/ men agt/ bie tegen 3omber geeft/
dee Barnabans/ be bgofe / fout op maan/
3Beghieft men oos;tte gefug eere meſten:
-

49 ſt?eerelbe
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© 3Peerelbling! buien kan uuo boen oerſtaan?

geijobaij 5al lt na uku tegt bcrgelben.

"-

Ten vierden, met Jeſus, den Jo
den ten gevalle te laten Geeſſelen,
Johan. 19: 13.
13.

. .

Etom ſpinnaar# man ben onbeminben Gºobf
#ir bier um âBorſt/breng u me tranen niebe/
2-ie u men laeer/ bieboot 3ijn ſaffer-bebe
illus 3aligb f ſchoon b'on3aal'ge hen beſpot:

«Pntſluit um hert/ 3ie uimen ſtoning aan/

-

25ebaagb het u 5ijn ſmerten na te meenend
Hipier ziet gp hem hoor umme mogen ſtaan /
.
%'n 't mibben ban al hieſijn naam berkleeneii.
L4..

-

#Pilatug beeb hem geef'ſen / tot 3ijn ſmaab /
Qiu hunne wyaah in 't heilig bloeb te hoelen/
Zie hier mijn 3icl/ bie uiteebe @Lempel-opelen/
HAerfteenis en opgekropt man Hoelſcijen baat:
H30e 23efug meer begroutub mierig en beragt / ,

o:#

1Ulteit

##

V

loekt geſlagt
H#un toogen moeſt op onſen gefug blaken.
Rar mag geen trooſt / !

15.

Zp wielen ſtuurt boog 3ijne moeten neer /
2ſſ roepenbe/ zeg wien u heeft geſlagen,

gehouág #oon moeſt beſen boom nerblagen?
#Aaat

# 3ijn magt ?

of mag mijn ºogſt en

ſ2ct

ſep 2tartsituamaijmaijeen men@ſbzoon gebaatbºſ
Cunil uno, een mijl/5ijn dijbfaamheintetoonen/
#ijn grootemagt/lbie totáu bleelſe ſtraalb/
#Zal/op 3ijn tijb/bat

": tot beloonen.

"

IO,
-

ſmaab onthleen?
meOeſt hit 45ehoeft
ef u tot
3L 4ubo fm
iſko
-
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illup ftleeb / nogtang / muct alle maaltte behhen/

iſum naahl)eib Ham ong tot een itleeb betſtreliften/
iſ)a ?Ibamg itleeb ban u buag afgeſneen.

itom 13:omt t met al bit be 5onbe henb/

#Zie urmen beet/ en bit 3ijn liefde tergen:
C3 boet/d ſinert/ 5ijn ſtriemen/ 5ijn elemb'/

&Dat ſlaan/bieſcijimp/ neen laat ift nip berbergen?
17.

1Berbergen? meen/ 5ie umen Deilamb aan/
#ie hoe beruuotbi bie Bob bergeten 25enben
1luu Etoming boon hun bihite & Loumen ſchenben/

2[g 3ie op ben! al uule 5onben ſtaan:
3Dat 3iele Han Dit broebig Lreurſpel ſien ?

G5obg 3uiber Lam gemarteld en geb?ohen/
1eam 23oeben/ bie ban 5ijne mouben blien/

Om humme uugaalt nog

#uit aan te ſtoken.

I

3Perbeeld ilt mp / bit boog berſteenb geſlagt/

spit Ireur-tommeel / ban boel ik 3ielg bemoumeu/
GTH 3ie / ik boo? / bie & meepen en bie&Louiuem/
(Ier bonafie aan 3ijn Lemben toe gebgagt.

3Derbeelb iſt mp/ bie 25oepen/ 5oo ueruloeb/
en mijnen 13cer in eenen kring beſloten/
3Paar pber / alg betooberb op 3ijn bloeb/

gem ſloegen/op 't beoel ber?{arbſche grooten.
19.

3Dan merb mijn 3iel

# en belloumb |

&P mee! o mee! maar berg ilt mijne oogen?
jihijn geeſt beſuijht / ik uberb in 't ſtof gebogen:
zie hier mijn ſtoem / geſlagen en begroumb/
&Poo?-

# hem aan / met eene & Boogne
TOOIl

23ebloeb/ en met een & chimp-rok overhangen /
G5efcepterb/ alg een hºtoning 5onber&Lij?oon / .

25eſpogen/ en met ingebalie wangen.
-

»

-- - -

-

Tweede
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-

#ie uur en 13eer / geſlagen en gemonb/

25eſpogen/ boo! ben beſt ban beſe 25enben/ . 1Deruggebc / moeſt gp uluen ſtoning ſchenben?

3Pie 45ob tot trooſt ban ume 5iele 3ont:
25eſchoum hem met 5ijn Poge bol berbriet/

*,

#n 't 25loeb geperfbſ be 3enummen gekrompen/
[2et
-

"# 't Bleeſch/3ijn 25ſoeb bathtookt en
3le

#ſn ?{b'ren/ bie be ſlaanbe peſen ſtompen.
2 I.

#ijn bair ſtaat ſtijf/ boo, 't afgeronne 23loebf
#ijn ſDaligen biſt/ 3ijn ſtugge / boo? be & ouepen/
&Poo:fmeen/5ijnſboofben 3Lembenblaaum genepen/

's, Deragt/ beſpot/ boo, beſen ſtoomſchen ſtoet;,
Zoo Ypierb gp / in uïn 2Impten allegaar/ 4:5eſinaabj onteert ban ume Impt-genoten/
3Die G5oben 3elfg berſtieten/ openbaar/
121un lºtoning/ alg het ſpoofb ban alle grooten.
22.

g) zoone Boog! maarb bit in onſe ſtre
2ijt gp alleen geſlagen boog omg aſſen?

*

3g onſen bloeit alleen op um gebaſſen?
#oo 3ijn mp ook geſlagen in u mee.

-

âDag bit Inn loon? boo? bat gp hab berklaarb
SDat gn ban 4.5ob op ?larben maart geſonben/
&I en Iepen/ boo? bie ume boob aanbaarb/
(Let 30en ban al je onbetſoenbg 5onben.
-

-

- -

23.

'-

âDag bit ulu Loon boon al um momberheen?

'

ſBoog 5ielien en boog ſtranken te geneſen ?

3boo, al maar in gú liefbe hebt bemeſen?
&ot trooſt en nut boo, pber in 't gemeen.
#ie bier/ hoe ſ5ob be 3omben tegen ſtaat/

.

Vluu 34ogheer bab be ſchuld op hem genomen: - - -

3L 5

jl?ijnt

Tyo Gezangen van de gangen Gods.
Jkdijn gefug moeſt/naar Göobg bepaalbemraab/
3Boſboen/ alg 't H2oofb dan alle mate 19gonnen.
24

ſºoo moeſt gp ong boot ume ſtriemen / Ibeer/
GBeneſen al be Yºuouben ban ongberte /
illun bitt're boob berloſte ongban finertel
(ILot onſet trooſt / tot timer lof en eet:
&Bp 3ijt beſpot/ omu ong ban ſpot t'ontſlaan/
25eſpogen/ onn ong ſpechſel af te ſpoelen/

Cychaat/ geboonb / mn albie tot u gaan
#n beete ſtrijb/bc bange geeſt te hoelen.
2 W.

G5p 3ijt gekroond met Boo!'nen omum ſhoofb/
Om eenen Etroon/ bol ulammenibe ſtobijnen/
/ aan. Die alg JBimanten ſchijnen/
ſlot trooft boo, biein uuen naam geloofb:
«ſtºp
eer geucrfb in 't ſtremmenb'
blocb/

ſ&Le

*#"

'Allº 't heilig Ipoofb ban al ſhobg ſlâartelaren/
ilbu Qogen 3ijn ong alg een JBinne-gloeb
JBie 3ugtenibe uïn lief bt

#nuarn.

2

Zoo moeſt gn roob ban Boſra heenen gaan/

ilm Hilsebwag alg een biebe âpijn-per#trebe/
G5obg (Looyen/ Die uur bange geeſt hoog filebe/
25egon op u alg blaftemb' ſtil te ſtaan.

&oo 3ult gp haaſt/ met een herbenen &pter/
'Laat ſtoomſche ſtijhij dat thom / met een 3egen
HAerſchijnen/ ook beſprenkelb tot uïn eer/

#n 't JJBartel-belb/ ten einbeulmer uuegen.
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zie hem bemonſt/ oanbelt, dan bloeb en ſtof.
demthleeb uſlaat op wwe Lenten ſtaan)
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J)een / uule ſmert kan geenr 3ielen beipem:
45obg zoome moeſt bit allegombergaanſ
zijn 25loeb alleen kon onſen bloeb-bloeb ſtelpen.
27.

zie hier mijn 3ieſ/ bat ſeemelg aangeſigt/ .
zoie ſPogen/ bie alg bolle sommen ſcheenen/l.
25ehrapt / betnoºft / uitpuilembe ban meeneuſ

gºeie tijbembe een nieuunen GIempel ſtigt/
gig bitſig bit/ bien ſchoonen 25zuidegout?

-

ape ſchoonſte van beitſnoeren per intenſchen? :
3Pie ſl)ongen-ſtar / bie Spruit/ bierſtoſe-biom?
d? ja! bitſig na boien bt

#n woenſcgen.

2

gië bit mijn borſt bemtoem bangalmbººgstan?
zºpie ſtºeil3Fontein /het boefen oan ſhobg #gienen?
3Die ſchoone/baar be 5ielen op bertieoen/

#
zijn heilig 25loep 3ijn leventje hyanaten:
HII,

-

tigt

zijn geoge/ hie D'opgaanbe Sonne boofb/ .
3Perttooſt/ berlicht / bie beſe gouwen haten.
&#g bit 45obg #oon? ig bit 45ong &oon alleen?

#liet mien 45ob 3elfg boon alle eeuwen ſpeelbe/
&##ijp 't iſ om uien beſèaberg eeumen kºmeelben?
Sjg ijn be 23ogg? en iſ er atiberg geen?

&Betroume 45ob/ 'k omhelg mijn 252uibegom/
3Pat 5ai 3ijn (Long boo: mp een 3egen uiten?

3Boo! tuusen Tijinon'ſ ag leer mijn ziel aloual
jleijn 13eilanbg 25toeb in mijne3iele ſluiten. * R&D

*

*

-

-.

45p 5ijt niet meer op #ten/ meemrttijnfaemſſt/
iſum 25loeb-firoom ig/na 5oo beel tegem-gebun/
45eklommen/ en gebaaſb-op tiboeſieben/T ..."

&Lot trooſt poo, al bie na um ſiefbe borſt.
45pijebt

"#
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«ſoeneſen / boo? Dien 23alſemn / foo bol geuren /
illup Eielen mee / em um bebloefbe booù

25ebpijben ong ban 't eeumig/ eeubnig treuren.
3I.

1Bethmikt mp/ boo! be beugten banum 25loeb/
45eef 3egen/ aan al bie ubu 25loeb beminnen/

Jl)ijm3iele juicijt / met ume itoninginnen/

# momben 3ijn ong hert een blijbenb' 3oet: jºu praalb gp aan Deg 1Daberg ſicgterbanb/

TIaat mijnen geeſt/ na meebom en benouujen/
“Befaligb / en verheerlijkt in 't verſtanb/
illu 3aligbeen in 't 5alig iiijh aanſchoubutu.
32.

1Derloſſer / 5ie van uuben 3Leeumen &Zijgoon/
11u0 3egem-erf merb nog ban 23abelg benoen
G5epijnb/ boot-fºneept/met&Loubuen banelenben/
uin ſterft ban Edoms ſmaab en boom.
&Pic Goben ban het nieuwe Leſtament/

39

KPoem u me 253uib boo; bunne ſiegt-bank bagen /
1Derlog um HPolh / boo: ijem bie gp ong. 5emb/
JBan 25abel/ en ban 3ijne laaſte ſlagen.

Ten zeſden, Chriſtus ter Dood Ver

oordeeld, Johan. 19: 16.
Op de Wijze van den 109 Pſalm.
I.

ATL mag mijn beilanb ſtreing geſlagen/

A# 't G5obbelooſe boelbehagen

3Aan globet bie/ berſteenb ban herten /

2öehagen ſchepten in 3ijn ſmerten/

# ig geen bugeeber haat/ alom 1
lg bp 't ontaarbe 39gieſterbom.

ºff riep ben hegter/ snië bemogen/
-

/

Gº

3-ie
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zºie beſe HTaemſche ooo! uuo oogen

seaat hielp geen boen/ bp moeſt na binnen/
3Boo: 't fiegt oan bele booſt ſpinnen/
paar riep men ſtout/ in 't openbaar /
Kruiſt Kruiſt dien Boef, dicn Moordenaar
dºen tmeebe riep / met danen oogert/

:

#erbit/
ter unaite aangejogan
/ namelt/ . . .
#chuim-behſtenb'
met verbloehte
Zijn Bloed zy op ons al te zamen,

Op onſe Krooſten, en hun zaad,
ºliſ' ceumen boo?/ tot onſet ſmaab.
4.

JPen fiegter bp 3ig 3elfg berlegen !

âDag geſug en be &bchaar genegen/
lon bleefbe boot beg ſtepferg Loonen:

#e #chaar oergrimbe meer alg nooien/
't meag meg met beſc / nijb en gaat
23eſprongen u/ boo, beſen ſtaab.
5.
-

zoo gaf men/ tegen 3ijn gemeten/
&#obg zoone / aan bie felle beeten
zeer booſe/ om na hun behagen

dychruiſt te merben/ na beef ſlagen !
zoo micrb ben Scilo, tegen reen/
39eroogbeeſb ban het

#man.

3ecrooibeeſb? jaſ en ſjeen geſombelt/
#meet 5oo meel opgereefe 3Bonben.
't Hºeag niet genoeg 3ijn teert Mennen

die ſlaan/ boot aſſoumen van clenbeul

# moeſt ter boonſ aan 't balgen hout/
ſiot trooſt boog bie op hem berttoubot.
. 7.

#
ſtomb ben fiegter aller ſlaenſchen /
erooibeeſb / boog bie 't ſiegt oerſſenſchen/
zeie op dºoög 2goog/ in 'g #entig 3Jºoſten/
#

zaizientenfalie Giartſche wolhail

3 Bierb
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ſDierb bant ben ?{arbfcgen broer Jeroennbºſ.
Om bat bp (Bob

we naar moet nb.

RIDen fiegter mag 3ijn hamben boaſſen/
Ipp 5al een heele &ee berplaſſen/
&Pie 1block-baab ig niet uit te luiſſen/

#p bleet in 't ooertuigb gehuiſſeu/
lboe meer ben fiegter maſt en plaſt/

Leoe bp-5ijn 5iele meer bertaſt.
Tweede Deel.

•aaretale waarde eraan!

# buierb gp ban um

Boift berftooten/

eboemb ban leerbement en goben/
3Die gp ten leden hebt boem nooben/ -

Om in hun geeſt ben libelſchen gloeb

(te hoelen/ boot um koeimb 2öloeb. ...
IO,

da mee: berſtokte Sloobſe 26embenſ

âDaar 3ullen ume bloemen enben?
GBp hebt ben Bloek op u geropen/
&Poe um 19erbloeitte oogen openſ

&Pien 3ielen Bioch / ban 't 49ffer-Hanſ
Hoeeft u berteert/ oan Aétam tot Atam.
T I.

RBen R

naauiijkg beertig malen
ín
5aden /

RPg # # # #
#
# ## # #
#
Titus ſtaaII boog ſtoomſche magt/
Elm Staatſ-beſtier ten onber
II

-

I2.

#
3Pit Beilig 25loeb

G5ob on bo gakel

<Boog berbolgentheib en ſloopen:
t

er eſt ſnºg met een ºeroe eenſ nºoien/

-
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Staat in ubu bloeb uog 3ieb en hooist/

spie gp nog boog uur 3onbelt
ſteekt.
3-

w

L.
Hºog treffen u beg Beeren
Bloeken f

- V

m alle oogb/ in alle hoeken/
Wu ſtimb'ren ſuperben nog alg 3Peeſen/

- -

-

Heerbaan/ perſteenbh gelijk hoog befen; o zit, ..."
Uw Tafel is u tot een ſtrik,

# #7 op neer oogenblik:

- ''

I4

«Bp blijft met 1Bloeken obertogen/
d@nthleeb ban geeſtelijk bermogen/
dºp 3ijt beroof5/ en uitgeplonherb/
Van al Gods Stammen afgeſonderd
Ten kwaden, en ſlâelaatg en boob /

.

Meeroyeemb oan 'g ſpeeren (Bunſt-genoob.
I5.
3Berloſſer/ benkt aan Jakobd
telgen?

Ter :

apie hen nog ober u bethelgen
.
alm sloeb moet haaſt aan #oben geben
RUDe ſiefbe (Bobg/ het

.

#/

3Bergaar um #uba/ naar um booogb /

#lit alle 3Lugt) uit a:oogb.

-

I

JLaat ume 312onben neber bloepen/

om onſe 3ielen te doen groepen/
aPaar ig oed trooſt boog uuoe ſmertem/ 3eoor ongetrooſte ſmaake herten/
igb ongf boog umme ſcijuſb
UPan is ong herten-menſcij beroutb.

Op

.

-.
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Derde Hoofd-deel.

Van de dingen die Chriſtus na

zyn

Veroordeelinge gevolgdzyn.

Ten eerſten, zijn uitgang na Golgo
ta, Luc. 23 : 26-3 1.
Daarin komt ons voor
1. Zijn uitgang uit Jeruſalem, Johan 19: 16.
2. Het dragen van zijn Kruis, Johan. 19: 17,
Op de Wijſe van den 4o Pſalm.
I.

Zog inoeſt mijn belanb/ boo! bit rotſ
«Beboemb uit dit geruſalemn/

ººooº wonbf naar berieoogſtgaren ſtemt
Jha Golgota/bat ſchenbig dºlºoogb-ſchauot/
Jºaoeft gp boon beſe 25enben/ .
#lºet boog geflueepte Ienbcm/
&Len Baſgen-berg/ met ſmaab?
3Dag. Dit beg firgterg luſt?

3IPee mee / o 3tibaag 3aab!
Op upie (Boog na-unyaalt ruſt..
-

2.

&ao mierlºf noorheen/be roobe ſtoe gebgagt
#llit 't leger / om boo, Pºieſierg bano
3ijn bloed te ſtorten boog al 't Lamb /

-

&Ier Boorbeelb ban um ſmare nagt:
Zoo buierp men/ tot 3ijn ſchanben/
«Bobg gter-Ham op be taliben
3Per 3Polben/ meeb en moeb/

-

-

-

-

ſn't aanſien ban bie Stab:

ie met een bitg gemoeid

ºob in zijn zoon bettrab.

:-ſi

âſ âijn
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3.

JPijn ſlog-heer mierb/ in 't openbaar/
iPeragt / beſpot/ ter boob geleib/

Om 't IBemelg Loof/ bol ſjeerlijftijeib/
t'Ontſluiten/ boo? 5ijn uitgebgene Sctjaar,
19ier ig boo? uune 5oonen

«been &tan om in te luoomen/
32een/ 25allingſchap en boob
#ijn't lot/ uod, bie u u:eeft:
12ettrooſt ong in ben noob / .

&Poo! utuen nieutoen geeſt.
4.

?lg! moeſt gn 3elfg/ oermoeibe poſt en ſpeer/
3Pen ſt?uig boem / op uuo matte 3Leen " ,
illet ſmerte b?agen boot 't gemeen?
&Pat #out 't melft u moeſt bagen tot uun eet.
G9 &imon ban ſirenen!

-

#tom help uuu HI?eeſter meenen/
#p 3aſ/boot 3ijne funert/
32oo uube finert uolboen/
&ot breugbe ban um hert
il met gemabem boem.

#

200

3.

/ boorheen/
met het L)
ſyout
bog gpG5obggſaft
hebt bolblogt/

gaat 3falig offer nooit bermont7.
«Bp maartbien ſtam/ maar ophn heeft bertrouuub.
#oo moet um 25?uib op 2farben
#lm na ſtruiſſen aanbaarben:

«beef ong met Simon firagt/
&Pm Dapper / boo? um regt/

#Boo: 't itruig ong toegeflagt/
&Ie ſtrijden /

als " itnegt.

zoo moet uur herh/ in beſen laaften ſirijn/
3^a buiten/ oln bat ſtoomſche rot/
- --

&e bellen/ boog het éueert ong tot getuijt:
-

- jl?

|

|

&#at bp u roemb/ en met u ſpotſ

3Pig
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&Die uog 3ijn 25itrieſt! 'ttaleil

op uuut 25suib bott balen/
ſtot bat 3p afgepijmûſ
3cfpot/ geuortbºl begyoutub /
'UDoor gecfelt / uitgelnijnb /

J)ect uao op 25abelg Lyout.

3. De Weenende Vrouwen, Luc.
23: 27, 28.

4. Den Drank die zy Jeſus te drin
ken gaven, Matth. 27: 34

•

7.

zoo toog gm na tien schebel 2:erg ltnet ſmerth
©mtingclb ban een ſujahlie &cbaar
zper 1B gouvoem / bie in 't openbaar

-

ſluo ſtaat beujeenbe/ met beubogen bert:
ABeroorbeeld en gebomben/
JPool opgenome 5onben:

-

-

*

dBp hebt haar alg ſp;opbert , ..
3eoonſegb/ haar groote noob /
.
aat berten met 7 baar lett/
- -- --p b'Oebet

van." bu0b.

dD 3Pogter# ban bit “Matbg geruſalen!
5uijt niet om mp / nog oli, mijn ſmaab /

#een/ hebt gp luſt/ o &alen

#

gºot meenen/ moten met eemt mart ſtem:
Want dagen ſtaan te wagten
Dat men zal

# 2gtCn ,

De Buik, de Borſt, die nooit
Geſoogd heeft, nog Gebaard:
, 3GPie

# 3omben ſtrooit

'Eslijft met agobg blotk beſmaart.
9.
aBeſchiet bit aan een groene &tain/ tºol geeſt?
-

#ſ wrugbaatjbalig was en gort
-

-

ve
IE
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.

3Pie 112et/ en 't Waegt en apoo oolboeb/
&Die 3Lijb en &sterft/ boog die hem liefb' en bgeeſt/
4Dat 3al een borre &tamme
J

45eſchieben? alg 4Bobg 12lamme
lpen alg een
3al

- -

#

»

15ertetten/ tot 5e g:onië /
3Pie 45ob / om 't Köfaat-geſchal/
1Derbloeht heeft baat 3p ſtonb.

-

IO. : - -

-

-

***

2.

Hbier maart gp alg een afgetogen bent
't IPagpbel u met ſlºitten ſpijn/
Jlºet ſtoomſche bganhen/ of ?lſijn

&Ie labenſ in um laaſte 3ielen ſmert:

45p bab geen ſpijn ban mooben/ -,
1Ban beiöemen/ log #oben/

"

4 ºp ijab een amber nat/
«Een 4Bijn bie uur gemoeb
1Bethbuihte aig een ſchat/

-

#n 'g leeeren @Looyen gloeb.
II

>

Hºu mag bie bag gehonnen/ boo, um 25guib / 5
, ſom baren IBloeit/ in 't openbaar/
-(@Le blagen / alg haar ſlàibbelaar/

3?a het beſtek oan 't eeuunig ſtaabg-beſluit.
3Be Bloeit-ſtijaai bie utn Babet
ill ſchonk/ boon ong te gabet:

ambag u een bitt'ten bielft/
45eblonken hebt voor elk /

|

|

aPie gp met uolle met

| |

-

:-

- ...?

(&Lot ſiegting ban 't geſchil.
I 2.

-

&ie bier um eoyſt/ gelijn een teelb/
C &ie hem / utlet iseenemb' oogen aan /

*

2llig ieogſt alg #oogen-prieſter ſtaan

e"#

'ten

###

-,

gaat mijn log-beet ſtetbent?
. ©in 't leben te berbuergen:

ſt, Q

#tom 19aber/ 3ie uun &oon/
jl? 2

-

4

- -

- 2

#n
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App gaat in onit ſtee:
Jllijn loeilamb em nuijn kroon/
gep! neem mijn 3onben met.

Ten tweeden, Chriſtus op Golgota
Gekruiſt.
1. Hy wierd van de Zoldaten Ontkleed,
Matth. 21 : 28.

2. Aan het Kruis geſlagen, Matth. 28: 38.
3. Wiert geſteld tuſſchen twcc Moordenaren,
Johan. 19: 19.

Op de Wijze van den 16 Pſalm.
I.

O &#eubuig Tlicht!

nooit hebben op een bag

vluj beugben ong fooglangrijk toegeſcheenen/

?Ilg heben/ nu uur â¢oon/ bat 3icig gelag/

zal boeten/ om ong met u te uerrenen:
ABit ig ben tijb / bol tegenſtrijbigbeben/
3Dolbytugb en mee/boo? 't boofd en boog belebelt.
2•

ier bleek omg in 5ijn alberſaaſten ſtrijb/
't 2öeraamoet boe gp alg een heilig iſiegter
«Benabig en op 't hoogſt regtbeerbig 3ijt/
(Ier boobing ban ben eerſten

# bebegter:

alm liefde tot uur #oon/ uur melbehagen/
illu & Looyen/ in 3ijn boob en laaſte ſlagen.

3Pat gp gebemitt aan #maats / in ben noob/

5cijeenāBabibggeeſt mat3elbfaamg/matbpſomber/

ma:#um Zoon aan 'tittuig-hout boerû
gedood:

-

3Booy boo5e/bat ja/ batig 't grootſte monber!

eën heben 3al uun zoon boo! 5ombaarg ſteroen/
Om boog 3ijn boob ben 't leben te bermeroen.
5

- -

9 ja

-
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4. . .

' 811

.

-

g) ja mijn 65ob! bat 'g uuomber boben alſ ..

«Een momber boot geen ſlaenſchen tong te uiten !
45emabig
beer / micuuleet/
kan/ inten 5al
gºoit
groot geheim
in 3ijne 3ielemien
ſluiten?
45n geeft u uw zoon/ woo! bie uu#oonefmaben/
a" "

&Ier gloºp ban uuu eeuunige gemaben.
5.

-

sPie boom zijn itleeb zijn naakte leben beht/

:

ſ:

alBierb fmabclijk / 3ijn ſtſecb'ren afgenomen / ,
&#n maakt boo? 45oo en ſlºtenſchen uitgerekt/
@Lot trooſt en heil ban alle maakte 2,onnen/
illun heilig ſtlecb / bat 3ielen 5al bebehken/

A5al naakte tot een aat: ſtlecb berftreſiſten,
SP en#
- UID

JPenſcij wierp boo? ben iBloek onte

Ot /

l

13an 't heilig Hlecb bat 3ijne naaktheib bchte/
3Pentueeben menſch berſchijnb/boot helemboob!
42mthleen / orn 't Hitleen/ bat?dbamg 3ielenlekte/
GLe unaſſchen/ in 3ijn maſſemembe monben/

&ijn naaktheib beht / be maaätijeib onſet 3onben.
7.

Ulm naaktheib treft ben ouben Jiaenſche uit/ .

Om naakte boog um naaktheib toberhleeben/
3Pienaaktheib/ biebe naaktheibbanum 25juſb/
3Bercierb en lofit/-tot um behoorlijk heeben/
illuj 25ſoeb-roh heeft boo? ong een ſtleeb geroepen
3Pat maakte beſtt/ om tot um lof te leiden,

-
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8.

-

-

#

JPoeſt 500 ben
ubufjanb en
0
3Poo!gamen?
ennijb
boot/ uit
umemnaaft
Heben
en boet)

ope pijherg/ biegenerfb in 't Hohenb' 23loeb/
4fm heilig Bleeſch aan 't Hktuig-hout moeſtenbaag
gen?

JT) 3

iſ?oeſt
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ſpoeft bat5oo 5bi, moeſt 3ou de boogbeluuooeben?
'Ran bic boog ongbe boogbrio hupalm bergoeben.
-

9.

-

€9 nee mijn siel! het ſtruig-hout opgeregt.
&Doet aan het fttuig Jijn Ligi)aan ſchubben uJijg'len /

3De maqelg zijn boom 't heilig bleeſch geljegt /

bier ig mat grootg / uuat luonberg te betuijg'Iem/
4,5obg een 'gen Soon boert aan het iPott geſlagen /
Onn eng ban 't Wºoltt ten lietlict op te bºagen.
IO.

Derheben (Dorſt / ontſpijkerb ntijnen geeſt /

1Dan't ſoort waaraan 5ig?kbam heeft bechangen/
3Paopſpijherbnn' / 'ttlet alle die t1 byeeſt/

'Man unue boob / om t leucn Gºoog t'ontfangen/
hebt boo! ong. Dat handſchrift/omſer 3onben/
eſcheurt/ en al De Choben heen geſoriben.
II,

Abop mierb G5obg &oon / inet uitgerehte Heem/

aar". En º ja: ##
woon
op usee! o moet! Dat knarſtboot bleeſch en been:
eijn berte heeft/ De geeſt ig niy ontfontien /
H5ie5ijn 23loeb/5ijnuleeſch/en 5een urenhrimpen/
#ſh boog 3ijn naam begiaigen en beſcijnmpen.
H 2.

*

-

éee moeſt gpſ alg bt #oop'3e &lang bpel ter /
1Derijoogb 3ijn / boot bie na lang woonden bioben.

€ 45p liigeſt op 't bout alg #ſaft beo: ben ieeer/
&ot trooſt ban al uw liebe bloeb genoben:
apel 5aligt bic in bacugbe/ of bemouuden
3het hert en 3ick/ atten op u vertrouwen.
I
gift 3ie mijn iBoºſt/ #t boog helſche meent
-

?Man 't

##

bog? Deſe

## lg 't
## f #

/geſ

"-

enaren/

tuſſchen tunten:
/
ban glle

#
aan intjºh Finals Ericsſºn,

eBp
V
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H4.
ºp 3ijt bien 25oom bië tuſſen boo!'uem groeit,
-

d#en Zarons-roos, in 't mibben be5er hujaben/
3Paar gp aan 't hout in menſchen liefhe gloeit/
45p lokt en roept ooit Ilhooiberg tot genahen: ->
O

mee: trooſt !

gp hollt aan dl)oogüerg ge

en

•'' -

-

eten &#ben 45obg/ tot 3aligheid en leucn,
1

-

aan het Kruis

Chriſtus heeft

x 1

---

verſchei
-

de dingen gehoord en geſien, is
1. Zijn Kleederen wierden gedeeld, Jaar. io:
2. Hy #vea Schimp-reden , Matth, 27:

iT

3. Hy # # Moeder, Joan, 19, 26, 27.
I ſ.

v

.. -

.

E#'
,
45e5onben: al die om hun ſpomben kuneeſh
z-

l

l

, -

" ,

ſpebt gm herſtelb/ alg g'uime ſtemme hoogben:
45n bebt bp 't lot al ritme ſtijfig #uuncelen
2tan $3apljetg 5aab/

#en on Doen beelen.
IO,

illuj 3Lijf-roit mag ombeeſbaar/ baſt en goeb/

Zoo ig uur boab / uoo! uur berbeelde 3oonen / .
4Puberſbaar / alg een ſpeereſ noop 't
t
&#cluſiläig bit in uur tienten moonen/ . . .
oën onherbeeſt in u?ebt 3amen bloepen)
-

om in uïn Hilten/uim #f-to- te doen groepen,
7

geit plieſirrooml
wat #aobº en ##ºl
't 309
##
&#p intern beſchimpt/ #n ſchijnpenhageſtraat /

Cypththlinſ binnen#nuarnia: #
---"
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3T ee! bit aan 't IJout G5obg kloon ontijartenaſſen/
Cn ſchitmpenbe met
tegen baſſen.

"Een
1

Snen remen riep / ben £atan toegelmijb/
et geſug / bie & Bobg Lempel 5ou herſtellen/
erios uw zelf zoo gy Gods Zoone zijt :
geen tuberbc riep / om um gebulb te huueſſen/
Een ander heeft hy volle trooſt beweſen,
Zic of zyn magt hem zelven zal genezen.
19

-

« en berbe riep / hn heeft op €5ob bertrouuub/
Zie of hem God van 't Kruis-hout zal verloſſen:

«Een ſt)oorber/ boon hun ſpotten aangeſtoumb/
Hiep ſchimpenbe/ met beye Bazans 49ſſen /

(Lot 3ijner ſmaab / 3.oo Ron De boogheib moeben/
q#n ſpotten/ met beſlagen ban G5obg toeben.
2O.

cºp 3ag oan 't hout / uur ſhoeber ſterhenteer/
25ebi oefbf geperſt / in jaren geeſt geneepen:
&p 3ag bebeeſt / na tjaren Zoon en ſpeer/
«Betroffen boo! 5ijn uponben en 3ijn fyueepen/
Zoo ooierb bat Supeerb boon haren geeſt getoogen:

45p 3ag haar aan met half gebgoofie Oogen.
-

-

-- - -

-

Tweede Deel.
2 I.

zoo 5ag gn uur berftroeibe ſchapen aan /
45etroffen / booy be 5ugten ban uur tjerteſ
&Die 3ugtembe bn't itruig-hout bleben ſtaan /

45oog berbet ſect/ boog ſchapen moeſten ſmette:
oo lijbemb' 13onſt! mat bebt gu3ielg benaumen

#n't bert gebaarb? ban uitgemeente eyoumen.
-

22.

illun liefde mag be 3eilſteen ban haar

/

#"
m 5ielen angſt / en in 't genoeb bebeeſt
?Aanſchoumbenii/boot haar aan'tijout vrºeg:
&#troftſe ag! 3p 3agent bol
-

t
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:

“Dit beeb be 3iel/ ban uune lieuelingen / . . . .
'

25eſuijken, en hun banden 3amen mringen.
23.

-

zie hier bat bloeb/ batong met Bob meteenb/

:

ºlf-ſtroomenbe ban 3ijn bebloebe leben/
3Pat Muall'membe/ termijl ijp 5ugtenb' bueenb/
(Ier aarben ſtort/ tot on5et ijeil en bgeben:

«Bp 3ijt boorheen geboopt met geeſten 4Dater/
jºu met uub 25loeb/ GBobg tooren en geſnater. "
24.

gft 3ie mijn borſt / met een # hoofd/
23eſto,ben/ mat/ met ingebalie Haften/

49 3Dce! 6 mee! 3ijn lenen merb geboofb/
iſiſ)oeſt

# #bg Zooh in 'g H#eeren tooren blaa
ell :

-

3perloſſer ag! hoe nijpen u mijn bauben/ .
gh 5ie u in #ehouàg tooren baanben.
'-25.

3Bergum mijn geeſt / een b?oppel bantibu bloeb/
3Pat Hohembe meerſtroomb uit umme deonben/
#h 3ie na u / met een boo!-uuomb gemoen?
yºu u me boob mijn boob block heeft verſionben/
jl)ijn 3iele 5al uur rijhe boob getuigen/
&#n tetubbig aan ubo va: 3Bomben 3uigen.

-

2

*

&P ſijbeno Hºter ! beſproeib mijn open 25ogſt/
#lm bloeb íg boog alſ timm geroepen. Hij
1Berltoel mijn 3iel/ bie na um momöen boyft/
JPat 5alig roob kan mijnen geeft bertrooſten: ' .
JIRijn herte 3al aan ume monben hangen/
GZot bat mijn geeſt genaben 3al ontfangen.
-

- r- -

-

-

-

- - - - -- - - - -

:

-

- -- -

--

-

-
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Chriſtus heeft aan het Kruis, verſchei
dene heerlijke getuigeniſſen ontfan
gen.

1. Door het Opſchrift van Pilatus, Luc, 23: 38,
2. Door de groote Duiſterniſic, Matth. 27:45.
Door den bekeerden. Moordenaar, Luc, 23:
4O-43.

4. Door het ſcheuren van het Voor-hangſel,
Matth. 27: 51-53.
27-

- -

- -

t)et opſchrift heeft be glang ban uuugemoeb
UDoen ſtralen/ op be ſmabºrg ban uur luiſter/
illun glang ſcheen boot be upſhen pan uun bloeb/
(Iot ſmerte boo: be minnaarg ban het buiſter/

3 op moeſt um gteſtſ in albertjanbe talen/
b'On3alige/ uur wim: Wethalen.

en Eim waſ in naam van een
d

G5eſtomen om ben AZhroon / tl toeheſchooren
ſtoninglijſt
/

#,

## Doo! um# #
noit # glooren/
#

en bpën
et 'g #reren naam op u
booſ. Die boog uw gſorp ſtrpen.
(Lot

#

r:
#

ban uwd ſof/
*Ben ſiegter zelf
te betuigen !
Hºet Iuſt mp ooit
illu maarjeib geeft mijn 3iele eeumuig ſtof/

42m ſearbug uit um ſparbug bloeb te 3uigen:
« ºp hebt mijn 3iel um heilig bloeb gegeben/

«ten bloeb / bol trooſt / boſ 3aligheid en lepen.

#
/ # 3Paleſtijn
/ heeft uño grootheid ong boen "jarig
C
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spe zonne bie/ boo: '# 19emel# Chriſtalijn/
zijn ganſen ſtraalb/boom 500 deel
ſcherijfiew/
#

# onber/ alg beſchaamborn aan te ſchollumen/

#

# en schep er nu gebjuitboo,
Hoobformoumen.
I
3I.

-

illu, gſraël toag met een bont te ºnoſh
«Bunſchenen/ en hun Vlaan aan 't eilipſeren/

#otº: #n/ woonoituerbuijernºbolli/
13un
offer ulamnaar
in ballpen
oeriſten,
#m 3egen-rijſt/
Arong been
Leutpil
rampen/
ãte lichten/ joo! 3ijn 5epen boude lampen.
32.
uur tjobheib ſcheen boot beſe bonſterheid/
«En bebt bit Dolfi getroffen boot in banber/

#n Rubens 5aab uur #anne licht ontfeb;
45oog ſtamme booh / boog beſe hooſe onbet/

l

dD in na het 3Peſt boot nicum opgaande ſtralen/

#et meetnet ſicht/ in Hapijttá ſchoot te balen.
Tweede Deel.
33.

45n hebt aan 't #out uur 45obbelbl openbaart
3Docn blijiien/ aig gp boot uup Gheeft herhaarpt
d#en goooer / een berusoeben ikèootbalaatſ
Die in geloof un, onſchuld# beritlaatbe: ,,,

# #on aan 't ſtuig binnenhoornenaar behoenen/
om moordenaars "" te weren.
4.

--

o bob gebenkt mijn stele en ben noeb/
ſpijn ſtuenig alg beſe 3Boogbenaren/

#ergun mijn geeſt) een gººiden in mijn boob:
om na mijn boot / in 't parabijg baat boven!

«ºp komb mijn ſjert in umen ſchoot bergaren/
jihijn ſtoom-beer in bat 5alig lºef te lossen.
ſ•

UPe

pºenement" uime boob in tºneenſ

ein #ſraël voor bele baan te tonen/
t"

)

wat
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&Pat gp niet meer / te Zion alg booiijeen/

#ſaet uuoen ſºreſt / bp?trong ſtooh 5oub uuoomen/
eruſalem / bat (Bobg-geluijbe boorbeelb/

ag muten bloeit/ boot
5

# tegenbeelb betoogbeelb.
-

«Bp hebt um ſterft een oerſcijen ſlºeg bereib/
dºen toegang/ boot be ſlºeibenen/ mooi goben: ſt)ijn 3iele 5al/ uur booge Ilhajeſteit/
&taag maab'ren/ met al ulue rijft6-gemoben /
31augg beſem voeg/ en ban uun & Zij?oon bermagten
3De gocb'ren (Bobg/beloofd aan tiAn geſlagten.
37.

5cipijf uuben naam / be name ban uun &tab/
gn mijn gemoeb/ met alle bie u opeeſen/
JPiem ſteurſteen ig mijn lenen en mijn ſchat:

Ipet opſchrift / Dat uur eere mag boo, beſen/

gg ong tot trooſt / gp 3ijt ber 192omen honing/
ijſm boob/ igong een

b: / een bo?ſt boſſ?oning
38.

3Pe buifierheib / bie onſe geeſt berblinb/
Hitomb gp alleen ten Heuen boem oerbuijmen/

&P #onne! boon al bie um licht benunb/
aat 't pcmele licht in mijne 3iele ſchijnen/
an 3al mijn hert gelijk een ſlotſteen bleken/
dam tot utu roem ban ubue Doob te ſpreken.

7

Ten derden, de zeven laaſte Reden
Van

Chriſtus aan het Kruis, en

zijn dood daarop volgende.
1. Hy bad voor zyne Vianden, Luc. 23: 34.
2. Hy ſprak tegen den Moordenaar, Luc. 23:43.

3, Hy ſprak tegen zyn Vrinden, Joh. 19: 26, 27.
Op de Wijſe van den 69. Pſalm,

V# boo? wat ?lbemb hier beneen/
UV ºpſpgahaan'tittuig/gelijk een abobgo,
-

#p
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GBp hebt tnet H-aat / uit uuben Labernakel/
4，5ebeben/ boo: De 5ombaarg in 't gemeen:
45n bab boo, al ble / uit onwetenheid/
#lm ſmabe/ of met ſcijimp-teen tegen ſtreben/

?Eig prieſter hebt gp/ 3onber onderſcheib/
Doo: 3onbaarg om be 5aligijeib gebcben.
2

Leer mijn gemoeb / ook bibben boot al bp /
3Pie blinb en mureeb um 13eilige beſpringen/
23ib poo, al bie/ bie ong na 't leuen bingen/

25ib boo, mijn geeſt/ maah mijne 3iele blp: .
3Bien

ka, # ijert? boten meet5ijn Wuerh/ 3ijn
OEn :

-

't Boo!-oordeel kan ong ten berberf boem rennen/
ilm 43eeft alleen han onſe 3ielen boen/

G5p moet ongbert aan uuje band genoemen.
3.

, boe trooſtelijk ontſloot um 3egen ſlºomb?'

2Jan't ſtruig-hout boog bien ſhooibet en Berraber /
Göp hebt 3ijn 3iel getrooſt gelijft een 19aber/
3Poo! uume boob/boo? 'teeumig ſtaabg-berbomb:

&oo bleek um 12olft / bat gp in ummen moob/
QPoo? 3Doorb en ſbeeſt/ be afgeſmoegbe 3ielen/

htonb rebben/ op ben @eoer van be boob/
G9m. Dat 5p u in uujen ſtaab bebielen.
4.

Zie/boot um 45eeſt/op mijne 3iele meer /

32u plaaſb gp in bat eeubuig 5alig &#ben/
Göp hebt boo, ong ben laaften Bloeh bolſtreben/
dſbeeft mijnen geeſt bat &#ben tot uun eet.

## 5ugten/ om be 193ugten van uuo ſinert/
ſBerljeugb mijn 3ielf met uube lieue #trooſten:

25p u ig Hragt/ ooo, een geſloten hert/
#ſuu HBierooft Han alleen mijn 3iele trooſten.
5.

Zoo luaarb gp tot een teelten/ bootgeſtelb/

# ### # # ## nebet/
t liefDe Wag. D00? tjare liefde teeÜet:
t’. ... .

.
-,

23emadb

19o Gezangen vande gangen Gods.
23e maar mijn 31el / boog Iljoen en geupelbij Y
#ie op mijn geeſt / banu\uen Meeuuben Lijgoon/
25p u ig magt/ in alle tegemljeben/
dBp hebt een goeb/ een bier berſiregen loon/
3Doo? al Die oit boog

uw: ette ſiteben.

Ontferm u mijng/ aan 'g 1Baberg ſïegterijamb/

Ontſluit mijn geeſt/bat «Eben ſºoögbaar bouen/
aPaar ubenſ mijn 3iet booſ te ruig u te ſoogn/
2oobaaſt mijn iBleeſtip op?tatoem legt geſtranb:
1Declofett reb mijn 3iele uit berblirt/

baaſ neber/ met uun volle 5egen ſtroomlen/
GBp 3ijt hem / bie mijn 5iel alleen gebieb /

(9 3ieten trooſt! boo? alle mart Hºgonnen.

4. Een klagte tot God, Matt. 27: 46.

5. Een klagte tot de Menſchen ,
Joh. 19: 28.

v

7.

-

Egter trof ben 1bloth/ be ſDet/ bat belſche mee
ſlibd ziele/ met ben & Loonen ban utu 19aber/ .
2[lg Gºolben bief berkoocb / beteenb te gaber/
2lan-puiſten/ alg een lang ontſtelbe 2 ee: .
JPit mag uur geeft bien bitt'ren ?Elſem (Bijn /

3Pit beeb uur 3ieſ niet maart galmen neenen/
Mijn God, mijn God, waarom verlaat gy mijn,
be booſe u berkleenew.

'Plan 't Wttuig-yout/

"

de 5ugtenb'eonſ?! biet mag uto geeft botſinert/
#loo zieleftonb/boogieſammenbanſbobg&Looyen/

Omſet/ hier trof de pei u meer alg boogen/.
ier trab ben Bloch ubj byeeſT'lijk op ukoijert:

##gon
mag um Baber/ gp alleen
/ bp heeft it noit getlaten/
#Zijn # / ## #itlen buttºn
-

z

-3 - ,

.
"

19erlaten
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9.

-

Yperlaten Dorſt / gp uwaarb om onſtfthulb
23emouuub / bol \uee / ontbloot uantrooft en 3egen/
4Dat raab met al bit uit gebaanbe bloegen

1Berlaten/ alg met Dloelten opgebulb ?
23armljertig ſbob / Uerlaat mijn nimmenneet/ .
GBp 3ijt mijn hulp / mijn trooft-bron in elemben/3ft 3al mijn 3iel / boo, 3eſtig 23locb en Meer/
«Beloopig/ met bertrouuwen na u boenben.
-

-

IO.

-

-

3Laat umt ºog op mn ten goeben 5ſen/

#n!

-

»

d@mgopb mijn geeft 1 met Ibernelſcijt
jl)ijn 3iele memiſt 3ig in uto ſchoot te babelt/ SHR 5al na u boo? mijnen lºeilamb blitn/

&Ban 5al mijn hert ali'?taroſche 3ombig hboaab
Berlaten/ om aan uur munt te hangen/
ſlèijn 3iele menſt/ niet ubu ge5egenb 5aab/
GBit moobige uit uune hamb t'ontfaligen.
.»

-

1I

12ermoeibe ſhelbf gp waart in beten ſtrijb
lg Simaſon, met een brooge bogſt bebaatgen'(
illuſttoomenb'25loeb/laghokend op iſm mangen/
3Boo! 't Hºelſche uüeef uur 3icle toegcluijb:
klm bgooge &Long/ uur uitgemeenbe 25ogſt
UPeeb u met ſmert/ een bangen ?lbenu balen/
G#n 5ligtenbe uitroepen / ag my dorſt!
2Zoo b

-

/ moeſt gp oliſen boºſt betalen.
I 2.

3Dorſt-hoeſber/ ban bie botſten na ben geeſt/
19ebt
gebotſt ? boo, 3ielg meen afgeronnen / ,

##

«5elijſt een batt na berſche luater-bgonnen/
& Baar gp be 5iel/ bie bo?ſtenbe u byeeſt/

-

Veerhoeib en laaft/boot JPeſh en 3oeten ſpijn:
#lhoeft gp nu 3elfg / in 't heetſte ban uun blaften/

&Btlaafb 3ijn/ boot bien ſtoomſchen HTaebicijn?
Jºlaoeſt gpboo, ong45obg?Alſenºpauitenſmaſten?
• -'

i

I R.

zomzet overwinniërumſafantaſierige
25egeerig

-
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#3, iſ erg om een ober-nat te icijlillien/

(tot 3p hun geeſt berfuipen en berbyinſten/
&Poo: oberbaab/ bat lijf en geeft berbelgb:

# hebt geborſt/ om ong te boen oerſtaan/
#lm bitt're ºutcm7 uun borſt na bo2ſtig herten/
ilm boºſt 5al ong berkbuififten en betſaan/

“Doo! 't It?ennelg mat/ in boogſpoeb en in finerten.
I4.

#tot 't bemelg nat in 3ielen bie bemoumb/
1Bermoeib / gemat/om ſpemelg materfcij?eeuunen/
«Bict ſtroomen uit / in beſe bagoge eeuunen/

&ot trooſt boo! bie op uube bood hertroumb:
25lug in mijn geeſt/ ben boºſt na 't?üaroſcije niet/
J)a eet en ſtaat na 45clb / en buile bueelben/

O 3alig! bie bat Ipemelg mater 3iet/
Dat ong gemocb boo? uujen geeſt ijerteeſben.

6. Een Betuiginge aan God, en de
Menſchen, Joh. 19: 36.

7. Een zorge voor zyn Ziele,
Marc. 15: 37.
15.

3Boſbrenger/ ban be opgenome ſchulb/
&Bp riep met regt/ na ureebom en bemoumen/
Het is Volbragt: gp moeſt 45obg @Iempelbournem/
ſha
Göobg regt en buaarheid had berbulb/

#

«bp hebt getrooſt be âDeereld uit gebaagb/
€fer gp/ na ſtrijb, uun ſpogen hebt geſloten/
&#n ſterbembe en Bob en ſlºemiſch beljaagb/

?tig 't Ipeilig ſpoofb va:" 250mbg-genoten,
IO,

#

door Geregtigheid
Zoo ſtondalsgydat
verhoogd
Geheiligd,
Heeren,
gd »

# balige boob getuigbe / tumoer eeren/

& Pat gp ben 39oeſbeg ielochgijab "#
-

Tweede Deel.
193
'Al mat gpſ alſº be &onge man um Snuſb/
312oeſt lijben/ hebt gp aan het Leout ooloragen/
UDat groot bebing ban 't eeuopig ſtaabg-beſluit

Bebt gp bolbaan/ in 't midden van de dagen,
17.

JIQijn Logheer/ ja gp hebt het al bolbaagt/
lg 't al boſbaan? ig beſen ſtrijb bolbongen?
en ik berloſt? ſing op met open longen/

T

#ooit ig bie ſtem gehoopt in ?trong nagt: ,
bebt gp boſbaan aan Bobg fiegtbeerbigheib/
#g 't 5oo? 5oo 3ijn mijn 3onben afgeſchºeisen/
JBaait mijnen geeft boor umen (Beeſt bereib/
lof te geben.

Om u alleen baat ban

#

IPO,

?{g mee mijn 3iel! u u beilanb ig in noob/
#p buigb 3ijn boofb/ buſchiht5ig om te ſterben/
&Be bieehe boob boet 3ijne 4Dangen berben/
&ie in 3ijn fntert uur leuent en um boob.

liep roept ong toe/ hp roept boon bie hem bgeeſt/
G5etrooſt bol moeb/ bertrouuuenb' op 3ijn ſDabet:
In uwe hand' beveel ik mijnen Geeſt,
G9 %egen-ſtem / boo? #ion af te gaber.
19.

Zoo toog mijn iPogſt al 3egen-bierenb' heem/

#Bahp ſboögſlâet/45obgſtegtſ@BobgſBelbeljagen/
3Boſbaan hab/ na be libelle mag berſſagen/
&Pntbonben/ en perioſt man pijn en meen:

lºp gaf 3ijn 45eeſt/ ijp lei 3ijn leven af/

#l toepenbe ſloot ijn 3ijn 3egen Bogen/
Zijn beeſt na 45ob/3ijn ligbaamboo, het graf/
Zoo boer bp op / boog alle Igemel-bogert.
2O.

Sjuich juich mijn geeſt/ um HLogheer ig berio
GBp 3ijt in hem ban 3Bloeit en boob ontbonben
#p heeft bolbaan boon uïne buile 5onben/
12oor alle bie na 3ijne ſlBonben bogſt.
3Boit iſfer 23ſoeb 5oo aangenaam ún €5ob/

nu

#go nut boog ong/ op 2latben neergegoten/
5à

49 3alig

|
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&P 5alig 23lord: Dat ong tail 5, een lot
&al baren / 't Woellt noit 5iele beeft betogoten.
I
2 I.

fºuhan / maar tegt 15oo Hoob en beibent gaan
Ttitroepen / ja ja / deſc is Gods Zoone,

g:hooâé ſtrooſt/ mijn roem / en 3ielen htroone:
Jl)ijn 3iel leefb boon be 5lanſen ban3ijn naam /

bp blijft alleen mijn roem/ mijn beel/ mijn lot /
gſt 5al boot hem op ſfob het leuen 3oeſten:

'Al bie hem haat / of Hºlocheube beſpot/
Zal mijnen geeft maar 'g Ipeeten 19loehem Bloeken.
22.

JT)ijn 3iele 5et u bp bit ſtruig-hout neer/
«Duitſet / oerſtomb/ berluonberb en vertegen/
1Bermbomberb? ja / 5ie hier gebouág woegen:
Om u men geeft te ſoliſten tot 3ijn cer.

. -

ſBag bit be lueg/ 't beraambe ban uur ſtaab /
3Im liepen #oon aan 't ſtruig-holtt op te hangen!
JPien IBeiligen/ boon een ontijciligb 5aab /

(Le booben? oln geboobe meer t'ontfangen.
23.

Jhijn 3icle juichl roep uit met hert en monb/
âDerheugb ban geeſt / tot bie op ?larben uuoonen/
Zoo lief heeft God de Weereld zijner Zoonen,

UPat bn 3ijn #oon tot ong uit liefde 5onb:
Om boobe/boot be itragt ban 3ijn geregt/
(Ien teuen/ uit ben lbelſchen ſt)uiſ te ruhiten.
1Derheuenſboºſt/rnaaſt mpulu toon/uto knegt/

3 à 5al uun 25loeb in mijne 3iele bruhhem.
24

Júijn geſitg bie/ ban alle ſnert onthleeb/
(Ien loemel ſteeg / trekt mijne 3iele mebe !
JE)ijn lºeilamb/ ja bit ig en blijft mijn bebe /
|ft uiemg om 19:ugt ban um geoffert ſmeet;

GBp hebt bolbaan bat/nimmer 5iel bermogt/ .
illuj fulerte heeft mp 5egen toege5onben/

19ebt gp 5oo bier uur ſpeilig 3aab gehogt?
â¢oo blijft mijn roem in time open

"m,

*

Il.
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25. .

jl)ijn 3iele bait niet boogum ſtrung-hout/neemt
jàeen /

#
#s" di 32 oog-bibber uumer
rooſten
--

-

-

13an baar komt gn beboefbe vielen trooſten /
1Derfilmiht mijn geeſt / maalt ong ban tbuee tot
1

--

- al

--

1# oolboen/bao: liefde en vertrouwen;
Onl in geloof / ter maare baithbaarheib/
iſun liefbe met e": t'onberijouburn.
2D.

vº-

»

-

Zoo 5al mijn geeſt u volgen op het ſpooey
12an @Labon na ben itruig-bergſ bol clenben/
3IIg 't u behaagb mijn 3icle toe te 3ellben/

illus nieuw en beeſt / tot nu er eer en gloog:
,,1Bergum mijn 3iel in b'uime ban be bobb
UEen obergang na 't Zalig i9of berBouen/

om boot um glang f in umtem 5agten ſchoot/
Hſlâijnitomimg / alg1tlijn 3Log-iyeer 45obgte louen.
Ten

vierden, van de dingen die Chri

ſtus naar zyn Dood geſchied zyn.

1. Geen Been wierd aan Hem gebro
ken, Joan 19 : 36.
2.

-

Zyn Zijdewierd Door-ſtoken,Joan.
19: 34-

. " :
.

: : '',

- --

- tº :

- - --

--

- Op de Wijſe van den 22 Pſalm.
- -

-- -

-

,, !

!

-

-

-

-

I, is fit

- -

-

-- - '-

-.

B# toigtſuue tranen aff
Zie na om hoog / bieſbaar ben abern gaf/

geeft boog 3ijn ":" en geld een 'De
- - - -"
-

2 2.

196 Gezangen vande gangen Gods.
UPe boub boem ſteruett/
“Om 't leben GBobg ten leden te bermetijen:
3TBaatig geen been aan umen1Pogſtte beeſten/

#n boet omhoog/ om boo:3ijn 233uib te ſpjelten /
Aa Hºelſche boeen.
2.

Bier bleek / hier bleek boo? beye 25aſtert-ſchaat/

«Aatongen lºgeer GJoog heilig Paaſclj Hammaat/
RPat ongeſcijenb geboob mag/ boot bennijb/
oo! 3ijn gemeente:

“Begromboeſt op 3ijn ongekneuſt gebeente/
Om boo? 3ijn ſbeeſt/ en ongebgolte gaben/

4,5ebjokene &Boog
te beelen
te lauen/
alleentijb.

ºf
r

3.

2ijn 3ijbe
buierb
booy-loopen
3Paar
âIPater
en baat
25ſoeb /met
tot een
3ijne&peer
eet/ f
Ilit ſtroombe / uit bat eerſt ontſloten hert/

52a 5oo beet 3Bonben;
#p heeft/bp 't 2 sloeb/5ijn 45teſtond toegesomben/
Zijn open hertig ong, een weg ten leben/

-

19oo! bie gelooft / en hem hun berte geben/
3)a 3onbemfunett. "
-

4•

.

2 -- - - -

-- -

-,

-

-

ſzoo 3ijt gp eeng gekomen tot uum 253uib

3Poot HBater en boog 25loeb maar uur beſluit/
Heerbaar mijn 3ielf boo! 4Dateren boot beeſt/42 toem ber byoomen:

ii

dBp 3ijt tot ong/ na utme boob / gehornen/. . .
#et 3eaterſ om um 5oonen te beſproeien/ .
jaet 25loeb/ om all be herten te boen groeien/
apie geſug ojeeſt.
v,

5.

*

ſlim #oſeſ heeft/ be erben ban 't HPerbomb/
3Poog bo

bloeb geroepen tot um monb:

%joanne# heeft/ boot mater ong gemoeb/
riºſun heil
boem bl
i)

-

3

-

»àn kwam gp3elfg/
#/ 9m âZion te betrijiáen ven
-

Tweede Deel.
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3Doo! 3bater en boog 23leeb / omume trooſten
& Poo, ſheeft en 3Boogb / ten leben te bertrooſten
&Poo? 't nieutoe 3oet.

Zoo gp te boot/ alg 1Baber ?ſbaan ſliep/
zijn ºpa uit 3ijn open ſtibbe ſchiep / .
2Zoo hebt gp ong/ aig Gbag / uuoe 25guib/
iſ?eet alg te boten/

# bop 5ijn uit ume 25ogſt geboren:
ntſluit ong hert/ boog uum ontſloten reten/,
ſteb alſ uto 3aab / uit alle libelſe beeten/
?All' eeumen uit,
7.

3 Be Speere / bie um 3ijbe heeft onteerb/
ebt gp/ ter maakt / ben globen toe gekeerb/

"#" waren

ubeng 3aab boen

gaal!

iſ het buiſenb 3Plagen:
3 Derloſſer / laat in 't

# bagen/

Hilm Abpeer/uno Göeeft/hun moebenb' hertetreffen:

Om 't Hobenbom man alle block t'ontheffen/
39erloſt ban maan.

Ten derden de aarde beefde, Matth.
27: 51.

Ten vierden, de Rotz-ſteen ſcheurde,
Matth. 27 : 51.
8.

G5elijk boogheen/ aig gp op 5ína ftomb
JBe aarbe/ boot be
ban ubu

#

#f

3n arbeib toog/ tot ſchrift van 3ubaag 5aab/
3200

##
b eR
& agrb.' / bagat 't gºogb'

G5eſchut/ gebeefb: bie moeſt u

ben3agen
En
b

y

&ot 3ubaag trooſt/ tot heil ban3aphet fnepen/
-,

53 3

#Baat

198' Gezangen van de gangen Gods.
3 laat uuben taab.
9

-

3De aarbe ban 't berfttenbeſpaleſtijn
25leef alg een ſteen/berharb boon ume pijn/
3Been/ſtuben liet om gapbet niet een traan/
ſºog boo) 3ijn #tubben:

spe aarbe moeſt / miſnoegb/ banotte5eſchubben?
JPit gſraël mag alg een ſtot5 ban ſteenen:

GB 3alig! bie om 3efug uponben meemen/ .
GEn met hem gaan.
IO.

Zoo heeft um magt be aarbe/ ban romtom/
3Poen beben/ boo! utu &#uangelium )
«En 't botre Doub boen ſchubben t'aſſer oogb/
«En gaphetg 3oonen
3Boo? Heber in Sems &Lenten laten mooonen:
d©m Juda, in het laatſte ban be tijben/
?II ſchubbenb' alg een aarbe te berblijben/
I Ie

De ſtot5-ſteen 3elfg/ hoe harb en baſtban ſteen/
ſteet boo, umboob ban angſt en ſchrik intubeen/
2Ilſ' 't ſchepſel raakt in arbeib/ alg in moob /
QII

# #

't ſtaat al
't
â /
/ o 3-on! oug ubeigerb te beſchijnen

##

\méeſt: bleek b'tjert-rot5 ukper 3oonen/
oe ong geheel in ulue teetenbuoonen/
-- - - - JPoo! ulue boob.
...
- - - -

-

-

* * 12."

* *

*

*

&D 4，5ob ! ſjoe hon bit ijarbe gobenbol
qDat ſchubben ban be aarbe 3ien alom/

G#n 5elfg gelijk alg ſtot3en blijven ſtaan/
'ſ iBoog uube pijnen?

w

apt fiat5-ſteen/ bie be ſtotyen ber 3Boeſtijnen
'spoon kloofbe/ hangt gelijk een ſtot5 bol klonen/
'

49m alle bie in 5ijnen naam geloben/
- º - iſlaet geeft te laan.
-

*

-

"

IER. -

.

ºf

in #erten-tot3 inttneen/
oans aan ſtart
3laat
e' - E.
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ſlaat u toe fineut / uuo bloco uïn 3iclem moren

ſtºp ſoliſten, alg bt tot5-ſteenuanuur 23,uib/
ilàct uur getuigen:
Qiu Bonig uit mijn Zegeil-rot5 te 5uigen/
«Bp 5ijt mijn ſtot5/ bol {9emelſche genaben:
illu 2öſoeb/ uur geeft moet on5e 45eeſt ber5aben/
?Iſi' eeuuben 1uit.

Ten vijfden, de Graven wierden ge
opend, Matth. 27: 52.
Ten zeſden, den Hoofd-man gaf Jeſus

getuigeniſſe, Luc. 23:47.
I4.

3De grauen 5elfg ontſloten baren 23ogſt/
@Lot eere ban mijn lang onteerben Doſt.
&#5p hebt be 3Doob boo: unue boob geboob/

Oun ong te laten:
3Pe boobe 5elfg geboelben in hun graben
ilm ſcuen/ en hoe gp alg #ect ber bingen

ilm boobe uit het ſtof 3uit toeber bgingen/
%jn uïnen ſchoot.
I5.

JPit maren. Die getuigen ball um lof /
3Pe boobe / nu bereenigb met het ſtof/
«Beboelben reebg be itragten ban ubu bloeb/

30lg uuu genooben: .
3Pat herten bloeb bat leuenbe kan booben/
3Pat booben 3al boen Ieben/ na hun ſterben/

Om boo? uur boob een leben 45oog te etben/
2lig 't

boos: goeb.
IO,

Elm boob heeft ong een leuenb heiſ gebaarb/
3Pat lenen heeft ong tot uur 25tuibberklaarb/

ilm 23,uib3ult gp bemaren t'allet tijb/
&P002 heil en 3egen:
iſ 4

«Bp

zoe Gezangen vande gangen Gods.
«bp 3ult um ſterk / ten einbe uubet megen /
"Door unne boob / een leben boen genieten/

eten lenen 't melk noit 5iele 3al oerbieten/
5Baat mee en ſtrijb.
17.

Geen ſpoofbman 3elfg 5ag in beeg mon
3Pat aan bit hout een lºemel-3onne ſcheen
SYDat gp @Bobg #oon in bolle luiſter maart/

iſReer aig boo! bee3en:
& Bemijl 't heel al uun naam begon te bree5en:
een peibem heeft ben 3oone €5obg beleben/

#Schoon 't Hobembom um G5obbeib tegen ſtreben/
an geeft

#ne.
IS,

d!) ſºoone ſ5obg! gu maart 5oo laag bermeerb/
(JZot

": # bie um Zoonſcijap tjoog

meet

eet

tium ſchoonheid ſcheen/ voor alle bie ubgeeſt/
iBan 't hout met luiſter

ſlim zonne licht tog op boo? 't goobſche buiſter:
boon alle 43ogen/
illuj boomberheen/
25emee3en hem um bobbelijk bermogen/
&Poot um en geeſt.

#

19.

-

33ethoogbe 3Doſt / nu gp baat boben leefb/

##op uur herh/ Die 5oo beeſitrui5en heeft/
3Berlog uur bolh/ ban Hoobſche haat en nijb/

1Dan hoo5e 3onben:
gPoo!-ſtraalmijn geeſt/ boo! inme open monben/ .
-

2Zoo 5al mijn 3iel uub bange boob getuigen/

en Igonig uit uur bolle momben 5uigen7
ſlâet alle blijb.

Ten

Tweede Deel.

2OII

Ten vijfden, Chriſtus Begraven,
1. De Reden van zijn Begraven,
2. De Plaatſe van zijn Begraven,

Op de Wijſe van den 4o Pſalm,
I.

Het dºel:#!
Jiaoeſt/ 3egen-rijft J bien grooten ſºelb/
«Een ſtuff-plaats geben onber 't Pelb
(Ier blijkt ban 3ijn elemben en 3ijn boob:

p ſjab ben ſtrijb bolſtreben/

ièoo, 3ijn beſtreben Leben/
3Pien Simſon heeft/ met magt)

#"l
#n Albam t'onberbaagt.
Gl

-

2•

é5p moeſt be boob berbolgen in het ſtof/
€5elijk een 3egen-ptalenb 1eoiſt
19erbolgb/ bie na 3ijn ſtroom-regt boºſt/
ſlºot eere ban um lang onteerbe Lof:

Zoo hebt gp/ alg een ſterker/ .
leet bgaf/ bien naaren ſterfter /

dºeheiligb boog um 26tuin/ |

| .

CBnn in um 312it G5ebuaab . .
(Ze ruſten/ alg um 3aab/
(Lot gp ong 45gaf ontſluit/
3.

#Zoo mierb gp alg een ſºlarme ſbobg ge3aait/
eten (Larme bie een rijken ®ogſt
Zal geben/
bie &ion trooſt:

#

Schoon boob en leeſ um Abchoben tegen kraait,
dººp hebt met u me 3Lebent /
& Be oube plegt'lijktijeben

25eggaven / en met een
53 5

W
-

zeen

--

zo2 Gezangen vande gangen Gods.
&Pen ouocu 312emiſch herſtelo/
- --

G5thgohem/ ja gemelb/
&Booy ume boob alleen.
4

«Belijk gp/ma het eerſt boſſchapen merk /
ſºa 5epen bagen ruſt genoot/
#zoo tuft gp nu in b”?larben ſchoot/
(ſlot voorbeel oan be reebg bernieumbe ſterft:
JPie gp na beel elemben/

een inſte toe 3uit 3emben/
&ot heerlijkheid en beugb:
1e ergun mijn 3iele mee
en ruſte op mijn ſtee/
Malll
kºemel bleugb.
GBpp mierb
#
d@m 2bp 3onbaará
onruſt/
(IZe ſtillen/

gelegb /
#!ſtofgenoeb/

uug ſtiftenb' bloeb/

- dºet maakt oan bie #ion tegen baart:
gºp hebt ong boo! uur ſterben
een ruſtt boen bermeroen/
iſkuſt ook in mijnen geeſt/

A? E u alleen ig ruſt/
#oo! bie uur ruſte luſt/
GEn uuben name ugeeft.
\'

3. De Perſoonen die Chriſtus Be
graven hebben.

e

4. Den tijd van zyn Verblijf in 't
’. -

Graf

- --

6.

-

4:5p mierin ban 't
genomen boon ubu 3gab,
&#en 192ome ig aſtoog bereid

GPm bie 45ob bienb f met teeberheib/

(Ze biemen/ ſchoon be hooſe ijoont en ſinaab ins
- "E
-

, Tweede: Deel.
Alun Goieul) heeft abobg #Zoome /
'Allg 3ijmer 3ielen ſtroome /

Ao3

35eſalfb met eer en loff
&Pie hem in 't fijne itleeb/
3Pa 't laaſte 9ffer ſupeet /
iſ)eer ieibe in het ſtof.
,

7.

zoo mietbgn / alg een iBoºſt bam ſtaat enmagt/
gn ſinnen rijk en met behruib /
55egtabem/ uoon um liebe 262uib /
(GZot trooſt boog bie op um 19errijſing bagt:

Göp moeſt um maakte ſleben
Hl)ct uulen ſtolt behleeben/
JPoe mp uud Lijf-rok aan/
G5cuerfb in 't Heilig 25loeb/

&Pat maakte beht en boeb/
&#er ik ten

ei: gaan.

-

45p lag byp bagen in ben 25uik ban 't G5gaf/
Gºm namaalg uns 23eggaben 1Boift
t'4Antg?aben) uit bien naaren iltolh/

.3

-

aDaar gp hun pleeſch een mijle ruſte gaf/
3Pit gaf gp ong/ boog beſen /

3Poot Jonas Bjaf te leſen:
dil 2ijn lang ontg?aben #eer /

ºntgraafmp uit beeg alarb'/
gebalſemd
en beraarb/
#ſlâijn 3iele luſt
nietg meer.
9.

-

-

I)eeft u me boob be boob en ſpel geoelb?
49 5aſig bie um boob geniet!
qën ledenbe be boob omtolieb/

3ecreenigb/ en boot umen boon herſtelt.
25ehleeb mp met um 3Linuten/
º jlºet al bie u beminnen/

1lm byaf-ſlaap mag um 3oet/
3taat ook mijn ruſte 3ijn
&#en ruſte 3onbet pijn/

V -

zo4 Gezangen vande gangen Gods.
&Pool uuu ruſt-barend' 2.5loeb.
I O.

fºtlg

tot1Bleeſcij/
mijne @Lente
jne boob
met umaakt
me ſlâaagb/
#
mijn

aſpat ruſte/ tot gp 't allegbaagb/
19oo! hem/ bie omg in ſtijgiſtué heerlijk maakt:
GBp hebt be boob berſſomben/

en met be boob be 5onben/
&Pit iſ mijn een en alſ
Jſlâijn trooſt / mijn 3ielen ſuſt/
Zºlaat ik met bolle ruſt
3Dan u berimagten 3al.

Vierde Hoofd-deel.

Van Chriſtus Verhooginge.
Eerſt, van zijn Opſtandinge, Luc.
2.4 : 4

Op de Wijze van den 16 Pſalm,
J.

A

t mag 't een bag/ een bag ban 3aligheib /

3ſtig gp in 't 19leeſch berſcheen aan ºſaltobg

#

ib:
ter Dag
bag bereib
Ul hebt gp ong een grooter
5 àu
5au gp op ?tarb / na unee 49ffer-blammen/
opgeſtaan / om met um ſtruig-banieren/

#

Gill' eeumen boo?/ met ong te 3egen-bieren.
2

ieerhenen belb/ber minnaar van be boob/
H#et luſt mijn geeſt/ op ſbobg gemijbe toonen/
(Le meloen/ bat gp uit ber Aarben ſchoot
zeetreſen5ijt/ tot trooſt man um zeemen/ #0
-*

ſil

Tweede Deel.

-

2og

itom heilig 3aab / lilap uube bamben 3amen/
% uicij in unu libeetf ja ſºalelujaij ?ºmen.
3

iich ambertmerff uuj 1Borſt is opgeſtaan!
't gg pbel hem in 't Göraf te millen 5oeften/
ilm ſeeilamb leefb/ ooo! al bie tot hem gaan/
Hijp legb niet meer / in 1Binbelen/ nog UPoeften.

45cloofb 3p 45ob/ Hoſanna Heil en Zegen,
balelujab / ooo! bie hem 5ijn genegem.
3Laat

# gaat7

om 't Ligbaan aan

&Ie 3oeken/ met beel rijſt begeefbe htruiben/
19erijeug u in ben 25alſem ban 5ijn leet:

&Pien 25alſem (5obg/bie%Japijetg3aab in't Zuibeu

4Beneſen 3aſ; um beet ig opgereſen/
G5eſien/ getaſt/ tot trooft boog bie hem opeeſen.
J.

«ëer't2omme-licht/met GBIang/5ijn hoofb opſtahl

#Ba'atrong ruſt/ op b'eerſten bag ber #
Zijt gp gelijk een 2 on/ in 't open iBlaſt/

32erſchenen/ alg een bolle ſelp-beelte:
Boe3aguur 25 uib t mee opgegane 2，onnen/
23gonnen,
(&(mee lichten 45obg/

a:amsunami

&P #onne! boog al bie in 't buiſter bunaaſD /

G5p inoeſt boog ong ten berben baag herleben/ .
2lig Jonas om / al bie uur beeft beſtraalb/ .

«Een nieuunen bag/ na ?Etong nagt te geben/

3 ºp 3ijtbat licht berºerdo/ g hebt u in ſtralen
39an 't Ooſten na het 319eſten meer boem balen.
7.

G5n hebt um 19leeſch boog eigen kragt geboekt/

Om bat gp boob en Igeile bab verſlouben/
illuj 19aber/ bie boo: u be 3ielen treft !

heeft/nu bolbaan/u van het ºnafontbonben/
#oo bleek ong bat ben Bemel mag ontſloten/

&Boog una Kºriumf/ o hoofd ber aanvraag,

zo6 Gezangen vande gangen Gods.
8

szoo moeſt gn alg het boofb man umme ſterk /
Ontmoahem / om be lperbenen en Hoben

de lohhen / tot uun nieuwe geumpti merk/

3Ilg b'eerſte gobg geboren uit ben enobeul
#n bebt alleen bºomſterf'lijkheid en 't leven
#an 't Licijt gebaagt/ boog bie u eere geben.
9.

e

Tpe «Eng'Ien 5elfg ooibragten um Gºebob/

De ſalarbe met haar groue iDater beciel!
25cmogen/ alg in ſtrörib boog bien Gob
apſe opgeſtaan/ 3ijn groote rijlig-beoelen
zou Weſien/ op 5jn boeb en 5irig bemolumen/
tot trooſt boog aſ bie op
5ijn momben
bannen.
IO.
v.

zoo hebt gp bt ieoorbeelden aan beide
3eoibaan/ gemocert/ alg 't tegenbeelnber bingen/
«Bp uwaart ong tot een geinig lºoofb ge5et/

dem reemei-maatbg une annuten te ſtadſbringen /
om als ſpionſjectſ alg 39xieſter en al##toning
&#e waaen) ooo! uw nicum ontſloten woning.
II.

-

!.2 ::'

«Bp moeſt / gelijk ben tmeeben #band #eet/
3ean umen ſlaap ontwaken uunt uw tanen.
#ig gfah moeſt gn / tot uur lof en eet/
Iberiepen/ na uur bitter 3ielen ſteruell: - - ©mboomum ſbſang/alg Joſeph, na 't berneeb'ren /

#of geecijhbeib/ te paaien
voor ºnbg,--,geen
ren.
I2, 7
. " ºf
zou hon gp alſ Goba Arke, na be bloºn

3ean
op de gp
25etg
naſtººt
#igatoomen
Daneeliſ moeſt
uit het
ben aarde
#uil dan
25loeb,
45nmoeftum booft/na gp eboog blamme bluſten/

#erheffenſ en met Moſes uit be abonen
qPp 't

za:", tot een ſchrik bet?tatbſcijemol
fºr

º

f' - , ?
-

. . . . . . . Tweede

Tweede Deel.

, io7
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...

.

I3.

G5clijh boorheen be eerſte rijpe brugt

12et Offer van be Garve u berberſbe/

"

-

5oo 3ijt gn uit be aarbeſ na beei 5ugtſ

2

Etig b'eerſteling/ bie al 65obg 5aab herteelbe/ .
25cuuogen / na ben Ababbat bet 4 ſubeenen *
goeyien/ getaſt/ en lebenbig verſtor:m.
I4.

ofelijſt het bloeb geb?agen beierbºſ met paaſ/
gn 't ſjeiligſte/ na 't Goffer boot be 3onben/
&oo 3ijt gp ooit boog ong. ten tubcebendaal/
G5eijoogt/ gesien / ban graf en boob ontbonben.
3De Bogelg bie op roobe pinnen ſmeefben
19erbeelden ong/ bat gp na ſterben leefbe.
-

rt

15.

5oo ig uuo ſterk bie Roaarheib Göobg betoogb/
TDoos bºgengel «Bobg/ boot uube trotſupe ſoelben/
JPoo? Breukoenbie / betiteberb en berijoogo /

ilm 3agen/em uun 3egenp?aal te melden:
3Pe ſDagterg3elfg betoogben boo: bun Ioogen/
boaart outoogen,
3Pat gn hun ſtaal

en",
I

::
##
illuj &ion moeſt oan itrong ?tſtaat ulien:
at groot

et groote G50

2opheten

3ſ)a bunnen Do?ſt mag op 3ijn &Lijroon ge5eten/

(tot trooſt boon bie bit poog geheim beſijben/
&Lot mee boog alſ bie 45eſtig eer beſttijben.
17.

Homt t aarts vermiſt nog bomen in het graf?
«ën5ijnen geeft op menſchen reben ſlijpen, ".
9 bºmaa5e! meen/ ulu teben

te laf! :

Sºit groot geheim ig nimmer te begrijpen/
2l g boo: 't geloofſgegronbop mooiben maatjeſb/
Ou'g #ecten buil/ op onbetoonben

":

-

uig
-

2e8 Gezangen vande gangen Gods.
8
IS,

Sluig 2ion ſyobg/ hier ig uun baſte gromb/
'Dit leer-ſtuh ig be gronb-ſteen uuber leere/
25elijb bit ſtuk / boo: al met bert en monb/
2oo hebt gp beel aan uur bere5em I)eere:
3Perboogbe Borſt/ ik 5al um maatſjeen melben/
«En baaten al bie be5e maatijeib ſcijelben.
I 9.

ta op mijn geeſt/ ſta ban um 3ouben af/
't Paſt u niet meer in 't aarbſche ſtof te ſubcuem/
Ulm Hoeilamb ig berreſen uit het graf/
3 Zoekt u men lipeet / bp bie baar boben leben:

G5een 3ombig lib paſt aan bat hoofb/ bol5egen/

apie 3onben baat heeft beel aan hem berfiregen.
O
2O.

JIRijn ſtoning/ 3ijt gp aan € 5obg ſiegterijamb
39erhoogb/ bergtun ubu leben / al te gaber
«Een rein genoeb/ bat in uuo liefbe bpamb/
69m in geloof te eiſſchen ban um 1Baber/
NBe goeb'ren / bie gn
hebt bekomen /
(ILot ubmer roem / tot trooſt ban uwe bome.

##
2 H.

-

RPoe mijn gemoeb be goebe blugten 3ien/
ſtoep mijnen geeſt / uit graben ban eienben/
#faijn5ielig 3 mah/gp moet mp buipe bien/
2 à 3aſ mijn hert/ bol hoope / na u meuben?

«Beef mp um heil/ na eiſch van bege bagen/
42m u mijn Çöob in ſtijgiſtug te behagen.
22.

iſièijn bleeſch 3al haaſt/ in 't grobe &#lement/
&Zen grabe gaan / baat 5uit gp mijne beenen
jl het aſſ' bie 3ig geſtabig na u boenb/

nºtapoºr'men neſt/ een 3agte ruſt verleenen/
ijn lichaam moet in ſtank en ſtof berbmijnen.
Zou 't auber werf in H#eerlijkheid berſchijnen.

#
&Poen komen7 en mijn 35eenberen #
2,

«Bp 5uit / hier na/
-

b

edit

#3gt

Tweede Deel.
2o9
3Dat 3al bat 3ijn/ na 5oo ueel ſtrijd en meen/
t'ſ 2erlenen/ om met u te mogen paten?
Zal 't ſmaltſte ſtif be felle boob

treffen/

45p 3uſb mp meer 't geubelb beg boobg omtijeffen.
24

JPit boagt mijn 3iel/ alleen ban u mijn 45ob /

3ſt 3al tot u ten leuen ueberheeren/...
25lijfb bp u linegt/ gn 3ijt mijn bijbenb' lot:
&P grooten bag! bie ong. 5oo becl 5al leeren: ,,

#Pijn 3iele juicht/ mijn Bleeſcij ruſt hier beneben/
(@Lot gp mijn 19leeſcij 5ulb roepen met um leben.
-

Ten tweeden, Chriſtus Hemel-Vaard,

Actor. 1: 9.
Op de Wijze van den 68 Pſalm.
I.

Qn op mijn geeſt/ 3ie geſtig na/
op 't Derbloeitte ſjoigota/

K#

ilhet boog geſlagen Lemben/
#heen/ op D'Qlijf-berg / rijk ban geeſt/
3Pan buaat bp/ na het eeuwig ſfeeſt/

-

Opboer/ na beel elenben.
5-ie na hern alg Eliſa bee/

Tium Elias Baarb op met bree/
&Ien goeben ban 3ijn 5oonen:
5al b (Plijnen/ rijp en ſchoon/
-rollen ban 3ijn uitten ſtijgoon/

#

39oo? Die te Zion uuoonen,
2.

#n 1Paarb na beertig bagen op/

2lig ſlaoſeg bit / ou Žinâg ſtop/
beertig dagen toefbe/
##jàetH2oer
k# # #l
-

en hemel tot unu 13eerlij
&#ot trooſt ban

"gºeders

45p

gaf bevelen aan
uur gangen
# Gods.
zko4BpGezangen
vande

r

&#p beelbe haar #ulneelen uit/

- ,

Tom alg begaafde ººrlben/
:De 3Deereſb/Trut ontſtelb alom /
&Poo! 't 5alig &#uangelituu/
alluj 5aligſjeen te ſnelben.
-

3.

-

-

-

-

«iselijk als Enog, ooo! be 3 Bet/
dºen bemeſ poot u wierb geſet/
«Beijeiligb boo! uur loonben:
«Belijk Elias op maarbé toog/

-

*## ſêet ?lârong Oog

*

*

**
- - -

Woolhte boot. De 50mben:

- - -- '

eo, moeſt mij alg bim tegenbeetnf

||

&#n themeſ/ boot die op herteelb/
opm uuucn geeſt te ſenben/

QIIg #boogen-prieſter / om um Sctjaar i
aboo: geeſt/te trooſten/ moo! en maar!
2tig ulue 3egen bembem.
4.

geen Bemel mag uw Gºlpen &#igoon,
3Paar 3Boer gp

---

v,
-

zºen

# 6 TBauibg #ooit!

gië ſpeer Sct leger ſcharen,
2dſ juichenb' met 25afuit geluidſ
ſtºot trooſt banume nieunie 252uſb/
3Pie nu bergaberb maren:

#

aan het 45algen-hout
dBepaalb
heeft/in
het eeuwig
&Boub/- f*
#garb op
maat 45obg
behagen;
q#en witte âPolite / bol en ſtoaat / . 3.
Berbolg mijn #toning/ ooo! 5ijn ſchaatſ

<Pie

aPie treurig na hem 5agen.

-- -- 1

5,

--

stijg op/ ſtijg opf verheven#
bººſ

#

GP
1 en #Penſchen #oone! # :
JEaaft dan be âBoiften en be 3Binb ,

uus aDagens/
-

wege en renb geſtuittb.
-

(JZ
gl!

, Tweede Deel,

2t ... >ars

(dien bemel na uum uuoone:

#ºr,

, Qi'n

tº &#R

W

I, -,

*** @ #beuren aller teunen/'

-

©ntfang tuijn borſt tyn heeft boſbaan/
3uich babeſ juich hef aan/ befaan /
alBee mee/gp ": 'Leeuwen.
"#2ijn borſt/bie haar ten berucſ ſpaart!
Zal/ na veel teuunen/ op bet Macby

&#e3egenb/ meber houten/

fit

JE?et geeft en trooſt boo: alle tijb/
&Lot bat bp/ na ben leſten ſtrijb/
Zal regten alle 19)onnen:

- te
* *

*,

#nijnen geeft van 't?tarbfcbe nietſ
&Lot bat mijn ooge na u ziet/

-

ſpa u/nlijn 5iele verlangenſ

in
,,' -

#in gp
#
aat liefde
1
tºnijn
#
elenb ſ/
###
%jn
#
ontfangen.
Tweede Deel,
-

7.

1 iſj:4'

tº:
. . . ...

#oo moeſt bien grooten ſpobg ſºeſaut
Jaa ſleet en

# beag # w,

eerheerlijkt, 3egen palen /

":: :

#a/ 5oo moeſt #efug na tieel #ruis/

âD##oaberg
langjº
3'n 'g bemelg opperſaleu: "Z in. #og moeſt bien bosg berout, in'twit/ .

3lig ººrf heet aan bat groot beſt " .
&ot 3ijnen Daber heeren:
€9m/bo
ſÖLe

- -##
3ijn ºpgoºt/
e ſ t'ai
et

U

Ul

::

--

## #re
hem eenſ met berenrien schaar,

. " "Er ºnaangen
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Suici) «Doüe / Julti) ui t upenbaart
Göp moet hem eere geben/

dºn/ onbermoeibſ in Arbeib gaan/
3uich 45obe / juich befaan/ bef aan/
illun 19elb-beer ig betheben:
uim ſtemline tot 3ijn lof/

ſpier ig noo! alle eeuwen ſtof ſ
guich G5obe / met Timbalen)

# # # honn /
erijeerlijke umpen :

egoln

gn alberbanbe #
9.

de bob! mat hooge hemel-toon
3Poo!-klonkbat eeuwig buitenb' ſchoon/
“Allg gp um Zoon ontmoete?
3Pie Mbamg bpoebig 25pobbel-merk

ſherſtelb bab / door de nieuwe ſterft/
5 àa bp be 3omben boete.
ſhoe hionit bat 12alclujaij ſbobg/

#jan25oog tot 25oog/ muºiahobgſiotg/
#leet leeerlijkheid omhangen/

(gen Heemel traint noor 't eeuwig licht/
€5m/ naar 45obg ſtaab / een ouertuigt
3ean 3aligheibt'ontfangen.
IO•

we

-

.

3Pat geeft Han 3ig berbeelben/ làeetl
tPie lof geſangen/ tot 3ijn eet/
#laijn Hºeilamb toe gefomgen?
# al be eng'len/ blank van Bait/

ig bogen/ noo, bien fieuh- &ltaat/
ji?et

# 3Longen?

be al be 3aal'gel in het romb/

erbeugd ban geeſt/met hert en mont/
ſeem eerben/ alg hun #troone?
# f hoe gp 1Baber/ rijk ban glamg/
m 3aiigjeen/ ban trang tot trangl .
#facet-ſiraaide op hun Zoone?
*

-- -

*:

* .

-

.

-

--

,

-

-

49 @ob!
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II.

dD ſyob! bit baarbe een geklang f
«Een ?lmen 45obg/ een tegenſang/

2 .

25p D'Haemelſche ſtoralen/
Jlaet ſpaſme-takken in be hamb/
@m in bat eeumig Babetlanb
Zijn gloºp te berijalen:
't balelujaij klonk gaambe boorb/

3Pat groot boſanna mierb gehoogb/
3Poe 3ongen uur beſoinnen 1
God en het Lam zy eer en lof,

?III' eeumen uit in 't Leemclg Lºof/ .
25p gefug ſtoninginnen.
I 2-

-

#tom op mijn geeſt/ en al mat leefb/ Bloof hem bie ong 3ijn zoone geefo/1
#ſuich met 65obg Liebelingen/
illuj HLog-heer / bie nu 3egen-bierb/

Heeeft beel genaben meer geſtierb/
v.

G5p moet 3ijn eere 3ingen:
p meemb ben toom bet bingen aan/

mee! al bie hem tegenſtaan:
#tom 39pomme boeit uur mieken/

#enheeft
een gemel-baarn bereib/
Heemel 3omber onberſcheib /

t

-

*.

1eoo! #oben en boog €5tieſten.

Ten derden, Chriſtus ter Regter

hand Gods, Coloſſ. 1: 1-3

is op de wijze van den 24 Palm. -

Z#
l na heel mee en ſmaab/
*NI en hemel/ boog ubu heilig gaab/
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49 TLeibg lycer uuber leger-lcljaren:
&Pen ſterfter/ bie um 5aab beroerig/ -

L)ebt gn geoangen weg geboecbf. 1.
###
5ijt gebaren. , ,
**

2•

-

,

-

nº - ,

ilm 3egen HBagen mag omſct/ 1.

met 35uſulen hooi uur boobb
&I en 1Bloekt aan uur maah
gºn bebt be boogbeen in be logt

f

weie G5obenſ onder u gebregtſ
19erooybeelöf icbig been geſolliºen.
3.

- ',

,

. ,,tº !

!

!

. s

jºu p?aalb gp aan: “Bobg ſiegterhanb/

âDaar gmuuo eer thgoon hebt geſpanb/
(Lot bat gebonaij all' lims haters :: c.
Zal ſtooten/
uun voeten neer: r.
(Idt u hier toen / tot 0nſe eet/ſººrt t

tot uute bau alle bob perlaterg,
v: - - -

- 4* . . . . . .

gas

... . . . . .

45p hebt / op scue nieuuwe mijsj ij
#
## in 't Barabijaf

#
#
Joop oºgſbegooggelt is f
:
##
schoon uwaeugeeſ ong, bert "T. , , Jº fytſ I . , " 3G,
-

illuj Bleeſch blijft ong
B

5to?t u men

## ong gemoeb/

ban-'t 5alig geeb/ -coln onſe plaatſe te bereiden:
-13jg## is. bien rijk beriaben ſaonikTob ſi #
-

----

-

-

-

":##
waar vraait nu in het enºugambt!
1Bol 3aligbeen/ bol obernuigt/
2lig Spycher/boot ubu ſterk op?larben/

#R
e

avº

's 3 2 ºf 4

-

-- -r

ilts

-mm
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illuj toegchembe ſtroom t'aanbaatben.
v, 7.

2 ct ong/ alg uube rijltd 13orſtin /
&Ier ſiegter ban uur bolle min/

Gjn't Ophirs boub falg boogſtobijnen:
JDan 5ullen hun alg uube Schaar/

1berheerlijhtſ in het openbaar/

-

aPoo! uuoc glanſen #uws ſchijnen.
13erhef um
-

geeft dan 't?{arbg gemoel /

.

.

.fiat5oo sit niet meer op ſtºoſeg ſtocl/
Dergett uur ſhaberg #uig en moning:
Jºerlaat al b"Atarbfcljepbeltjeen
Hoier ig een ſchoonheib ongemeen/

Ermel woning. is om onſ n grooten 19.
#och gefug baat in tegen-vaalb/
''' --

--

#ijn 45eeſt ig op n nect gebaatb/
Oln ulne herten op te boehken: : :
{}p hoogb 300 # uime ſtem/

illu 5itgten hebben op hen hlem/
Zijn liefbe 5al u tot hem treithen.
IO,

hijn 45ob/, ontfang in uwen ſchoot/
#n boorſpoeb / ſtrijd / in alle nood
Jihijn 3ugten / Hirren / bibben/ ſmelten /
ººgſt ſtome boon um #oon alleen/
Hypig mijn ſpeil/ en auberg geen /
lºn 3al boog mijne 3iele ſpreken.

-

-

II,

1èergun mijn geeſt/ na alle ſtruig /
G5 en plaatgiem in mijn leaberg l9uig/

--

|

UPnom gefug bloeb en ſtruig banieren:
ſzoo 3al mijn 3iele / boot uur geeft /
G5e5aligb/ aan uïn 5alig 3Feeſt

l

Jhet al um Hgelben 5egen-bieren.
tº

|

I2,

3Pat 9aberg l9uig / 300 bol en 3oet/ .
O 4

..

gzoo

s16 Gezangen vande gangen Gods
Zoo 3aug./ 5oo bol obecoloeb/
3Paar ig mijn

# plaatg gegeben/

d(er ſtegter bp um I)eerlijlibeib /
&al ik / o rijlte JBajeſteit/

&#n umme liefbe eeuuuig lepen.

Vijfde Hoofd-deel.
Van de Heerlijke Vrugten van onſen
Verheerlijkten Heiland.
Eerſt , een Ziels Wenſch , om de

Vrugten van Chriſtus, Lydende
en doende ,
Pſal. 51 : 9.

Gehooorſaamheid,

Op de Wijſe van den 51. Pſalm,
I.

dBm op mijn 3iel/ 3ie um geſtopben 3Borſt/

K# 'Alarb'heeft lang genoeg5ijn23loed #n /
't gg nutter op um bibbenb bert gebopen/
#ijn 23loeb nerſtoelb / bie na 5ijnliefbe borſt:
ſºa tot um heet/ bic boob ig en nog leefb/
zie geſug in 3ijn roobe uuomben hangen/
Ibnig gereet / om bie 5ig tot hen geefb/
(ſºctrooft/ in 3ijn beblocbe ſchoot t'ontfangen.
2.

zijn woonben 3ijn een 25 on/ een 3Lebeng put/
omhelg um 'Borſt/ hu# 5ijn bebloebe mangen/
#uichtin3ijnſchootſblijfbaan3ijn boeſem hangen:
âDaatbeenmijn # 3ijniëleeſcijigu niet nut/
€5a hemel-maatn/ boot 3ijnen mitten@throon/
aPaat p?aalb bp aig een leeſë/ boſ

naar:#

Tweede Deel.
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lon 5egen-bierb/ alg babet UPauibg zoon/
JPie juicijembe ten &Lijgoon ig opgeſtegen.

minwagenbeſnibet-tas mºmenteel
ſpijn Labo, nu gn / ban Göobg bloeit

#

25etaalb ljebt / boo? be aangenome 3onben/

ſºu baſb mijn geeſt eerbiebig boon u neer:
#ft hef mijn 3iel ten Bºemel boo: um 25loeb/
2ie boe? uuo X5loeb op mijne 5iele neber/

#h hir tt na / met een boottoomb
leerſtel um 26eelb in mijne 3iele meber.
4.

3k ſmeke om be terugten banum boobſ
jl. zijn 3icle pleit om 3aligheib en leben/
e#
op Alarb beloofb uun heil te geben
lg gp/ na mee / 5ou

# in

Bobg ſchoot:

Boog-prieſter €5obg/ bemierooft mijnen geeſt/
&Poo! geuren ban um maſſemembe monben/
ilm 25loeb ig boot al bie u bienb en breeſt

«Een 135op / ja een hoel-bgon boom be 5onben.
-

5.

UPe 122ugten ban utm boob 3ijn bonig 3oet/
3Pat 3ieſe Han bat ſeemelg Manna beroen?
UPie 3ielen terugt/ bie Albamg ulugt boet ſterben/
JPien 25alſein boog het Huijnenbe genoeb:
JPc b?ugten ban bat ?larbſche Edens ligof/

3?og fitanang SPguif/ 5oo 5oet op Calebs&Jonge/
zijn nietg/ o neen! bergun mijn 3ieſe ſtof/
(€Zot ijeeinig ban mijn
Onge.

a:ment

4Daarheen mijn3iel/ 3oogp 3ijn monben berfb?

45p merb/ o muee! oan boob en bel gegrepen/
45ong maakte treft u bert met taaie & mepen/
âDaar heen / 5oo gn in umpe 5omben ſterfb?
GBp 3ijt en blijfb/ tot 't Jºerg banum gebeent/
39erploekt en ban €5obg liefbe afgeſomberb/
jlâelaatg/ ontaatb/ berbaſterij en berſteenb/
&Poop &atang liſt
en uitgeplonberb. zoo
. *

uw: 5

-
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7.

Zoo bunaalb mijn geeſt baat &Iak nog Loober
groeſb/

?Ilg Agar, meen ik ſai met 5aràg &boomen/

#n 't nieuum eerbonbf by Rob te Zionmoomen/
ſſlijn 3iele ig oerlegen en oermoeib.
“Hetjouah heeft 3ijn &oone booggeſtelb
(Len ſeben/ onm clenbige te laben:

-

fcb mijnen geeſt, hoor geeſtelijk mengelb/
C5n betere konb alleen "En 3iele ſtabcm.

ſBat baat het mp / of gp geleben hab?
Of gpbehouuub aan'tittuig-hout uJaart geſlagen?

Dergum het mp4 bit eenige te blagen /
âDat mag bit/ ag 5oo ilt u noit befat?

4Dat mut/ mat trooſt / mag uw gelebem boob/
ASöd gpaſtoog uuu 3egen-rijhe ſtroomen
youb / boon mijnen geeſt in noob?
O boet booſ mp! en alle baſter Blommen.

##
*** *
- --

Tweede Deel.
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9.

'-

iſ een neem mijn 3ſeſ', bp heeft um5oehenb'bert
ſlàct pob oerſoeno 1 o Bob! 5ijtigpluijn ºpabet ?
25en ik uul &oon? 3ijt gp mijn Leueng 2，bet?
umpen geeft mijn trooſter in mijn fimert? *

3aal’ge 121ugt! op CBolgata gebaarb/
3Door bie geloofbf aan 3ijn geregtighebenh
UDie heeft 45obgsbeeſt tot geſug25juibberklaarb/
of groepen/ en gemaaht tot 3ijne Leben.
,, IO.

#ebt gp boo, mp aan 't G5algen-jout geblaakt!
45eubeenb/ en bep u oogen toegeſtoten?
4Pin mijn geſigt/ ten leden te bergrooten/
&Poog uube boob / bie alleg heerlijk maakt:
«P 3aal'ge boob! bie ong een lenen geeft/

49 leben! Dat Gºoog toogen heeft boen ballen/. - - --,

-

--

g? tjogen
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O tooien! die aan al die leuen #

*

*

&bal geben/ bat ijun 3lcle 5al gebaſſen.
*

** *

* **

II -

-,

n"

re

| ||

ſDat ſauſbel 5al uun tuſalten/ of betſlaan?
âDaar iſ; bc dèct ? ba
Jhijn
-lycer heeft

#

# en be plagen?

bie Bian.ben uerſſagen f:

#it ulag b992 bein tot tuijllen iBabet gaan:

ta op mijn geeſt | 5ijt bänltbaar boogbitgocbf
e5cbzaagb u alg een heilige op Aarden/ ,
45cloof/ bertcould

# 5icle ſjoeb / .

TIoofhem/ bieboo:5ijn &ceſtuur geeſtſjerbaatben.
al

- u-

1, H2 • - ,

..."

L. - - -

ſtaijn Beilanbg hoog heeft mp oan #Aoſt# 49et

3Perloſt/ en al be & chaº
Om mijnen geeft een

#

-

iD aan te bieben

#en blijheid bieſ mg in ben &#emel 3et. ，,
ilm 3aal’gt boob heeft u uw onjalig 3aab # .

## Gift: 12 ,
ſluj # op 1up / # uu0 #
HPerloſt/ en uto

Eetbeoen botſt/ ſtopt in een booge

weer op mijn poſt in mijn standen:

#'
#
a":"w ºpen Mijn God, mijn
verlaat Ey? noot #r
19oog nity / 6 ºpeeſ pod, een betoouetb rotJ :
Doo! booſt bie utu lie #n" ,
I/

T-,

*-

-

- --

..

-.-'

set meer is trots/#noemensector,
##
#
mibben uan be bagen?
ſpijn irit,
lg in het ſtof geſlagen/
.
ſboot 't goede aan mijn 3iele toegenjogt?

:

SHIk loof u #eet/ met hette/ 3iel en monb/

ſboo: 't groot: hell boos iſme bood vermogen,
e

ſg# op libDe
Dog
ot boos

gewonn/M

- 1,-.Hitlijſt

22o Gezangen vande gangen Gods.
Jl?ijn 3iele ig in uube boob geſtopben.
15.

ſlâijn Logheer/bie aan 't Boutgeſpijkerb maart/
Ontſpijkerb imp ban b'oube baber ſmerte/

GHaag boog um geeft um nagelg boon mijn herte/

JPie nagel boog/ bie onſe geeſt herbaarb.
u in # 5ijn/
#aanboot
o:#
#
mijnen
ga

intoet u

&Pan3al mijn 3iel/ berijetigb boot IBemelſBijn/
boonben 5uigen.
«ten blijbenb' 5oet uit

"#
IO.

25ereib mp tot be eere ban um #tuig /
CPin juichembe ban unde boob te 3ingen/

ſteijn 5iele menſt in ble beſpiegelingen

-

&Me Heeren na mijn ſtºemelg Baberg Mºuig:
«D luſt-hof! boot bie u bemint en beeſt/

ilm Lijben is mijn 3iele tot genoegen/ .
bet onberujerp en 't boothueru ban mijn geeſt/

4Daarnamjubert/ boom uwen Ceeſt;alfmorgen.

Derde Deel.
* *

* *

-

2

-

.

.
er
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,

-

I7,

Elm boob/ um regtſ iſ al mijn luſt/ # #eer!

#
#

dººp hebt boog mp bien
apeg 1Beerelb/ al uur 3otte

boſſtreben/

En

-

1Bergaanſ gelijk een benh becib en niet meer:
#ijn lºeilambig be beugbe ban mijn 3iel/

Iep 5al mijn geeſt boo, 5ijne liefde lanen
om bat ift hem in 3ijnen ſtaan beuitſ/
?Alſ lag ik ook gehelberb # De ſ52aben.
I

L#ton Prome) roem in umen 25juſbegom/"
Zoek boben bit op ?larben nietg te meten/
RPit eene 3al u aſſeg boen bergeten/ ##s

# #ſ # #
uud 2Unhter / en geloof
3ijn
*Pat bp uw 3iet gemaſſen heeft dan '#
#lºeib

'-

-

-

-

19erſmaat
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1eerſmaab al bie 3ijn volle luiſter boofb/
3 Leef boog ben geeſt naar 5ijne liefbe 3Detten.
19.

Omhelg um I)eer/ berheug u in 3ijn regt/
op ig um G5ob/ 3ijn mijf ontſlote wonben
Zijn ong bp ſbob / alg bijf beſpraakte monben/
3Die u op ?larb 3ijn heil heeft toegeſtgb.
3ijn 't
itetºt/
ijf woegen/ boo? 3ijn fujahhe Zegelingen:

e: #
&#en

# ###

## een ſtof bol geeſt en iſ Berk/

fibieren G5obg bie alg 3 fonteinen fppingen.
2O.

iſPijn ſºaber/

# hebt um geliefben #oon

4Be3onben/ boog al bie te Zion booomen/

â¢oo lief ſjab gp be 3Beerelb uuper Zoonen/
(Lot geſug eer/ tot 3ijnen ?Irbeibg-Hoon:

?tg! 3ie mijn 3iel in uuben & Zoone aan/
25ereib mijn ſjert/ om tot uun lof te leben/
#h 3al boog hem tot ume liefbe gaan/

#l alle roem in umen zoone geben.
2 I.

-

-

ºv

23loeb-loſſer/ ban um nietium beruoonbelt 3aab/
3UPp 3ien op u/ # moet ong (ſementeeren/ ri

3ſla umen 25eeſö boog ubuen Beeſt 25oetſeercur/
1Bercieren met um innig 3ielg ſieraab:

&Pyuh boog um geeft ben ſtempelmanum23ſoeb
GBp mijne 3iel/ boot blijoenbe genaben / e---ſtoep tot mijn hert/ mijn3oon hebt goebemoet/
%H ben um beel/ ik 3aſ uur 3iel berfaben.
22.

-

1Boonſpreher / boot bie na um nomben blien /
3Laat/ tot ong heil / um uuonbem @Iongen moeſen /
Cºen (Longe Bobg/ om 3ielen te geneſen/
@Lot trooſt boog al bie na um monben 3ten:
Zoo 3al mijn hert berijeugb / berblijb/ herſtelb
25p ume booö en boomben 3egen-bieren

G5eloooenbe/ ten ſpijt van 't Heeſch gemein/

Abtaag juichen/ bp uw roobe nas-sang:goe

222 Gezangen vande
gangen Gods.
' 23.'
f- - -

O

geeſt! bie

,

# geeſt begaafs /

Spaal neber / om mijn 3iele te bruuerſten/

-

«Dg moet inlijn 3iel ten ſeben gsoog verſterken /
ºp 5ijt be 33 on bie alle geeſten Haaft?”

# mººi hººgt," aan mijn bereis genoeb/
"Pat Heftig bloed inijn 3iele heeft gewaſſen)
#oo3al mijn hert/verheugd /boot 't 13emel 5ort/
&Pit groote geil in mijne 3ieſt ftaſſen.
: -

24.

-

-

-

3Pºp-eenig ſhop/ bol3alig eeuwig Hicht /
#ie op mijn 3iel boo! #eftig uuonben mener #

3b)aan mijnen geeft een ongeregten ##
23ereid mijn bertſ tot alle liefben bijgt:
#oo 5al mijn inone bieboot te en nog leeft,

«triemien I alſº be log-heer van zijn # /
om na be boobſ on benu eie aſſe: geefp/
(te lenen/ met al die 5jn 23loeb berujerºen -

Ten tweeden, de liefde van den Ver

heerlijkten Chriſtus, tot zyne Hei
lige op Aarden, Hoogl. 4: 9-16.

Welke liefde Chriſtus ons beweſen
19: A
-- eOp .de wijſ
van den 24 Pſalm,. .
. . . . . . . . . . .

| | | |

. 6:

- '! -

-

ir. '

'

r;

.. .

-

"
. . .
.

..

M##feeſ titel Heſte sty
*

M:# # #nf,
* *

ze

-

-
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'g mijne 3iele toegeſonben:

##
bleek mp boo: um 25loeb)
spat 25ſoeb gaf mij een lief ben gloeb/
JPool uun ontſloten 5egen boonben.
2.

'

#
boer niet op maarbé nauto
O

ſh?oon

gp 5onb gauen / rijlt en ſchoonf

#
bie ume liefbe melo / .

Op utu beb?
3Pe

.
-

JPie ſiefbe/bie ong bert berſclb /

.

1eerſterhtſ be 3ielen faalt en teeber.

'.

3. . .

-

.

3Pien nieuuJen4Beeſt/maat 't nieuoſ3edbonb/

JPiegp ong uit ben lºemel 3oub / '

,

3Dag boog tiAn liefſte &#rfgenoten - geen proefſtuk ban tſuj liebe troubn/
&#en onberpamb boo: time Bºoiſtuſ
Om onſe liefbe te bergpooten.
-

4.

-

gºeie «Beeſt bie eng met theft bekleeb/
JPie ong ban 5onben oberreebf
1Aan ongeregtigheib en oorbeel/
Pie omg in ubue 3Baarheib leib |

-

--

bebt gn boon mijnen geeft bereib/ '
(Lot u met ſof/ tot inijner bootbeel.
y.

W

Heben aan uïn 5egen #eeft/
be beoienin
geeſt/
ſèan beſe geeſtelijke bagen:

#

#

S?at #egel #gng #ielen jl?erft/

-

dºoo, 't útben bait 't inwenbig toetſt /ſ : -

man staken waar we
-

• 1

#

tº. - 1s

#tot uwen geeft al eerder neer / --P
&Lot blijft ban ume liefb'/ o Heeer!
RPan 3al ik u me liefbe ſmalten

ilm ſiefbef bie mijn geeſt behoorb? *
1

---

&Pie mp tot uwe liefde ſpeopb/ - - -
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49m boeoet na uun alogn te gaſten,
7.

S#eef &aràg 3oonen/in uur ſtijoo!/

Vlu liefde / tot uur eer en glooi/
5haar eiſch ban beſe 5egen tijben:
ilm liefbe ig mijn een en al/

Hidaar in ſh eeuwuig roemen 3al/
G9 «Beeſt! gp komb

#ijn hett berblijben.

BRijn Heſu#heeft/boo! woorbenbaab/
eten bolle liefde boot 3ijn 3aab/

ſlot heil van 3ijn begeeſbe htrooſten:
2oet Geſug aan Bobg ſtegtet. tjanb/
Hººp liet 3ijn liefde hier te panb
G9m 3ijn geliefde te bertrooſten.
9.

q2 goebe ſyeeſt! baal ambermaaſ/

#n mijn gemoeb / in Ziong 3aal/
25emerſt mijn 3iele meer alg booten/

ſ

JBan 3al mijn geeſt al om bolbaan/
&Boog liefbe tot um ſiefbe gaan/

«En naar um liefben ſtemune jooyen.
IO.

ºp 3ijt be &5eil-ſteen ban um 25juſb/
1ſſum ſiefbe trekt mijn ſiefbe uit/
#lm liefde kan mijn ſiefbe meähen/
SPan enerb mijn ſienemb' bert meteenb/
ſºetutnijniboofb/ met um gemeent/
3Boog liefbe bie mp op 5al treäſten.

Ten tweeden, Chriſtus bewijſt ons
zijn liefde door en onder de Zegelen
des Verbonds, Hoogl. 1: 12.
II,

S#p toonb um liene #toningin/
ook al be baben van uw min/
,?
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3Dat ulne ſiefbe ig gebleuen.
JDe Zeeg'len/ ban bit nieutoe gaat /
23e mijfem bit aan uuJe &chaar
(Lot trooſt boog bie in liefbe leben.
I 2.

3Pe 3'eeg'Ien 3ijn aan uuJe 33;outu
G#en 5-egel-ring ban u me trouluſ

25emijſen van um Ilpenſchen liefbe:
G5p

# /aan ieber & Piſgenoob/

ilm liefbe onber ſpijn en 25,oob/
& Bie liefde bie ong ijert boorgatefbe.
I 3.

»

iſum 23:oob boet ong uuo liefbe 3ien/
ilm 3Dijn berijeugd bie na u blien/

Om tot u ſiefbe in te bringen:
*

?tig gp het liebenb' hert geraakt/

&Panuerb unu lieuenb'3oct geſmaakt/
Dan liau men ban uun licfbe 5ingen.
I4.

JPie #eeg'Ien bie ong/ tot uur eer/
1Berbinben/ boen ong meer en meer
QPoo? u me groote liefbe bolen:

g? aſberliefſten 2özuibegom!
illu liefbe/bie op?latben glom/

3Dlamb nog / alg aangeblaſen ſtolen,
I 5.

Hºu 3it gp aan uur ronben 3Dig/
&Die boo? De ijeele 3 Beerelb ig/
.

illuj jºarbug / 5oo bol ®ffer-geuren/

45eeft malſ'menbe beel geur en geeſt:
illus jaarbug ig een ſpatbug-feeſt/
ièoo? alle bie om j?arbug treuren.
16.

1 lun ſiefbe/ bie mijn geeſt behoorb/
#g mijne 3iele/ maar ubu 3Boggb/

«ten 25onbeſ ſlaprre/ mp gegenen:
Bie tuſſcgen mijne 23ogſten leefb/

200 lang

awn:

jl)prre geeft/
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Zal ift aan uube flapurt tiieben.
17.

domjaprre
batumBobg!
liefbe mp
42
roepbebiel/
tot mijn 3ielJ

Mijn Bruid, mijn Suſteren mijn ſchoone,
Hitom eet en blinkt ban beſen 3 Bijn/

um m:
3iele opoolijk
3ijn/
€5pſpier
3ijt moet
en blijfb
eer en ſtroome.
I

Grot bat won in um #Parabijg
#ie nieunoem 3Dijn/ bie nieume ſpijgt
«Benieten/ bp um bemel-ſcharen/
aſbaar zal um ſlaprre/ boo? altoog/

Miſrooftemb' / alg een G5obg?Umbgoog/
Ongume liefde openbaren.

Ten derden, door de uitvoeringe van
zijn Ampten, Joh. 17: 1-24.
19.

gzoo 5ijt gp opgebaren / oln

-

#iginoofd en #eer/ uur glang/alom
aboo, ume Ampten uit te merken/
#ot blijk bat gp bien Beere maart
ebt gn / na uube boob / aanbaarb/

#De #oſitie toomen ban um hierhen,
2O.

3Daar plaalbgp/ nauun Offet-ſmeetl
om ong te ſcºren al## 3Pyopheet/

tboo
unoengeeſt/ uur Long op arbeid,
3 groot #yopheet! leerlinde jl?aagb/
apie het geleerbe bong behaag.nl
ilm leereboog um beeſt aanvaarben.
A

2I.

-

«Eppraalb/alg prieſtetlogum throom/
apaar eiſt gp unnen allrbeibg-ſoon/
(ILot trooſt ooo! bie op ?latben moonen;

35au baat ſtort gp) uit uwen ſchoot/

S?)t

-
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82e nieuwe 12,ugten ban uw boob/
25euwierookt ooo? uhm liebe 3oonen.
22.

-

&#aar 3it gp aan Bobg ſiegter-hanb/
%lg #toning oper 't gamtſche Land/',
Vlug &taf âan alle scepterg behen: ' -

«Bp geefb gemaben aan unu 23juib /
€5p ſtraft al bie te #ion muit/

i

één trooſt bie om gemabe ſmehen.
23.

© opper leeraar ! leer mijn hert/
blun liefbe bie mijn geeſt ontmerb/
Bºtan mijne 3iele omöerrigten:
-

## G5obg/ 25emierookt inee

in 3ugten/ boom um Pffer-bee/
ilm Offet kan mijn 3iele ſtigten.
24.

#egeer alg ſtoning mijn gemoeb/
25ib boot mp alſ een HPrieſter boeb/

«Bp moet behieben en Regeeren/
&P fºtoning! reiſt mp uimen staf

gPien Abcepter/ bie genaben gaf/
?ll bie 3ig boog um €5eeſt laat leeren.
25.

#on 3alſh / naar berg nieumen bag/
iſlaſjn #toning bienen met ont3ag/
«En mp tot 3ijne 9fmpten ſporen:
ſlim ſiefbe/ bie # mp behuijſt/
vºoie mijne liefbe laafb en ſpijſt/
Zal altoog mijnen geeſt bekopen.
26.

ſjnſboºſt/mijn prieſter en 19jepheet/
om leet mp Dat ift niet en meet 7

«En meten moet boo: bat ik ſternen#
saaar
pyaalb gy in het eeuunig licht/
49m bat # ong behoefb geſicht
«ëen nieuwe liefbt 3oub berujerpen,

P2

Ten

228 Gezangen van de gangen Gods.
Ten vierden, zijn liefde tot ons blijkt,
door al de Betrekkingen die wy tot

Chriſtus hebben, en die hy tot ons
heeft als Heere,Loſſer,Man, Hoofd,

Bruid en Bruidegom, Hoogl. 4,5 en 7.
47.

2lſ 3ijn ulu 3oonen fmaſt en teer /
illun liefbe baaſb op 2larben meer /

âIPp3ijn uu15aab / umloon/ uun ilàaagben:
&#p hebt een hooge prijg betaalb/
«Een p?ijg/ bie alle 1Bloek oermaalb/
32oop bie u in uun

#an beljaagben.
2

3Pe namen bie gp aan

# geefb

23emijſen/ batum liefbe leefb/

gn bie um liefbe mil aanbaarben.
&#p 3ijt mijn G5oëlſ en mijn loon/
JIRijn herten uiemg/mijn blijvenb'ſchoon/
H?a uube liefbe mp herbaarben.
29.

45p bebt boo! ong een ſherberg Staf,
HIug
b/bat ong beel boedſel gaf/
q#en Fleuitje, om ong op te buehlten/
g#en Herders Tas, um ſtaabg-berbomb/
illuj 3Det / op liefbe 45obg gegromb/

3Die ong ten lºpemel honnen trehhen.
O.

#Thijn lºerber /

En imp op batgroen/

&Dat gp bejaaibe na ben 30en/.
gemoe
*#sj
3Pie geeſt/ bie utme
#ZEn

OND BII

II

liefbe boeb/

33 nu be Leibg-man aſſet 193emen.
** *

* *

1

3I.

- 45p blijft, ben 25juib'gom ban utu

*#p

i
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obp beiſb omg uuoe lief ben uit/
«Bp laat um liefbe neber balen/
49 ſlaan! en ſpoofb ban uwse Leen/
Zenb uube liefbe na beneen/

om onſe liefde op te2 halen.
J

-

3

,

-

tºt

r

-

t

•..

32u gp aan u me dLafel'5it/

::

-

" ,

.

' -

i

Zoo blamit/3ooroob/5ooſmart alg git/
#Laat umen jaarbug meber bloejen:
&Lot blijft batume liefbe njoonb/
- gn bie be liefbe G5obg bertoomb/ - -&Pm in uun liefbe op te groejen..
.33.

«Bp boerb ong/ alg uun ſtoningin/

#n 't HBijn-huig dan um uolle min/
illuj ſtegter bamb omhelſt um ſtrooſten :
jl?aak ong een lelpſ uit en roob/glun liefbe/ bie mijn liefde noob /
- ,
#tan ſiebeube mijn geeſt bertrooſten.
34.

ſlººp ſtaan tot uïnen bienſt bereib/

'Alle ſpaarben uwner ſlaajeſteit/
&Bie Faroos ſpaarben oberwoegen:
JBe QPuibe ſPogen ban um Jºl?aagb
Zijn 't heilig ſchoon bat u behaagb/
ſlim ſiefbe ig uuu 25guib genegen.
35.

-

RBe 25ogſt/ be jàabel en be4Lroutu

Pen li)alg/be&Lamben banunuſ?goum/
Zijn al het ſchoon ban uuJe Leben:
ilm loofb/um mit/ umtoob en ſmart

Zijn ſchoonbeen/biebeſcboomheibtart/
JPool 't ſchoon ban

# behoop'lijktijeben.

3Ö.
-

&Pool namen hebt gp umJe ſterft

'Berſefterb/ ban unu ſiefben muerk/
& Poo? Baben onſ boem onberuimben; !
weat uwe liefde
berfelb/

#3

JPoo!

-

23o Gezangen vande gangen Gods.
&Poot liefde bie uur liefoe uielb/
(@Lot trooſt ban uun geliefbe 393inben. ,

Ten vijfden, Chriſtus liefde tot ons
blijkt, door zijn inwerkende Ge
naden, door den Geeſt naar de

ſe Bedeilinge , tot Verlichtinge,

tot Vertrooſtinge en Bewaringe,
Joh. 16: 7.

-

- -

Op de Wijze van den of Pſalm.
J.

-

1Boer melop/ mijn 25juibegom/

G#

om boo2 uujem 65eeſt/ alom
4jlm liefbe in omg hert te geben/

45p 3ijt tot aan al 'g ſlBeerelbg emb /
zoo oer be Zonneſtralen 3emb/
Epe 45eeſt ban 't Göeeſtelijke lepen.
2.

# ban ong blp oeb/
gp trooſt / gp boeb /
##
en open ſluiten:
3 Bie #
#

lºtoningin/
bp unue
Lºuig-gefin/
in um eigen
“allig moonb
©m um berboggen iſlain te uiten.
-

3.

A

-

45p âlopt aan 't hertban utu beſlagt/
45proept tot b'ume bag en nagt/

#
25ggit f . .
opent unde
#
n ſchooneſ
*
geeſt/ bie na um liefhe bolſt/
#
Zal u be liefbe Bobg boen ſmaken.
4Bp 3ijt bie uit mannetart
,

/

45p

-
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G5p licht mijn geeſt baat bigt en bat/
GP 25oom beg lebeng boon um 3oonen!

&P en buitten ſteur-ſteen bte gp geeft/
& Ben nieuuwen naam bie in ong leefb/

RDoen u me liefbe bp ong moonen.
5.

ſleijn 3iele / ſchoon3oof mak/3ooteer/
Haerleefb in uur nabijtjeſb libeet/
Om u men geeſt te laten merken /

(Zot trooſt/tot roem/ont 't Igemelg licht
&Ie ſcheppen ban ubu aangeſigt/
Om onſe liefbe te

#aam.

3Pat omberbinb een icbet 3iel/

Zoo baaft um liefb' in 't ljette biel/
JBan boerb be 3iele opgenomnen/

&Pan roemb5e in biem 3ielg ?Imboog/

3Pan menſcijt5e eeuwig en altoog/
(Le baben in bie 3egen ſtroomen.
7.

gaan ſmijgb mijn leeflanb/ mei bernoegb/
#In 3ijne ſiefb mn toegenoegb/
3Berborgen boom be?larbſche ſfaemſchem:

Jºlaijn geeſt ſmijgb ook in 't groot genot/
il iuime liefbe/ o mijn abob! ! !

--

et bomberb buit: 3ielen wenſcijen.
3Ban boelb men mie be 3ielen ſteunb/.

RPan meetmen maar begeeft op leumb/

3Bat ig bat 3oet bp u te uueſen?
ft 3al mijn geeſt berblijben/ in

-

ijn 45ob / en hem boom boſle milt
G9mijelſen/ meerbet alg boog Deſen,
9.

#

boet/ of hebt gebaan/
24H bdat
't #g alleg boo? Die tot u gaan /
#ſm liefbe ig boon ubue Igelben:
Dat 3ielg banket
UDat liefben

d

*",

4
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3g boog die 5uiuer/ onbetnet/
Hun liefde boog uun liefde meloen.
IO.

#l bit toonb/ mijn berhuihte geeſt/
&choonbargnp:aalbaan't 5alig
«Dat gp op ?ſarben 3ijt gebieden:
illu liefde leib ongboot be boob/

JPoo! liefbe in uur liepen ſchoot/
UDaar gp ong 't bol beſit 3uit geoen.
II.

#eunerkt mijn herte alg um Hmaagb/
ilm liefde, bie de liefde baagb/
/
39oerb mijne 5iele op na boben:

12ertrooſt mn / alg mijn ſpeer en Jºlaan/
«Bp 3ijt alleen Den Bleibg-heer dan
JPijn 5iele/ bie u uuenſt te lopen.
I2.

JPot unue liefbe/ meer alg boo:/
#luj liefbe tot uur eer en gloog/
Jſlèijn liebenb' herte onberbinben:

&Pntulam mijn liefde tot um lof/
&Be liefbe geeft be liefbe ſtof/

(Lot roem ban uw geliefbe 19jinben. ..

Ten zeſden, door ons te leiden naar

zijn Raad, en op te nemen tot zijn
Heerlijkheid,
Pſal.73: 23: 24.
\.
13.

JPe ſmafthe 3ielen reb ubu hamb.

uim liefbe geeft ons onderſtamb/

.

(Lot trooſt boog bie utu ſiefbe 3oeken: •
«Bp meet een afgekeerbe 3ieſ
t'domnijelſen / na 3p u beniel/
Oln bunne liefde te beräſechten.
»

',

I4.

«Een ſtage maakt gn tot um knegt
--.

't 19erloren

l
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't Betlogen &chaap brengt gp te
in benouuben
&Bp leib en boeib

#

*33

uw

JPoo: alle mee / boot alle ſtrijbl.
9m na-maalg in het G5obg habijt/

illu bolle liefde aan te ſcbouwoen.
Iy.

lIm liefbe blijfb bp 't heilig 5aab/
Q5p neemb5e op maat umen ſtaab/
Om met um liefde te bereemen:

SPaat gp 't berborgen leben geeft/
'Plan bie in ume liefbe leefb/
C5eboubob op uube #n 25eenen.

-

IO,

--

ſhebt gp een berte boot um ſterft?

T

&Zoonb gp uun liefde in um merk?
Schoon gp ten Hºgemel 3ijt ge5eten:
#g ume liefbe meer gebaalb?

-

#g onſe liefbe opgehaalb?

ſBien kan bie liefbe €5oog bergeten?
17.

#tom toon um ſiefbe ban omhoog / "

&enbumene Beeſtboo?'glºemelg boog/
GBm lnijne 3iele te bemoaren:

"-

illu liefbe / ſterker alg het €5gaf
gig mijne liefb een Stok/ een &taf/
Op 't bollen ban
25aten.

#"
IS,

12erhieg mijn 3iele tot uur beel/
25ereib mp tot een G5obg 3Paneel/

Zet uunen Zegel op mijn ljerte/
3Pat Zegel ban uuo lebenb' 25loeb/
3Pat liefbe boekt/ en liefbe boeb/
(Lot trooſt in alle boee en ſmette.
-

I9.

âDat ig bat ag! mat 3al bat 3ijn?
3Bol liefbe/ broolijft bp ben âIBijn/
ieben:
3lig 25?uib en
,
âDat ig bat/aig#ef ban't3Latin ſ&Ze

#

- - -

- - --

--

5

234 Gezangen vande gangen Gods.
(@Le ruſten/ in ubu ſiefoen 19lam?

âBien 5al ong bat te kennen geben?
2O.

aah in 't oerborgen mp behenb/
e liefde bie gp in mp prent/
Om alle alarbſcije min te boemen:

34eibmp/maar uur bepaalbe mfl/
JIRijn 3iele 5al/ gehoo!faam ſtil/
SIn um oerkregen liefde roeulen.
2,I

ſteijn 45ob/ ik 5al met hert en monb
Wilm liefbe melben t'aller ſtonb/

2 à 3al ban umme liefbe ſprehen/
&Pie liefbe/bie mp meberbaarb/
&Pie liefbe/ bie mijn geeſt beraart/

&Die mijne 3iele ig gebleken.
22

laſjnikoming/ 3eieſter/ en 39,opheet/
3Lok mijnen geeft/ meer al mijn leet/

*#
/ meib mijn 3iele verber
nJſlaan/uijn 25guib'gom/boer mp been/

•

Om boog u/ bouen 't al gemeen/
(It p?alen/algboog mijnen li?erbet.
2 3.

-

KLot bat mop in het 3ielen Beſb
gſm bolſe liefbe 3ijn herſtelbf
&Paar u me liefb ong 3al onthalen/

e

ſem in bat ſchoon spinnanten ſlot
2ïl liepenbe bp u mijn aboof ,
9II juichenb' in um min te bmaien,
24.

(Le bºmalen? neem/ maar om boluit
Illus liefbe alg uto liebe 25guib
32an u mijn 253uib'gom te bermeroen:
de bag! bie mijne 3iele raakt/

41Baar na mijn herte 3ugt en haakt/
GBp 3ijt mijn trooſt in al mijn ſterben.

x a

Ten
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Ten derden, de liefde der Heilige
tot den Verheerlijkten Chriſtus in

den Hemel, Pſal, 116: 1. Pſal.18: 2,3.
Welke liefde der Heilige tot Chriſtus
blijkt
1. Door onſe eenheid met hem ,

Hoogl. 2 : 16.
Op de Wyze van den 84, Pſalm,
I.

-

M# 3irlgſbeng/bieberheerlijktleefb/
'ſPan maar gp mp

#

eft/

#:

Hafjn
3ielefijgb
boo:u'gt'aſſet
hemelg
iſlàijn
berfe 3oekt
tijbf

o

SPaar gp berheben praalb en 3tjt/
jlàet al

# 3oekenb' 3ielg bermogen,

Wim ſiefbe trekt mijn blp gemoeb
€5elijk be haalb be Lelp boeb.
2.

### een ong
herte boog um 25!ttib?
##
bet ?
##
an en 25goeder?
# ijerte blaakt boog toeber min/

#Zij

ººit ºp Ill

49 ſeaber! man uur leuig-gefin/
C5p 5ijt alleen ber 3ielen hoeber:
ålaat ig bat ſchoon? algume ſiefb
eën b'onſe meer uito 25ogſt booggiefb?
-

4Belijk een

3.

ſbſtjaar 25

Ottl

# #

25emint/
en
#Zoo ig mijn geeſt tot u genegen:
.
#ton ikbooſ beuken/
0/ efbaab
--

- --

#rt
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ſºet melden beſem ſiefben gaab/
3 á 5ou / ſchoon heimelijk #
- T Pe liefbe meſben dan mijn fan/
f:

r,

-.

r

25tboon monbnogbertbie meloen ſtart,
en -

-

* *

t

-

-

4-

f,

3 ſa! 't ig boben alle ſDoopb/
'tſºogb meer geboelb/enmin gehoorb/

€ een ſhootben honnen omg bit uiten:
Seemijl uur min # liefbe baagb/
ilm liefbe na mijn liefde uyaagb7
#af ih bie in mijn 5iele ſluiten:

:

Qn alg meteenb/algmond aan monb/
iſ?ijn liefde t'oef'men in 't 1Berbomb.
5.

illeijn liefde ig gelijk een gloeb
RPie boog um

-2

# merb geboeb /

3#5al in ume liefde bolen: .

ºm

r

&#p 3ijt mijn ſtaan/tup 5ijn alg eenſ
RPoo; uime boob en @ffer-been) . .

*# ubu ſiefbe mp bebolen/
p?aald gp in het ſjºemelg #of.
JIRijn liefbe meſt#p tot uur lof.

h hef mijn geeft na umen &Zhoon/
h menſche om um 19emelg ſchoon/
3h luiſt'te mat gp mijn 5uit ſpreken/
à 3ugt / it fjoop/ ik kit/ ik luagt/
at mij? 3al boeröen toe gebgagt/

o# mijn menſchen/ 3ugten/ſmeſten:
g! bat mijn 3iele buierd geraakt/

&Pool 't Puurbatop uu?lſtaat blaakt,
7.

3 ºp 3ijn bereend boog hobbºle min.l,

»:#
#naam/ in #n 3in/
902 mijne 3iele uitgeropen
#oo paſt het mijn percembe geeſt:
& Booi liefde die de liefde neeſt/

op uwe liefde vaſt te boven: ",

.
39eit
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apch mijne liefde meer en meer /
@Lot u mijn

eer
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tot u mijn 13eet.

zoo 5al ift/ alg beteenb met u /
apoo! meber min / altoog en nu /

Jnap baben boo! uun liefbeſtralen/
&#nupambºlen boot uun 25eembenbeen/
#ijn liefbe 3ail meer alg boogſjeen/
JPoo: u me liefbe ?ibem halen:

© eenig bob! mereent mijn 3iel/
JIAet u/ en met bie u bebiel.

Ten tweeden, bewijſen de Heilige
hun liefde tot Chriſtus, door hun

ne Gebeden, en door hunne Ge
loofs-Oeffeningen, Pſal. 144: 2.
9.

tum ſchoonheib/bie al 't Marbſebaagbl
gg boo, bſe na um liefbe jaagt,
«Een 43ou5-mijll bol behoo!'lijhijtben;

&#p 3ijt 5oo roob / 5oo blank/300 buit/
in #air gehtulb 5oo ſmart al# git
3Dergoerb mijn geeft op ieber beben/
zBaat ig geen liefde 5oo bol licht/

Zoo opoolijk boo, ong aangeſicht.
IO.

giftijef mijn 3iele na

*

#

#á nab'ren boot een ſtegen-boog
3Pan tranen / tot um al-bermogens

tim liefbe bit mijn 3iele treit

.

heeft mijne liefde opgemehtl,
## 3ienſ met nieun ontſloten dPogen/

uimſchoonheid/biemijngeeſt behoogb/
#tig'uime liefb''mijn liefde ſpoogb.
-

II,

*,

ghit b2aag
baag/ ik beuke
ikte bag
baggſt magt/
»

3，9ien
-

238 Gezangen vande gangen Gods.
3 Bien heeft mp bit in ºf bert gebaagt
Bleijn #onit
3De

eſug te beminnen?
b / nog ben 2atan/ nog

3Pen ouben iſlaemſche/bol beblog/
Jêog geen ban gefug #toninginnen:
oeb/

't $g ebemmel in mijn

Zoo ig 't ban €5ob 7 bſe liefbe noeb.
I2.

#g 't 5oomijn ſbob ? boſmaak um methj
2ötn ik 5oo ſmak/ gp 3ijt 5oo ſterft/
Om mijne liefbe op te beuren:

# # / ## Htirren #

: -

-

.

2U Dementg/ magt en

Iſaijn trooſt-bton/ omber al mijn treuren.
4Bobg/ getuigb/ werklaarb
J SPat gp mijn 3iele bebt betaart.
I R.

-

**Bºeijn 5ieſe e-maik) nauw booogb /
ilm liefbe/ bie mijn geeſt behoogb/

RPoog um beminbe 5aligtjeben:
3Pe liefbe bie mijn berfe trekt/
geoo! liefbe bie mijn herte mekt/
39erliefd op um behoorlijkheben :
2ig ſPeffenb aan mijn 3iele mee!
iſlou liefde / boog uuu 69ffer-bee.
I4.

25eanbmoogb / boog um liepen 45eeſt /
3Pe liefbe ban al bie u opeeſt/

€9m lºonig uit um 25otſt te3uigen/
ilm liefde iſ mijn 3ielg gumeel/
iſlaijn liefde menſt geen auber beel
2lig ban um ſiefbe te getuigen:
iſlāet onberbinbing/ bat gp 3ijt
Jºlàijn liefbe/ nu # E##
IST,

mijn #ur
##
«Belijk Eliza Elia.

Hirb u na

Zlaat u men ſlaanteineber halen/
25ebekt
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2.39
25ebcht mijn naaktheib tot unu lofl
illu0 liefbe
t mijn liefbe ſtof/
Om u me liefde te berijalem l.

iim ſiefbe geeft aan bie u mino
qten (SIabo) |

ba: bp ſiefbe binb.
IO,

3ecrgun mp kragten boot um licht/
om alg een 3akob / na mijn pligt/
JPoo, 25ibben/mijnen geeſt te mekken?
dBm ſmehembe niet heen te gaan
3Boo; bat mijn 25ibben ig bolbaan/
ſluj liefbe moet mijn liefbe trehhen:
o@m u te ſieben baat gp p?aaib
@Lot bat gp mp ten lºemel
b.

Ten derden, de Heilige Oeffenende
ſe liefde tot Chriſtus door Eenſpra
ken en Meditatien, Pſal. 1o4: 34
--

17.

HI)ijn liefbe/ boo, um 12uur geraakt!
omhelſt um min / en 3ugt en haaât/
dBm mijne ſtefb u toe te 3enben/

't 3eſpieg'len van bit Heemelg ſchoon
meermcht mijn liefde tot uun zoon/
## 3aſ mijn liefbe na u memben:
2ſÏg ift mag ſpreken tot mijn beet/
«En hp tot mp/

#nuana

ſlºgº,

IÖ,

@Le me5en na bp mijnen ºf ob/
(GZe ſpreken tot mijn 3ielen lot /
ſtan mijne liefbe (Bobg oerſterken/
aPatiñaarbeenbreugbº een beerlijkheib/.

een liefde babgºl een utooiijhbein/
Zeie mijne 5iele in han merken:
&P oreugben-ijof! um eenſpraaſt geeft
«Een meerſpgaah, baarmijn3ielin

"#ress
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19.

19,aag gp mn / alg gp 39etrug bee/

Hebt gy my lief, ik anomoomb mee/
JT)ijn Ipeilanb / gp meet alle bingen/
35p woeet bat ik mp / alg uun itmegt/
'Man ume liefbe hebt gebegt:
Hlub Oog Han boon be jºieren b?ingen.
2üg! meer uit mp al 't oube kubaab /
?II Dat um liefbe tegen ſtaat.
2O.

Wien heb ik nevens u op Aard,
Ilm liefbe ig mp aſſeg maarb /
ſluj liefbe ig niet uit te beelben:
it ſpreke met mijn G5ob alleen /

e eenſpraak / boben 't al gemeen/

-

3eerſchafb mijn 3iele ſpemel meelbem/
A

-

Pan gaan iä op f ban baal ik meer /

gh booſ in ume
liefd o Bert!
r - 2 I,
&#p Ibeere 3ijt mijn herten plaat/
jl)ijn tenſpraak ig mijn 3ielgitanaal/
dBm tot um liefbe in te bringen:
Almtoeſpraak kan mijn eenſpraak boen/
dPan

mijn 3iele beel te boen/

Om juichenbe um lof te 3ingen/

zaan heeft mijn liefde kragt en klem/
%R 3ie mijn libeer / ik hoop 3ijn ſtem.
22.

zee reeb'nen hebben 3elben iet/
RPaar mijne liefd um liefbe 3iet/

ga/ beſe 3ielg beſpiegelingen
«ſbaan boben alle rebeng kragt/

gnmerker van um Bobg geſlagt/
45p meet ong herte in te bringen/
âPaar uuoe ſiefb ong hert berubinb/
gg alle reben boof en blinb.
2. R.

zasaintenant als uwzaal

3ij
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3il benuenbe/ maar uur beſluit/
JT)ijn geeſt ten ſpemel laten ſDepen:
&#n ſl2ebiteren ober 't 5oet/

3Patb'eenſplaaäloft en eenfaamboeb/
Om op mijn bob te ſpelemepen:
1 luu inſpraaft/ bie mijn 3iele ſtreeſb/
25aatbeenſp?aaſt / bie een toeſpraak huueeſd.
24.

-

ſtlijn oberbenken/ naar uw aboolb/
#Daar in mijn eenſpraak werd gehoopt
zijn al bolboenbe 3egeningen:
JE2ijn brilanb/ bat het u bcuieſ/
3Pat al het bemhen ban mijn 3iel
illu lof en liefbe toe mogt bringen/
23ehumaan mijn 3iclef nu boomtaan /
©in eenfaam met u om te gaan.

Ten vierden, deſe liefde Oeffenen de

Heilige, ontrent Chriſtus, door
hun te verloochenen, en door met
Vertrouwen te ruſten in Gods Lei
dinge, Matth. 16: 24.
25.

#ft 3et mn lebig boo, u neer/
19erbul mijn 3ieſemeer en meer/
25euperft mp

# ubu ſiefbe ſtralen:

iDeg reben/ al ulu boen ig niet/
&De 5iele bie gehobab 3iet
#tan beter boog hem ?ſbem halen/
3Patig aanſchoumen / en geen reen/
«De reben 3ijn m: boo? 't gemeen.
2O.

t HLeer mp

-

# al het ?latbg/

GIteh mijne 3iele ſeemeſmaatbg/
Om u in ſhriffug te behagen:

De 3onben en al 't Matbſche ſchoon
d?

-

ſ&#n

242 : Gezangen vande gangen Gods.
&ijn nietg bp u / nog by unu zoon/

gh 5at verloochenb na u b?agen:

-

, T ga / roemen in mijn ſtruig en noob /
#Boog uube buipe tot be boob.
27.

RUPeliefbe / tot ubu eeuunig goeb /

heeft 3eo brei kragt op mijn gemoeb/
(@m eenſaam met 1tlijn ſjob te leben:

optn/ afgetrohlten / u alleen e
t'43mhelſen / bonen 't al gemeen /
&D ſtroote &cijat! bit 't ig
ben !
'Big ! bat ik / met uun liebe
aat/
JPog tienmaal
boaat.

m: vanda

4

25. -

-

JDe âBeerelb heeft nog 5oo beel kwart/

3Pen ouben Jºſtenfche 300 beel magt /
3Poo? ongecierde pbelljebell:
-

*

3

r

-

# # # # en test

, il)ijn 5iele 3iet op wil o.
e#
# u## ſcheu! ! !
Gingerb mpt otti bit booft rot

-

i

!
,

Eeoclienſ bootaersmeerbaan
een. '
, 2 29, 7
* .*

JPijn 3iele 3tigt/ om 3ielen ſinert/
dom bat be 3omben ban mijn 19ert

JI)ijn geeft beingocucut en betrabel/
#ſ)ijn Lºerbcr/Yuaaſt voor urgen Hillegt?

JDaar 't moogdual u hem toe geïegd: ,
illu geeft inpet onſc geeft werfaben!
apan 3al mijnſluatike geeſt/ geſtaafèl
Decubinueuſ alg ulu geeft mij laaft. k

••

39-

-

,

gaan 3aſ mijn 3iele/ boot uns min | |
1ëerloochenib / met een bollen 3in /

#in ruſte houttin moogt uettroningen;
illºn Leibing igl naar uwen ſaab k .
@Tot nut en hoogheel ban um 3aab / 2

#n waſpoort of in de benauwe
*

#n

-

Tweede Deel.

--

243

#n ſtilte en vertrouwen moet
Jſlaijn ſtetitte uueſen / boon uun 23ſoeb.
I
3 I.

32u Beere / neen intijn liefde aan/
Steeht boon ubn liefd mijn liefbe aan!
Dat 5ai mijn 3ielc rifle ucpen:
Om ſïenbe ulu onſiemo'lijftijeib:

&Ie hopen op be 3elterijeib / .
1Aan bat gp mn hebt nog geſchieden/
éBp bat mijn liefde blijlten mag/

&Lot u mijn 45ob / ou ieber bag.
32.

ilm reben/in uur reco'ſijh ſlecomb/

iſm in plaatſ die mijn geeſt behoorbh

.

JI)ijn eenſp.aah ! 5oo bol 5ielg genoegen/
#ijn groote schatten boog uur fietſt/

"

1Bergum mijn 3iele altoog merft/

Quuſboot 't gelooflbaar na teſtnoegen/
JPitig mijn mengſ mijn boel/mijn muit/
GB 3alig! bie um H#eiſ beſit.

-

Ten vijfden, deſe liefde tot Chriſtus
blijkt, door aanwas van al het ge
melde, met gehoorſaamheid aan de
Wet der liefde, Joh. 14: 21.
33.

3Deh mijne liefbe boor uw kragt/ . .
«ºp #ijt ben roem ban uur geſlagt/
illu liefde moet mijn geeſt beuerſten:

w

gſit 5al u licben met mijn geeſt/ .
## 3al beminnen bie u byeeſt/
2ïlg umoen geeft imp
werſterſten:

#

d? jhoolb-ſtar ! licht mijn 3iele boot

&Paat nooit be liefde werd geſtoorb.
34,

ilm liefde aaf: 3iele lugt/

3Dfr
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UDie liefut 1g ban gueDe u;ugt/

G#engoebel125oom heeft ſpuugt en25laben/
Deel 1)nugten tot gehoorſaamheid /
13ect 23iaben bol ben 13eerlijkheib/

Jleet beugben/ bie be 5iel berfaben.

3De mare 1Drugt maakt ſubalthe fterk/
Of anberg ig 't maar lippen boerk.
35

't zijn terugten bic be 3iele boen
UDie ongban't Marbfche fºietontboen/
't ſkelooue trekt be geeft na boben:
3De liefbe 4Bobg/ be bankbaarheib/
't loertrouwen) en be meeb'righeib/

zijn beugben ble ben beere lonen,
ápel 3alig! bie boog geſug leeft/
dBp 5ijnen tijb beelpaan geeft.
36. -

-

'Den Hotere eiſcht/ uanbie hem minb/
«Eemmoubigheib gelijk een ftinb / .
den regt te boen/ boo: 3ijn gemaben/

# eib / . .. . .
#
# f - 1,
3Pit
han alleen#
be5iel berfaben/
âDeſbabige

*

-

,r

| #Poo, ſºliſtug bie/ boo: 3ijne boobſ
--

:

* -* *-

-

-

#5etaalb heeft door 5ijn 45onſtgenoot.
i

. ' 237.

.

> ,

1-

Geef mn gemaben / geef mp liragt!

-

dºm ume âbetten/bag en nagt/

j.

te oberujegenſ met uur 3oonen/
pc 3Detber liefbe ig bolmaakt:

#5ie boo! 't beloof u u ſiefbe ſmaakt/
ſtan 3ijne liefde boo! it toonen:

aBe ſiefbe 5uiber/ onbeſmet /
3Berbulb boog
-

-

ik:
alle 319et,
3
t

3Poe mijne 3iele maſchen/ in

-

uim beugben/ boot geloof en min/ .
«tenuoubignaat ben eiſch ber tijben: - &#en

.
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geen boafcijbom / in gemaab en beugb/
#n liefbe 45obg/ in pernel nieugo
#al mijn gemoeb altoog uerblijben/

3Poo! hem bie blijdſchap mebe btelb #
?lan al bie om 3ijn liefde ſtugeeſb.
39.

-

“ſbehoorſaamheib aan um 45euob

«Een honger na uu 19eiſ / o C go!
3Doet mijne ſiefbe boo! it blijkenſ

-

3Peet alle onlituib / boog en ſtuuaab/

&Pe liefbe/ bie na geſug gaat /
2 ou 5onder 3ijnen gecſt befujijften/
SPan 5al iſ goejen/ maar gn ultib /
&Boo? maſſcljembe geboogfaalnijeib.
49.

ºp 3ijt be ſchoonſte ban al 't geen
3Pat glang, of ſchijnſel geeft beneenſ
Göp jijt een bubble liefde uieerbig/
JPijn herte 3ugt na beſe Schat/
ilm liefbe heeft mijn banb geuat/

#lhaaſt mn tot unue liefde beerbig /
Jae Seil-ſteen bie mijn lief betrekt
23g liefbe/ boog uur geeft berucht.

Ten zeſden , deſe liefde tot Chriſtus

werd Geoefend door een geloovig
wagten , en wenſchen na het vol

beſit deſer liefde in den Hemel ,
Openb. 22 : 2o.
4I.

42 HDinb beg Heeren! maar al boogt/
OPm mijnen geeſt/ bie na u hoogb ſ
3Booy ulue liefbe aan te blafen/

#lm liefbe ſtan mijn licuenb' ijert

#n beugbe/ of in mee en ſmert

Alleen ſtoo, ":" gaſen/

236. Gezangen vande gangen Gods
3Bie itef bt die het herte treht/
(Lot bie be liefde geeſt verlucht.

-

42

#Dat ig bat/ boot een 5uiu're min/
(JZe ſpelen met uur ſ')uig-geſin?
3Dat ig. Dat / niet een ſob te huuclen?

ga/ 't ig te finahen / 30mber monb/

3Pat Lyonig-5oet van Gyobé leerbomb/
Om in mijn Hefug min te beelen/

Ipct ig. @obſ met een bln gemoeb/
t'4Dmijelſen / in mijn lºeilanbg 25loeb.
43.

3De liefb ig fterhcr alg be boob/

.

't Zijn blammen ſlobg in onſenſchoot:
Opgaanbe na het 19uig der liefbe:
45elijk be ſºon bet ulater trekt

Zoo muerb mijn 3iele opgetocht
(Lot hem bie mijnen geeft booſ griefbe.

JBe liefbc groeib in tegenſpoeb/
2Ilg uube liefb be liefbe boeb.
44.

w-

klm ſiefbe bit gp neber 5emb/

-

-

jl)ijn liefbe bic na boben remb/
2ijn 192ugten ban uur boob en lijben:
25laag mijne 3iele altoog aan/ . . . . . .'
-

*

-

*

JDat lieuenb' buur mag noit uergaan/ .
illu liefhe han het ſjert berblijben / . . .
ſlin ſiefd ig alg een loonſg-graat/ . . Die alle min te boben gaat.
45.'ge beugb/
JBe liefbe ig be een

3

7

- - - - --

A.-

zee ſlâoeber van de mate byeugb/
De trooſt-bzon door al herten pijnen/
JPen Hºemel in het Hemelg Hºof/ .

&Pen ſlof-3angnol man breugdenſtoft
«ëeu ſéonne bie ong 3al beſchijnen.

## uuwe liefde hier ten beeſ?

zaat beel iſ toen alg 't gebed.
- -

.

,
#ijn
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40.

TT
iſ mijn 5iele jaagb na 't bol genoty
ſDafmeer 3al ik bp u mijn &Bob
#E)ijn liefbe in uïn ficfbe finahen? '' ſtom Hipeere geſug, in mijn geeſt / .
3Leib boo? De boob mn aan uur feeſt/ .

RPaat 3al ift in ulu ticfoc blaften:

«D 19eere! mannect komt bien bag/
3Pat ik ubu ſiefb' genieten mag.
47.

-

't ºerborgen leben heeft ueel kragt/
&Pe ſiefbe i5 ban groote magt)
Op alle rebelijke 5ielen:
1Beel meer / op. Die ma geſtig 3iet/
3Pie minnenbe/5ijn min geniet/
Om bat 3a 3ijne min begielen.

de liefde 45ob! Hoin haaſt / ja hom/
3Pat biù uub

# / o 25?uibegoïn!
4

JPaalb uube liefde tot mn heet?
íteerb onſe liefde tot Hu Yueer?

3Pat baard een 3oetſ een liefbe lepen}
2üſtoaat De liefb ong ſjerte raakt/

&Paar merp beſtefbe 45oog geſmaakt:
RPaar werd be nijb geen buut gegenen
itom #Petre 3eſlag / ja hotti haaſt!
&Pie 45ub regt minú / ig onbetbaaſt.

--------

.

-

- -- - -- -- - - - - - -

Q4

-

-

'Ten

248 Gezangen van de gangen Gods.
Ten vierden, deſe wederzijtſe liefde
is een gevolg van het Geeſtelijk
Houwelijk.

Waar in wy begrijpen en moeten
aanmerken

x. Een wederzijtſe kenniſſe van el
kander. Joan. 1o: 14.
Op de Wijze van den 118 Pſalm.
I.

WA't heeft be 3iele IBeil berkregen?

##

't herte ſofit en urijb?
2ºlg onſe geeſt/ tot hem genegen/
3Boon ubeber min/ om liefbe ſtrijb:
3Pan kan be 3iele onderbinden

RPat'tgeeſt'lijk lyoum'lijſt byugten baatb/
Om juicijembe met haar beminden

:

(IZe leben/ alg te 5aaln gepaard.
2.

(Ien ig geen min ban loſſe 3innen/
iſ)og 3iembe na het ?larbfcijt jºiet/
liefde mag berubinnen
3Pie
lgeeft bat be ſBeerelb hoogb nog 3iet:

##

Ibp ig het meſen/ 't 3ielg genoegen/
3Paar geſug, liefbe 't bette raakt
ſBerb/ onber bibben/ bijgen/ ſmoegen /

13et 5oetſte man Bobg min geſmaakt.
3.

#toop-ijeer)bie mp heeft geſchapen /
geitenb7
mp door alle
aPien (Perbet meib 3ijn liebe Schapen/

":

#

zoo hier/ en tot all''gaDeereſtgenb:

#p hemt ong/ alg zijn loon en troen/ #ſg

Tweede Deel.
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%lg 3ijne 25 uub / bie hem behaagb/
Om jaar een HDijgijeib te betimerben/
JPie alle 119etenſchappen baagb.

i

4.

bie hem heeft ontfangen/
m:en3iele/
b en erftemb bien grooten 19eet/
Om hennenbe/ te blijven hangen
2lan al 't gehembe tot 3ijn eer:

JPit ig een 1Bijgijeib bol gemaben/
«Een 319etenſcijap / een klaar bebat/
«ſten inſten/ bat ong hanberfaben/

«Een G5obg geheim/ een groote &chat.
J.

«Een kennen ban berborgen hingen/
«Een ſlPijgheib bie/ong bmaag gemoeb/
&Poo? Hºenneſſche 23eſpiegelingen/
ſlâet liefbe/ boo? 'f geitenbeboeb:
UPie onſe geeſt/ boon klare 23eeſben/
1Berlicht/ en onſe 3iele ſtreelb/
#Pet Duiſenb'3Benſchen/ om bielmeelben
@Le mutten,

aan:be 3ieſ om hbueelb. . -

&Bit kennen ig het eeuunig leben/
4lit G5obg gemabe neergebaalb/
Om 't booggekembe tegt te geben/
ſlBaat boo, het kenmemb' Albem haalb:
&ëen 3JBijgtjeſb/ boo! be âBeerelbfingen/-

19erborgen/ maat geopenbaarb
ſooo! 3ijn gehembe &aliglingen/
3Boo! bie 't geitenbe regt berklaarb.
7.

45p ſtemb mijn herte alg clenbig/
Gºmmagtig/lebenb' in ong 25loeb/

*## u alg 3eer beſtenbig/
lg Mog-heer/ bie 't geloſte boeb:
Hºert-Rembeti leer mijn 3iele kennen/
ABat gp mp kenb in utoen 2oon /
te rennen/,
49m na 't gekenbe

#

-

5

( Zot

25e Gezangen van de gangen Gods.
&Lut Hennig ban

# gcReitÜe ſcijuon,

Bergitn mijn geeſt een klaar geweten
1 ºan al mat mp te moeten ſtaat/
Cein uuuc HDijgheib uit te meten/
ſQaat 't boo2gehembe ban uwu ſtaab:

gºt: 5a! 't gehembe gocb erbeniten/
&Penit aan mijn 3icie naar ubu IDoogb:
1lm hennen 5al mijn 5iele ſcijenſten
ofen hennen/ bat uun geeſt behoe?û.
9.

«Erken mp boon een uuer ſtrooſten/
gh ken u voor mijn 25:uibegom/
UPat kennen 5al mijn geeſt bertrooſten /

(Lotuboer lof en roem alom /
De bouwu'lijkg trouuo heeft mp ontſloten
&Pe kennig ban 't geitenbe goeb:
3Dit ig ben roem bet 45gbg

gºn het geheube 9ffer-blocb.

2. In dit Houwelijk is een Befit,
en een wederzijts regt tot el
kander, Hoogl.2 : 16.
IQ,

initoop-beer/gn maart ſnp genegen !
banum 25puib/
G5
op mp een tegt oerkregen

":#
#

# g Goël, maar utm ſtaabg-beſluit.
«Bp hebt aig Boâs ong gemaberb/

e###as
2lig uun betuuogben 45obg geſlagt.
2

-

-

eg

II,

-

e

3Pg3ijn uurloon/uu13aan/umiaaagben/
«bp bebt op ong een

zee bouw

# regt/

trouw.foieube

#eeft

...
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H)eeft ons aan uube min gehegt.
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3Dp 5ijn bie einben ban be Aacbe /
illuj ſleben: uube &nderen 5ijn

G5epaſſen / baar gp ong bergaarbe/
Om upolijſt bp ubu 1min te 3ijn.

-

I2.

GBp hebt mijn 3ielt boem ontfonhen/ .

.

& Poor 't regt aan utu geregtigheid/

gjin 't 5ielen regt een regt geſchonſten/
@Lot al nat mp ig toe geſeib:

19ebt gn boom omg ten regt oermonnen?,'

&ijt gp3oomilb/ 3oo rijk / 5oo groot?
Zoo 5ijn upp in uum boob geſto:ben/
&Doo? 't regt/ bat ong ten leben moob.
I 3.

G5p 5ijt mijn 9oofb mijn ſlaam/mijn 25potber /
't €5eloobe/ merkfaam boog ubu geeſt/

45eeft mp een regt aan 't Bºemelg Boeber /

een regtſ voor alle ote u overſt:
jl?ijn 3ielg genoegen/ gp 3ijt mijne/ 3ſt ben be uuoe tot um eet/
3Beib mijn gemoeb boo! byeugb en pijnef
3Doop u men €5eeſt/boog uuut 3 eet.
I4.

25en ik 5oo ſmart? boom3onbenbichhenſ
45p 3ijt 5oo blank/ 3oo roob/ 3oe ooit/
ilm Bleugelg moeten mp bebeltiten/

#h ben imm beel/ um erf-beſit:
25en ik een ſlºopm/ een 3ombig maahſeſ?
&#en ſtinb beg tooieng: ig mijn boen
JPietá alg een buiſ onrein geb2aaitfel?
- Elm tegt/ moet min ten lenen boen.
"-

I5. .

Hºebt gp mijn 3ieſe beeſ gegeten?
3g al het umc boog uuo 19noutn? Wim tegt/boet mijnen geeſt herlenen/
3Pat blijfbben band oanmijne trouin:

ſtom neeuub beſitting van mijn herteſ
ºff:

252. Gezangen vande gangen Gods.
#k ben uun goeb / uun eigen beel/
illn regt bertrooſt mijn 3iel in ſmerte/
u geheel.
2HIk geef mp

sa:

IO,

&Dat keurig regt ber 23onb-genoten
$g al mijn trooſt/ 6 tiegter goog!
G5p 5ulb mijn 3iele nooit berſtooten/
&Bat regt ban mijne 3egen-rotg

ſ?eeft/boo! umregt/mijn regt bolbongen:
3Pien Lyoutu'lijkg bambberbinbong t'5aanl/
(ILot liefbe om / met open longen/
(Le melbem uns berijenen naam.
17.

Ong regt bet 119et ig lang berbpoſten/
JBe merken geben ong geen tegt/

3De ſiefbe moet ong ijert beſtoken/
3Boo! 't regt bat ongig toe geſegb:
& De bgage ban een goeb gemeten
#g omſt trooſt / ongregt / ong 45oub/

€5p geeft ong/ boo, Inn Offer-ſmeeten/
&#en eiſch/maat

#ns ijertbertrouuub.
I

«Bp hebt mp tet um beel bermo?ben/

# magum beſlf uunregtſum boob
3Boo, eeuwig in mijn monb beſtonben?
3Pat maar mijn toen in alle noob.

Iſtom Ibeilige/ berijefutu ſteelen/
obp moet te merk/ om #efug lof

'Al juichenbe/ hem toe te huweelen:
ſpier ig boo! ume 3ielen ſtof.

-

3. Dit Houwelijk geeft een weder

zijtſe liefde, genoegen, en een
ruſte, Hoogl. 7: Io. Pſal. 73 : 25.
IO,

zijn kop

uw zwij uw ſuft/ uun ":àt
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U)ebt gp beijagen in uun lot?

63 g onſe geeſt een lipoeb/ een #troone /

Jn uune gamb / inb'ºpamb oan Bob:
G5p 3ijt mijn goub/mijn ſchat/mijnleben/
il)ijn mit/mijn roob/mijn25guibegonl/
illu liefde boet uuu 25juib herleben/
&Lotubuer lof en reem aioln.
2O.

Illu liefbe itan mijn geeft ontluiken/
illu eeumig ſchoon/ um 5aligbeen
ſBenſt Inijne 3ieſe te gebruiken/
&Lot mijner trooſt / meer alg boobijeen.

G5p ijebt ong/ maar ben eifcijber bagen/

#n hooge maatſ naar um Berbonbl
illuj jl)enſchen liefbe op gebgagen/
Op 't aangebgagte tegt gegromb.

",

2 I.

2ëig uupe liefbe mp bepeiligb/
«En u men geeſt/ mijn liefde ſterkt/

,

“Dan onberoinb ik/ alg geheiligb/ 4Pien bat mijn baſtenb' hert bemerkt:

illuj beugben/ uuoe 5adigheben

--

5&ijn b'onbermerpen ban mijn geeſt/

illuj polbeib/ uur behoorlijkheben
Zijn mijne 3iel een jaarbug-feeſt.
-

»

22.

gift binbe blijften ban um liefbe /
Zoo mijnen geeft nog bieper belfſ

JDan binb iit bie mijn hert

#"

git uinbeu/ iä uinb mp3elf:
Jhijn 252uibegom/ mijn3ielg beminben/
#hijn een en al/mijn ſtaanſmijnlºoofbj
illuj ſiefbe ig boo2 liebe 192inben/
&Lot trooſt ban bie in u geloofd,
23.

-

Jl)ijn 3iciet tot um ſchoon genegen /
& merhfaam) om boog mebet min/

#lm noiſe ſirfbe t'overmegen;
3Pit

z54 Gezangen vande gangen Gods
JPit agt ilt boot mijn 5telg gemin.

3Dſen heb ik neueng u op Marben?
3 Of in ben bemeſ? meen mijn 39oºſt/

“bp3tjt alleen mijn maan/ mijn maarben/
ſla ooien mijn liemeub. berte borſt.
24.

Illu ſiefbe / bie uun ig gebleken/
JPie al 't Derſtanb te boben gaat/

#g ban geen tongen uit te ſpreken/
#n tijb/ in mijfef nog in maat.
&Pic ume liefde moerb geſchonken /
RPie beo: een meter liefde blaakt:
3Berb meg genoerb/ als heilig bºonhen/
©un bat bie 5iel tiAu liefbe ſtilaaitt.
23'.

&P liefbe-bront! vol sielg genoegen/
25laag mijne liefbe knakker aan/

#h 5al na umme hefbe fmoegen/
GPnn in uto tiefbe maſt te ſtaan:

-

«bp hebt bit tot mijn beel gegenen/
lang mijn geeft op?latben bunaalb/

SPoo! liefbe &obg iuet u te lenen/
2lig ummen

ee:nen geeſt beſtraalb.

G5een boater 3al uto hefbe bluſſen/

-

UDie blammen blaſten byambemb' boort/
illu liefbebaarb bcci liebe ſtufſen:

2{lg uwde tiefbº/ mijn liefhe ſpoogh.
?Ilg umc liebe Zome-firaien.

'

.*

j)eerſchietenſ in mijn tienenh' hert/.

“Aan hoef ik umc ſtufſen balen/
312aar boog mijn geeft getroititen met b.
27.

-

&Bitboet mijn 3ieſbali breugh ontſpºgingen/
&#n bol genoegen opgemefit/

dBm ban be liefbe ſhoogte gingen f

#no tang uur liefb mijn liefhe trekt.
, ſtom laat ong: gefugiofueritonbnef kºpi
---

te
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Rºbic liefoe ig / em liefbe geeft /

Oun upcber5ijtg / op paſte gouben/
&Le ruſten/baar 3ijn liefbe leefb.

4. In dit Houwelijk is een weder
zijts verlangen, na het vol beſit
van dit Geeſtelijk Houwelijk,
Openb. 2o: * 2. Joh. 17: 24.
28.

#tig ik utu regt naar 't regt beſpijg hen/
#n 't regt/ bat gp mijn 3iele gaf!

##

3Aat regt bat nimmermeer 5al

en

Sotgſ,

lherbenh iſt unoe ſtefbe oſaminen/
?Ilan u me ooſheib/ aan uuo boob/ UDan roep ik / met um liebe &tammen /

3ehobåg liefbe ig 3eer groot.

- ---

-l-

2O,

G5p 3ijt oerheerlijkt en berheben/
&Bp Bonniſt afleg boon altoog/
45p bebt bat regt van boob en leben/
(Lat trooſt boot bie utu regt beritoog:
JBe gºombſteen baneng 3ielg bertroumen
gig onſetiefbe/ tot ubu regt.

uajirinº is na aft. Een/
«Ong liebenb' herte toe geſegt.
O.

H3ebt gn balansen" utu ſlaaagben?
ſ2aume 25guib alg't HBijf ban 't Larn/
Om batum liefde ong behaagben/
de nooit ooiroetube hefbe blam!
2fijt gp tot uuot 25puib genegen?

âDenſt gpongboon um&Lhoon te zien?
3Dp roemen u me liebe voegen/

'- - - -

49 12eere! laat dat haaſt geſchien. ';
-

iſ

- º-

- - -- A

-

! !-

“ſºcłtiſt

256 Gezangen vande gangen Gods.
31.

«Beluſt het u ong te bergaab'ren?
4lit alle oogb / uit alle tijb/

“Doe onte 3ielen tot u maab'ren/
?Llg uube liefbe toegewuijb:
-

> 1

(ſtelt onſe herten op na boben/

Ontbonben ban al 't ?tarbfche biet:

jleijn liefde 5al uun liefbe lopen/

-

'Almaat mijn oog mijn itoning 3iet.
2.

Jhijn 3iele remb/

# af gejogen/

45elijk een leert boo? 25og en 12elb/

gä ben alg uit mijn bleeſch getogen/
om bat um licfo' mijn liefb' oerſcio:
JThijn hijgend herte heeft benomben
&pat umje liefbe liefde baarh:
HIbn liefbe / aan 1mp toe ge5onben/

#eeft mpherbecib/ en gantſch beraatt.
33.

. .

3Banneer 3al ik um bag 3ien bagen?
Gam met mijn 25ſuibegom uertenb
KIZe meiben/ boog 3ijn melbehagen:
GP 3alig ſpoofb ban won 4bemeent!
Jſlâijn fºtoop-heer / ban um 3Liebelingen/
#Paar 3uſſen top / alg unde 25guib/

HI 3ien/ en 't leven toe behingen/
3Boſbaan/ berljeugb aſſ' eeumen uit.
34

JPaar 3uit gp in um ſiefbe furijgen/
&Paar 5al ik ruſten in um min/

&Paar 5aſ ik na uun liefde hijgen/
2ºlg um oerloſte ſtijkg-borſtin:
3Pat ſmijgen/5al mijn geeſt boem ſpreken
3Pan uïne bolle 5aligbeen
3èan al maar in ong iſ gebleken
Hun liefbe/ boben 't algemeen.
-

33.

"#tib

#tom Hºeere geſug7/ tot uuto #tooſten /

-

-.

-
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Derſchijnb ten goeben / Ja holulyaaſt!
1 luu ſtomſte 5al mijn 5icle trooſten /

uun liefde, bie mijn ticfbe aaſt /
âDerloht mijn geeft 1 boot giclg oerlangen/
illu liefde heeft een liefd berrib
3Die 't liebenb' herte uienſt te ontfangen/
#ºoo biet/ alg in

-

.

: ecubuigtyeib,

36.

-

O 5alig I)ouuulijſt! uoot um eruen /
G9 b?ettgben bag! na uuce en pijn /
UDie ong boeb leuen na ongftcrucil/
1Bie Muenſt 5oo niet gettuitlub te 5ijn ?

itom ſl)aagben/laat ulu 5iclen paremf
HI)et beſen 23:uib'gohn / rijſt en fcljoon:

&Pan 5ult gn ceng ten hemel uaren/
2Ilg cen berecube niet & Yobg 2 Loon.
37.

âDat kan het aarbſche Lyoutu'lijft geven?
2Ilg ſchijn boo: 3ijn/ bp beeluerbiet/

3Pit 19oum'lijſtig boo: 't ambet leuen/
ſBaar in mien Göob altoog geniet:

32erlaatuin 5elfg/uuu ſtaat/ en uoming/
1Berloofb u/ alg een reine Ilhaagb/
'Plan be5en grooten ſpemel ſtoningiſ
bchlaagb.
G#er gp 't in

"Euhan
D

-

G9 blie-maal 5alig! bie met 5egen/
JPien H3emel-Honing en bien 13eer/
ſBoo? 3ijnen 252uib'golu tjeeft berſiregen/

âDat huilt/ Wuatluſt ulu 3iele meer?
Hop ig be ſchoonſte aller ſlºemfcljen/
1Pan ſtaat / ban rijſtbom/hoog geagt/

3Dien kan een beter ſjoulu'lijſturenſchen/
?ºlg dat ijp ong heeft toegebaagt.

-

n

.

Ten

258 Gezangen vande gangen Gods
Ten 4 een Ziels zelfs en Een-ſpraake,
om deſe Liefde Gods te bekomen,
met opſigt op deſe drie voorgaande
Gezangen, Pſal. 139: 17, 18.
Op de Wijze van den 8o Pſalm,
I.

M# 3icle/3et u boo?

ſjob neber /

ièergaar ulu fujahſte ſtragten hueber/
2lg oberbemli ! met 45ob alleen!
gn 't eenfaam / buiten bof en ſteên/
illuj opſigt op 3ijn bolle min/

Sluit uur geſigt / keer tot u in.
2

gjk heffe mijne geeft na boben /
«Om in het een5aam / alg berſchoben/
25cluyogt te uJeroen in 't gemoeb/

3Poo, gefug beeſt/ bat eeuwuig5oet:
ghſpeelt / iftfluijg/ ilt 3ugt/ #a"
(Lot ik mijn Hºeilanbg ſiefbe ſmaait.
ſlâijn een en

safe-haar kan mp geben

eëen &abo, ſjobg/een hemelg lenen/
JPat ceumuig altoog blijbemb fcboom/

Alu liefbe/boot um liepen zoon/

ſleijn liefbe/tot bien Bobg berout/
gig al mijn roem / mijn eeuunig goub,
4.

-

JDe 3uib're 3iel/ boo! (Beeſt herberen/

#g een uerborgen 3oet beſchoren/

# 't afge5onberbn 3ielen licht

igt een berborge ober migt
32an noit bolnoembe 3ielg cieraab /

&#otuleugbe G5obg)bool 'tijeilig 5aab. #op
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5.

Zoo haaſt gehouàg liefbe ſtralen
JPoo! ſtijgiſtug/ in mijn herte balen/

een 'glyceren @beeſt mijn 3iele uicht/
-

3Pan boel iſt buien mijn herte trcht:

illum ſchoonhcen / ſieben 25?uibegom/
1?)erboeren

munt, geeft al-Oln.

45n laat / uit ulue Opper-5alen/
illu liefbe in mijn herte balen/
@Lot mijnen geeft 3ig na u luenb/

illuj liefbe / bie gm nieber 5eub/
Ontblamb / en ſolit mijn liefde uit/
(Lot ulue min/ alg ulue 25?uiD.
7.

&ap uube liefbe 5al ilt bouluenf
JDat merk en Yperlicloog uertrouwden/
&Pat JI)ebiteeren/ o mijn G5ob!

-

JDat ig een hemelg 5ielen lot:
3Die mijne 3iele operheerb/
«Baar gn met

"Een geeft berfteerb.

HPijn 5icle/ ja bit operbcnhen/ .
RPat bijgen/ma 45oog licue woenhem/
&Pat ſp?eelten /5omber toug/of mombſ
3Pat uJerſten/boot & Bobg raabg 1Berboilb/
SEPat uit5fen / bat berlangen / ag!
3Perſolt mp Ceeſt op pber bag.
9.

SUPat abern-ſjalen/ ja bat halten/
&Poeb mijne 5iele 3iem en ſmaſten
3l3at dat bat iG / luat bat batbuo?b

allg @Bob gemaab in 't herte ſtoºt:

Pit ig mijn roem / mijn een en alſ
319aat in iit ecubuig roemen 5al.
IO.

r

ºp lokt mijn geeſt/ op meele muijsen/
«bp komt alleen

# 5icle ſpij3en /
2.

26o Gezangen van de gangen Gods
JI)ijn 25?uibegoiu / gp 5ijt ljet/ ja
1 lYu licfbe bocb mn broeg en fpa/

't Gjg HDarbug / Pln en Cancel/
Jlèijn Labo? / mijn verhooren beel.
Tweede Deel.
II.

11u liefbe / licuen zaligmaker/

SHg in mn alg een 3ielg benualter/
jl)ijn 45ob f bic 't ganſcijchert begeerb/
1 luu 13uur / bat alle buur berteerb /

3Poo!-louterb al bic na u blieb'/
Om batijn boog uur \uoliben 5iet.
I 2.

3Dan Yueet men luat men moet berhic5en/

3Dan woenſcijt men't aarbfche te berlie5cm:

ilm &Peugben / uur behoorlijûljeen/
3Derboeren mijne 3icle heen/

&ot noit ber5aben herten bactugb/
De na-ſmaalt bie lulijn 3iele ljeugù.
I

3.

Hieep in mp / ja bit 3ijn genaben!
«Benaben /bie be geeſt ber5aben/
eëen rijltbom boben alle ſchat /
JDie be5e ſmaſten heeft gebat/
ſDeet Yuat bat igſ met @Bob alleen f
(JLe ſcben/ boben 't algemeen.
I4.

d:5p Homt mijn 3iel een liefbe ſchimäen/
âl)aar in iſ: menſcijc te berûzinken/
&Pln eeuunig dan mn 3elfg ontbaan
Op baſte grond / te gromb te gaan /
't Berbyinſten in bie 5oete 3ee
25aar 't Lamben/ op een baſic ſiec.
I5.

SPat Hamben kan be 3iele bouwoen/ - ,
RPos? uw nabnijein te beſchouwen/ . 3Pit

Tweede Deel.
gººit is het f dat mijn geeſt begeerb:

2 6r

Ell bie gn in 't uerborgen leerb

HD0:D Dat berborgen 5oet geluaar/
25n $3efug om5cnaan-altaar
IO.

#ſt 5al mijn ooge na u 3emben/
Lot g!! uuJ geeft namp 5ult lucnbell.
“Hiſt leg mn mcber/ſtom en blind/
Qin t booren / Yuat bie mn bemind

# al ſpreeften/ boo:5ijn luogroen geeft)
UDat nieuwe 5oetſ op 't nieuuucjiceſt.
I

3Dat ig bat bouen alle reden
illu liefelijſtc #Caligijcben
&Ie ſmalien/ na mn 't herte raakt?

jl)ijn G5ob / naujien mijn lyerte ljaaht/
3Boer mijnen geeſt uit b'aarbfcije lueel/
3ft binb het al

# u alleen.

IS.

-

illu geeft en liefde te genieten

&al minumermeer mijn geeſt uerbricten/
ibergun mn bit/ boo: mijnen p?ijgj
SPit is mijn baanli / mijn 3ielen ſpijg:
9 liefde! ſtopt uun liefde meer/
Crefi mijne licfbc tot u meer.
I 9.

1.hu liefhe baar iſ, op bertrouluen/
een liefbeſ lieper alg be 3ègoinuen/
&#en liefde/bie mijn 5iel gebico/
geen liefbe/bouen't aarbſche niet
SEen liefbe/bie mijn geeſt oerboerb/
UDaar gp be liefde 315etten roerb.
2O.

Illijn 5iele/ ig bit 5oo gelegen?

zijt gpuul 252uib'gom #Ierlegen?
##'thuaar?mijnijcil/mijn gebe13ogſt/

ºp henb be 3iel die na u borſt:
«ºn weet hoe 3eer ilt u bemin/
-- ,

ſt 3

-

Schoon
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Schoon. Dat ift bat onlueerbig bin.

Deſe Ziels zelfs en Eenſpraake , bevat een Vreugde die on-uitſpreeke

(

lijk is, 1 Petr. 1 : 8.
2 I.

ſ

stijg op mijn geeſt op Duibe uichen/
2tl 5ijt ſjn uit de barre ſlºgichen /
4,5n moet/ gelijk een 3Duiuc 45obg/

-

Op-bliegen / na ulu 3ielen rotg;

25n bemig 't ſchoon / bat noit Penseel
2lfinalen 5al/ in 5ijn geheel.

'Desirlg-ſpaahuanºëooguiaareeromel
ilbeet 5omber ſpreeften te bekome
«Een breugde bic be 5iele lucht/
oën juichembe ten hemel trekt:

apoo! #efug bloeb olig toegebragt/
2{ſlecn boo: 't heilig 45obg geſlagt,
23.

geen uſeugbetrooſt'lijſt in bit lenen/
apie ong een heerlijltijcib 5al geben/
(JZot heerlijkheib/ in hooge maat/

geen oreugde bouen alle ſtaat/
Hoeruoguen / boot ong heerlijk hoofb/
boo! bie5ijn heerlijkheid geloofd.
24.

dºen blijbfcijapboot geen tong te melden/
aDoo! geen oerſtanb/ bergrootſte helden/
&Iepeilen ag! bit ig alleen
& Ze melben/ 3oubertong/ of reên!
A

ga! 3omber ſpeelten merb op aarb'
âPeeg 3ielen oecugbe beſt eerhlaarb.
25.

G#en ſchat oerborgen boog bejſ?enſcijen/3?et

|

Tweede Deel.
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13erborgen/boo, die baat om menſchen /

1Derborgen boo, bat 3ielg gemoeb :
JPat 45ob boot beſc breutgûe boeb /
gºen bleugbe bic / nogtang getuig/
H2aar openbaard
luJaar 5p ig.

#

2

GB grootc byeugbe! boo? bie 5ielen
Die u?eugbeloog in breugde biclen/
âDat ig bat/op beproefde g?onb/
&Le blijben hangen aan uuu ltlonb?
OPm lucrheloog te tjalten na

&Bie b?eugbe 450ûg/ 500 bol gella.
27.

âDat ig bat 5oo een breugb' te ſmaſten/

«Daar bie 't be5it niet bn kan raften?
om regt te melden maat en muijg/
&Pit ig een 5ielguerborgen ſpijg /
Pie in 't oerborgen herte leefo/
?Ilg 45ob

van En bgeugbe geeft.
2.

3Pe Zimmen hebben hier geen boogbeel/
Göeen ſiebenhonſt/geen ſcij?amber oo:beel/

&Pit Labo) gaat 5oo haaſt boogbn:

JPijn ogeugben gof/ bergun het mp/
@Le ſmaäen / mat bic beugbe baarb/
JPie nimmer tollge heeft berklaarb.
29.

Q &#ob! een lijbclijſt gemeten/

«Poo! uſeugbe 45obg/intuneengereeten/
4Die lucet buat5oo een 3iel geniet?
3Pic 3omber oogen 63efug 5iet/

Spieſmaakt beſmahcuuangyong Man,
&Pat ſmakelijſt bertrooſten Han.
3O.

3Laat mijne eenſp?aaſt toeſp?aaſt baren/

Elin toeſpraakb'eenſpraak mpuerklaren/
2llg mijne 3iele lijb'lijft buagt:
9 3ielen bleugb! u00? uur geſlagt!
ſt 4

ſtoet
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bioet dan mijn geeft / mijn berteiaagb/ .
UDaar oc5e bolle breugde baagù.

Tweede Deel.
3I

-

Hl)mn 5tcle / 5oo bol pbclfjcbcinſ

13cbt qm/ hoo! tuur behoorlijſtijcben!
&Tetruſilien: aq luatig dat groot!
&Ic juichen in utu uolle ſchoot ?
JDe ſulffcn ban Inn mond en geeſt

t'Ontfangen1/ op bit ureugben feeſt.
gli 5al mn ban be ſDecreſb ſpennen/
Jl)ijn 5icle aan Inu min geuremen/
‘Hig! raalt en rocr mijn 5icle aan/

25cluerſt inp/omt tot u te gaan:
JDan 5al ilt fpgcelien 5omber nionb/
qën ſluijgen op beſp?ofte gronib,
33.

{)ct ottbc maakt bat niet tot buifter /
itlcimmorbig alg ontſtleeb ban luiſter /

dleijn 45onſ be mortel van be 5aaſt/
âDcht in mijn geeft een nieuwe ſmaah/

Hºa u / na uu geregtigijein/ .
"Doo! #efug boob mp toebereib.
-

-

34.

gg u nabmijrib mn negenen?
#bie u?citg.be / bat perbolgen leben!
3Die blijdſchap / boben alle reem /
JDat leuen boben 't algemeen:

apat eiſt u tegenwoorbigheib

,

«ten biep ont5ag/ een meeb'righeib?
35.

gig 't 5aligheib bp u te wegen?
't ## byeeſlijft/ 3onbet u te breejen/
- er

&Ze lenen / baat um oog ong 3iet:
zº
@Die uuJe bgeugd in 't ijert geniet 45eb0eſb
-

a 65

Tweede Deel.
«ſseuoclb een licht / bat 't ijerteraaht /
«En b002 uub
eerbiebig unaaiat.

-

ga:

3O.

-

-

àbat 5al ilt u mijn 65ob bergeiben?

#lt 5al uuu rijhe beugben melden/
JI)ijn 1Baber/ Zoon en 85eeſt te3aam
SHR 3al be 3iel' ben ban uun naam

>

jl)et u?tugbe / in 't berborgen hert/
Ontfangen / alg 't ontſlooten buerb.
37,

&fſt 5al / met ubuc ſteurelingen/
Dan uuje groote baben 3ingen)

ſpijn ſpeilanbg bloeb 5almnaſtoog
19erfirchhen tot mijn 45obg?limbroog /

g#n fluijgen/fp/echen/gaan /ofſtaan/
Daar gn mijn
boo? 5uit gaan.

#

38 •

ſl)at 5egiſt al ? urat Han ift bueriten?
24ſ-upcriter/ gm moet min oerſterften/
ſt2aaſt mijme 3icl/ met bie u u?eeſt/
giëen uuerit-huig nam uur mieumen geeſt/
3Boon toeſpraak bie mijn eenſpraaft Woefst/
&Ier liefb dan bie mijn 3iele treht.

-

39.

TIaat alle ſDecreſbiingen roemen/
Op dat onbueerbig ig te noemen/
25n bit berbolgen lebenb' goub:
âDegaſ maar op ong1Bleeguertroumb/

't 49erbolgen 3oet/ in uulen ſºoon/
SHg meer alg 't g'openbaarbe ſchoon.
4O.

illu u?eugbe/ aan mn toege5onben/

&ijn blugten ban uur licue uuonben/

w

illu ſfeeſt bie mijnen geeft berblijb/

.

gg al mijn roem boo? alle tijb:

|

ſpijn hoop-heerg bloeb batig betal/
3Baat in iſt eeuuuig toernen 5al.
-

ſi 5

-

Deze
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Deze Vreugde en Liefde , omtrent
Chriſtus en zijn Goederen, is wel
groot, maar egter maar ten deele
en verborgen, Coll. 3: 3, 4.
Op de zelve Wijze,
I.

O

GBob! ſchoon umc ſiefbe ſtralen
&Poo! gefug in ong herte balen /
ſpoe groot het ig / 't ig egter niet /

't gg al ten beel urat bier geſchicb:
't #Berborgen leben/ blijft bebcht/
(Lot gp ong uit be graben lucht.
2.

gin't nieuws berbomb ig ong beſchooren
GEen 2-oonſchap/ meerber alg te booren/

.

geen 5iele meet/ mat boo? uur beeſt
23ereib igſ aan bat eeuwig feeſt:
JPaar 5al ilt meer / alg in ben tijb/
ill 3iem/ en kennen 300 gp 3ijt.
3.

'tgig bier ten beel/ een buiſt're reben/

1eerbolgen ooo! uur grootſte leben/
De licfbe bie baat boben leefb:
3 Bie in uur ſDe5en boe3en heeft/

# gn berborgen / in uur ſchoot/
oo2 uune 25guib tot na de boob.
4

't Beloone mag uit 't berte tuijhen/
|

1

l

-

3Pe liefbe ſbobg 5al noit beſluijſten /
3Pe hoop mag met be boob bergaan:
'Jſl2ijn liefbe 5al uit ſtof opſtaan
om
bp 45obgºbjeugbeluijn/
jl?ijneeuwuig
heerlijk/ #oofd
gelijk te 3ijn.
V

Tweede Deel.

26y

Y•

TDaar 5al het beel/ meer alg beo? bejen/

#

&#en heel geheel boo? eeuuuig boe5en/
jYiet boog een ſpiegel onbolmaakt/

jlèijn 3icle / bie ma 3efug haakt /
#al 3 cfug 3ien/ boo? oberunigt/
aangeſigt.
19an aangeſigt

#

63ſt 5al/berneberb/ boo? u leben/
/
't #g uit genabe mp g
--

& De Muerken hebben heil nog magt:
&De boeriſten beg geloofg met ftragt
12etluchſten / boo: ubu 9ffer-bloeb/

Gen eeubuig buerenb' hemel 3oet.
/•

45p homt een maſtenb' hert beſtralen/
ièersulſen/ en boen abcm balen/
43p moomb in 't hert bat open ſtaat: GIſ uwaar het in een fileene maat/
3Dat kleine ban 't inbuenbig heil
peil.

GÖaat boben alle

Erades

&P'e buerſt5aamheib / bat bibben/fmeſten

UPic 3ugten 45oög/ ſcijoon bol gebleken/

3Pat kleben/aan uur ſlºomb en 23oſt/
&Bat uit 3ien/na mijn 19peebe-boºſt)

UPat bemhen / bat beſpieg'len geeft
«ëen 5oet/maat boo? be 3iel herleeft,
9.

25etcib ong tot uu02:53uilofg 5alen/
JBaat on3e 3ielen 5ullen g?alen/
UPaar uuuc toeſp?aalt 3ielen treft:
p

gpaar gp 't oerbolgen lenen lucht/
?lan al bie/3omber buimb en buaan/
3:2a bit berboggen leben ſtaan.
IO,

SPaat 5al mijn geeſt/ban'tſtofontbonben/
39erijeerlijkt boo? uun 3egen boonben

#N
akt
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2lanſchouuucn/ bie mijn oogc 3ag/
Jleijn 5iele uurnſt na bejen bag?
Om met / 'tuoltroltſten / 5ieſen uberh
(Ce juichen / met bc ganſche ſterft,

Tweede Deel,
II,

# Ag ſlºo5eg geeſt uur heerſijkbcben?
1Dag Pauib/ boben uioolb en reben/
10e rukt ten ljemel ingeſeib?
Dertoombe gp um Hilhajeſteit

op Labo?? Beef gn uule 25 uib
«Een b?eugbe bie geen tonge uit?
I 2.

1Dag #Paulug tot u opgenomen/
(@Lot uule 3oete Bonig-ſtromen?

32egrukt boon 't hemelg lof gebaat?
'til)ag beel/maar nietgbn't eetltuig al?

gºelijk het heel ſcheelt ban het becij
Zoo ſcheelö bit beel ban bat geheel,
I3.

ſDat ig bat boon um ſferbelingen
#oo biep in 'g hemelg'4thoo! te bringen?

dLotulpenth?oon/ mijn ſpeer en djobſ

Saie 3iele trekt het hoogſte lot:
'Pat 5elben aan een 3ieſ geſchieb/
&choon bat bp nauun ooſheid olieb.
I4.

#Aan kan be geeſt in Gºob berſtuinben/
«Pp aarben eenen hemel binben/
ſºmnib'Ifjft in ben geeſt beroerb/

3Ilg in ben 19emel opgepoerb/
ºpathontbanbiturberbmijnb/uergaat/
«ën ong beboefb berlegen laat.
-

15.

-

gPan blijft be 3iel aan efug ijangen/

Hart hoopt van meet ſcijt fontingen/ 49jlt
- - -
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Om bemltenbc bat 13emclg ſchoon
dIe hoeſt'ren / bp uhu licuen #Loon:

"Die ſmaken 45obg / boo? Hefug regt
Zijn ftruig genooten / toegcfcgb.
16.

g, een na gebagte kan bic hotelben/

-

UDoo! uuoopben Hlanhen ong berbeeſben/
JDat ſchoone ban bat ſhobgſPaleig/
JP en ſterker ban ong bliiſter19leig
SDompt 't H)emclg licht/ en ruitt ong meet
1 lit ubucn ſcijoot/ ter aatben neer.
17.

zoo uuerb begeeſt / 3onltijbgberſſonben/
?lIg/uoon een tijb/ban't bleeg ontbonben/
&Lot bat 5n boo! ulu licht beſtraalb
SHn 't lichaam ubeberneberbaalb/

Om boot bie ſDolh t'ombatten / bat
Zp buiten 't

uit: gellooten bab.
I

3Paar mag men @Labernahclg uwenſcijen/
UDie nimmer ballen / nog berſenſchen.
J12ijn 5iele ag! ik baale meer/

Sák ben in 't bleeſch te ſmaſt/ teteer/
&Pm op 45obg 23crg te blijven ſtaan/
Die Gbob mil 5ien moet eerſt bergaan.
I9.

SBe G5eeſt beglyceren moet inn ſoliſten/
Om ban het aarbfcbe afgetrokſten/
&Le buagten/ op 3ijn raftenb' booogb:

JPie 'g H)eeren liebe inſp?aait hoogb

«Beniet een goeb/ bat na veel ſtrijd
Qng hert 5al uberben toegewuijb.
'g 't hier herborgen boo] be 3ielen?

choon bat3n #efug oog benielenſ,
HBier na 5al alle bolheit 5ijn/ .
geen bolheit 5omber weeſ of pijnl
39oor eeuwigd in bat 3alig Hºof/
(3tot
- -
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&Lot on5et ogeugb / tot 'g tºeeren ſof.

Deze begonne Zaligheid zal, na de
Dood, volkomen den Heiligenge
geven werden.
21.

't #g 5oo / al bit inmuenbig ralten .
Schoon groot / 3ijn lileine ljemelfmaſten/
4Dat 3al bat ube3en / 5omber bure/
Gle baben/ in bie bolle Zee ?
Gle mamb'len op bat baſte lamb /
&Paar nimmer 3icic ig geſtrand.
22 •

BII wat mijn 3iele uienſt te erpen/
23g enkel bat ift / na mijn ſterben/

Iſ eeuwen uit / met bot gemoeb
jl)ag benhem/ aan um eeuuuig 3oct/
illuj 5aligbeen/ Jorie-4 enig ſpeer/
Zijn mp genoeg 'it en luſt nietg meer.
23.

iſluj ſpe5emtijeben te beſchouwden/
25p it te 3ijn/ na 't aarbg benaumen/
(Le melben banunu moogb en raab /
25tupijb te boe3en ban het Hubaab /

@te ruſten in mijn gefug ſchoot /
&Patig mijn hemel na mijn boob.
24.

GP bag! bie mijnen geeft 3al geben
#ſlâeer alg het 5oetſte ban bit leben/
3Pien merft en Ymeritelo5en ſtaat/

3Pie 't aarbfcije ſchoon te bonen gaat:
3Peyrukt mijn geeft / mijn 3iele ag!

ſ

GP HBeere! Yoanneer komt bien bag,

* ,

25',

ab gp een liefde tot um leben
p aarben? ag wat lieflijägeben - s #cht
g
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Debt gn aan uwe regtect)amb?
3Boo? Die in uuJe liefbe blamb /
illu liebenbc geregtigheib
i)eeft ong. Dit
goeb bereib.

grººt
2

&D 45ob! Daar 3ijn beſpiegelingen/
UDie ong/ tot 't HDc5en aller bingen/
Op uoeren/ om ban tramg/ tottrang

1hu 5aligtjcib / in bolle glamg /

tº?lanſcijoulpen/uluun &ſoon/uun licht/
?Algulu berheerlijkt aangeſigt.

•

27.

3Paar 5al iſt uude liefbe binben/

illu liefbe / bp geliefbe uunben/
Jllijn liefbc/ſchoon3oofumah/50oteer/
#al in uur bolle liefb' / o I)eet!

illu liefb ontfangen in 't gemoeb/
UPat D'ingelegde

#fer uort.
2.

-

JPaar 5al ik met um Bemelingen

32an uut menſchen liefbe 3ingen/
JPijn uberhen laat ilt bier beneen:
't Hg mp genoeg/ uuj 5aligbeen
illu ſiefbe/ maar uuu opeeben raab /
t'Ontfangen/ met ubu Aiyeilig 5aab.

-

29.

SPaar5al mijn eenſpraak toeſpraak me5en/

illu inſpraak 5alſ meer alg boog bejen/
jl?ijn geeſtberbullenboog het ſchoon:
JB002 al be glan5en ban um &Ihroonl/

@Len lenen/ alg een brugt ban hem/
JBie ong 3al leeren boo? 3ijn ſtem.
3O•

't 25eſpieg'Ien ban ulu Al-bermogen/
&Ie 3ien met toegeſſooten oogen

JPie alieg 3omber oogen 3iet/
&Batig be ſtof ban 't nieuhje Hieb:

&Pen roeun van G5ob en 3ijn gena

aats
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25aard 't blijuenbe/ 43alelujaij.
3I.

Om met ulu Llituerhooren ſcljaren
Illuj groote baben te berklaren/
JPoor alle tijb aan ong uertoomb:
“Ha 5alig bie / niet geeft bchroomb)

ſha b'afgetobbe tegenfuoco
£al leben/ boo: mijn 13eilanbg blocb.
32.

Om met be Dieren lof te geben/

3Den geber bam bit 3alig leben/
JDat llam bat boltſien laun'ren maaſtt/
3Dat bofthem eettuig botecht en maakt/
GB 45ob ! leib / Door Itho geeft en luoogb/
iſl)ijn 3icle / boo? bt enige ſpoort,

Ten vijfde, den roem der vrye Ge
nade, tegen alles, als een vrugt van

den verheerlijkten Chriſtus , Rom.
5 : 2 I.

Op de Wyze van den Io3. Pſalm,
I.

Z# ig 't/ mijn 45ob!

1up 5ijn boon erfgebleken

12an u geheerb/ en nam ong 3elfg gemelten/
3De 3ombe heeft um lichten uitgebooft:
u bunaalb mijn geeſt in eigen 3in lijfsbeben/

et boolhof ban alſ 'g uncerelbgpbelbeben/
H?eeft mijnen geeft ban 't eerſte ſchoon berooft.
2•

«Beloofb 3p Bobſ bie boot 3ijn liefhe ſtromen/
3l?ijn bunaalenb'bert / met heil/ig boorgekomen/

Boog hem bie omg/ meer alg ben eerſten ſtaat/
ſ?erijccrlijkt/ en herſchept/ beruieumb imingjn
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wC) jaf mijn G5ob! gp bebt mijn geeſt gegeben
«Een uueg tot u / boo? ubuen byeben taab.
5•

gººit ig ben roem boo! uur berſtoren Scharen/
jºu gn uur 12oſh / bie lang berlopen uJaren/
G5emabig boo? gemabe ljebt herſtelb:

«Benabe ig ben roem boog uune ſtrooſten/
G5eenſDerft-berbombſbeïDet Hanniemand trooſten/
45enabe heeft be âBet en Dloeit gebeld,
4.

G5emabe ig ben 25?on ber3egelingen/

“De ſt?oeber ban berHrege 5egeningen/
H9et eerſte en het laaſte 13emel goeb :
JPoo? alle tijb/ boo? al in beſe bagen/
't 3g nu alom / gemabe en behagen/
JPoog geſug. Gbeeſt/ boog 3eſug. Offet-bloeb.
5.

&#obg pleben raab / be 25orgtogt boo: be 3onben/
JPijn lºeilanbg boob:/3ijn rijke 5egen monben/
#ijn 35eeſt/ en al be gacb'ren uan 't Berbond/
't Hg al te 3aan gellaÜe boot gemabe :

UPE 25,on/ het Man, bat omſe geeft uerſabe/
2lan alle HBleeſcij op

#dus bood gegromb.

45enabe ig ong in ulu #oon gegenen/
Om beſe Schat ig ong u iDoozb gefcijleben/
G5emabe ig be 3iele ban ubu ſBoogb:

Het teiken in um opgeregten Stamberb/
&Pat ſtruig heeft ongboo: Hefug 25loebucranberb/

*

45emabe ig ben toen aan allen oogb,
7.

45p roept ong toe/ genade, vrede, zegen,

3Poo! bie geloofb / en boanbelb op ubu uJegen/
JPat íg een b?ugt op 45olgota gebaard:

32e ſleet ig boob/ meg loon en kroon in werken/
45enabe 5al bien loon en ſtroom beperken/

2lan bie G5obg Göeeſt genadig heeft beraatb,
&

oſsy'
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8

«3p hebt uun naam boo! ſt? 5fc6 uitgerepen /
illuj betigben / baar ulu 12 cilige op tjcpeil !
UDit tjeeft ubu ſfeeſt aait omfe meeſt bertelt:
1llu name ig barmhcrtin en

#

ſlanguloebig / ja regtbeerbig en uicidabig/
&Lot trooſt boon bic na tiluen 5oefcln belb.
9.

ſton op mijn geeſt/ rociu geſtig urorg en finabe/
jàu hebt gn roem / een roelll lll Goûg genabe/
#Coo 'g ()eeren ſterft in uwde 51ele uuoonS.
C5emabe 45obg/ gemabc ban ben tºtaber/
«Bobg liefbe ban ben #oon en Geeſt te gaber /
&oo uuuen ſbeeft be liefde ſpoög bcereottb.
I O.

I heeft bit 45obg 45ccſt uu 3iele toegeropen ?

bebt gij geloof? ſtaat uuuc 3iele open
2ülg Lidia? uuo;b gm beuJaarb / geleib?
$Culb gp bier na 45ob en het leben erutn?
't G#g alleg uit gemabe / 3efug ſterben

ſpeeft al bit ſchoon uoo, muen geeſt bereid.

Deſe vrye genade heeft roem.
1. Tegen alle Wet, en den Zatan,
1 Cor. 15: 5o, 51.
1 I.

zoo betre alg het Ooſten van het IBeſten
dBelegen ig/ 5oo ber, heeft 45ob / ten beſten /
Iban 't Heeilig 5aab / be 3onben weg gebaan:

Iyp heeft / gelijk een Baber 3ijne 5oonen/
ontfermb/ om in 3ijn #oone te verſchoonen .
Qli bie tot hem boog 't maar geloobe gaan.

'

I2.

A

Heeft alle maet geheerſt met eer en luiſter? .
#2u 5it be âDet betoogbeeld in het buiſter eellabe
2

- 2

8
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&P5emahe heerſt tot in ûct ectiºuigljcib:

afjeenregt becibet/neen 'tregt toon Jcfitg woonben/
3Poor 5ijnen geeft / htlijn 5telt toe geïonben/

gſg mijne 3ici in Heftig toe geſeib.
I 3.

33cenſperft-berbomo/of uil men 'fanberg noemen/
RUDaar ham geen 1Det herbeeldt 3elen beganen/
G5cmabe (Doug uo boet/ bel tecſt 'Jet al:
3De 1Detten boog / be oude plerſtijfheimen
â¢ijn libel/ en door Chriſtug bood becſticben/
Aärons filanit ig cultcl liagt-gebgal.
1-4.

1Derboemb be ibet? getlabe roeuter tegen /

“De ſtºet ig boob / u00: Die bej 'nteren 5egen
H3erbaard / 5oo haaſt de 5iel GB. De maine uielb:
SDe ſÖet ig uit / ben & atan heeft geen ſiragten/

âDilb eenig ſPenſcij. De ſlBet/ of iDerſten agten?
JPie,blijfû be ſDct ten tellen booſ geſteld,
I 5.

-

&De Chriſtu#ig mijn roein/geen boen/mogluerſten
jàeen /

# 25locb 3al mijnen geeft #

#ijn 3Lijbenig mijn ſDet/mijn moerh/mijn loon: ,

ontſlag ban ſchuld / regt tot het 5alig lenen
gſg/ boo? 't geloof/ "# 3iel gegcuen /
dPit ig mijn roem / . #n eben en mijn htoon,
I

3Laat #atang liſt mp alg De Larme 3iften/

«En alg een ſleetſuu/ boo, beete belſche bliften/
omringen/ en oerſcheuren moet en uiteen:

Hleijn ſtoop-heer heeft bon: 3inie Hinegt gebeben/
zijn beeſt bewaard zijn geeſtelijke gebenſ
'k Lºeb roem op bob / boo? Hefug Offer-fucet.
17.

g mp be 3Det een Spiegel ban clenben?
ehobåg G5eeſt boe mp na 93efug buenben
#og ſlPett nog l9el heeft aan mijn 3iele niet:

3Peg ſlâoſig ſpet/ meg #atan met uur lagen/
25eſjaagt het ſoob te ſtraffen / boo, uuu plagen /
& 2

& benabe
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G5emabc ig mijn trooſt : Dat berü?iet.
I

-

ſo goebe Rob ! utu toon heeft boot be ſnobe /
#ijn leben tot hun leuen aangeboben/
&Lot uuber ter) tot trooſt uoon mijnen geeft :
ſlºeg met al ble / op âDetl of HDcrſten roenten/
Göemabe 5al uun roem en dDerken boenen/

UDaar ig geen roein/ alg boo? Die 3efug bgeeſt.
19.

TLeer mijnen geeft be ſDet ber liefbc minnen /
Om licbembe be liefbe G5obg te luimen/

3Pe liefbe âDet ig billig en bolmaakt:
3Pie 4Det berpligt ong tot uur lof te leben/
3Die 3eben-toetſ in onſe geeſt geſchºeben/
SHg 't Cieraab ban al bie uuu regt beujaaitt,
2O.

Heijn âBerlten 5ijn beulijſen ber gemabe/
(GLer banltbaarheib/ bat gp mijn geeſt berfabc/
't 45eloobe ig het eerſt en laaſte muerit:

* Paar ig geen roem / ben rocnt ig uitgeſloten/
«O neen! mijn roem ig mict 45obg Gyonſtgenoten/

Gjn Chriſtug bie mijn ſubakſte 3iele ſterht.

2. De vrye genade roemd tegen den
'ouden Menſch , en tegen al des
ſelfs ſwakheden, Rom,7: 24, 25.
2 I.

3Den ouben JI)enſch/ bat bgoeb-neft allerfibdalen/

3)oogb 't nieuwe beel te behen/ te vermalen/
JPie buil-put geeft mijn arme 3iele niet /
Bilg ſlaobber ag! bie oube Baber-ſtamme

35chiet Lahhen/baar ben?Zatan b'Hºelſche blamine
%jn blaaſb / tot mee boog bie na 3eſu# ſiet.
-

22.

&P 4,5ob! bit boeb mijn 3iele meenemb' 3ugten/
#ſa / 3ugten ag! Die oube 19aber b?ugten 19er

Tweede Deel.
1Bergallen al 't wethregen 12cmelg 5oet:
RGDen

2.77

"# #nen blijfb boog bien rooft ber
Ill! ICT

25euoiſit/ en ban het 12emclg licht ontluiſterb/
&I en 5p uur geeft De ſubafilie 5iele boeb.
23.

gjk bib / ſh 5tugt/ agili clenbig ſt)enſclje!
âDiem 5al mijn geeſt verloſſen? ag ilt ubenſcije/
JPoo: gefug 25loeb met 45ob uereenn te 3ijn:

gft bamilie Cob ! boon ghriſtug 3ijnen toone/
Jllijn ſtoning ig mijn log-lycer en mijn liroome /
#Lijn 25locb ig ong een lebenb' Ji)ebccijn.
24.

abn ſtruikelen in bele / ja hun ballen! ,
#Zoo ig het met de beſte ban ong allen/

3Doo: Denken/ of boot luoogben/ of boo! boen:
3Dergun mp liragt om 5onben uit te roepen/

*#lg/ boo!
uuo geeft/ bie fianamijt in boepen/
mijlle b?ugt ban uur berujo:ben 50cm.
25.

Haat 't oube bleefcb ben nieuuwen ſlºemiſche plagen/
GHH 5al bat HuJaab boo? uur gemabe bagen/
«#n roemen in genabe G5obg altoog:

-

dſycnabe 5al bie oube mogteſ ſtappen /

3Dermalen/ en ban 't b?alige 5ap ont5appen/
&Poo! #efug 23loeb/

# mijnen geeft uerhoog.

2

3Pit 5ijn boo2 mp bit lang berluo;ben Schatten /
JLaat 't oube Bieeſch het nieuwe tegen ſpatten /

't #ijn Doyeng/ bie berbreken en bergaan/
ſhenabe blijft mijn roem boot maar geloope/
âDeg ouben ſlaenſch / mijn kragtig in geboue /
&Poo? hem bie ooo? mijn 3onben heeft bolbaan.
27.

'Paar 't ſmakke iſºleeſclj mijn 5iele 5al berleiben /
&al mijnen geeft / al 5ugtenbe/ berbeiben/
º
«Benabe bobg/ maar 3ijn gemaben âDoob:
Om 't 19aberg Hubaab
-

,

# leben reaming
3

-

KIZOt
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(Lot trooſt bail a. Die 3 cºug Sluid beminnen /
(Lot beſc Slang in #n 39ocien finoogb.
2 S.

«Benabe ig een rijſt begeefben oIn /
« en 23alſenu bie / tot uuder roem en glo?n /
1Dau u on; 19Gofd tot iſ: ulu ſleben baaſb:
eëen ſt);nte bug / bat op mijn ijcºt 5al rtiften /
«Een IDjal-tjuis/ ûaar uju 9uſe geeft berluften/
?IIg timucil Geeſt de finaliſte geeft onthaalb.
2O.

?{l-Wuerlier/ ig min beſe Schat mcgcuen?
&al mijnen geeſt door ulu genabe leven?

3Dat 5al ilt u ucrgclocn ? ag mijn 45ob!
3ft 5al met lof ban túu gemabc ſpºeften/
't 4Senaben uurth 5al om genaben ſimchen/
Celiabc ig lul!! cel! geliabig ict.
3O.

&Dan 5ai mijn roem in tilu gemabe uueſen /
(Iot trooft boo? bie u in genade u:ccfcn/
(Lcr liefbe tot gemabc bou, uhu #foon:

&B Cºob! gp 3ijt ben toen ban mijn uerlangenſ
3Dergunub 't mijn geeft gemabc G5ong t'ontfangen/
G5eef mp ulu 5clfg/ tot een gemaben loon.

3. Deſe vrye genade heeft roem ,
tegen Gods wreekende Regt
veerdigheid , Rom. 8: 31-33.
... 3': -. ...

gebugte 45ob / gp 3ijt dat heilig theſen/
«Een uuur / een glocû/ 5oo uiel nu algboog befen/
1êoo? 5toppelg / boo! aſ bie in 5omben leeft/
G#en bugchenb ſ5oû/ bol ban berbolgenbijeben/

geen grimmig ſpeer/ tot in alſ eeuwigheden
3Boo? alle geeſt bie geen gemabt heeft.
-

32•

ſZoo ig het/ ja baat uule bugahen balen
&POch

T
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SDoeb gin ben ſouci oog. Jett en nieren ſtralen
«LD,3 't 5oudig koletſci) / Dat buiten 3 cftig # :

1ſuu -5litcial uuur / uuo ;-)tjien/ uuJe uutalie/
Stijn / uugt altoog / be ucatc tot een bake /
«D alDce! Die ſtout itºu u toelicit op 5ig baalb..
55 •

jl)ijn roem fit:ijn trooſt is in ulu Loonte binbenſ
JLYujil 3 cftig ljeeft een regt bout jijtle eb.inbell
iJeruſa: ben j en ulu k: ten eiſrij boibaaii: T
illu & Joten ig geſtoeld in 5 ji:t u onben/
iilu geeft ig ong, ten tegen toe gefortiscil /

tot trooſt uoo! al die op 5ijn 23ſocd-rol ſtaan.
34.

-

3511 5ijf berboomb boot 3 cñig regt en luaarheib/
UDaar iguoo: min/nog bood nog 5elfche maarljetb)
3 in Tijuiſtuig ig een regt goo? Die geloofd :
illu liefde ig ong in 5ijn 25loco geülelien / .
1}n heeft bolbaan/ boot ligüen been en ſmelten/
&#ul Simãg uitttr op Zion uit geboofd.
35.

'f 35 regt bp tt/ be 5aitgijeib te geben
2lan boobcf bic boon ubjen #oone levenſ
3in bein alleen ig onſe geeſt volmaaiit:

illu Detigben / ja al uur fiegtueerbigheben
#ijn trooſt bgo? al lang uiituerltogen Leben f.
ljeerlijſt maalt.
' Clti Üat jp olig in

#ne
3v

ſDien 3al mijn 3ielberbocumen/ of verſtooten?
't #g bob bie mp regtueerbigb in bien grooten /
UDit ig mijn roem / ja uuu ſiegtueerbigljetû

De fcheco olig ban 't goebe onguerusaluen/
âDn 3ijn al 5aam in uuben &oon geſtorven/
dſl2ijn #efug heeft mijn 5iele wºrp gepleit.
37's

uw zooneſ die ong booſ zijn liefde potent

##

gehoorbeſt.
3g ong ban u/ in
&tot Wuijfheid tot geregtigheid en beligö:
1)pig mijn &cijilè, mijn Songc/ mijn 25ebijber/
& 4

jl 2ijn
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Jl)ijn tegenaan mijn liefde / mijn ièerblijber /
3n noob en boob begomb ban al mijn b?eugb.
8.

t

3II bie 3ig turnb na geſ: open reten
l?eeft eenen eiſch / boo: 3ijn perſoclub gclpeten,f

&#ot al het goeb beruoonen boot zijn boob:
ſiegtbeerbig 45ob / laat ulue goeb'ren balen/

3n al bie door um liefbe ?Iben balen/
UPeuijf uur geeft ong tot gemaben noob.
39.

#n 'tHeftig
5oo mijn 3iel? ig 45obg ſiegtueerbig Oo?beeſ
regt/ mijn eeltuig blijvenb' boogbeel?
3Dat 3ielen trooſt 5al 5ijn barmljettigheid
Jºlºp geben? ag! hier ſtroomen ſjobg genaben/
«Benaben die geloouige uerfaben W
*
«Benabe boot uur #oon ong toebereib.
4O.

JIRijn 3iele balb beruuonberb boo! u mcber /
JPijn geeſt berftomb / ih bole ging en ueber/
iDerlegen om met bankbaarheid/ na regt/
&Pit groote goed te melden met uuj 5oonen }
JPijn 3iele 5al/ met die te #ion ujoomlenſ
roemen/ en u bienen alg uun ſtriegt,

4. Deſe vrye genade heeft roem,
tegen alle dood, en in Gods Regt
veerdig.Oordeel, Rom. 8: 33-36,
4I.

gſg onſc boob boo?

# boob berfſonben?

#p blijft nog een beſolbinge ber 5onben/

-

&#n na be bood het Qotbeel boog ſpong zoon/
2IIg #iegter 5al bp op be apolken baſen/
#n li)eerlijkheib/ om allerhanbe (GIalen

&te regten/ alg be bob bet ?lareſche Boon,
42.

-

#al alle boob «Bobg Beilige beſpringen?
-

-

UPaat

i
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#eſug Heurelingen/

JDaat tg geen 1 bloeit buu?

J)cen/ 't ig ben meg na 't eeuwig Babertanb:

Dat Ooibeeſ (Bobg/5oo bleef'lijft alg't mag uefen/
gg tot veel trooſt I. ooo! bie hen beere ureeſen/
gſuicij heilig 5aab/algobobbe upgaaft boogſpanb.
43.

TDit eeuunig regt) in Cijhiſtilg aangenomen/
gg 't leuen «Dobg / boo: alle upare 192ommen/

&Iot bummer lof in bien booglugten bag
aDicm 5al/ ten bloch/ €5obg heilige leerboemen/
«5obg liefbe 5al bie & chapen 5alig noemen i
Cun bat jaar 49og alleen op 3 efug 3ag.
44

âDat 3ou mijn geeſt ban 5ijne liefbeſcheiben?
zijn liefde 5al mp boot be boob geleiden/
&Let uſeugbe 45obg / tot in ber eeumigheib:
?{lg 23oliſten in ubu &Looten 5ullen blaften/

,

2Llg gn 23afuimb bat bei be 3Polen Hrahen/

&Paul Wuerb mijn 3iel be bolle b?eugd bereib,
45.

jl)ijn babet 5al mp 3ijne liefde genen/

&Den #oone 5al mijn 3iele boen herlenen/
âDe beeſt mijn geeft bereiben tot 3ijn 25ſuib:
APp-cellig Bob / 5al bit mijn geeſt bermerben? ,

#do iſfer trooſt in leven en in ſterben/ , ,
Doo! #eſug "na: eeuunig ſtaabg-beſluit.
4O.

Nog Wet, nog dood, nog Magt, nog Overheden,
45een hoogte / nog geen laagte 5al ubu Leben

1Derulpingen/ of boen ſcheiden man um ſlain:
JPit ig mijn trooſt / in Yueeborn en bemoumen/

Op bit alleen 5al mijnen geeſt bertroumen/
jl)ijn roem ig in mijn eeuuuig 3ielg genuin.

D

47.

42 45ob! 5oo haaſt mijn faaſte uure naberb/

?{lg gp mp tot be 12aberen bergaberb/
GIrooft ban mijn geeſt/ met heſen roem aſoni/

#ie op mijn 3iel/ boog na mijn âitrenb' bertel
& 5

jl2ijn
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Jllijn Stanleten/ mijn 5ugten in mijn ſmerte /
BI)fjn bijgen/ na

m: licoen 25?uibegonn.
45.

JThijn 3iele / ja boon u ig roem en boombeel/
JPoop jefug boob/boog Göobg tïegtbeerbig 9ogbeel/
Op bit alleen leg ik mijn ſcuen af:
2ºlg gp ter maak een loon 3iet meberkomen /

'Dan 5al mijn 1eleeſcij/ met unu uerreſe D:omen/
?lanſchouwden/ bie ong 3ijn genabe gaf.
49.

Om eeuwig al be 197ugten te genieten/
UDit nooit be geeſt 5al ſtonen / nog berb?ieten/

&Zot liefde Bobg/ tot een gemaben loon:
Sjuirij GBobe/ juicij herbaatbe ºrgelimgen/
3Laat omg berheugb ban ſboög genabe 3ingen/
jàa ggaf en bood / boo? 3ijn genaben (Lb2oon.
5o.

d? #ion Bobg! paar uuoe stemmen 5anten/
19erhef um geeſt/ 3ing balclujah ?lmen / .
&Lot uuber trooſt / tot 'g Hoeeren (heerlijkheid:

#ing ambermerf/ ſpot ig mijn lichtf mijn tenen/
Hi?p 3aſ mijn Ziel berlaten/ nog begeben/
't IPpp-eemig een heeft mp bit toe geſeib.

Ten zeſden, den lof der Goddelijker
Deugden,die in onſen vernederden en
Verheerlijkten Heiland gebleken zijn.
-

Waar in ons, tot Gods roem,

gebleken is,

1. De grootheid van Gods Menſchen
liefde, Joh. 3 : 16. 1 Joh. 3: 1.
Op de Wijze van den 46 Pſalm. Of ieber bg.

in tmeen/ Op de Wijſe van den 8 Pſalm.
*

-

I.

-

&#rft bgon ban trooſtſ 3Ponteine aſſet gamen/

K# liefde boog bie na # liefbe bgamen/
w
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G5n 5ijt een ſpob oan rijken oberſoloeb /
Cn 5enb uun geeſt in omg ontgeeſt genoeb;
Llu liefbe/ ble te Zion voert beſeten/

13ebt gm ong bert met bolle maat gemeten:
dIot uuber lof/ tot onfer [2eerlijkheid
De liefde Gods heeft liefde Gods bereid,
2.

illuj licfbe ig gebaaſb uit 'g Deutelg Thoolen/
Om onſe geeſt tot liefbe ſhobg te ſpoo en/
illu licfbc ig in Sjefug 2öloeb gegronb;
KIot liefde maar uuo liebembe 13erbonb:

I)et grootſte bat gp ong hebt honnen geben

#g uuen #oon / en boog hem 't 5alig leben/
gºn met hem al be gaben ban ben geeft.

De liefde Gods is een geſcgend Feeſ
3.

#oo ſief bab gm be 3Beereſb uboer 5oonen/
&Dat gn um Zoon/ boot bie te Zion moonen/
G5cſonben hebt/ ten leben boog uto 3aab:

ga liebe (Bob! uhu ſiefbe/maar uur ſtaab /
G4g ſiefbe boot be ongeſiefbe 3ielen/
JPic gn bemimb om bat uur ſtaab bebielen/
3Peluijſ gn 3elfg en licht en liefbe 3ijt.
Die God bemind, bemind hy voor altijd.

#

4.

Q &egenaar! gp hebt uun &oon geſchonken/
Om 't Houbc hert tot liefbe te ontfoliſten/

gPoot liefde tot uur 5utie're liefde blam/
3'n geſug/ bie tot ong uit liefde humann/
Om boog 3ijn 65eeſt/ al bie in hen gelooben/

KULe maanen alg geliefbe ſtoten Schooben/
12an b'?{fiſter baar beſBeereſb 3ig op boeib,
Gods liefde is nu zonder onderſcheid.
5.

45n maart boſmaakt boo! eigen 5aligtjeben/
GBenoegſaam/ boo? uuo 3elfg/ een eeuunig €ben/
2ll-uperſter/ 't heeft u
gebagt)
©ln uuo getogogt/ 't geliefbe G5oog

#

wºnen,
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Hibu iiefbe boo, uuu Çoone toe te 3emben/
(JIer liefbe boo? bie na uuo liefbe memben/
illuj liefbe ig be gromb ban alle ſjeil.

De liefde Gods ſtaat boven alle peil.
6.

tlbo ſiefbe/ uit gemabe omg geſomben/
#g ong, een 23:om ban 23alſemboo, be uuonben/
JPe 3Deerelt oan 't gehaate 19einenbom
G5eboelb in Hragt be liefbe 4.50üg aloln:

#

beſe liefde boelen/
GA liefbe! boe
JBie liefbe bie be liefbe kan berlioelen
SIot al het ?{arbg/ bie alle minne boofb,

De liefdc Gods is voor dic God geloofd.
7.

TLiefhebbenb' ſºob / laat u me liefde bloemen
CHIn 't berte ban bie in uun liefde groepen/
illun liefbe merb alleen in Hragt geſmaakt
&Paar

# een /

ban 25aſtaarbg &oonen

Illaahit

JPijn5icle 3ie/ be grootheib ban Çobg liefbe/
gin alle bit 3ijn G5eeſt be 25orſt boogiefbe/
3Pie boo? 3ijn min tot &oomen 5ijn geſtelb.
De liefde heeft den
in 't zand geveid.

h:

&#eliefbe G5obg/ gp moet uur ſtemmen paren/
«En 't liepenb bert be liefbe Bobg berálaren/
in ſbobg min/roem'g ſheerenliefbe blam/
lenig liefbe ong uit liefde tot hem nam:

#

&Pie liefbe bie be liefde ſbobg 3al uiten/

JPie 't booſe hert boo! liefbe kan ontſluiten/
&P liefde Q5obg! um ſiefbe lokt ong uit.
Gods liefde is voor Jeſus lieve Bruid.
-

9.

Jºl?ijn 3iele 3al tot u me liefbe komen/

&Poo! umen zoon/bie liefben 23,on ber19:omen/
Zijn liefde loht het liemeube gemoed
& Poo! liefde bie gegronb ig in 3ijn 25ſoeb/

mijn 3iele ſtaat mooi uwe liefde opent

@fit
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Om 30mber geld be liefbe G5obg te ftoopen/
JPie liefbe bie be liefbe Ghobg bolmaakt.
O zalig! die in ware liefde blaakt.

2. de groote liefde Gods tot ons,
blijkt uit den genomen Raaddes
Vredes, Job. 33 : 24.
IC.

illuj 132eben ſtaab / bie Gyoub-mijn aſſer 5ieſen/

UDat ſtabinet / boom bie um ſtaab benielen/
JBat JI)aga5ijn uol Schatten / rijſt en groot/
Gſg alle grond pan bie uun liefde noob:
Spaar hebt gp al 't beraambe op geſchieben/

'AI mat ong in um liefde werd gegenen

# een geſchenk oan 't eeuuuig ſtaabg-berbomb.
e zonde heeft de ziele zeer gewond.
II,

UDaar bab um Zoon / boog 2 onbaarg/ boog 5ijlt
&#rben

Mijn Vader, laat der geene ten verderven
Neerdalen, in de groeve tot uw praal,
24H ben hun 25ong/ ja 25ogg en principaal /

gſh 5al boo: boen en JLijben u betalen/

«ën beſe boog mijn liefbe oberſtralen/
JPoot liefbe bie# aan mijn 3aab bertoomb.

Gods liefde heeft ons in zijn Zoon verſchoond.
I 2.

eHig umen &oom beloofb/ berbeeſb / ge5onben?
19eeft fjn bolbaan en alle boob berfſomben?
#g bp uit 't Gögaf ten Hemel in gegaan?
't HBag alleg om mijn geeſt te boen berſtaan

JBat 't in um ſtaan te boren mag beſloten/
&Lot heil en trooſt ban ulue ſtaabg-gemoten/
JPie rabeſoog berftombe boog bit goeb.

Gods Raad geeft trooſt aan 't radeloos gemoed.
##
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I 3*

gg #ſraël berſtooten om hun 3onben?
ºgg GHaphet ban be 19lochen Göobg ontbonben?
g 't Zion Tobg uit alle oogb bergaarb?
preft'trioobelpaard geen heilig25locb geſpaarb ?
Beeft 't Daale ſpaarb be 13elben GSobg beſtreben ?
3Zulb gn ljet 23eeſt boen baſicn en bertreben?
't 3g alleg maar uur uitgebaato beſluit.
Al wat God doet, doet hy voor Jeſus Bruid.
I4.

“All bitſ en al wat berbet op 5al bagen/
GHg maar uur ſtaab: gij hebt maar uur behagen
't G5ewuilbt goed in b'eeuuJigheid bepaald/
iſ)aar bat beſtelt De 5aken afgenlaalb/

65p 3ijt be trooſt voor radelooſ herten/
weie onſe geeſt behoen/ boo, 12elſche ſmerten/
Om maar 45obg ſtaan ten H3emel in te gaall.
Die Jeſus mind moet langs zijn paden gaan,
I5.

32erhotemel geliefbe 23onbgenoten/
G5p moet 45obg ſtaan in 5ijnen #oon bergrooten/

ilu ſtaat ig op Cobº wijſen ſtaan gegrond /
Guichinuud G5obſ in treuunigiaabg oerbond:
«Bp moet / berijeugb / Heijouàg liefbe finehen/
«Bobg liefbe ig u in 5ijn Zoon gebleken/

# ig getrouuu aail # getroitulen 2-oon.
od mind altijd zijn Bruid , zijn Arbeids-loon.
16.

de goebe Tjob! bagt gp aan arme Slauen/
'Aan baterg/ bie uun liefde tegen blauen / .

#

UPagt # aan imp / ten goeöen ban
3iel?
4Daar iſ ban bie/ bie uuJe ſpog bcbiel?

# gn uun & Zoon't uur # mp boem beriangen/
m mijne 3iel ten lenen bobg te bangen?
3Pang mijn gemoeb boog eeuwig en altoog.
Wel zalig die God in zijn Zoon verkoos,
I7. .

..

3Loof uuben Göob / met ſjert en monden t'3amen/

2jeljonaij
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heeft tuuu
5telg
berbo!ge
mannen
g thouai)
Göcboth-ſtaaft
/ cu
in 3ijnen
ſtaab
gemelb/
&P 5aal'gem liaab! bie onſen geeft herſtelb/
Omn maat 35obg tïaab / alg uJel beraDe 5oonen

#ijn fiaab en Hibit aan ſubaſalte te bertoomen/

rºot heil van die 't berabe boog geniet.
Gods Raad is voor al

: na Jcſus ziet.

IS,

gnici) aliberuerf/ hoe veerbiger / hoe langer/
iyoub uuen geeft baan 'g Lºceren liefde fujanger/
&Pic 13icben iiaab uan 't lyeilige UP!n-een

25aarb tenugten/ ong ten nutte ongemeen.
&Beloof 5n Göob / boo: al 3ijn liefde buerhen/

l;n boerö ben toom/ ben ſtaf van bei be iterſten/
Op?larben en hier ma-maaig boo:5ijn &Lh2oon.
God doet ons wel om 't Bloed van zijnen Zoon.

3. De groote Liefde Gods in zijn
Zoon, is ons gebleken, in de
Oeffeninge zijner Deugden, naar
deſe bedeilinge, Exod. 34: 1-7.
19.

Humbeſembheen 1 uun (5obbelijhe gPeugben/
&Die boot 't ſjeel ?II uun 5elieben berheugben/
Saool 't 3aal'ge bat gp boo! uun 3elfg be5at/
3lBag eeuwuig uur genoegen alg uun &bchat/

45p bab geen reen om 1Deereſben te maken:
49m jl)enſchen na um liefbe te boen halten/

't Teugogte ig op umpen ſl3il geſchiet.
Die 't al beſit, behoefd van 't Schepſel niet.
2O,

€5n hebt nogtang een impeerelb boen ontluihem/

Bolſbefengt om be alarbe te gebruiken
&Lot een Ioneel ban uube ſpeerlijkheib/
UPen grooten JBenſch gebeeſb met faajeſteit/

G9m boog een ſtem uuJ SPeugo en

wranje:
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&lt melden / boog het eerſte licht ber reben/
19erheerlijftt boo? Dat eerſte 5ielg Cieraab.

Gods Deugden zijn tot heil van 't heilig zaad.
2 I•

3Pen regten ſtºrmſch kon uune tere 3ingen/
&#n 3egen-rijſt/ boot GBobg 25eſpiegelingen
& Ze 3Feeſt gaan / aan um g'openbaarde ſof/
%,In GEben mag een eeuunig 5ielen ſtof
Om in 3ig 3elf en buiten 3ig te leſſen

“De Beerlijkheib ban 't eenig @pper 1Defen /
't ſDag allegalg een lebenbe ?I / 25.

-

Gods grootheid blijkt in Hemel, Aard eu Zee.
22 •

ſzoo haaſt ben HTºenſch boo? 5omben umag geloeften
&#g / boben alſ aan onſe geeſt/ gebleken/
ilm liefbe en uur. Deugben maar uur moogb/
&Ien leben boo? bit na uur ſtemme hoogb/
aboe bleek hun geeſt al uun boelbabigtjeben/

#

illuj liefbe] en al um
/
49 m bºtarmen fl)enſcijt'herſtellen mãatum ſtaab,
Daar was veel trooſt in 't komend Vrouwen zaad,
23.

#n Chriſtug hebt gm ong te zien gegenen
AlbuqPeugben/ boo! bie maar uur Peugbenieben/
SPaar 3iet mijn geeſt t um mare leeftigheib/
ilm ſiefb/ uuu troubn/ en uuu ſiegtueerbigheib.
dſboeb-boembe (Bob / gp ijebt naat utu ontfermen
'JPoo? uhmen Zoon / al bit om 5onden hiermen/
dBereb/ herbeelb/ en met ubu geeft beſtroomb,

Gelukkig hert , daar 's Heeren geeſt in woond,
24.

“Allg gp um ſterft ten lºgemel op 3uſb halen/
&Paat 3ullen al um (Peugben ong beſtralen/

n ſtijgiſtug/boomum 3Peugbenrijke Schaar,
en #emel íg boog ume Peugben klaar.
JPeugbrijke Göob / um Beugben genen ſmaken/
w

2dan 3ielen bie in ume Peugben bſahen/
KPie (Peugeen bie De Peugbenrijfte doen. 3à
g
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De Deugden Gods gebieden Deugd te doen.
25.

ſtomheiligſzaab/met bie (Bobg UPeugben minnen/
Ontgaaf uto geeft ban ouber 't ſlim ber 3inmen/

fioem metum 3iel/45obgCBeugben/uijben bleeb:
tum Beilanb heeft/ in 't itohenb' (Pffer-ſuject/
«Bobgabeugben / na 3ijn Lijben en benouwen/
JPellèeerelb boo:/bertoomb/en ſtamb boen houmen/
«Elft 12gome meet luat Çob in 't herte uberht.

Jchovàs Geeſt maakt

#te zielen ſterk,

2O•

ſtoep umen naam/ nog eenſ boor uïne 3oonen/
ilm 3Peugben/ om ubu Beugben te bertoomen/

3Boot Chriſtug bie uur UPeugbenijeeft berijoogb/
2lig
ſlºout ben 3Dloeit-poel heeft ge

"#

googD :

5-oo 3al ong Hipert/ 19errukt en opgenomen/
2ül juichembe met ubu geliefbe Bonnen/
&taag 3ingen ban uuo UPeugben/boogban toon.
Gods Deugden zyn te zien in zynen Zoon.
27.

32olmaakte G5ob / ſjet paſt alſ uïne ſtrooſten

aPoo! umen ſtaan en Peugben hen te trooſten/
n Chriſtug bie uum JPeugben heeft bettoonb/
ieng UPeugben ongboog uube UPeugbell ſoonb:
3Pie kan berheugb boog uupe & Beugben mepen/

«En op het groen ban ulue Peugben toepen/
&P 5oebe (Bob! uur UPeugben 3ijn mijn schat.
Die God bemind, heeft 't beſte heil omvat.

Ten vierden, al dit toond onſe groo
te verpligtinge , ter liefde Gods,
voor de ontdekking zyner Deug
den, tot zaligheid van den Zondaar,
Col. 1 : 12, 13.
8.

#ijn 3iele heeft

"je onberrigting)
1Deel
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3Deel rebentut een peilige fietpligting/
ſlim liefbe heeft ong 't goebe g'openbaarb/
?Ean onſe geeſt be lief De GBobg berklaarb:

3Pat geen 12erſtanb boom reben op hon beloen /
lgebt gp ong hert ontmoonben boog u felbem/
&Iot roem ban al um UPeugben hoog geagt.

God heeft alleen 't Geheim in 't licht gebragt,
29.

3Dp bamhen u/ 6 25?on-boei aſiet gauen!
HIbu ſtaabg-berbomb han omſt 3ielen laben/
iſ)u gp ong hert met magt getrokken hebt /

JPoo, uueen Beeſt/ bie onſe geeſt herſchept:
GBp hebt ong uit be magt ber buiſterniſſe
«Betrokken/ om ong nieuun berlicht gebniſſe
(Le brengen/ in het ſtijfie ban um #oomt,
Genade moet den ouden Menſche doon.
-

3O.

-

#ie hier mijn geeft/ G5oog eeuboig ?ënbermogen/
Zijn ſtaang-oerbomb utu 3itie opgebogen/
Žijn 3aligheid in 't g'openbaatbe goed/
JPit legt te 5aam een bamb op ubu gemoeb /
TIaat 'g #eeren lof op uune & Zonge leben/
1Doo! 't goebe u boog het Berbomb gege een/
3Loof ubnon ſfob/berhef 3ijn

& Baart,

De Dankbaarheid paſt die tot Jeſus gaan.
3I.

*,

4Berbeugb um geeft / bank uwen gechaniaabee/
ſDieng liefbe al be heilige te gabet
. . . -3)erhogen heeft/ roem eeuwig
lof/ - .
H#p ig um Hbeer/ ja hier ig juic
n
IBrft 3ijn eerbomb f met
men ongetrf
#gn natie moet betreden op de Langest/'T 3

#

#
alle bie 5ijn liefde dnberpinb.
Li Y C '
e eere Gods is d'eere van Gods Kind.
-

r: 3
-

-'t

"-

&P Zoone 45obg!

2.

e

zittige uumer trooſten/

#lm liefbe Han 't geliefbé 3aab bertrooſten/
1duu (Peugben/ en uun 25ogtogt/

":
p,
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Zijn mijnen toern/ in boogſpoeb en in hoob:
«Bp hebt door ong geſproken lang boon beeſen /
25creib mp ook/ met alle bie u b?eeſen
dam tot unu lof/ te ſpreken ban ubu Q5oub',

De eere Gods is op Gods Raad geboud. 33.

JIAijn lºtoning/ ja ik 3al utu liefbt eeten/ .
2lig gij

# 3iel be liefbe gebg 3itſt leeren/

€5obg/ bie noſt te meiben ig/
3Pie diig betooonb tot een getuigenig.
#Leer mijnen geeft oan 'g (3eeten Untitgbenſpiehen/
UPie & Peugbeni (Bobg/ in ſtijgiſtug ong gebleken /
e
tmoeb berbeligen boot uuo ſicijt.
3Pie li

## verklaard ons blind Gé Sgt.

-

... . . . .3* -,-- .

-

-

ſtom ſjeilig 3aab / 'tig angſten bect gebaſſenf'

3Pe Peugben abong/ 3ijn liefde uit te brallen/
3Pie liefde bie ſhoö iii 5ijn #Zoom bemijft/
3Pie herten Haafb/ en ſmalthe 3ielen ſpijſt:
3Pie 9eugben/ bie noitſthenſchen Long 3al uiten/
JPijn boö1 gp moet 't geſlofén ijett oñtſſuitein/
45p hebt alleen De Sleutel ban be 3ieſ.
Gods Sleutel is voor die zyn Raad beviel.
-

354.

*

ſtom Jºhaagben 45obgf inet ttoepen en metrepen/
4Belt u men geeſt/ lijn moeten gººgelenenen/ .
&Boo! 3ijnen ſtaab f boon 3ijne Peugbent'5aam/
3Poo: al het ſchoon ban 65ebg berijoggen naain:
3Derijef ubu ſtem/ alg ſpycheribe tiinbalen/
dBm juichen.be elftanbet te berijalen
&Be liefbe G5oög bie alle liefbe baagb.

Hy doet zeer wel die na Gods liefde vraagd.
36.

21-merher/leer ong taboe liefbe roemen/
qin alle min betagten/ ja berboemen!

Ilbo ſiefb alleen ig Gng genoeg / o #eet!
ilm UPeugben 3ijn ontg bette tot een leer:

op homb aſ 't ?Watbſtij# onſe 3iele ſpoelen/ (WIL 2

d© !
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(9 5alig! ble be uefoe troug Jeuoeien / .
3Piebat bettoomb boo? luate uJebet min.

De liefde Gods is 't aldergrootſt gewin.
37.

JT)ijn 3ieſe 5al uuo blij benbe gemabe/
Alu liefbe en ulu UPeugben/ uun ſºelbaben
leermeſben/ in utu Zoone ong bertoombf
&Bemijl ijp ong alleen in hem berſchoonb:
25ereib mp om uw spobbelijke Peug

&Ze bolgen/ om met bolle 5ielen lezeugben
& Ze juichen / in al buat gp maart en 3ijt.
Wat is dat groot als God het hert verblijd.

t

Over hun Deel aan den Verheer

lijkten Chriſtus.
Op de Wijſe van den 66. Pſalm.

V O o R - s A N G.
-

-

I.

J-

3al ban mijnen ſtoning 3ingen/
Iłt iBerljeugb
ban geeft/ een hertenlieb/

&Ier Pankbaarheib/te boorſchijn biingen/
&Zot roem ban bie mijn 3ieſ geniet/
3ſt 5al op baſte gpomben belben:

gºp gefug boob / op ºnbg 32erbonbl
gºli balen bueber in mp3elben/

,, ,

&#n pal ſtaan op bepgoefbe glolli). .
*

-

. .

2,

Hehouab heeft m'uit ſtof gegoten /
p;alen in het eerſte ſchoon/
##

er

#lit 2tbang Pal/ met 3ijn genoten/

.

(2erſtelb/boo? 't Blijben ban 3ijn #Zooli;

&Bull alg ſjerſiepe spiegel ſplaſſen/ ,
2öp woeëerftetlit/ bat nieuwe 3Licht/
-

t€

boſ? Tweede Deel iſ zº b, x23
&Ze ſtralen/ op bie baar op Maſen/ "
(JZet 'Dankbaarheibaan

eobuerpligt.

3.

GBp hebt mp boog uuo G5eeft beramberb/

Gbelokt/ herſchapen maar uuo 25eeſb/
iBerlicht/ ten lenen opgeſchaamberb/
Ulm bolle liefde me gebeelb:

&Pit iſ mijn roem/op vaſte gronben/

.

Jºl?ijn een/ mijn alſ mijn ſchat/mijngoub/

Jhijn Heilanbg 25loeb/ en 45obg eerbonben
Zijn 't al/ maar op mijn hert berttoumb,
4.

O 3Donber! boben alle aponbet/ 9 liefbe! boben alle ſlein/

,
is

&Pat gp mijn 3ieleſ in 't bpſomber/... ".
Bethoo! J tot ubje ſtijfig-boºſtin:

«ten &onbaar/uitberleeib'nen scharen/
«Een 26aſtaarb/ een perſonen zoon/
Hºebt gp ten leben (Bobg boen baren/
3Pe ogugten ban um ?Erbeibg-ſoort,
5.

G5p hebt mijn 3iele aangenomen/ .
3 ha Chriſtug aſieg heeft boſbaan/
Om boo? 't 65eloof tot u te homen/
2. Ig uur bermo:ben 9mberbaan/
G5elooft 5ijt gp Pate-eenig álaeſen: ,

Boo! 't 3ielen 3berá / boot beſefchat /
GBp hebt mijn 3iel een heil bemoeien
3Pat niemant boog fig ſelfg beſat,

s

T E G EN6.- S AN G.
w-

-

- - --

't # 500/ het boegb'een pöet heffi

#ſ

t Hetherinen 'tgoebaanijen
3Pit maakt het 3ochenb hette oeftig/* * *
dºet liefde boog aan bob verknopt:
«Bob heeft een rijſtbom ber genabe/ " ,
J. O
--

----

&#en regt
--

meegaat begeetb/.
3

dPln
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d9m 't 5oentino berte te betladen/

!

*

#Boog bat ong 3onbig Puil brrtttttº
7..

3 op lagen ºeuil en ongewaſſen in

't

ipooguientelb in ong, ourein 23 locbf,
45ob beeft/ boo, trime materplaſſen 1 -

45eſuſnetbf ong hemorſt genoeb; 3
ſyp humam tot ons in reine ſailinet, " TE

# #ijn heerlijkheibl op onſ gelºgbf
-

-**
-

35ettierbe 3ijne ſtoninginne/
iDoat licfbt
booſ gefug regt.

en/

Ien heeft ong 3ijnen ſjeeſt geſomben 1 -

#

Hipp
ong Heibeuf en naftrijbºſ ,
3ea alle boobſ oan 't Gºyaf onthal ben

aboen lement buiten naal en #ijb:
app ſnoobr / 5ijn man tºon getogerſf: -

ièceſ amb're 5ijn woo! op gegaan iſ,
#tom laat onſ na ben libeert loopen/
ſpem lopen/ alg3ijn Qnnethaane
9. .

gh menig in beeâ âtſpiegelingen iſ ,
## ruſten/ en hervatfit altoog - , t.

3Dan beſe titfot 65ong te 3ingen/ 4 %
#ie ong, dan meerbige berhoogd
de Hºonber! nimmer te bergeten",
v .
33ieten trooſt! a useugden ſtof! :
3pien aan beeg biepe biepte meten!
#ot onder ſjeii/ tot 'g Heeren (of j.
º

-

-

IO• - -

-

-

ſtom
belſig
tal// meſt
nu 3iek"......,
gſuicij
#
###
uit/
dem hat 3ijn 42ogen op oºg!

-

#ten aan zijn
ſtaan: Hijts
'liege trooſteli/

# u) gië # om/

#Geſſl CºllÜdlº.
G5eb

rº

-

#p 5al

# trooſtend

3

«En maken alle bingº'n ſchgoil iſ toE
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T o E - s A N G.
v

II,

zoogoebig €5ob/mijnºbeer/mijn Baber/
3Die boo, 5ijn £oom deel 3ielen reb /

JPie 3ijn merloſte / al te gaber/
#Ba Lijben/ op 5ijn GLh?oonen 5et:

zoo goeb ig Bob / bobº liene zoont /
&Die boor 3ijn geeft een leben baarb/
-

1eoo! bie hem noemen hunne #goone/ . . . .
qûn in Tbeloof/ 5ijn heil aanbaatb. | |

|

I2.

âDat heeft Bob meer in ong gebonben/
ſºllig in een amber? ag mijn ſbob ! - .

Ilm ſiefbe heeft ong bert ontbonben/
2&lijft gp mijn beel/ mijn 3ielen ſott
#tom laat ong 3ijne Peugben melben/
Zijn ſtaabg-berbomb / en gefug boob)
(Lot mee bam bie ong eertijbg kºmelben /
GBng heil ig nu in geſug ſchoot.
13.

-- --

't gg tijb om onſen (bob te banken/
#Boog bit gegeben 3ielen heil/

Sjuich bobeſ met begeefbe klanken/
zijn maar been hebben nimmer feiſ:

&P 5ob! ik 5al um ſaamte prijſen/
git ſoof u met mijn 3iel en hert/
G5n homb alleen mijn 3iele ſpijſen /
G#n ſtaben/ tegen alle ſmett,
- -

I4.

w

3Laat ong bemoebig boo? hem ballen/

UPie ong getrokken heeft met magt/ ?
&Pni 3ijn gemaben uit te brallen/
.
12oop 't groote goeb onſ toegebragt;
Dob! ſtopt ueb genaben /
n bie met geſug. 3ijn beteenb/ ,
en kunt ons
betfabeu/ 2ºlg
(19

"#

fr':

6 Gezangen vande gangen Gods.
29

#lig 't na berouur /

#

De bijeenb.

I 5.-

Mom Iaat ong/ met ontſlote mouben/
?Ilg 3ijne 25guib/ alg 3ijne JDaagb/
JBen grooten 5egen ſ5obg berftonben/
&Lot bat 3ijn bolle liefbe baagb/

'Laat ong/berheugb f boon boeberliefbe:
lpein lopen met een ruim genoeb/

&Die boot # CBeeſt ong herte kliefbe/

3Pool 't Bonig 5oet ban 3eſug25loeb,

SAMEN-SANG aller HEILIGEN.
16.

l-

ga/laat ong3aam/met ſºarp-geſangen/

# 3Luit en 25om te reie gaan/

“Bob 5al ong #ielg gehulcel ontfangen/
Zijn ſjeeſt 5al oug be ſhate ſlaan:
3Laatong/alg 'g beeten 3Lof-planſoenen/
#ijn 25cclb uertoomen boo! ben beeſt,
Zijn HBaalm met 3ielg ſieraab begpoenen/
3Dit paſt al bie ben ſpeere ogeeſt.
17.

2lg! maren onſe 3Leben (dIongen/
Gºn Jilàonben om / beteenb te 3aam /

3Berruitt / met opgeſpanne longen

(Le 5ingen ban Seijooâg 32aam.
ſton ik geſlote Leen ontſluiten/
illaijn 5iele toog in ?Irbeib / onn

3Doo! buiſenb' ſteelen of te uiten
(ILOt eere ban

m: 25guibegom.
I

apen Hof van 'g eeeren tijhe 25tonnen
Zijn nimmer uitgeput/o neen!

":##
11 p#
#
/ bſ
gemeen: zº
# ongj
ingen/ ſpeelen

#tom

C

#####

#0m
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3Dp moeten ban 3ijn liefbe htmeelen/
üPie liefbe / bie ong hert ombat.
19.

43elooft 3p G5ob/ en mijnen ſtoning/
&Pie

# ten leben ijeeft bereib/

3Die ongin't groen/ bp Blaeſſt en Joniug/
ſap 't nieumegraſig ſlºei-lanbuoeib.
3men bankenu/ 8 &pping-fonteine / . . .
iBoo? uhmen raab / boo?
regt/

#

3Boo! um genaben aan be kleine /

1Doop al mat ong ig toegeſegb.
2O.

3Bp juichen/ in um 312elbehagen
gn umme ſiefbe / in um
(ſ)m Dat uur 42ogen op ong 3agen/
2ijt gp mijn ſlaan? ik ben umiepotiſm:

#/

25efibnaambongom/ boo! liefbebanben/

(Leleben/ alg met u beteenb/ G5p hebt beroerbe & Ingemanben/

Boom bie om buite
3onten meenb.
2. Je

-

2lg! boe ongboafſchen in éSenaben / .
1Bercierum Boum/bercierum 28guib/
MIm ſiefbe moet ong hert berſaben/T- 3Loft onſe ſiefbe tot u uit:

49m alg bebgugte / goebe boerften/ . *

&Ie baaren/ bootum beeſten abootb/
Hun liefde moet ong hert berſterften/
Zoo haaſt um G5eeft onghette ſpoorb,

#

22.

ſep 3uſſen um genaben meſben/
&#n ruſten op 't gegeben heil/

@Lot trooſt bam um berloſte belben/

ilm aleoogben hebben nimmer feſt.
JPiet ong/ 6 neen! uun ig be eere/

«ºp hebt ong tot um lof bereib;
3IPproemenumen roem/ 6 IBeere!
- iſ Kºot sere umer Bajeſteit,
(&W 5.

3ſep

apo

Gezangen van de gangen Gods
n

º

23

3Dp3Hllen op uun idoolb vertrouwen/

e#,
«En magten hun gemahen loont
23eteib ong/ tot bat eeuunig cºhen/

zº:#"
###
iſlijn (CBGijfſgeil

-

24.

-

(Lot bath

De Doob ontbonb

#
ſchoonheid #y
Om 3ijne
n te
nben/
apen

# '#n

-7 T - T-

#n 'f eeumig #of7 hoor ons bereib,
2ſ.

-

-

begeef

Om

-

# # in het #nt
*# uiten/
3ullen wp
hna 43otºg/
men/ en meteenb te gamen/ , .
\'ſpob 3ien/bp onfe &egen-totá.
-

-

-

-

't lºaleluja I 't

"#

-

-

11 * :d

;
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TWEEDE HOOFD-DEEL

deſer

GE ZAN GEN,
Of den dag des
NIEUWEN VERBONDS,

segment met bal

PINxTER GEEST:
En voortgaande door alle Tijden des
NIEUwEN VERBoNDs, volgens de
Segelen Baſuinen Cn Brieven
o

--

T: 1.

-

ger

- Jº

Eerſte Hoofd-veranderinge.

r

En daar in Merken wy aan,

-

Eerſt, het Pinxter Feeſt des Nieuwen
Verbonds, Actor. 2 : 2-4

op de wijſ van de 68 Palm
-

j ** *

.. .

1.

--

-

.
-

eſſanb heeft een bagetaan',

M# #".
jna lroug

-

-- -

-

#

-

ar

#jen:

'

3oe Gezangen vande gangen Gods.
d?f gp beloofde / na uur meen/

# &#rooſter neer te ſenben/ .

. .

Omn op bit rijke ſºieum ºerbomb

&Ie meſen onſe tong en ſtºomb/
$In3Deebom en Gijſenben.
2.

v

-

ſin Egelben maren/ maar uur ſtem/* *
39etgaberb/ in Jeruſalem/ .
?lIg 2onen ubuet iſlaoeber/

-

Steinbragtig/ ſchoon ban 'tgobenborn
«beſmaab / bie ?ſtong magf-gebom

# tot ##

'# #

et-geſlagt- 7-4 -

#ari
in:#
me baalbe ban om hoog / cv, r
BID uit alle Oogben:

,

--

--

. *

5?eer rollembe ban boog tot boog/ ,,, ,,r
45elijk een nam uit t noobin.
'3. -

-

"D -

Tilm Beeſt berbulbe 't ganſ

uig /

": # Zoonen/ # #

"II
beloften
1| | | |
32erbeelbe
Iongenſ noïban
eier)

-- -

-

2
f

###um ſtruig-banier/
'tº, lºat op uun ſter-geſlagte. T

|

| |

#ier ſtroomben immen, eeuwen heeft? '
&Poor't ſenbe/ opbit nieuwe feeſtj"
dºor bleugbe umer zoonen:
3Pie umegroote baben 5aam/ - - 2
&Lot eeere ban um groote naam/

1 lit-bgomben hoog mantoonen ,
?
unian fi.Rhten!alshoo!'
in orgen glang/
t
\",- -

## #

32

f,

3

-

g

mm inn r

8

#

'-

#chaat .

, ze ee:".

- Tweede Deel.

3or

--

3Die millig / alg uuu GBobg geſlagt/
%[g ſcheuten grag, ma ?trong nagt/
1Iit ubde aarbe

#

-

3Pien Beeſt-boop bie) in ouerbloeb / JPie nieuboe Zielen heeft geboeb/
?Ilg uube gonſt-genoten.
J-

-

1Doo!-heen mag Gidjonsſèliegboo!-mat/
3De aarbe bpoog: gp gaf uun ſchat

-

2lan ubo berHooren ſtammen / .

ſlim gſraël genoot alleen/
G5eſcheib ban het algemeen/
illuj baubu bp Arons blammen:

3 àu hebt gp 't ganſche lamb/ in 't ronb/
25egoten/ boon uïn Göeeſt/ um iſ Bomb/
&Dm ubmen naam te ſoben:

23ebaum bat 19lieg haaſt ambermaal/
3Boo!- nat be aarbe tot um pgaal/
KIZottbuee

vaan: Schoben.

3Be Q5eeſt bie/ boog een ſchaarſe hamb/
19oon-heen beſproeit mag op um ſamb/
Hipcbt gp ong toe-geſomben/
JPie ong een Abba heeft geleerb
-

1Boo! al bie 3ig na geſug. Éteerb/
ontbonben:

TBan 12loeft en

3&oo ig um 45eeſt op alle Lamb
3in alle TLugt / aan alle &tranb
Q5eſtopt en uit-gegoten:

&Bebaaſb / gebaſſen/ om um ſterkk,
JPool 't op geklaarbe HBomber-met "A,
(Le leiben/ na bien grooten.

( ,

-

\.. - Tweede Deel.
't 7.

-

JPit mag 't geheim ban um Berbonb/

t 319elft gp/ boot-ijeenboog Joëlsmonb/ #Itu
-

ºf

** * *

-

il

362. Gezangen van de gangen Gods.
't

#'s bat/ .
# ## #
'
jn ui

J -,

JPie op be ſong bet belben 3aff'
JPie beſe lieten booten:

't IBag u men geeft uit bolber maat/
3Baat onſen ſtoninglijſten ſtaat /
#Baar eiſch ber laatſte bagen /
GBp hebt uuo erben toebereid

JPien Leeraat bet beregtigheib /
5 Baat felle

seniºr-mann.

#oo moeſt ub, ſpinrtet-Beeſt boortaan
3Boo! lichtenb' oin be aarbe gaan/
&Ptſt bng ute taab te ieeten:

Sae ouben inoeſten ºpjoenen sien/
"#
tot u blien /

#

nen 33gopljeterren.

#Zoo moeſten utoe éteinpel-raan
't bebnoombe 3onberiſptoom berſtaan?
em #ielen te beſproepen:

Saien nulben tegen beeb uun erf /

*#
5p mat mag/ menig-werff
?tig nieuwe planten groepen,
9.

a/ 3?

. .

hbag berbulb net 3TBfjn

##

## g boot uun

beeſt
om Pronhaarg op luchhen. "

3ig batum / lang betflaube/5tijaat
3Pog een#3oo heilig &Bponken maar!
Gaat 5ou ong perte ttthhen :

© Bon! bertiilb mijn brooge beeſt
HRetumenaeijnſ op taeijnig
/
JPien tooben

##

#"
PIIle

mijn geeſten op# #o,te beuren.
' . . .
f:.
-

* *- -

-

-

ºok was en mºgen allemanſ gaat - (#en

Tweede Deel. ,

, 3e 3

«Een leege bolljeib / een geklap /

1Dan moit gebooybe debet
Om al be groote baben Göobg /
45eb?ogt boo? onſc #egen-rotg/

&Le meiben mooi 3ijn Leben:..
rº
4Dat ig bat 3ombet aarbftije ſlBijn/
-3Pool 't Ipemelg nat bernuib te zijn?
4Dm grootheib u te geben /

,

3,

geen 5atheib bie al bie 3e finaaht/

.

itan Lauen: en meer ſponſtig maakt/
dBm boog um âBijn t bedemen.
BI.

3Patig een ſlºoſt/ een Heat/ een 3bijn/
CEen ſlogbiaal/ een ſlºtbicijn/
&De 1TBeereib toegeſomben;

.
--

JPie 45eeſt/ bie't5oeſtenb' herthebueritt/
1Berlicht en booſ gemaben ſterkt
illit Gºiefug boſſe 3Bomben:

* . *

lg baat
3ugten
####n/
JBoog lenenuige haben/
#"
Jſlaet bijbembe gemaben.
n 3t

OO2 IICTUE

0gfaalt

f

r

,

w -

I2 •

»
*

-

3Pien ttoeeben 3Leeraar / bie ongleerb/

HPoe bie in geſug teuig oerheern/
#n liefde op moet groepen.

e

#oo moeſt um ſfeeſt/ al gaande booſt/
1300?t-bloepenbe na alle oogb

&Lot aan be 3tembem bloepen:
(@Lot trooſt ban bie in u geloofb /
Om enb'lijft boben laag en hºoofb

2
-

3Pe aarde om te ſnoemen/

.

&Pm boog bie gronbelooft Eee

@Le ſulemmen/ nabte goebt ſtee/

-

..."

.

(Let ruſte alles blootge.
: :

Derde

3e4 Gezangen vande gangen Gods.
Derde Deel.
I3.

42 brugt ban geſug. Ibernel-baart!
«Bp hebt mijn & Poobe geeft ſjerbaarb/
Om 'g IBeeren 25eelb te bgagen:

Cºm algſpropheet/boo, 45eeſt en iDoogb;
5 Ba beſe nieume 85obg geboort'/
m:
meiben uto behaagen:
n @Irooſt-bpon / ſtoptuum gaben uit/
319ekt mijnen

boog ubu geluib/

Jaaat eiſch ber laatſte tijben/
Abtopt 't leemeig licht in mijn gemoeb/
&Dat licht/ bat ong ten leben boeb/

£al mijnen

berblijben.
I4.

de elonge Bobg # ?Ibbocaat/
&pgeeft boog mijn Zieſe naar um raab/

# bemaumbe herten/
25ib boot al bie um licht behaagb/
(ILot batum licht al ſichtenb' baagb/
&Lot heeling aller ſmerten,

Elg 319ſmb begiſſeeeren! grootbankragt/
JPoo!-lmaaibe geeft ban um geſlagt/
&Lot trooſt ban uboe #trooften :

3 Berbulb boog um gebgeben 312inb/
#et 3ochemb' hert bat u beminb/
2jn 'talBeſten en in 't Ooſten.
I5.

GP lºemelg 3Puur! beſtraal mijn hert/
1Berteer bie oube 1Baber ſmert/
3Poop-3Louter mp ban binnen:

3topt gaben uit utu rijken ſchoot/

RPie gapen / Die boot beeſt bergroot/

r:#an

nger/ na die vaſte #
IIlp. Dgt p
, &en 3Leben
-

b00!

Tweede Deel,

3o5

3Boo! 33eſtig boem en Lijben/

Hºp ig boog 't 5alig algemein

45eopenb/ alg bie &pping-fontein/
G9m 3ielen te

va:em.
IO.

dº) ſpuibe G5obg/ bpengb ban omhoog
4，5obg192cbe-taſt boo?'g l9emelg boog/
Om 1bgebc G5oog te erben /

2Llg #arag #oonen aan ulu Pig/
&Paar baſte ſpijg te eten ig /
49m 3omben te boen ſterben.

ga/ſgemelg JPouuuſboognatalſ'?tarb/
Kilot uimen rijken geeft beraatb
aPen goben en ben HPeiben:
«Bp moet nog eeng. Dat oude Boift
JPoo?-matten/ boog een libelnelg ſDolk
«En omg te Zion meiben.
17.

42 3Ieibg-man / neem mn bp be bano/
jna 't eeuwig buurenb 1Baberland/
&taaf mijnen geeft ban binnen:
25emoon mijn 3iele alg um H3uig/

# - 19ertrooſt mp onder alle ſtruig/

ZO) gn't gemel# Offer 3Linnen.
()

12erſchijnù ten lepen ambermaal/
&#n Ziong lang benuolitte Zaal/ .
&Poo? 't licht ban 3eben Dagen.
19erloſt ong ban bie balſcije #zon/

«Bp 3ijt alleen beg 3Leueng 25,on/
3Boog bie na

3: U2agen.
I

3eergun mp / met al bie u bgeeſt/
dºen beeſt-rijk 5alig ſpinrter-feeſt/
3Laat op mijn &Longe balen

Imtelamme/bie ong hert boo!-blaaät/
1 jun Hitole bie ong buurig maaät/

apoo! 't licht uan unue ſtralen,
#" arme knegt

JPijn 45ob/ bergun

%;

3o6 Gezangen vande gangen Gods.
?Iſ Yuat Jeſu aan uun liefde jegt 1
4Bp moet mijn 3iele leiben/
Ht 5al geloouig na u blien /

h 3al boo? Hefug na n firn /
&Lot ilt ban hier ſal ſcheibcn.

Ten tweeden, de Beſnijdeniſſe des

herten naar deſe Bedeilinge , vol
gens Deut. 3o: 1-6.
Op de Wijſe van den 23 Pſalm.
I.

H## ban uur 13:ieſterlijke ſcharen/
JPie 't heilig tal Itan boeben en bewuaten/

«Bp hebt altoog 5oo nu alg in 't boogleben/
:De herten ban uur 5alige beſmeben:

jºu 5al uuo ſfeeſt / maar eiſch ber laaſte tijben/
ilm 3egen erf boo? bieper ſne befuijben.

tum pant moeſt 5elfg uur onbeſnebelingen
55eſnijben/ om hun 3ielen toe te bringen/
3Die ſnebe ſBobg/ bie 3onder ſne te gebeu
ape 5ielen boo? 't geloobe boet herlenen.
g: er

# 5aab um ftanan hombe etben

Hboeſt gſraël aan JBoſeg 3Betten ſterven.
3.

4.5p hebt ong/ maar ben eiſch ber laaſte tijben/

# met be 3dPetten te berfntjben

#Ban ſlºoſcg / net bepgaal ban ?lrong IButten:

Timº 25ſocb-ſite moeſt bie oube Bloeit-fne ſtutten/
spat iterſt gebaar / perſmenen boot um 3oonen /
spoet omg beſneen in utue liefde tuoonen.
4

illu bloeb / uun ſfeeſt/ heeft ong ban aſie 3emben
25efheben/ boog litu opgefnebe momben/

HIwu ſneben f aan het CBaigen-hout
'-

"#eneiſen
f

Tweede Deel.

3o7

GBeneſen al be ſneben uuber HB2omen?

zEPat &np-meg ban um 45eeſt han 't hjerteralten/
dPm onbeſneen uun liefde ſneen te fin

-

5.

-

HTaijn lºeilanb! ja gp gaf/ na b'Offerhamben/
qten ſmebe bie gp/ 3onber ſlºeg en hamben/
2ſlan Zion beeb / om um beſmebe ſtrooſten/

.

schoon onbeſneenſ boo! uube file te trooſten:
Hilux Smp-meg Han op beelberijanbe Muijſen
23eſnijben/ bie ubu
3ullen prijſen. -

ma:

3Pie ſmebe bie be12oothuib af kan trekken/

.

3Pie boobe alg beſmeben op Han btjehſten /

JPie 3ielen trooſt/ bie 25aftaarbg aan Han miſſen:
Rºeie ſmebe bie be onbeſmebe miſſen/

-

3Pie ſmebe Bobg maar boo: tun u beijagenſ
(@Lot trooſt boog bie na beſe ſmcbe blagen.

-

7.

3Perhenen Poſt/ baal aubermalen meter/
#enb umen Cheeſt / beſnp mijn 5icle meber/
HPijn boomijuib íg boo, 3onben aangeupaffen/
SPie oube fme 3ocht mn t'4Bntharrenaſſen:

neerteer/ m €5ob! De Boomhuib uan mijn herte/
25eſnp mijn geeſt/ tot "En buee en ſmerte.

#enb umen beeſt / om mijne geeſt tºontheffen/
illun nieutoe fne moet mijne 3iele treffen/

Pat &np-megig/ boo, uuu bebloebe monben/
Zoo ſcherp / 300 nut / om aangeluaffe 3onben
(ſe ſnijben ag! mp leggen boo: u meber/
25eſnp mijn geeſt/ al ben ift fnuaft en teder.
9.

3De ſmerten bie it fjier boog 3al geuoelen/
zal u men 45eeſt boo! liefbe fileben hoelen/

ilm &np-ineg geeft aan unu beſneen geſlagten/
1Beel mondenſ om beel unonben te berfagten:

25eſnijber/ beeld boot blijuenbe genaben7
Zoo 5al mijn geeft 3ig

#libu ſneben baben,
2.

G93alig!

3o8 Gezangen vande gangen Gods.
IO.

dD 3alig! al bie beſc ſneem ontfangen/
JPie uueber na een nieuune ſne berlangen/

.

Om boon uun ſyeeſt/ met uun befhebe ſcharen/
HIun liefbe ſne befileben te bebuaren:

&ot bat gp ben beg leueng blaab ſult ſnijben/
Daar 't al beſneen 3ig in u ſal Uerblijden.

Ten derden, de goederen des
Nieuwen Verbonds.

z. De aangebragte geregtigheid, Dan.
9 : 2-4.

2. De ontdekkinge van Gods Naam,

Johan. 17: 3.
Op de Wijſe van den 8. Pſalm.
I.

H# uubc boob Dat heilig regt ber #
G5ebaarb/ oln ong naar 't eeuunig melbehagen
&Ie 3aal'gen/ boo2 uuo baar geſtelde regt?
zoo ig uerbulb Dat onguag toe geſegb.
2•

45p bab/ alg % opg/ ben bloeit op u genomen/
dier ſiefbe boo2 be eerſt gebloehte bronne:

dºp hebt Bobg regt hoo! boen en 3Lijben3aan
ãºolbomgen/ boog. De litagt ban ubuen naam.
3

gehoua moeſt / berijoogb boo! regt en waarheid
&#thciligb 3ijn: en gp boog nieuwe klaarheid
#erheerlijkt / alg bien heiligen boen 3ien.
spat bit uur regt ong trooſt en julp 3ou bicil.
-

y.

:Pc 313et moet 5elfg uur 3oonen 5alig ſpgehen/
't albag al bolbaan/ uur bitter @Pffer-ſmelten

geeft/ maar het regt/ Heijouâgregt

":
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1 lup bloeit heeft oli9/ - en utoch-poel uitgebgoogb.
5.

415n hebt 45obg naam verheerlijkt op ber ?ſarben/
2IIggn ulu naam boom'gl3ceren naaln berftlaarben/
“ſyn tjcbt uolbaagt be laſt u toegeltenb/
SHcljouâg maalt! Doo!

ºana uitgep?ent.

'3ſt uiat Gºob urag iſ ong in u gebleken/
#ijn regt / 5ijn liefd / boo! bie3ijn lippen ſmelten/
žijn bcugben/en5ijn uJaatijcen naar 't Derbonb/
3Dcuijt ſjobg naam in u geſch?eben ſtonb.
-

7.

-

't 1Derblehem ban be maut ber H3elſcije &poſten /
illup 3alig licht/ in 't Deſten boorgebgohen/

aBe Tleere ocg geloofbg heeft ong/ alom

s

45obg naam ontbcht boog 't Gºtlangelium

3zoo ijcbt gn boo? 't Gö2abeerſel ban uur bette
&De Siil'ben ban 45obg name/ boo2 uun ſmerte /
45eſch?eben/ in de gronb ban ong gemoeb/
GB grooten naam! bie 'g L2ceren naam boſbocb.

3. De Inſchrijvinge van de Wet der
liefde, Jer. 31 : 33.

-

4. De volle Vergevinge der zonden,
Col. 1 : 14.
9.

illuj liefdc 3Dctſ in onſe geeſt geſchieben/
&Ler banlibaarheib boo, 't aangebrºogte leben/
JPoot Chriſtug/ bie
boo, 3ijn geeſt berlicht/ H2oub mijn gemoeb tot liefbe G5gbg berpligt.
-

- :

' IO, ...

Y.

ſliet in het Steen op 5inag teoefeniën
.
ſpeenſ in ben geeft uoo! bie het eierſch beſttiën/
JPie 3Bet bie nu 't ſenmettig 19olft herbaatb:
«En âBettig tot
Hof berftlaatb,

aan:

-

3

3Die

31o Gezangen vande gangen Gods.
II,

-

3Die 5uib're 1Det / op #ion ong geſchonken /

&Dm boo: u in geloour Cyobg te p?onften/
3Die alg een 23:ief gebruht / geſch!eben ig /

Jin oliſt geeft tot een getuigeinig.
I L.

&D ſienemb' ºob! hier kan bezicle roemen/

âDat âlºet Auat blochſtan geſtig Scijapen boemen ?
3)crt1 / ürſe iDet uerfelierb mijn gruloeb /

&Dat gp mijn 5iel boo: liefde àDetten boeb.
13.

#oen-britſel/ boot be onluerfoembe 3onben/
illuj boob heeft ong umn alle ulock ontbonben/

Gbp hebt alleen be becle ſcljuſb betaalb/

-

3Defcijulb-brief met ulu bloeb-ſang booggehaalb.
I+.

ijeeft geen onbetaalbe ſchulben/
#g 3iele
al boſbaan na in hoog ſtaat, oerouſben/
't 3

iſ nu Offer-gaaf/ bie eenmaal ig geſchieb/
15oſtmaaltt altoog bie na uuj liefbe blieb.
15.

-

Op ccmcn b

##

bt gp het al berſlagen / . . . . .

# met 45ubg behagen/
JPie heilig leeft/ en # liefde boutub, ' , .
ID

1eoo! bie geloofb / en op um boobbertroumb:
-' IO.

ſtoept tot mijn 5iel/ uun 5omben 3ijn bergeben/
alpenb u tot mp/ ik ben ulu heil / uku leben/

zoo roept mijn geeſt/ mijn 12eere en mijn 45ob / .
25en iä uur beel/ gp 5ijt mijn beel en ſot.

van Moſes Offer-Wet,
5. Ontſlag
Gal. 6: 1.
-- ---- --

k

6. Vrede en Vereeniginge met alle

Volkeren, Pf, 7z : 3.
I7• -

3Pat barbe 23ſoft/

-

- - - ..

te laſtig om te blagen/

#ebt
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HL3ebt gp | aan 't Lyout / be itemben in geſlagen/
4ºn ijebt mijn geeft een bypljeib toe
/
&#en b?pheib/ Die mp # ten lºemel 3emb.
w

-

#

I

dºp hebt uur 23:uib ban ſlºoſeg ſterk gebaren
3Ban 2lrong p?aal / alg uuu uerloſte Sctjaren /
1Derloſt / onl u alg Sarâg baie 5aab
& Ze biemen/ in het 19gieſterlijſt geuJaab.
I9.

illYu 122ebe ig uur #ion toe geſomben/

aPie 197ebe 45obg/ Die 5oo beel 3ielen ſDomben
ſtan beelen/ bie ong bitter 3iclg geklag
3Perſoet/ maar eiſch ban Deſem nieumen Dag.
2O.

âDat ig bat 3oet/ na bianbſchap en tooien)
ilm liefbe ſteun / uur heil te mogen hoogen!

gºp #ion/ baar uur #oon omg ſolit en bleib/
&Lot heil ban bie ban b?eigbe tranen ſchgcib,
2 I.

3Die 19:cbe gaat omg eng berſtamb te bonen)
1ilm Bycbe leerb ong uuJen iſ)gcbe boben/
dPim 122cbelijft illuj ſ92ebe / tot ttum iof/

&Le melben/ in uur mieubu 25eugebigb #of.
22 •

iſ)u hebt gn boon en tot u alle dingen
#Dereenigb/ en be Bolli'ren toe boen bzingen/
“Om 't L)eibenbond te lokken in ubu Schoot/
&Len leben/ op De blugten ban ubu boob.
23.

UPaat geſb (in u nog Hºeibenen/ nog %[oben/
jºgg ſl)au / nog 3Pijf/ gp reb uit alle nooben
2ſt bie geloofd: bie u bemind en breeſt

âDogb/in u &choot / gekoeſterd boog um geeſt.
24

gºp hebt/ met kragt/be #Bagemen erºpaatben/
&at Abtrijb-boog/ en be uitgetoge & maarben
ilt ºpbnaim gemeertſ om't
Ilbronn
Gle rebben/ uit bed
-

#es "trººms,t
4
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25.

JDat guba moeſt Samaria beruperben/
&#n âzobom/ alg be UDogter uuter eruen/
Om 't nieuwe lichtt'ontfangen uit uur gaonb/
(Lot uuper roeml/ m: niet uit jaar 19erbomb.
2O.

#Zoo heeft uuu bamb/ Die lang berlate #terften /
Dergabcrb ] om onber ubu 5egen 1Blerlten

die hoeft'ren/ bie alg een berlopen #oon
JPcm 3Perheng-blafberſtieten boog uuu &Lingoon.

T O E PA S S I N G E.
27.

't #g maar op zijn ban hofcg goh ontbonben/
3Daar ig nogtang een ſoli / een laſt ban fonben/
lean ſhuahljeen/ ag! berloſt ong ook ban bie:
JIBaaht mijnen geeft
alle Holiſten uyn.

#n

2O

3De ſDeerelb geeft mijn 3icle 5oo ueel ſlagen/

1Deel Holthen/ bie ong na ulu Holt boen u?agen.

Toen ouben Haenſch / ben #atan en al hat
3Datig ong12leeſcij? mijn 45ob 't ig altijb luat.
29.

3Bergum mijn geeſt/ bat Hoft ban uune #oone/
3Dat # gok oermonnen boo: 3ijn 3Boone/
bn loht mijn 3iel / boo: 3ijn geregtigheib/
Hººp heeft mijn geeſt bit 3agte ºok bereib.
3O.

23tlabene / bermoeibe/bie hem ſoeften/

ſpebt gp beloofd ten lenen te beralochen/
dem met fijn gokſ in bypijeib baſt te ſtaan/
3Berloochenb / oln ijun JBeeſtet na te gaan.
/

(ſ) @bob! bit 3ijn al

I.

te betaalauen

Jean Paufbg Higuig/ bie & chat/bielief'lijftheben/
3Piennicumentaijn/bathtonen&Bobg/bat2ögoobf
gPien JRoſt/ bie onſ berheugen in utu & #

Tweede Deel.
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?
Debt gm ſbobg iſïegt berboogb en glang g
gig mijnen geeft met u oerſoenb ten lenen
25creib mijn3iel/ om algum JE2aagb en Hitmegt /

(dLe lebenſ naar Dit nieubo betu002ben ſiegt.
-

33.

Debt gp Bobg naam boem blijken boot umbaben/
Sºbooy time boob en blijbembe gemaben?
1Berlueerbigb mp / um UPeugben/ al te 3aam/
(Le melben/ boo2 ubo g'openbaatbe naam.
34.

gig ume âDet in mijnen geeſt geſchgeben?
3g alle bloeit in umme boob geblepen?
Zijn lup berloſt ban J.Lºoſeg 49ffer-met?

Jlºet u bereenb/ ten lºgemel neergeſet.

:

35.

jl?ag GHaphetg 3aab op ume 25ergen Heeren?
4Dm/ boot 't geloof/met #efug te berheeren:
G5eef mijnen geeſt/ met alle bie u minb/
ban ubu ſtinb,
(Le leben/ alg een

z#
3O.

4Bp leben in het gaat banum behagen/
jºu gp ong in uur âZoon hebt opgeb?agen

2ll mat gp waarb/ en 3ijt en mopben 3uſb/
(GLot trooft ban bie be liefde ſtºet berbulb,
37.

#

/
Q mee! omg ijert ig ban uur 45lang
?{l Hon De Jlºomb ban groote bingen ſpreken/
âDat mag het ag! alg herte en gemoeb
nieubm berouoguengoeb,
1Berb?cemb bleef ban

#

-

38.

--- herhaar mijn geeſt/ alg eene umer eroen/
jl?ijn 3iele menſt be 3onbe af te ſterben

g)m uuben Zoon/ bie nu baat boben pyaalb/
(Le bienen/ tot hp mp ten H#emel haalö.
39.

3Pitig en blijft mijn menſch booſ alle bingen
G5eeft mn bit ſjeiſ met# iteurelingen;
5

49
n)
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4 in 3 clug buil / Die u00, al ble geloofb

1Betubotben heeft al mat ong mag beloofb.
4O.

Span 5al uw erf/ boot beſe sielg gumeelen/
1Derheerlijſt ſtaan / al6 glabbe €5obg 39aneelen:

23cfcbilberb / boot 't ſpenceel ban umen 45eeft/
3haar eiſch ban bit bernieuubbe 232uiloftg-feeſt.

Ten vierden, den eerſten Zegel, ons
vertoonende de Roepinge der Hei
denen, dat ons vertoond werd onder
het Zinnebeeld van het Witte Paard

Openb. 6: 1, 2. Zie ook Openb. 5 :
9. PlaI. 87: 3, 4. En 68; 6. En 11o :
2. Zach. 9: 17.
Op de Wijſe van den 46. Pſalm. Pf in tunten
Op de Wijſe van den 8 Pſalm.
I.

Z ſBo haaſt gp alg ſhoog-prieſter maart getreben
Len 19emel/ alg ben HBemel uuber ſleben/
bebt gn uur geeft/ boot 't &#uangelium/
3Boem booten/ boo? uhu nieuuwe libeiligbom:
JPie 23ellen ban uuo 'Lijf-rolt / bol 452anaten/

19ebt gp/ bol geur / be mBeereld ſjoozen laten/
/in3Deft/ 5oo berben ſpemel blaauuub/
cboon ban be libel gelaſterd en begraaumb.

#

2.

-

Illit Zion toog uun 3Pet/ met eer en luiſter/
CPim &ſaphetſ uit bat lang berbikte buifter /
Gle lokſten/ tot ben Scilo lang bermbagt/

.

&Pie (GIrooſt-bpon ban al 't heilig 45obg geſlagt:

#oo meeb gn op be a Pagenſ op de indielen
GP!nl boog hun geeſt/ een rijken 4Pogſt ban

#
-
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@Lenlaapen/boot ben Sihlaltelbanum IBoogo /
«Bp ſteeg/gelijk een Zon/ban 't Ooſten boogb/
3.

32a 't HPeſten/ om be 5aal'ge Leger-ſcharen
HPaul Japhet in Sems (Lenten te bergaren/
491ul Kanans 3aab te laben boot ubo nat/
't gjeen 23ſraël boo? Eſaus geeft bertrab.

o® TIain! gn hebt / alg 't boofbuan unue Leben/
't Heerſegelb 25och luan 45obg. Berbolgenbijeben/
dPntſegelb / om 't geheim van umpen ſtaan
t'4Bntſceg'len boog uur lang 19erſcgelb 3aab.
4.

45p bebt / met praal/ bat 3Pitte Paarb bereben/
aPie 5uiu're Herk/ ban ſlaoſeg plegt'lijkheben/
45empaſſen om / berheerlijkt boog uun 65eeft:
G5elijk een 33aarb/ grootmoebig/ onbebgeeſt/
#l het 't Ipemelg ſlBoob be ſDeerelb boot te rijben/

2tig ſpelöen/ maar ben eiſch ber 3egen Lijben/

#

Yujierb ten leben uitgebromb/
2llujaat be ?larb haar taape 3Lemben ſtromb,
J•

€5prieeb/in't ſpitſalg 't ſpoofbban't heilig Leger/
«bepijlb) €5eboogb/ alg 12eer en 2ll-benoeger/
ilm 33ijlen bleef gp boot hun ſpieren heen:
&Lot uuoet eer/ tot trooſt boo? 't

#/

illuo 5cepter usag um 3IPoogb: ulu ?lIbermogen

Ibebt gp boen 3ien / alg gp be &tale 25ogen
19erb?alt/ oln al bie ſtout u tegen ſtond
&Le bellen/ boo? ben
ban uun iſlāOnb.

#am

Zoo ſteeb gp boob / na Hºtanang Lºuig
«Bp ©betuuon/ om altoog t'@berubinnen/

&ot eere ban 't onteerbe lºeibenbom,
rijb noo! t rijb noo, ſ d bemelg 25au begom!

3eelt alle taleeſch / boot uur 49mgobe kragten:
2ögeeft 3Pijl en 25oog / ban bie uur #Pijlen agten/
(ILotubuen 45eeſt D'Ont5ielbe 3ielen taaftt/

g#n Japhet met Sem uwe liefde ſmaakt. «Bogb
O

w- --

--
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7.

G5ogb 't heilig &bdaarb aan ulue 3egen Lemben
dil 2et jl?ajeſteit / om uube 5egen 25emben
&Ie memien/ na be eng en ruime 33oogt/
O ſiuiter Göobg ! gp ſiteb boogſpoebig boogb/

&agmorbig/ op be 3Doo!ben under 3Daarheid:
€9m 't L3eibenborn/ tot uur ontbchte lilaarijeib /

dIe lohhen / boot be lohſien ban uuu JI)onb/
3Die ſoliſten ſjobg/

#ar 't HolthenbeſBerbomb.

Cyp buaarb gehroomb alg ſtoning ubuer ſtrooſten/
GPm alle lêleeſcl) ten leben te bertrooſten/
&Ier liefbe ban ulu nieuuu bercierbe 23puib:
Gbeſtroombe Dolftſ all' eeumen in en uit

L)ebt gp um Staf alg ſtoning om gebgagen/
JDit toonb gp ong een grooter (Boog beljagen/

32u gp/ na meen / alg onſen #toning p?aalb/
«En 't Ipemelg licht boo! alle 3Lamben ſtraalb.
9.

#oo ſteeb gp/ op uun eerſte @Leimpel &#elben/
1 lit & Iſraël/ om in be blaſtſte 13elben

&Be 1Bolheren te ſtooten boot u meer:
G5p trof hun ſpert / boo2 uur berijeben &peet/
ilm hamb moeſt hen ontfagb're bingen Heeren/

Om 't nieuwe Štal met Abchapen te bermeeren/
(GZottrooſtban al be Jºl?innaarg ban ubu 25loeb /
UPie ubuen 4/5eeſt boog ubu gemaben boeb.
IC),

Biet 3ong um 25juib l. na jare 45obg ſbcboogte /
Hºeft op/ heft op / gp #oofben uule 39oogte/

&ot '# Leueng 3Boºſt ten lenen in gal gaan
%|n bie geboob na 't nieuïne leben ſtaan -

3Pit mag uun loon ban 45ob u toe bebongen:
iſum 3aab / ubu erf / uit aſberhambe (Longen
32etgaberb/ tot um heerlijkheib en gloog/
G#en 3aab bat u noit ſtenbe ban te bom?.
--
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II •

3Doe 5ong um 23:uib / umbrolijft aanſchijn tegen /
Hy komt, hy komt, Verhoogd de Lage Wegen,
ſlaaaht boog ben 45eeft een ſDeg/een euen Pab/
1Door onſen boºſt / bie in het HBoeſte trab.

Dier ſtomb boog u bie 25puiloft ban uur herte/
J)u gn bol bleugb / ma b'uitgebaarbe finerte/
4Beſttoomb 3at/ alg ben thueeben Salomon/
?lig HPeer/ alg ſBob / alg aller Lebeng-bgon.
I2

GBp moeſt beboet beg Oſſes derwaards wenden
Gèm ?lbramg 5aab / na eeuuben ban elenbeu /
(Le 1Doeben/ boot. Dat 3uiber 1Boeber / buelft
19erſchubbet ben berſtrekte tot een HBelft:

#oo mueſt gn be iDeruloefte &teben etben/
Om alle 1)leeſch ten leben te boen ſterben/
«ſºn 3aanbe boogb / aan alle 4Dater-ſtant/

3Pan &ee tot â¢ee / tot aan het paſte Lamb.
I3.

GBp hebt uun naam/ naar 39aleſtijng geſmater/
SHn uolie ſylang / boen hiinhem ober 't âDater /
&PJol Sirien, 5oo ber be heete ſtreeft

-

3De ilàogen berft/ en bangen 2lbem geeft:
&Poo? Pontus, tot be blinde Indianen,
lilein Aſien, Europaas &Pmberbanen/
3Doo; Perſien , boog 't 4Doeſt America,

Bythinjen, en boog Capadocia.
-

e

I4,

r

JPäar heeft um beeſt bie onbebaumbe 3ielen
25cgoten/ baat 3n boo? u neber bielen/

JPoo? Paulug bie/ boo? 't GEuangelium/
Dan ſtoommen tot het HIPoeſt Illyricum
illuj 5alig licht be uteembe beeb ontmoeten/
«Bp bab bien ſpelb geroepen op 3ijn boeten/
CPin 't heilig 5aaü/ op nieuw gelegde g?onbk
w

e
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sle beſten / buo Uen 25litiem pan utu JL)onb.
-

15.

“De ſhoben ban be HDcerclb aangebcbcm/
1Derftomben/ boot be firagt ban u\ue reben/
illuo timaleftal / ontbloot ban 25oog en Staal/
19erſloegen al be 45oben tot ulu praal:
't 1^erfoeiſel ban. De blinde Amoryten,
3,De Edumeen, be trotſe Moabyten,

3Dcrſiopen / met hun ſpoben / alg een ſtaf /
SZoo haaſt um 45eeſt

# 1Deetclb ©ogen gaf.

IOe

Tºen Molog, en be groot geagt Aſtarte,
ſDelft #iong 5aab het 1Dierooſt ban ijun harte
d[oe ſmaaibenſ en ben rijlten ?lſtarot/

Berbuenen/ boot be ſº lang uan booget Bob.
Diana, bie berijoogb ſtomb alg een ſfeber /
3Piel in het ſtof/ alg Dagon boog u neber:
Epheſen 5al getuigen ban ulu magt/
SPaar 't gemelg licht Diana t'onberbpagt.
I 7.

d?! Gboben ban Damaſcus, Teben, Creten,
ilm 33oppen 3ijn boo? beter 65ob berſmeten/
JPat Delphos 3eelÜberftombe boot um ſlºonb/
5àu gp um GBeeft tot al be ſDeerelb 3onb.

(Le Tyrus 3ijn be 45oben omgekomen/

(Le Zidon, en in 't magtig iiijk van ſtoomen:
't HIBag pbel aan ben ?lfgoö raab gebgaagb /
3 àu 't H#emelg licht
e landen baagb.

#
I Ö,

qBaat kan boo? u geen byeembe (Bobijeib p?alen !
UPaar gp berlicht boog lichte hemel ſtralen/ .
3Paar rijſt be Zon beg #Lebeng in ber Y1:

#oo moeſten al be 45oben ban be Nijl
25eſkuijften/ boo? ben ſpob ber 3aliglingen/

«Pm 12:eembe tot um liefde toe te bringen.
&P ſhoebe (Bob! hoe groot ig 't ſpenneig goeb?
25eteſb boog bie uïn fiefbe heeft ontmoet,
200
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I9.

#oo moeſt het gaan / 6 Nimphjens ban Athenen!
«Bp boog u meer / boot ſpgaſtclooſe ſteenen/

âBooy #on/enjllaan/uoo! Mant en ſpater 45ob/
12oo! al uuat lang uuu iDijgijeib heeft beſpot.
't ſDag lang genoeg bp Pagos ?lfgobinnen
Gefumoren neemt 1 gp moeſt 3 cljoba mimen:

Gm 5ijnen ſli)ono te blagen in ben «Beeſt /
@Lot trooſt uoo? Die G500 en 3ijn Zoone byteſt.
2O.

G5ob Han alleen/ tot trooſt ban 3ijne Schaten/

RBe HPoeber van be barembe boem baren/
Zijn beeſt ſtah juli / alg 5ijn geliefde 25?uib /
UDe blinde 5iel / be 5ienbe oogen uit:
12erblijb u met Heruſalem / o HI)oogen! .
#Laat boo2 ben geeſt / ubu b;eugbe galmen hoogen'!

#eljouaij heeft een nieuwe oogſt gemaapt/
Gen Pogſt / Die weet een nieuuJen?{lthct 5aapt.
Derde Deel.
2 I.

12an Tarſis 3ijn be borſten op gehomen/
@Lot heerlijkheib ban uur beruuogbe i2:onten/
1Ban Scheba, en ban Elam, en ban Lut:
@Lot hunner toen / uun grooten naam ten ſtut.

'Pen Tyrier, en ben Moor, bie buiſterlingen/
Zijn uitgeloitt/ om ubuen lof te 3ingen/

2etruſit/ nermoerb boo, ume heerlijkheibi .
JPoog uube ſiefb ben boog tubu 25ſoeb bereib.7
22e

e

- -

3Pe ſtijfig-borſtin ig/ uit het Zuiben buiſter/
«Bekomen / orn uuo noit geſiene luiſter

tºlanſchouwen / alg bien tueeben Salomon /
uim 1Dijgheid ſcheen gelijk een bolle zon:
gpe eogſten 3ijn boot umen (tbloon gepaſſen/
Om juichenbe uw booge lof te blafſen/
45eſaligù alg. De meemigte Der #Zee/
•

-

2#ſ
Idº

32o Gezangen vande gangen Gods
2lig b?ugten uan uuu 3aal'ge Pffer-bee,
23.

Op itemelg / op ſtog baren/ rijſt ban gaben/
Hºtmam Japhet, om 3ig aan uuu 25orſt te laoen/
Sems L9utte mag be trooſt boog 3apijetg 5aab:
Om boog uur geeft te leven na 05obg ſtaab.
o: en Stab / een 'lanb/boietb op een baggeboogen/
SDc #tubben (Bobg bolbaarben meer alg boogen:
• Zoo maakt um hamb / toteere ban uur âoon /

Op tijd en plaatg/ 't 25eloofde rijp en ſchoon.
24.

ſiegtbeerbig ſbob / 5oo hebt gp / na beel eeuunen/
1 lun ſpemelg licht be 5oonen ber 19ebreeuunen
Ontnomen/ oln bie lang berblillbe Scljaar
& Ze lichten en te trooſten openbaar.
't 3Dag uuben 3Dil bp Hapijctg 5aab te luoonen/
jºu Abraham, berheerlijkt in 5ijn & Zoonen/

2ſliggerfgenaam pau't?latbſcljeroubberklaard/
&Boo! Saraï 3ijn blit 2 dollen baatb.

-

25.

(Lot 't uuben Göeeſt/ na beſen 3al beljagen/
19an 't HIBeſter Dogb na 't Poſten op te blagen

1lm ſpenneſg 23 oob: om bie alg Agar bunaalb
jleet #ſraël / bie &imſomg Jlſ)eulen ſlàaalb/
(Le 4Deiöen/ alg uuu ſitubbe meer alg boogen/

2lg mop um Paarb! met uur begeefbe &poolen /
oat Paarn bat op bier 3Pitte #5eenen ſtaat/
(Zot 13eerlijliijeib ban

# ſtuiterlijft 45euJaab.

2.

42 3alig ſpaarb! bat/ uit um ſfeeſt gefilebent
45eſegenö ban bien ſtuiter buerb bereben/
3Pie 4Poertoinb/ en 9berubinnen 5al/ . . .
nog uuoelb boogläelſcij

*##nuaraan
gebgal/

«Bobg ſtuiter 3al bien balſcijen ſtuiter beſſen/
«En 't alPitte HPaarb in eerſte 45lang herſtellen/
SUPaat 't?3eeſt/batop bier ſmarte ſpooten blaafd/

ſ&al ballen / baat men bale ſtuiterg

"aan

ll.

C
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27.

Iſlâijn geſlamb/3ie op mijne 3iele neber/
/ berlicht mijn 3iele meber/

#
3ſDat baat het mp of 23aphet mag gelokt:
#lg ſäj 6 áBee! oerſaten en oerſtokt

3ſlaoeſt boien/ met beel arme blinbelingen?
#ſleijn 3iele menſcijt met hen um lof te
n 't nieum Berbonb hebt gp een open ſchoot
oo: alle 1Bleeſch
naar ubo 25goob.

#

"Enne
2,85,

Jºlaijn Baber mag een 3Boeben Amorijter,
jleijn ſlàoeber een beriatene Hetijter,
3Bit gepland heeft/ meſ eer/ ben 45ob Neptuin

45eëerb/ geneeſt/ in 3teben/ Lamb en Buin/

#

ſchuim te 3aam gekomen /
&Boon geile iſlain al 't Lamb bab ingenomen/
dBm ſtout en bon/ een 5otten ſlBater-gob
«Een &teene 25eelb/ te bienen u ten ſpot.

3Paar Venus, uit

29.

iet hebt gp mp mijn booon en plaatg gegeben/
lg umen zoon/ alg 25gon-heer dan het #
25eitenb mag / na bat bomme HPaapg geſlagt
19etbmeen/ boo? 't licht uur Zion toegebgagt,
49 45oebe G5ob! ift roeme um genaben/
45emaben/ bie mp hoop um €5eeft berfaben/
apie mijnen geeft/ ſchoon
bg blind en maakt/
Dool uuoen&Ih?oon/in ſtijgiſtug heerlijk maakt.
o
3o.

“Beeft het mijn 3iel ten lenen op mag maſſen/
Gentſonbigb boog um 3utu're ſlBatet plafſen/

en aſg um #oon verloochenb/ al bit goed
t'4Pitfangen/boog mijn ſtof-heerg. Pffer-bloeb.
Etom heilig 3aab / 3ing Bob met open longen:
«bp 3ijt 3ijn loon ban bob hem toe bebongen/
3Beer alle G5oont oerheugd u in um iot/
Zijt gp 3ijn 19olit? ijp ig uun libeer / uuu 45ob,
-A-

#

Ten

322 Gezangen van de gangen Gods.
Ten vijfden, de eerſte Baſuine, ons
vertoonende de eerſte Oorlogen der
Joden, die eerſte beginſelen van
Smerte, Openb. 8 ; 3. Pial. 2 - 4.
Matth. 3: 1c. Matth. 21 : 19. Pſal.
16; 4. Deut. 32 : 20-25. Matth. 24:
6--9. Dan. 9 ; 27. Zach. 11 : 1.
Pſal. 82 : 8.

op de Wijſt van den 69. Pſalm.
I-

%3Bee! Dat lambbat (bobg verbaagfaamheid
Deragt f o neem / Göob laat hem niet beſpotten/
#Pie eeu\nen lang beu HPeniel tegen rotten
alBerb ſpottembe tot ſujaarber ſtraf bereib:

,65obg hugaite baalb/ ma bat be 3ombe rijſt/

tºp 3emb 3ijn bloeit/ werbubbeld in vermogen/
dºot unce ban biebern met De foube ſpijft/
Kºot bat bp met Göging bloeitcn ig olnltogen.
rs'

2.

-

3Pat Giebenbotnl bat 3ombig 59aleſtijn/
teninen lang ſhoeg liefst onberoonben/
Amicrb «Bobg botaaltijen bubbel toe
n/

Jpoogpuutjenſmeerb/boot bitt'ren?ülſen-mijn:
iſèotel neert

SIBe 25ijle lag# #ubaag

om booi benutoen Dien ººgge-boomtºontfappen/
Zeien iſ?ijge-boom/ Deeb gn tot nuler eer
Haa uuot maakt/ en @Lah en âboptel happen.
3-

-

geie uberfliet onop't boofd man't ſtoomfche rot/
3Pie Arons &stoel boog in me liefde eerbe/

aaie Moſes Hoh una: Hefug 3ok

#

JPie in ubo Zoon ubu lijbfaamheib heſpot,

'Die 3onder grond 3ig 3egend in 5ijn hat/
/
t

-
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3Bat kon bie min alg umme bloehen ſmelgen?
GP globenbom! 3oo 3ijt gp na beei ſmert
Onthleeb/ beroofb/ beroïocht in ruime & Lelgen,

:

4.

Zoo heeft um hamb / op bit berſteenbe 3aab/
3Boem hoopen/ alum 39lagen/ 19uur en 5buebelſ
HIbn 25litſem-buut/um Onbmeer / Storm en Bebel

1

albag'thlijnenb'beel/ban bie umtoon oerſmaab:
ilm ?ijlen 3ijn gebaalb op bit geſlagt/
1ſtin Ponberen berſiroibe 3Jakobg #ºemen/
&Pat #ſraël/ bootbeen/ 5oo hoog geagt/
5 Poeſt 3ugtenbe boor ume 33lagen beoe. ,,
J.

* * * *

iſm ſtegter-hamb trof beſe 25ergen aan/

2lgt op um 1boogb/ben engel Göobg 23aſutube/
(Lot ſlPee ban bie gp eeumen lang omtuinbe/ ilm ſl2paah-ſtem moeſt boon 3 paleſtijna ſlaan:
Zoo hebt gp/ op be eerſte iſlaoorb 25afuin/

ilm Bagel-buur met 2öloeb en iPee boeu meingen/
&Pm alle gloeb/ ban ?lrong (@Lempel-truin/ .
(@Le booben/ boog bie

" “Pogiogº 3eingeil,

ilm 25firſem heeft bien Abtoppel-berg geraakt /
et berben beei bier 25oomen boen berbpamben/
p troffe tot in bunne gingemanben:
dPat gpoene ſ51ag heeft ooit um Buur geſmaakt/

&Patſprieſterbom/bie25oomen/boogman praal/
3Perſtiet gp oan ben stoel bie Hſiaofeg 3ette/
3Pat Huba moeſt 3ig buigen boot um &taal /
52a3p:/ten ſpot/ uum 3uib're name finette,
7.

'-

Zoo heeft um hamb bie hoog-geagte ſboon
3 eerſtooten/ en boen ſteroen aſg be boyſten/

"## # # /
Ilg

gp

net albatitanang ſchoon

apoem mailen/ 5oo bent gp bie oude ſterk/ /
ofelijk een 25oom / ter ?taroen meer boen bellen/
Out/ 3egen-rijft/
--

": lligulugg «",
2

IR
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3 in 2ubaag plaatg / op baſter gºonb te ſtellen.
Tweede Deel.
8.

& Bit boaren bie 25eginſelen ban ſinert/
bet eene 1Bolk ſtond tegen 't amber ober/

RBen ®oglogg NBolh oerſchoonbe Lah/nog 3Louer/
3Pen Leongerg-noob berooibe 3iel en hert:
?lig gp beroerb/ na lang beumeſen goeb/
© GBob! maar 5al be 3iele ruſte binben ?

spie u verwerpt/ en ulu perſoenenb 2öloeb
2al uboe bugaalt in eeuunigheid berfſinben.
9.

Zoo heeft um #anb 't Perbomb na ſcben jaar/
1Berbpoken/ met be omgelegen 12olften/
om gubaag 25loeb be Lemben uit te ſtoffen/
3Poor'tOoglogg ſtaal/alg een berbloekte ſchaar:

GBp hebt um Kötaf / ban Lieflijkheid en Ruſt,
3Berbyohen/ moo! bie umen &egen fmaben /
ilm GBeeſt buierb in hun geeſten uitgebluſt /

ſom bat 3p u in uw en zoon oertraben.
IO.

:

Caligula, heeft boog 3ijn ſPogiogg ſtaal/
3Pat baſt
3aab um ?lagen boen geboeien/

zijn ſhoogb-priem ſtiet boog beſc &Iempel-boeien/
@Lot Rubens ſmaab / tot 3ijner CBoyſogg p?aal.
Anzimeus, bat #oofb ban 't & ſoobſche rot/

3g boon um & meerb geballen alg een ſloouer/
oBp hebt bat Iboofb bier 25oomen afgeknot/
n booeg Hubaag #elben gber.

Bluj

##

II.

3Pie't Bºemelg25goobberſfietſhebtgp naar regt/
#two Haemelg Man, ontrokken en gemeigerb/
#lub 4bogbeei baalb / almaar be 3onbe ſteigerb:
't &#g pbel bat een &laaf 3ijn lºgeer bebegt.
, Tiberius, tot #teiſer

#

>

-

aPgeef 3uba ttit het magtig ſtijft ban aan:
'

-

giD

15

:
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SPen li)onger / ban Agabus lang boogſpelb/
25g #uba in um (Loopen oberſtomen.
-

-

I2

Ananias, ſjeeft met een nare ſtem/

illum bubbel ſpee ben #oben toegeropen/
SUDe UDeuren ban ben dLempel ſprongen open/
illun mpahe ijab op beſe X5aſtaatög filem:

#oo hebt gpijen boo? H3onger / buur en ſmeerb
?II 5ugtenbe ben tape meh boen hrommen/
illuj 5ielen bloek heeft 3ubaag 3aab berteerb/
Jlèet al bie ſtout in ?trong ſtolen glommen.
I 3•

Llm oberſchot/ berftonen tot um Lof/

heeft unue Banb een Pella toe genueſeni
&P 5alig! bie u in um Zoone byeeſen/
3Pie u berlaat ig enkel ?lſch en Stof:
G5p hebt alleen een Ponberenbe maagt/

(Ier mºahe ban al bie um Zoon beſmaarbe/
«De #oben 3ijn/ alg een beruloeht geſlagt/
/ gelijh een 39ot ban Hitlei en ?latbe.

19

14

&topt
umbeſterft/
rijhen ſchoot
«Een
3egenopbie
3Lenteuit
boetulpen
belopen
boot/
eten rijken (Pogſt ban bolle 3egen Schonen/
42f amberg ſlaat um hamb be 25loeiſelg boob:

GP Bob bemaat! be 25oomen en het opjag/
@Ireht onſe geeſt boot ume liefde banben/
&Pfanberg 3al uun buur/ alg Stroo en 1Biag/
IËet berben Deel bet 25oomen boen bethganben.
"-

ſ

#

'

t3

- Ten

326 Gezangenvande gangen Gods
Ten zeſden, den eerſten Minne-brief
der Kerke ons vertoonende, den

inwendigen ſtaat der eerſte Kerke,
de Kerke van Epheſen, Openb. 2 :
1-6. En 1 : 13-16. Pſal. 8 : 2 , 3.

Openb. 4: 6. Pſal. 133 : 1-4. Actor.
4: 34-39.

Op de Wijſe van den 122 Pſalm.
I,

Z# Jºl?innaar ban um nieutme 25guibf
#p hebt) naar 't eeuwig ſtaabá-beſluit/
@Lot trooſt man bie 3ig na u \nenb/
iſing ſtempel gangen afgeptent /
ſºm onſe 3ielen op uur #eeſt
die trooſten boot um nieuwen geeft:

ſºn hebt hoo! 3epen Jhinne bieden

-

#De #5celben van ulu ſterft bertoomb/
#eſtraft/ gepreſen en beloonb/
ſBin onſe herten te boog?ieben.
5.

&#p braagb be 5eben Sterren! bit,
35erheerlijkt
boo, um
Hgeerſchappie /
gPoor alle GL
tubje ſterft
aberichten zullen in um âBerk:
&#p manbelb met um boeten oog
#an b een boo? b'amber (@Lempel-boog? -gn 't mibben umer #andelaren ;

*

ahn ºnthein boon uw geeſt alomºl ,
om line 25juib / alg 25guibegom/
1 lit aſie oogben te bergaten.
d'Epheſe ſterk heeft #s berbeeſb

itwe zion/ boot uur boob berteelb/

't 65een

- Tweede Deel.
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't ſy een in bc eerſte tijb/ met ſiragt:
?IIg uur berujo,uen ſpoog geſlagt/

*.

2lig 't HDitte 3)aarb/ in 't HDit Göemaab /
illuj Deugben mlclûen alg tilu 5aab.

G5n henb be ſl)criten aller 3FBenfcijen/
“De goebe 3ijn in tuuur l)alib/

JBe ſtugabe icgt gn aan den banb /
Om bat 3p 't ſjeilig liclytuctſlenſcheni.
4-

-

-

ſyn uiſt ben grooten ?ittebrib/
RUDe licfbe/ be opregtigl)eid /

{}oe bcſe ſterfte onvermoeib
gºſn ujaren puer iJeeft gebloeib:
Kilot eer ban ubu gefinaben âzoon/
&n Honben/ 3ouber ſinect en hoon/
3De libuabe bpagen/ nog gebulben/
JDen finaber ban uun benneig licht

ſDag ben een 12uur-ſtiaal in 't geſigt/
Om bat uud Göeeſt hun geeſt berbulbe,
Je

3Pie & Iempel Oſſen ploegben boogb

tium ?thfierg / naar uw groeiemb' 3Boogb/
©m ſomber ſlºoſeg plegt'lijkheen/
2ïlg unie 5oonen bet Eyebyeen/
@Le uberften/ aan utp nieuum geboubo /
&Booy onbermoeibe ſtimber troubn/

2IIg b'eerſtelingen uwmer 2562ſten/

-

-

-

RBoon uiem gp ſterkte hebt gegromb .
Om bat 3n 3uigenb' aan ubu JI)onb

. . .

3)a um nietiboe Jillelken bo?ſten. , " . . . . .
i

'. 'J

-
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JDe #lºagemeet-ſteen bats uïe 1 beogb 2 -

3Die alle ſpaalbe in het ſhoosb

-

3Poet ruſtem / heeft hun 3ielen mee ' s .
45etroähem/

ten ºp Offet-bte/
# 4

.

-
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&Pm t'pu'renſ tegen bie uur âIBet
19erſmabe/ alg ten Bloeit geſet:
&Be Dalgheib ber Nicolaïten,
uume eerſte 25puib gehaat/

#

m beſe Leere) 5oo bol humaat /

3Dan um 3Daarijeib af te ſplijten.
7.

3Pit mag bat nieum 3Jeruſalem /
dPaat unde 30omen alg een ſteun
1Bereenigb maten alg een 3iel/

3Paar uuben Beeſt op 2ion biel /
dem tegen 't eerſte ſtetterg rot
(Le maken/ boog uïn lieljt/ 6 45ob!

Om ume 3Daarheen te berftonben:

&Pie 12gebe-herh/ bat eerſte JPier/
3Pie alg een 3Leeum/hloehmoebig/ fiet/
kºpie 3Laſtee-monben

“En ſtonben.

illum Zion/ bat gp 3egen gaf/
alDeelt ban uïn eerſte liefbe af/
2Ilg Epheſiers bie / 3ieube blinb /
19erlieten / bat uur beeſt beminb /
UPeo: banken / moogben en boo! boen/
GPm 't Cube 19leeſch ten 1Bloeft te boen:

l

3Paar ubot &chaat / met open longen/
&Poo? eenen geeſt/ boog eenen ſlâonb/
&Be goebºren bam het nieum eerbomb f

apen gemel opolijſt tegen 5ongen.
9.

2ſſ-ſienber/ bie be herten kenb /

.

&5p meet mien bat 3ig na um buenb /
Göp ſtemb be 25poſe / en bie ſtout

-^

Seoo! baiſche 3Leer um 23uiù begoutub:
23eheer ong tot um liefbe meer/
&Lot omſer trooſt / tot u me eer /
iBoogmanbelb ume #tanbelaren/

3leer ong de eerſte alPerhen 3aam

2örtragten/ om uw grooten naam
(Ze
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&Ze roemen / met uun 3egen & cigaren.
IO,

O A5terre-bnager /

en leſb

#
Alum Iicijten ſchijnen uit te gaan /

1INu #Zion tot ubU

5teekt b'uitgeblaakte lampen aan/
©un alg uun eerſte ſterke bee/
& Ze roemen / in ubo Offer-bee:

3Doe ong. De 25ooſe oberminnen/
3Laat maarheib/ liefbe ſamen gaan/
JPoe alle itetterg buiten ſtaan/
(JZot trooſt ban al bie u beminnen.

De tweede Hoofd-veranderinge.

-

Van de Verwoeſtinge van Stad en
Tempel, tot Konſtantinus
de Groote.
Waar in ons voorkomd :

Eerſt , den tweeden Zegel, ons ver
toonende de Vervolgingen der Ker
ke onder de tien Roomſche Keiſers,
ons Verbeeld onder het Zinnebeeld

van het Roode Paard,

b. 6: 4.

Pſal, 66:9. Zach. 1o: 3. Hab. 3: 9.

En Pſal. 18: 8-16. En Pſal, 1oy :
7-5. Dan. 11: 33, 34.
Op de Wijſe van den 2 Pſalm,
I.

#lijft De Zon beſl2eſter #timme kroonb/
--na

Dat g'in 't Ooſt#

#n gloeienbe ening:

33e Gezangen vande gangen Gods.
JBe Luchtboog-ſnelb/ om die op 2 acben nooomb
1Ban 't nieume licht/ten leben/ meeb' te beelen:

Zoo mierb um ſterk um Lºemelg licht geweigerb/
&#n 't ſPoſten/ boe gp aig een bolle Zon

3Pa 't 3Peſten 3onhſ al baat be #onbe ſteigerb
25lijft ong gemoeb een buile Blaobber-byon.
2.

- -

Ilbo Zion 't meſſt in 't Boſten heerlijk ſcheen / .
(Ioog met een bamp / ten bloeh in 't HIBeſten onber/
't $g bag en nagt boog Zion hier beneen:

JPcipelſche magt ſpuigbligageſ/1Buuren Pomber/
49p bie u minb/en ubuen Stanbaatb bolgen /

4Dat heeft ben Draak, eer bat hn mag geboeib/

"#"
&taal een 3ee ban 25loeb ber
f
e

(@Lot mee ban al bie in um liefbe groeib.
3.

&Peſtoomſche magt heeft/uimen naam tenſpot/
#n bolle bugaaft het ſºarmag aan geſchoten/
Zoo haaſt um hamb bat t meebe (Lempel-ſlot
Ontſloot / tot mee ban ume ſtruig-genoten.
3Pat Roode Paard, met ſcherp beſlagen lºoeben/
% in 't Staal gegiſpt/ en brieſenb' aan geboetb)
H3eeft unde ſterft/ boot beſe GPogiogg 25oeben/

“Poen yugten/ alg in handen weg gevoerd.

toe't

RBienfluiter heeft
25ioebigeborlegg4Paarb
De 3elben 85obg geſlagen boog 3fjn &apogen/
Göebelb/gernoodb/boo?'t aſberſſimbembº & boaatb/
(GLer bogaah ban bie 3ijn
om tegen ſtuggen:
#p heeft/ boo? magt/ be 132ebe ban be ?lia
Göebannen/ om te booben al mat leeft / 'ſâDat momber bat bp 5oo heel groum'Ien baatben/
2lig gp het & maatbijem in be bamben geeft.
5•

z:#tijenſlagttnog
meekt ban 't Hijke ber# /
op/bp4902
bommen/
4Pm mocü en
*-

# 25aſtaarop ber ee:
-

--

2
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3De taape meh / boon 't pſel 3 oh te krommnent
qDin in het Belb uun Boſk 't onthartemaſſen /
42 45ob ! hoe kon um 3ugteno Dolk beſtaan/
JDe ſtoomſcije magt moeſt alg een UDogen uuaſien/
GDun #ion in be 19erſenen te ſlaan.
6.

bier ſtonbuuo ooik/onthleebuan Marbſchemagt/
gn't mibben oanbeſtoomſche25erg Leeuwinnen/
JPie brieſembe um betlig 45obg 65eſlagt
3eerſcheurbe/ in uw heilig offer linnen.

'Mlg Nero eerſt 3ijn smeerb ten ſtrijde goubef,
en ume 2öpuib te ſmoren in 3ijn itolk /
3Dat heeft bp 23loeb / eer 3ijnen naam berboybe /
3Poenpleingen? boo:5ijnbelſchen Ooglogg bolh.
7.

Jlſteopb-babig heeft Domitianus 5taal

* De 3ugtenbe boen ſtikken in 3ijn toomen.
Trajanus heeft/ tot 3ijner aboben praat /
boog 3ijne &pooyen/
ilm roobe 25juib

«ën 't ſpierook van ben?ºfgobtoe boen ſmaapen!
Om als bermoeb/naeiſchban'tſºeoogb-placcaat/

tim 3ugtenbe be leaiſen om te braapen/
Göeblaakt/

wanamijn u met boon en ſmaab.

ſDat heeft het Staal in Adrianus hamb

"De beeſten goog/ tººſtbenen en te atoomen/
JPoem mailen? orn 3ijn beert Gºoglogg bgamb

&Ze leſſen/ in het herten 25loeb ber egomt.
RPoen ſchuimen en geperfb boog 't hn 25loeb,
*##
#/
«btſtooten/ al be ſlâinnaarg ban um ſtoet.

Maximiuus heeft/ boog 5ijn moebe
Deſinus heeft/

9.
bloeit betubanb/
# een

ilm Jſlaaagbem-tal geboobſ of been g

II,

?
H2oe heeft het Abbuaarb in Valer'anus
Uhm ſmahhe 25ntib boen fitteren en beben.
IBeef
WDe 25lgeb-rol man Aurelianus 25enpen
eert
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H#eeft buiſembe boo? Jilàoogben afgemat/
&#n 3ugtenbe/ op 25aren ban clenben/
&Doen tobben/boog ben ſtoomſchen bloeit beſpat.
-

IO,

GA mee! mat heeft bien Diokletiaan
39erbuibelb / alg ten ?lfg?onb uit geſprongen/
Ulbo heilig 3aab bertreben boog 3ijn buaan?

âDat heeft benDraak boog hem een 23loeb bebongen?

JPoo! ſjaig en ſtab / tot mee ban ume (Lelgem:
3Dit mag hem bie gemaanb heeft 't Bobggeſſagt/

een Chriſtug naam / op ?latben uit te belgen/
(Zet eeren ban 3ijn af geboembe magt.
Tweede Deel.
II,

Zoo ig um Hºterh/ 6 groote Bob en #eer !

.

3Pertreben/ boo! bie ſtoomſche mogentheben/
Tien Dagen, ja tien Jaren en nog meer
gume 232uſb ban 't Hºeibeng rot bertreben.
at ſtoobe 39aarbſ bien ſtuiter / 3oo bol toogen/
JPien bloeb ſtroom en batſlāoogben hebben3aam
illbo timeebe ſterk boeit 3ugten meer alg boogen/
QPoo? 'tijl?artel-lot/ tot roem ban uinen naaml.
F2,

#oe heeft ben Draak be 3uiſen ban um ſterft
3Poen baſſen/ alg berijeben ſlebet 25oomen/
illum.tmaief-tal/ geheiligb tot um merk/
$zijn boog het Staal dan beſt om gekomen:

aPooy-ſmeept/onthoofd/gekruiſt/geuiſb/geſlagen/
2lig ſlâartelaarg/ tot b'afgepijnbe geeſt/.

:

Team tiAartci-oeſs/ alg van een zegen #aſſen/

een hemel ſteeg/ gearoombaan 't 3alig

feeſt,

I3.

&P ©ob! ſjoe heeft bat ſtokenb' herten 25ſoeb /

2ll tooltenbe boot alle libemeſ 23ogen/
«Prn bozaalt geſchgeelimb? algöeſe 5oo bermoeb

#un bloeften op uwm 3ugteun #ion ſpogen:

e it
l
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JPit 25loeb/nogtang/mag alg een3aab bet ſterhem/
2 eet byugtbaar/ ſchoon bergoten en gefinaab /

&Demijl 3p meer in tal en goebe HDerhen
llitſcheenen/ boo? 't intuenbige Cieraab.
I4.

$Zoo moeſtuur ſterh/beſmangerb boon ubu Göeeſt/

GHn ?ürbeibom/boo, b opgerete ſBonben/
&#en heilig 5aab te baren. Dat u brerft/
Omn in het 23loeb utu beugben te berkenben:

Zoo heeft um 23:uib / bol geeft en ebeſmoebig/
JPat ſtoobe ſpaarb gebelb boo? lijbfaambeib/

Berdraagbfaamheib maakt lijbenbe boogſpoebig /
2lig gp be geeft tot Blijben hebt bereib.
I5.

HBier gafuus'janbeen uuijn oogſt booguſm23puib/
“Daar 't ſtoobe 39aarb be&Ppuiben Ziongtrabe/
&DeſDijn-perg heeft/naar uunbepaalb 25efſuit/
G5eſtroomb / tot toen ban u en um gemabe.
&Dit mag u afg een ubairn ban ſtooſe-geuren/

3àu zion/ op ben bag ban ume kragt/
Drijbuilſig/ om um HBaarbeen op te beuren/
ig bogen/ tot een toem ban um geſlagt.
16.

Bier mag um ſterk / in beſe ſhoogb-moeſtijn/
G5emonb/ en alg oeragte ſtook-pilaren/ .
abit ſtoobe 25loeb mag uuo Göranaten 3Dijn/
25ereib om in uum ſpijn-huig te bergaren/
&Be 25aat-moet gaf ben baum banbare jeugb/
JPie Iſme hamb boot beſe ſlâoogberg & piſſe!
be/ tot um bjeugb/
Ontſloot/ om al 't

(Ien leben/ aan um 3m5ijn-ſtoh vaſt te miſſen.
17.

zoo miert me werk boogfoarig beſt

l

32a bat 3p moeſt en moeberſpannig maren/
€5p bab naarregt/ um ſlaanbebanb bermeetb:

&ot bat 3p na um lieſbe omme ſagen.

%ſg Levi mierbum 25juib/ in'trijkberbampen/
«Beofferb/ Die alg Benjamin in
1-- *
»
-

kiyemen?

334 Gezangen vande gangen Gods,
#litſchenen/ alg uur aangeſtehe Lampen/
&Zot #

boog het

#maar G5eſlagt.

IS.

&Pit mag bie &troom / Die onverſaabij're £ce /

3Pan b'Hºelſchen Draak uur 192ouube na geſpogen/
&Pien bangen ſtrijb/ bie Zion 3uo beel buee

€5ebaart heeft Ina ben Žatan / met bermogen
GBp alarben biel / om al 3ijn Hºelſche HBloeſten/
& Ze braken/ op be 2?ouube bie gp minp/
Gbp miſb/ nogtang / um Lºelden te berliloeken/
&Ier make ban bie 't heilig 5aab berfſinb.
I9.

GP Zoome (Bobg! hoe ſtom gp ban um (Lbloon
3Dit aanſien? ag! hoe hon gn. Dit geboogen?
3Pat u me 25guib gemartelb/3at van boon/

Glen Heemel ſteeg/ met uitgemeende oogan.
#ton gin/tenroof/uun ſlaaagden 3ien ſchopberen?
itmo mitte 23guib 3ien 3ugten onbet ſinaab /
oef moeſt urn iterhboox 3oo peel 3Ponbenieeren?
#oe b'Heelſchemagtum Bolſt met ſtruiſen ſlaat.
2O.

25ereib ong hert / tot lijbfaamheib en beugb/
#Leer b'Haelben Bobg 3agtmoebig ſPopelogen/
it m ſha-ſtruig geeft ban Eijben en ban b?eug

d? 3alig! bie 3ijn ſtruiſ-boom heeft gebgogen,
39erſterkt ubu Bofit/, alg.

en ?III-beugeget/

&Pntbloot um ?"rm / trekt op / 0 % oftla!
het Hºoofb ban uun geimartelb 3Leges/

*#

buipe hºmoam um "eelben nooit te ſpa.

e
e
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Ten tweeden, de tweede Baſuine ,

ons vertoonende de Verwoeſtinge
van Jeruſalem door Titus Veſpaſia
nus, Openb. 8: 8, 9.
Op de Wijſe van den 16. Pſalm.
I.

G5ob! 3.oo oit um Oorbeel/ boot be ſaiſt/

Dan 3onben ongboot bloeb heeft toegeſchenen/
't HDagboe uuu unaaſt bien booſen & Zempel-turiſt
3Bertrebe / onn ble 25eſtaarbg ber 3ubeenen
t' Antfileeben ban be tyeilige Cieraben/
Om bat 3p u in uuden â-oon bertraben.
2

aDaar gp te doen be doube Ark omſchrenſ
en ambuloomb gaf/op't blinkenb'25orſt geſteente/
gbloeg um en Bloek boor alle UBaſten been/
&Zot nuee ban al bie u en um G5emeente
1Berftietem/ om biebmaſt Choog Leoijten/

«Op Arons Stocll be barte htop te ſplijten.
3.

€5n bab te woon/ beo: 25abelg Oollogg boſh/
UDe Stab Bertooeſt/ en Levi uitgeplonberb/

jºu heeft um banb bat lang berſteenbe 'Poſh /
Boo: eeuuben lang/ ten huJaben afgeſomberb.
JPat 3tiba/bat boorheen boon utme luiſter
1Derheerlijkt ftonb/ 3at meenembe in 't buiſter,
4.

Antiochus, heeft/ eertijbg/ 't beſligbom
G5eſchomben / om uun heilig 3aab te plagen/
UPat ſlºomſter heeft u nºg ſraël/alom

#
#
Om fpottenbeum
te berbeigen.
plø"I

UDe #5ogget-timiſt/

*saursen *pa,

Gods.
336 Gezangen vande gangen grooten/

JPen (L

l-nijû/ De boogijeiü aller

&Pooy beſe ig bat gooög gemeene beft

3Dermoeſ/ berteerbſ ter Hatben meer geſtooten/
3Be 25oeien/baar be #oben met 25oeleerbe/
&tab en 3Lalibberteerbe.
zijn 't19uur

gaan",

& Bien Vleugel der Verwoeſting, baar bit 5aab
Op ſteunbe/ heeft Den @Lempel om geſtooten/
et (Lempel-plein bertoombe ſubaag ſmaab :

RPaar mag geen ijulp / bp moebenbe2 eſoten/
't gºg beter in ben noob tot ſbob te roepen/
?Eig uit te ſien na Eliaſars &Etoepen.
7.

Hºet ſºelben Staal van Titus, 25aſtaatb rot/

Hºeeft Stab en Lamb beruoeſt en op boen ſmelſen/
(Ler mgake ban bie uune â€ooit beſpot:
seie Roomſche Bijl moeſt beſe 25oonen bellenj

Pienfieren Leeum heeft/boot 3ijn leger tºonben/
RBeitrijgg-tropijeen

va: heilig

Landberſſonben.

Ry.

"-- --

&Bit mag bien?Leeum bie/ met een leeſbemftragt
Van d'hoogte des Jordaans, met heete brommen /
iBoogbrolbe / alg een 5tof-moſft/ om met magt
3Pejaehite ban bat ſtubeng 5aab te ktomment

ºm gſraël/ na beelberbaube plagen/
%lig 25allingen / be âBeerelb boög te jagen,
9s

'-

#oo heeft um hamb bien trotſen 25erg/ aſon
&Poo! 15uut en 25loeb/bol tmiſt en opgeſmollen/
45emoppen in De Zee ban 't Hºeibenbom/

(ter myaſie ban bie blinde ?larbſche iſlaoſſen: .
&Pm op hun 3aab ubu bloehen uit te gieten
«Pm bat 3p ſtout be ſofthen G5oög berſtieten.
IO,

25loeb/ Zee ſtomb in het
bierſtanb-ge
berben bie
heelalſ
w:##
ij ſtreben/
JPoop Galba en boog Otto, bie oermoeb/
#ijnhaterſ booſ zijn Rºmaatben geeft "#i

g: Tweede Deel.
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GA Gºob! hoe licht houb gp een Manb oerheeren/
&Lot mee ban bie uuu Ipenelg licht ontbeeten.
II.

3 Bathanbgeuoping'Aubaf bure/ubat
&Doo! bombe um geluijbe Lempeſ-bogen? .' De JE)oögb-ſtem ſloeg boo! aſſe 3Bahen uit:

3Dat meenen / ag! niet uitgepuiſbe oogen :

,

3Dat blugten) en bat uJugtelooſe itermen/ * *

1eonb beit/ nog trooſt bp 't €5obbelijh ontfermen,
I 2•

, ſlaat geeft Han 3ig bien oefolaten ſtaat , 19erbeelben ban be uitgeureenbe Hoben?
UDie hopeloog / berſtoltt en Deſperaat /

!

-

Etonfuig en moeſt / Dan bier i ban eiberg bloben:
dºot bat3n boo! ben loonger / Smaart en jpeſtel
#n eigen 23loeb/ buubrete 3ielen leſien. " '
-

13.

-

#Teruſalem/ bat Zidons pragt en praal /
«EnTyrus glaug/berboofbe met haar 3oonen/ 3Lag om geheerbl ſchoon Titus Pollogg Staal
&Pat Bobg 32aleig begeerbe te verſchoonen:

#aar 't Bieſterboºn met bleef beſtoluen mannen /
3il brandend aan ben ſtempel bleben hangen,
I5.

Daar lag / baar lag / bie groote Daber-ſtab /
312iemgroen/ boel eet/ be ſlPeereſbalg een monber

#Berbaaſbel ag! bergruiſt ten bloeit beſpat/
S!Boog'gºeeren m2aakſbootjpeſte/APuur ema5onber:
aae 4?,ieſterg3ijn/ nabuiſenb' &Iempel-bomen/
Clenbig/ met ben &Iempel om gekomen,
-

-

-

Iſ.

-

gaat bobá 32aleig uit ſtaarmer-ſteen en boub
“Behionhen/ tot een boog getuijbe 1eoogheeſo,
3lag/boogum uutaahl ter?tarben neergeſtoub / .
32oor eeuwig/ boogbe Bloemen bobg beroombeeld:
#egtbeerbig Bobſ, 3eo hebt gp #iong manuren

3u 'tátofgelegb/ tot ſchrikber Laub-gebuuren,
-

#
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H99 : 6-3G,
Deut. #
'## #
:
Pſal.
P

16: 4, Hab. 3 ; 7. Zach. 11 : 1-3.
Mal, 4;1. Mat 23 :38. En 24; 15-21.
16.

-

s:gruulb)
ij
een baab 't boogſeggenb

4boob

T" iſ ::3

-

«ën 't Hºeiligbom ten bloeit ter meer gelua:pen / .

# ontſcepterb en #!
3Pat # moeſt 45obg ſlaanbe hand geboelen/
-

om 3ugtenbe 45obg bloeien in te ſlepen:

om bunne waah in eigen
asſort te koelen.
17.
3Pat Sanhedrin,

# €5oben/ Davids Glijnoon/
Dit

.
n
*
e
en proof#
g
lf na
d'afgeboento
:

ontſetſ van 45ob en zijn genaben /

,

betraan) en obetrottipelb/

JPoon nijb en

.

ant Aºn glansſin's Eramunashirºmpen
rº, -

-

- J''

H 8.

,

't is -

v ..'

. - -- -- - -

G mat het Land, be 25ergen/ hoogbgn Hºttuin Aberſtooen/ en be Heuvelen der eeuwen

zotwogen? # #ſhooib-baſuin/

**

#ſen van #aangehoºr:#wen:
Hilm 42oge 3ag beſTente Suſans fteben/ºf \f

"

#
#finny tº
##
#ne tiepf##
boot Titus
q:A Lib#
#
open,berteee
nog r, 3. €
1:
/
#ttig
't
bep
dèèg'nelaten
en
.:
#
#
#
&ot 3irig
-

' Tºi: * * IQ. ''

-

- - - -,

- 4-

- AA

-

-

##

-

# van alerthanbe Staten.

-
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2O.

Iluu Tafel Wrag aan ſtubcm tot een ſtrift /

'

«Den cenen Steen tg b'ambere ontujchen/

?tſ bie ben wloch begeerbe/ hebt gp bih
Jl)et bloeit bcbcht / bt Hl)cerclb tot een teelten:

23etoofb ban 't regtſ om beſc Lempel-baberg
&Le ſtraffen/ alg beruvoebe ſierli-bertaberg.
2. I •

Sºoo heeft Irun ſhambbie Themans belbem t'5aam
Berjogen / om bien Man uit Eſaug 25ergen
&Le boceren / en te bellen boo: Itun maanl/

qPin het gehuclb / aan Jacob en 5ijn & Zelgen /
2al ſchaamte tjen ten Colocci (Buctbcluſten/
CPin uuot 12alib al ſlaanòg op te \peiiliflu.
22.

Dit mag bientijb/ bien grooten bag / bie uur/
“Die b?anbenb'alg een Oneu/ bcctuan ulammen/
&Pien Stoppel-berg berfeerbe boo! ulp Buur:
Om b'?lſïcijen ban bie uitgebranbe Stammen
(Le ſtrooien/ booy ben ſDuib in alle lauben/

(Lot uuer ſof/ tot bunner wet en ſchanbeu.
*

*

23.

»e Mane ſtant geweeſt
in 't rookºn
t bloto/
ſºepel
omtog

&De zonne met een

-bamp

en/

#lg beſen bag/ 5oo ugeeſrºlijk en berujokb/
&Ben Hoben in 't geſigte Hujain geologen:
&#p hebt ben naam ban bie u tegen ſtreden
«Beſtgenb/ nog ten lenen 45obgTucleben,
Zoo hebt gp in een M#nd ter meer gebelb
P#
## Die Den toonu ber # menbe/
Goden, maar uuu iDet boogijeen geſteld.

ſpoe gaat het baar men fugtenb' in elenbe
moet eten?
#et 49ngebiert en eigen 12

dºm bat ºp ſtout um gemelg 5,oob werfmeten.
24,
p

#y" trooſt# /2 bool bie
bie

GPaar
Mºrſi

G5obg trooſt

g

3PaC

349 Gezangen vande gangen Gods. #Pat Moria, Dat Zion, dat boo? Deſen

3Booy & Babibg &taal/ boo? 3balomong gebiebj

45elijk een #on/in ſtaman újag gereſen:
3Leg nu / 6 uuee! gebölnuclb met ijtin Ünaben /

dºn/ onbct 't puin/ in #n 25loeù begraben.
2

-

#Zoo ig bat Bolſt/ niet hunne ſheerlijſtheib /

19erſionbeu/ boot be stormen uit ben #uiben /
qºn 't heilig 5aab een Pella toe bereib/
Kºot u met eet alg miculu bereibe firuſben:

2Elg gpſter naaſt be Jhoogb-baſuinboeb hlinken/
Jlºoet &tab en land in jare ſpoelen ſinlien.
27.

TDit bmag bat bittur ontſtelten in uur naaſt /
JPic 3 pijlen/bie nog in hun jºlieren ſteken/
Göp

# ben/ al be ſlºeerelt tot een baalt /

JPoen baſeni / en op 't 25loebig 1Delb te bleeften
é5emoppen/ om ubn Hunaben op te ſjoopen/
qpp bie u in ubu Zoone #nen loopen.
-

2

opp hebt hem boo? ben lºonger uit geteerb/
3Perſſomben boot be @Lamben ban be Beeſten,
45p hab um m2aalt in eeumen lang bergeerd:
om beſe/ alg ontaarbe @Iempel dBeeſten/

3boo? scuboig in be ſhelle neer te ſtooten/
(ſlot trooſt ban al utu ſiebe 45oog genoten,
29,

-

ſtºp hebt bit 12olk/bat gefug tegen bogt/
2ïlg G5'raamten/ na be uitgetrokke &penen/ .
ièerſtooten/ en tot lage prij# betiiogt/
qPin mijtg en 3ijt# hun bunaagheid te betogenen:
3Pat mag ben3Loon ban bie4Bobg#oom berkogten / .
JPfe 3ijnen 05eeft uit boogheid tegen bogten,
O
3O.

qD mee! ô mee! baat 45ob3ijn 5meerb gebfeb/

2 au5tab/aan ſamb/aanſteenberijarbeJſlaeſiſcijen/
#lbee mee / alg 45ob 3ijn 1Bloeken meter gſet:

'Aan bis “Boög &oen en 5jnen heeft herſenſchen
3öarmbeta
-

1
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23armbertig beert sic op uw ter geſtante/
#Cie op uuj ſterft/ 3ic op bic u beruJagten.

T O EP A S S IN GE.
SI.

ſtom Spiegel uj in beſc Schilbern /
RUDit Schott ſpel ſal u ſtlaar te ſteunen geben/

Ibet biocuig lot / uoo: Die 4Yoog Deerſchappi'ſ
g{n 3ijnen #oon/ boogaarbig tegen ſtreben/
#ie biet l)ct beel ban 3iel betijatbc ſnoben/
SHn 't Lteur-ſpel ban be uit geroeibe 3 oöcit.
32•

gDie ſhoſeg 1Det bemiub en blphrib haat/

#

&Die Cij,iſtug boo?
ſDomben tegen grouubertſ
UDie Bloeft begeeub/ en lohlten tegen ſtaat/

&#n booben bie bcg Deeren Lempcl boumen /
«Die geeſteloog/ alg moebe Hagarenen,
G5obg baie 32olh in Sarâs 3aab boen ineenen.
-,

3

-

3PieChriſtugboemb/ ci aanhetſttuig-hout hegt/
oEn ſpottenbe hun ſêogſt ter boob betuocſen/

Schoon 't uponbet uberft ban bien getroubmen
fitnegt

Ibun boobe en hun ſtranfte hab geneſen /
Hjoe hon (Bob min alg ſuſhe 25aſtaarbg & Zeigen

wbootpeſtentmiſt/bootášmeerbenbuur verbºlgen.
34•

zoo heeft Bobg hanb de eerſte 1Deerclb / boo
ſpet moebe mat/te gombe meer geſonben/

-

&#n &obom met be &teben/ tot 3ijn gloo? /

aPoor'tAbmuanel-muurſinrook en pamp perſonben:
«En menig ſtijft / met bie ben scepter ſuaapenſ
39erheigb/ en alg een rijpen Oogſt boen maapen.
5•
De heerlijkheid ban i De ſlâonatthien
5 g/inenig-merf/bermmoeſt door Oorlogg23enben/
-

waarnemer:namen
"#
# 3
-

Gezangen vande gangen Gods,
#,
Zlg 't ſûob bejaagb 3ijn bugâhe meet te ſenben.
JPijn 3itſe ſchrihtſ met fitterenbe Leben/
3Boog unde unaaſt / boo2 uun berbolgenbljeben.
-

36. -

-

-

3Peragt (BobgiDoolbſ) nog5ijn 91opheten nietſ
Hieert u tot bob / berlaat be #
JERijn

# bie u 't I)enclg Man aanbieb:

3Leefb heilig / en beminb al 'g #ceren ſleben/

35elooft) bertrouuub / polboeb be 3egen bagen/
dPan 3ult gp 45ob in 3ijnen à¢oon beljagen.
37.

-

#

25loeb-m?eher / ban al 't buzake
25lotb/
3Ieerb Hºeberſamb fig aan bit Boºbeel ſpijg'len/
&P2ukt bit geſigt in olig berſteenb gemoeb:
illuj ſterk en Hanb 3ijn heben aan het mijg'ſen/

ambanneer jult gpſ om #eſtig bien getrotimen/
Hllit puin en g?ttig/ 't

u:a e #zion bottbu en ?
38,

«Bp hebt ong 3Lamb geſertenb menig jaar/
tlim bemelg ſtijt been
5onbet alàoſten/
Q5p hebt ulu 1)olit/ boot tebet openbaar/ -

#

n:# in 't geſigte aller 13pſten/
«En 32eberlamb und 4Donberen beurtſen/
HPiet minder alg getuſalem boog beſen.
39..

apt 25ijle legt nog bij de apoſtel neer/

.

eBp bgeigb ong 3ianb alg eenen 25ooln te bellen/

âBooy't Gºoilogg&iuretb/behout/ogbob! oligeer!
ilm hanb alleen han onſen ſtaat herſtellen/ .
b'oºnbanäbaarſjeib/ be ſombe/ be #traſteelen

âtonb gp/ alleen/ boot 25 ocbet liefbe herlen.
O,

-

van Busionier, bºerenland #ºt
Antiochus, bien ſtoomſchen balen ſtuiter/ .

"eeft menig toeri #

#

b2aa
-

ij

#

ſmoegbf beLITIt / GIE, 22/l. 12

#!

## #
ºr

bo"> Tweede Deelso tº 7) 343s
41, -

iſ. "

. . - 11L

'11

Den Aſſyrier, mrtrch oerbroentjanb f 31,263 rº
Omring nu ſterk alb Gog en Magogs 26enbeurſ,
25;teſtt5ijmen ?ttmn / lrg beſtaan uuu..23aub tiff,

«3p homb een baali in 5ijne lippen 5enben/.
-

-

gºn
moet buern
dat ſooft
be ſaaſte bonbc gebell IT-,
Q#
op 20atorw3ad bedeven, is bij 2 à
- -

--

- - -.-" - - - - -

- fºtº

Tºoſt onſ geeft als gp #grijſ ſein beel,
Bergaarb enig effort uut ſiefbe Dietherif (tij
3?)ctricrb Jim 25 mtb Lunet titfoe €5dbg en/ogee:
GBp

# ulpy Slpaarb in onſcljanten ##

#an gaſtſal ſterling #iori certijbg pgalehſ zº
&#ir 23abel hi: olieflote ſpoelen balen. T - ' f-',

t..-.T:9'! 1 gr. : site
g: . :-: 3 ex
3Dp 3ien op u/# ong ig Inſt/ nog kragt/
3Bn 3ijn gelijk be

#

verlaten,
ºf - - - UPe handig bucg/ Danig het bag/
naſt/
3Pe G5obb?ugt Yoijht uit
hn :

##

GBng Lamb berteerb/ be haalijeib ig gekomen /

aee âBeerelb heeft um &ion in genomen.
,- (

*

**

1 ; ; ;;;

* *

«Bp hebt beloofd in #n

;

;

- Es
;

-

aan moont 4

- e

iBoot 2,5abelgrot uud &ion te bemaxen/j 22 ,”

e# einbe Holnt / # # #ban bie boob!
p:

-

bergarenda ºf TE:

Qliſº

#
em û beboetuinen
perſtritml op het ſlot het
-

rettbotn.

.!' C3 112. ... -

- ,,TS,

46.10 1:2 - !.2t''. :-23

o# #hah) tºuw #ne"

m byolijft in geruſalem teppalenf; •ºr ºf t ::

yſjeruſalem / bat op het laaſte feeſt

, ,,
##op?ſarben meer #"
::

intShalinitſj
##
, ', ºf; . . . . nr.
466 - is , iſ d Jº
-

f. Dat

-

#

-

--

te

g44. Gezangen van de gangen Gods.
#ºoit ?intichriſt ontfetten 5al ban pgaal: .
vertoon omg uur bermogen/
# Beereonghomº!
tot geruf'iemá 3egen bleuenſ

7
· S

domſboog uuo &Ibroomfiu alle lof tegeoen.
ºr itſ na,

\;, ac,

º

22

Ten derden, de tweede Minne-brief,
aan de tweede Kerke, de Kºerke van
Smyrnen , ons vertoonende, den
inwendigen ſtaat dier Kerke onder

de Heidenen, volgens Openb: 2 :
8-11. Hoog, 3:46. Pſal. 44 ##

x38 ; 7. En ro7 : 7-9. 1 Petr. 4:

17, 18, 2 Tim. 3: 12."#
op de wijſ van den tro Pähn
1.

&

,

fit iſ

º

2

Z3# boog bie om gellabehmeenten /

7

3Pe lijbfaamheid van utu gemarteld 5aab

/ Lijbembe / booglugtig boo, geſcheltenſ; .
## geſmaab.
*#
, V & 4

--

2. . T. , , f:

1 ºf ſtig. "

.

ſpat Smyrnen, heeft truubcilig regt utchabigbt -

#"
egema

ebt. U

-

*.

poot umen (Beeſt bie alle beeſten torſt.
w

, 34

, ..

. . . 3.

- ,

4

# #g', iſ

Illuj ſterfte heeft/boog beelberijanbe ſmerteſ, ... fº
3èan ſbalg en ſtabten #emel op toen gaan l
etiaïBittoolt-bat banºijin ontſloten herte/ , ſº
ſtelt Goog te ſtaan.
#
: :: :: : : : : : : ,
oten/
ein

benuitge

###an geeſt/

.
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ma-turner boog bie 3eljoua opeeſt.
- - - - -1
5.

-

. . . .

-/

3Die Blocd-pers heeft be booſe blijft

#ſ

boe uuoe hamb be ſmaâht onberſchjaagb)

.

JPoeſb baat en nijb um heilige naar 't Heoen?
1lub ieoſk heeft 3elfg
tºelben uit

#n

- J-

-

gaaag".

- - - - 1!

-

5. - I

3Die ſt)ptre/ bie u meer alg ?trong #alben/
?Ilg Sebaag #truib / behaagbe/ tijH ban
49m bat um naam/ boog beſe allentbalben
19erbabigb boier / bt
-,

-.

-

...

aanmar, 5,maar
van."
7, J. 'ſ 217

? 7. nt

Göp miſt / alg G5ob / be Werken uwer Knegten,
Hun Lijdſaamheid in beſen ſpbell-gloeb/- 1
GPm / 3egent-rijk/ mn Ceberg op te regten f

&Poot:
3aan ban hun totaalt-toepeno-> .herten
25loeb... .
.
'...it u!!! Bij , dº.
8.

-

betrooot
p
45p#
hebt benf alginuto
trouwdemaartel-oeſof
26loeb-getuigen/?
#Boeſtíbleefcben Sloeb boot 23loften25gie buigen?
ſeun 5ielen 3ijn booguboem (Ligoon geſtelb,
9.

45p buift be ſmert/ ben arbeib en be
1
\ diaan beſe bief op um #boog gebeent/1, #1'.

#litſchenen/ aig buurgroenbeitobi

:

fuo; . .

&Pool 'tBºartel-bloebftot toemban uto gemeent,
-

-

' ,

-

Art fºr r" ,

-

vººr

Deel.
-

al... -

-

-

-

- - -"

tºf : 3° 3 X 2
o ir. Li

- - ---- ----, G :rt ro,
7,-, - .
- ' ... ... !! .
-

-

39n bmaaſben in bee Heid'nen Woeſieniën; /geboein.........

G#n ſomber Stad ter

#n handen/ oin utd in
HBian bieten

g; 2.

-

3.

###

5-7 -

,

7T. ro tº F1, U6, 7:- "
- -" -, ,t .

-

Vlul hierheettabl beſplengoalg ſtooh-pſfaten)
#ft jufebene uit tieroute25ieet-woeſtijnſ ,
- --

# 5

313et

#el-rietienne
Gezangehvande gangen Gods.
hen tobbenu op de 5aren
1Ban't jihattel-meer/gelaafbboo, ?Iſſein-luijn.
'12, 2, 3 ºf 4 - 3 gek2433 1-2
ber,, !
beſt
ú 33ſtitbf hoogfjaarc #
- *

iet

2:

* - --

#

:

-

:D

#

ippen
fit:
Blºet Wangen door € ranaten 3ap ontogenk is

# #ben tot ##
\ft,dit,

B## g!

ºm

#het eenen hal
is,

!g iſ ºff tº

Davids Toren tranſen,

3.1

.

#n:ben: cijban't nieuuu

Berbonb.

g": i... L 2 ºf 34A: # # #"
Om alſ een Kalf, in zij
tºtijn: "

##
&Pºpberg / bie um baub ten onbetrºogt.
te bg

Vlby:

/ woog betongenter,

Ijf.

-

3en

ºm hierft bnot benen en bent. Hijten

#
zºrrºr:
ºffſ

- --

#:

£ D6

-

bpoino.fºt: ,

t kunſtmaan in uw hermutwen/

32ertrebe,

##
EIOUgl 3G'-

baterrat

2öſgeb/

\ fisiisd iſ:

, iſ ºnttrooſt dan bit hem niet gemase ºnttb. #
17.

#

ſtonbaſſen
# fegen ſtaan/
ſſen/

GP Hºeere!al#roomb,
bie

3Pan 5al uur 12olh het 25peſt ontharrenaſſen/ .

2gº haaſ uw beeſt voor onſ beſtaan aardaan.
isotºn '

hij 8oº in was # j: "
Geen

- ras tºt
-

t

n

-

wij

- ， ,
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De derde Hoofd-veranderinge. -

Van Konſtantinus de Groot tot den
ingang der Kerke, in het geeſte
lijke Babel

-

Waar in ons voorkomd :

-

Eerſt, de Vrede der Kerke, door
Konſtantinus de Groot, volgens
Zach. 9: 17. En 1o : 3. Deut. 33 :
13-17. Pſal.46: 8-11. Pfal. 68 : 15-16,

Pſal. 1o7: 7-9. Matth. 13: 31. En
22: 12. Eſai, 11 : 6, 7. . . -

-

-

Op de Wijſe van den 2 Pſalm."

-

G###"
gebor, faan
T-

--

ontſluiten/ on a bit 5ijn gelden ſtilaan
&Ze bellen/ en ten ſlootel uit te roepen. a.

-

doogb'ſºclftijen
Draak, boogien verheven Kroo
IlCll »
*-

-

-

-

U

-

* -- ff ºff - 1

---

-

“T - 21

&#tºt an uw tastbijt beſtaan! #'
dBp hebt altoog uur afgeſloöegbe zoomlefi '' -

Berloſt / herſtelb/ boo, umennaamboanſtaanr
*H - - - - -'Mlg Konſtantijn, gehatnafi in het Staail .
&Bat
2olin uitgi #
op ruimibe/ # en/ tot ubik
geeft u uit 23uibberloſt l iuiu lof geſomgeſ
Maxentius, âan ball
'pºinaſtPr

##
#

-

3Die hooguin&taal geblitſtulbiniert
Lucinus, hebt gp booi utn Sudaarb

man uw aan wat anama aan ze
\

- - -

348 Gezangen vande gangen Gods.
Zoo gaat het bie um #ion tegen moto
3Pie ſtout en mgret ſhoog beelden tegen baſſen/
«Bobg &#ngel/ bie 3ijn ſmalifte Schapen boeb /
3Peet moebige / in 't Hèeib t'ontijattenaſſen.

G9 #eſben & Bobg! bebloebe ſtaartelaren/

## heeft um ſtaat met ſjeiſ bekroonb:

%lg Konſtantijn, met 3ijne ſtoomſche &charen/

ten
lenen heeftte nertoont.
httuig-banier
«Bobg
4.
-D
e . . . J-

‘IO
-

#a Göob / mag

jn 3ugtenb 1Bolſt/

# #H#eerelt

baben/
Hon zion/Thom
ſtartten ?Erm han alle ſPopſogg bolft
-

en/ om 3ijn "gelben te berfaben.
pig 't alleen bie 3l3agemen en 33aarben

#et Buut betbrantſ: 3ijn name moeſt alom
ſtaan/ bp bit lage geitenbom.

23in 19gebe/ na be uitgetoge $5 maarben/ n

5.

Gjob/bie alleen het pluiſenb' ſchuim beperkt/
3eerbah/ tot beſt/ ## en # ijſen/ - 3
&Die boot 3ijn magt be fmaähe 25emben ſterät:
3daag meerbet alg bíe Bundelen en Bijlen, . . .

3dig. Konſtantijn het ſtoomſche Hijft aanbaar.be
319ierb Joſephs: Lamb met u me geeſt bebouuub /
Om batum geeft hem 3oo beel Zoonen baatbel

3n't Poſten/baar u: GIempelmierbgebouuub.
33e 3B gebe/ alg be ggomb oan alle goeb/
#ebt gpi bol glang) um Zion toe geſonben/-

#oe #alig mag 't boo, 't afgepijnt, gemocb/. .

# na 5oo heel open boonben/ -

#n heerlijkheib ban umme hanb t'ontfangen?
jaa3on een zee/ na 5oo een ſpoehaam)
ſººgt trooft boog bie na uimen geeft # /

#iet ſtonbuïn Herk als een bolwaſſe. Maan,
ºpen alſ

-t:

* -

-

- -

nook/ .

een afgeb) manueere:

"/
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Derſtombe / boo: uuo uteuun begeeſbe Zomgeul

JDaar mag geen kragt/inbºtfgobg?tltaat-rook/
“Hlg uuuc Sctjaar ban uuwe liefbe 3ongen:
RIDe fºtoningen ber Heyerſcharen vloden,

19un Lempelg tot uun glorie in gemijb.
EPaar ig geen plaatg/ boog op gecierbe (Boben/2{lg 'g 19eeren

mee"

3Lamben rijû.

SPaar gp/ ô God! d'Almagtige met kragt
SPe ſtoningen berbleef boog um bermogen/
âDierb uïne X3puib alg Salmon boontgebgagt!
&Zoo unit/ 3oo ſchoon / beballig in ubu Qogen.

O magtig ſpeer: boe hebt gp uïne zoomen
G5etrooſt/ herbcelbſ boo: ubme magtig banb/
Om uuben naam be iDeerelb te eettoomen/
SHn alle oogb/ in alle Lugt en 3Lamb.
9.

TIag uboe 25puib bertreben in het ſtof?
«5n 3ugtembe alg tuſſchen Reten Steenen,
3Paat buierb haar geeſt/ tot ubmer gloog en lofA
2ülg Duiuen GBobg/ bercierb meer alg booſhenen I
jl?et Silver, om met Veders uit den geelen,
gin't Opbitg Gyoub/ te palen naar um ſtaab J
Zoo kan ubu ſjanb geſlage 3Donben heelen/

&#n ſDonbenſlaan aan bieum 25juibberſmaab,
IO,

Gy kloofde de Rivieren door uw Staal,
G5p hebt / ten HBloeh/ be loeibenen geſchoſben/
't Dermoeſten mag boleinbigb tot um paal:

3De Zee/ maat op um rijke Schepen ſoſoen/
12ebt gp geſtilb: gn Reed op uwe Paarden,
w Wagen was tot uwer heil, ô Heer!

Hºet lºeibenbom moeſt u men naam aanbaarbenj
&#n ballen boog um bmitte iboeten meer,
-

Tweede Deel.

Z00 kluam gp/
,

+-----

als in honing/ tot uw #
-

Lee

3yo Gezangen vande gangen Gods.
Om t'eten ban uur niet up pºtgaatoe u Migten/

&ot breugde aan be ſhimaatg ban uur lof
52a hoen en ſtrijbl na b'uitgebaarbe fugten: ,
3Paar 3Parbug en ſtamtel/ bol Håentel-geuren/

3Pegteſt oerkinihtſ baar kan men booſ ben geeſt/
al iuſchenbe/ het hoofb ten Hºentcl hturen
&Baatljoub be25juibbp jaren 25guib'gom feeſt.
1 2.

knierb uw herſt/ boo, uuuc herrijſtijcfb/
45eſaligb/ en gp ficeb / met glang omſcijellen/

RIlg op het Paard pan uwue Majeſteit,
2ïlg bon um licht ben #fgob Muag uerbuenen:
aPat witte ſpaarb/bat hahabe itilitergſmate/
&Loog met ben #, gcfcgenb uit ben ſtrijd /
52a
ter maak / be i9eibenen vertrabe/
2[ig u alleen ten leven toe getuijb.
I3,

zoo ſteeb gp boom bat Woeſte Heidendom,
't Huis Jacobs toogulp glangrijk aanſchijn tegenſ
&Be Swaarden zijn tot Spaden, ban romtom /
1Beranberb / na het gepen nam un 5egen:

De Wolf en 't Lam, de Luipaard, en de Leeuwen
+Beteenbrnom/ alg met een 3iel en hert/

({e meiben/ bp ben leerber ber #chtruinen/ .
#n heerlijkheib nab'uitgebaatbe ſmert. '
I4.

"

- ,

-

#jk

De Leeuw at Stroo
een Os op 't Veld,
«ëen 3ogenbe hon/ zuigend', 3ig bernaſten

By Adders, om boo! ume nagt oerſelo /

2lig 3Lamm'ren boog un liefde te bemaäen:

## ubp # # # 1IPdeſieniën "
, g?In 11a een Stad der Woninge te gaan
Vein bºſgoon met hun ºntempelg af te ſniën
(iLot mee ban bie uw # ##
&P 5ob! hoe groot # bit bermonnen heſſ?
Uy. Kore deed uw Jongelin
t

-

n

" IT, - - - -

-

gen ſpreke
#
##
**

stus mogn) uw
Z

2
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d@un bytugbem-rijh/ te bannen en te ſmelten:

4lub waarheib 3atſ op uur ontbonbe retongen/ TDie / juichenbe/ herleefbe boot uïn licht/ 43n habuu232uib bien rooben UPpaalt ontuo?ongen'
Gun 3egen-rijft tot
berpligt.

"#aar"
I

-

L)abb'ſJeſſen-Plaak 3ijnſitomen/rootbanbloeb'
4luj Vrouwe als Rivieren na geſpogen ? : ...
JPfe Aarde humann uïn lºgoume te geniort/

-

Zu uniecb alg boo: twce Vleugels op getogen/
dºcuoeb / geueib/ on tot u te bergattn: ,- . . .

?Ilg Woog'len, om te neſtºlen in ben 23eont
Van 't Moſter-zaad: 300 han uïn hanD bruJaren/

UDiei I'lijn 'en ſtrijd3:/ noo!
b'rete pan uur #gal.
- -

27-

* -

- - -- -

-

-

-

#ſi big 23juiſoft G5gbg ogenſſen/
p:##
###
& lot trooſt ban bie na uïne bolſjeib blien / .
fuln

#

-

&#ot mee oan hit het heilig & taal verhutarſint:
illu diffbe heeft bie Mpn? luncher bielen/ --

Ciltfaligen' en gehorſterb in um ſchoot
G5h gaf usb ſterk een ei

2tig dºuigten baut uïn

€Pogſt oan 3ieſelt/

# gcieben booû,

-I

«En hebt alg ſBobſ ble beſ be 39olen blaagb/

«De Leeuuuenſ en be ſtoppen ban De Plaſten
Verpletterd, om um #ion / aig een Hillaagb/

1Derijectlijſtt/ in uun ſiefbe te boen blaken.
3Laat 't ſtoomſche 25eeft en tjaare Wat'ren jaſſen,
De Bcekjens der Rivieren zullen haaſt Y
2ſeilpbåg Stab berberſſen/ en gerbaſen
JPie/

# en bot/ uit ſtijoe kaken blaaſt.
:'-1, i

.

* R19. *

,

ga laat / 6 bob1 be maater-braiten gaan
Opſchuinntitbef al uïne &tranben ploſſen?

GBp 5uut altoog bt minnaars aan um maan/
eib berloſſen:
op hebt altoog/ ald
Ugt zweekbenga,

ſlot tuber roemt tot
*

---- --

35z: Gezangen vande gangen Gods
«Een Konſtantijn, een alog jeer boog ubuiterſt /
45n meet boop al um 3ion te bemaren/ - 3

't Heerloſſen ig alleen uur handen merit.
2O.

,,

-

1Berloſſer horn/3ijt gp 5oo groot ban magt?,
JBaalb neber/ om beſtoomſche 25erg leeubuimten
KLe bellen/ boog uud 5ugtenb' GBobg geſlagt/
Zp bluſſen/ om um 3Leeumen t'oberubinnen/

3Derloſt omg bam bien Sjagerſ bie uur 25euben

# berloſt uïn reine il?aagb

1)an

/ en ban meebom en elemben/

tot bat um licht teng ſamenuoubig Daagd,
---------

Ten tweeden, de Opkomſte van het
eerſte Beeſt, ons vertoonende, een

Vleeſchelijke menigte, die in en na
Konſtantinus Tijden, uit de Zee op
kwamen, volgens Openb. 13: 1-1o.
Hoogl. 5: 1, 2. Pſal, 56: 1-9. Pſal.
1o7: 17, 18. Dan. 11: 18. Matt.

13: 25. Eſai. 56: 1o, 11.
Op de Wijſe van den 68. Pſalm.
1

W#
heeft be boorſpoeb menigmaal/
&Poo! eerſugt/rijſtbom) pragtenplaat
«Bobg gefligben ontluiſterd ?
3Pe trotgheib ban bat 3 prieſterbom
Heeeft/ menig-merf/ uïn naam alom

-

LaBooy reben-timiſt bernuiſterb.

, #og gaat het al maar ſterft-gemelt/
\ ?tië3uur-beeg/ tot benºemel fmeib/
al#be #on in 't aanſchijn licht/
vE#ar
. .
&ettown

Tweede Deel.
353
Göetrouuo / eenboubig / maar hun pligt/
Loun geeft met GBob bereemen!
2•

G5obg ſterke heeft geen bootbeeſ meer
Ban ſlºomb-belijber / neen o I)cer!
&Bie eigen ſºctten roolien

#ijn roemerg / meer op ſtaat en plagt/
*# 't Cieraab uan uur geſlagt:

## &Iempel-ſpoolicil.

3Pat HPater-beeſt juoſ nagt-gebºom /
- #g uit be â¢ee ban 't LºeiÜenbom/
Op b'opgeſubolle 25aren/

Cychomen/ om b'tjerſtelbe iterſt
(Le plagen boot ljaar 25eeſte-uuerft/
&Lot uuee ban ulue & cljaren.
3.

SPeboogſpoet heeft tûn 252uib uun maagd,
Ontcierb/ berleib / berblind / geplaagb/
Op hooge 25eeſte toonen:

illu belben babben naauun 't genot
19an uub berlichte Lccr/ o ſpob!

Of ieber 5ogt te trooiien.

3Pe ſnaam-belijberg brongen boo: /
?Ilg âDoluen op het balſclje fuooſ
«Pm 't #ion Soög te uueiben:

geit mag bat eeerſte 25eeſt luol moeb/
«Beboren uit bien 23ceſten-ſtoet/
19an bien ueriteerben 13eiben.
4.

SPen &atan buierp l op hooge maat/
Sºet onfiguib onder 't heilig 5aab/
Om um berfulaſtte toeſben
@Ie plagen/ Door een moedig tot
3Pan 19,ieſterg/ bie uerulaanb en bot
&ig tegen Zion ſtelden.

SPe ſorgelooſheid heeft um ſterk

&Poen ſluim'ren boom. Dit iſ eſſche uurth /
25eſbuchen in vermogen:
-

'As-

C
Pl'
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dººp riep boe open miljºe Bºurg,

Mijn ſchoone, bit my 't hert ontſluit/
âBooy ulue CBuibe 00geil.
5.

ſpat 23eeſt / met booten al###ter/
#erfoeilijk/ boo, Die balfclje leert
#crhreeg/ om ons te plagen /
ten Hiccutijen ſlººuil/oni meet en ſtout/
#oc minb're & Dieren ban het âDoub
aPool 25og en Dal te jagen,
3Den TBraah / bie niet # 25eeſten bloeb/

-

beeft I doo! bien Seeſtelijken ſtoet/
IPccl 25ceſten uit geupo?pen:

Qm boo: 't ijerſtelde geibenborn/
aDe ſmualiſte 5ielen van rontoin/
“Allg hugeebe in

te eval.

apen ºp?aaſt gaf aan bat 25eeft 3ijn magt/
ſpat liſtig / boot iyet oub geſlagt
apan 't peibeu# #onen ſpeelbe/

dem boo! bien trotſen/ breeù en buijb/

#ijn magt te toonen t'aller tijb/
#tan bie hun geeſt herteelben.
dem alg Jerobeam, boogbeen/
die roepen tot het algemeen/

ſpier ig uur bob te ſpelen;

-

TDien Brood-God, bieban bier/ban baat/

jn ſtellen/ of op 't hoog ?Eutaat
jDoeſt pionäen boot be leefien.
7.

apeerb 't ma-5aab ban bien 25eeſtenſtoet f

#Bie met een 25eeſtelijk genoeb
iſiºn geeſtelijke Hubelben:

meerjaagb ben boo! uun groot geſag/
&Bp homb ijun leeren met de ſlag/
#n alle Lamb en 19elben:

't #oegb umje hand um ſterk te ſtaan /
't Doegb beſe noit ong te betraan/

.
«Ba
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Tweede Deel.
G5p 3ulü bic ijaterg bellen/
Séoo 5al ong bert / boog u geſterht /
25ebinben hoe gp boo! omg uberht/
(Lot boee ban bie geſellen.

Tweede Deel.
8.

3Dit buag bien God der Sterktc, bie
Op nieuuu / berfot op 13ecrſctjapulc /
&I en IIj?oon buierb op gedragen /

&Poo: Pelegs, bie boo? Nimrods gecſt
«Een &toel bereibe uoo! bat 23eeſt/
GBnn 25abel te behagen:
3Pe gantſcije ?larbe/ nu berſeib /

H9eeft blinb en bom 3ijn fl)ajeſteit/

2lig blinbe/ aan gebeben/
2II bie geboeerb 3ijn uit ljet 23oek
3Peg ſlebeng / 3ijn met hem ten bloeit
#n 't Hºelſch 1Berbomb getreben.
9

3Pog een ber ſcuen boofben ſtond
42ntcierb/ gehmeſt / ter boob genuonb/
&Poo! D'?{fgoog &Zempel-ſpohen/
2ïlg Juliaan, bien ſtipoſtaat/
SUPe ?lfgoon/ tot uur eer en ſmaab/
#n ſjiieftenlanb liet rooſten:

3Dieng boobelijke ſponbe haaſt
&Poo? Juveanus, onberbaaſt/
iſ)a fnterte micrb genefen/

SPie al 't geſmooh oan 't Heibenborn
19ertrab / intet ble bat magt-gebrotn
1Pan bunne ?titaatg pieſen.
-

IO.

&#en ieber bab / alg @nberbaan/
RPit 25eeſt alg eenen Afgob aan/
illitroepenbe/urrusonderb/

Wien is dit Beeſt gelijk in magt?
#& 2

3blett
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31Bien heeft 5oo 5egen-rijſt iſ net htagt?
1Blochen uit gebomberb.

#

ga / muien kan ſtrijgen tegen 't 25eeſt ?
âpat magtig/ liſtig / onbeugeeft
ſtan binbeu en ontbinben:

JPie poſten op be ſpelthe treeb/
dPie 49apen bp boſijnen ſmeet/
49m Sochapen te berſinben.
II,

Zoo kreeg bit 25eeft een ſlºomb/bolſpot/
Om groote dingen tegen God
&Le ſpychen op bet ?larben:
dBm hooge, hooge boot 3ijn ſtem /
2Ilg 't ſpooft ban't ſtoomſch geruſalem/
(álle roemen op tboee Sluaarben.

2llig of um ſBoogb geen ſlèond en maar?

dBm unie ſprakelooſe &chaar
illum 3Bil en ſtaab t ontboulmen:

apeg schenberban googbeilièerbonb/
JIRijn Ipeere geſug blijft be Jleonb/
3èoog bie op hem bertroumen.
I 2•

TLaat 't23ceſtumizoon/boorheen geſlagt/
#Pien (Labermahel Q5obg in Hragt/

-

zijn laſter tegen ſpoumen/
JLaat Nimrod Zion tegen ſtaan/
-

«En Blochen boo, 3ijn ſtempel-raan/
&Pm 3ijnen (Li)loon te boumen:
«bp hebt/ o (Labernakel boog!
JPien leugen-geeſt/ bie balſcije rotg/
gin 't Blochen boen beperken / . . .

&ot trooſt boog bie umu licht begeerb/
&Iot mee hoo! bie op 25abel ſweets/
& Poo? 3ijn berleibe Hitlerhen.
I3.

#et ig een 25eeſtelijken ſtoet
âIP2aaltſugtig op het heilig 25ſoeb'

2llig een berbo!ben jl?aakſel

-

Tweede Deel.
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3Ban 25eeſten / ja ten ig niet meer
?Ilg een bercuerbc blule Meer/
ogen onrein Delſch gebraafiſcl:

2'n geben hun bebrijf een berf/
&Lot nabeel ban uun 3egen erf/
Om hun geſag te ſtapeu/
JPic op 3ijn eigen bocn pcrtrouuub
âDaanuijgheib op 3nn bunaagheib boutub
Ééal uube upgahe lauen.

-

I4.

1Derloſſer/ ban 't gemartelb 5aab /
€bp ubeet hoe 't hier beneben gaat /

3in 't mibben ban. De booſe/
65eeft omſt 3ielen lijbfaamheid:
19erſla/ tot Ziong heerlijftheib/

&Pat Doofb ber gobbeloofe ;
âDeerb uit um ſterk be heerſchappp/

##

&De
en be itetterp/
3Deerb alle buile 3onben:

#
# # ouben haat t
n ſchijnen ban eigen baaf/
19an alle #. lºonben.

z 3

Ten
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Ten derden, de Opkomſte van het
tweede Beeſt , ons vertoonende ,

het Lichaam van de genaamde Gee
ſtelijke, dat uit de Aarde, dat is, uit

deKerke voortkwam, volgensOpenb.
13 : 12-18. Zach. 5: 8. En 13 : 4-6.
Openb. 11:3. Openb. 16: 13. Matt.
13 : 24. 2 Theſſ 2 : 4-9. Eſai. 56:
1o, 11. Eſai.57:9. Openb. 18: 11-14.
Op de Wijſc van den 1, Pſalm.
I.

-

D# ſchijn-beugb5ogt&Bobgſgelben te bertreen/
't3Dag niet genoeg batb'ouben &B2aaft boog

ijeen
JPoo! 't eerſte 25eeſt/ ſjobg#ion 5ogt te ggouwen/
&P meen! 3ijnjlèuil moeſt # ſpoumen/

gem b'Heelnen ſfobg te plagen/ naar 3ijn raab/
&Poo? 25eeſten/ in een fijn bermiſt gehuaab.
2•

JPiejleugge-ſuperm banj??ieſterg/3onberfaam
UPie 25eeſtelijſt be Hanh ban 3iefug naam -

3eerboofbe/ boon hun balſche GIempel-toomen/
dBm 't Žion 45obg te booben in hun Žoonen.
3Pat t meebe 25eeſt bat uit be ?larbe huJam/

4llit 't Haelſche 5aab ban b'oube 1Baber-ſtatu.
3.

Die hem weerhield Wuag/ alg een buile rooft/

3Perbluemen/ boog. Dat nieutoe (@Lempel-ſpoolt/
gPie Jllºugge-ſmerin ban ongeſchoge#
3Pergaarbe om / gehangelb/ % efug Schapen
(die ſtelten / bie betooberù en berndoeb

staag juichte in het pleingen ban haar *#

#

Tweede Deel.
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4.

TDit tubecbe 23eeſt humaan uit be Marbc boogb/
-

º

3Derniſt/ uul u al / en u: ccfclijſt Ucrſtoo?D /
&P5cen uuonber/ mccn bit luaren alarbfclje Dieren:

i)oogunocbig om / alg Nimrods ºffcr-ſtieren/
&Ze ſtootcii j bie Hetjouág ?lltaar Uotſuub /
23etoouetD op be cerfulgt / p?aal en Cyoub.
5.

3Diem trotſen heeft 1 bog: een beruaand beſluit)
jl)ctû'I)oogcilguan het ſlain / bcc celluJen uit/

t)et 3iclg Cieraad van uut 3 uit geſtolen /
&ijn hoog geſag/ 5ijn magt-tijtoon aan bebolen/
1Dag cuen alg uu0:ijetil Adonias:
tegen luag.

?Ilg Abſalon, ble

-

D:

ſyn ſpaalt / in hragt/ gelijk ben ouben Draak,
gPin boo, 3ijn ſtoet / naar 5ijn geſette finaali/
#ijn leere boo? De lelien uit te balficn:

&oo uuiſt bien Vos zijn 25emben te berſchaften/

42m boo! geluclb / geliji Den SP.aalt uoo:ijeen/
19an 't botmine Dolſi te upctben aangebeen.
-

7.

JPit uJag ſjem / bie Ijcm boben alle C5ob
1Derijefte alg een b;eembell Aſtarot,

om geſug. 253uib / boo, oube balſche 3uib'len/
&Ie bocben/ boo? De leere ban de JDuib'len:

#oo micrb uuu fierli geroepen tot het 3 ceſt
1Paul Belſebuik, Den

paar ball Dit 25eeſt,

L)p hulam met hragt/en 1Domb'ren/onnuuu5aab
@Le lolthen / boot. Dit nieuuu gebogen raab/

O'groote Göob! luat heeft IJp 23lirſein-ſtraſen/

&Poo! Loober-buur, ter?larden neer doen dalen?
3Pien Pardcl, #ft uuu Schapen (Bobg geuelb/
q#n 25oliſten in be plaatſe blootgeſtelb.

-

9.

'tſdagbienPropheet, bienDroomer die vol waan,
Op Zion 5at / om alg een ſtoomſcijen
- 4

oa: /
p
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&Pp

# &iucl / 3ijn leere uit te firaapen:

Jee ſpinb begon hem in het #cil te luaanen/
32u 't ſtoomſche Scljip geſtierb mblerb boot be
nlagt

3Ban't thueebe 25ecſt/ bie bit ſjab boogbgcbpagt.
Tweede Deel.
Io.

#nohreeg bit 25reſt ben Chtoon/ben scepter/om
b' Hinuuoonüccg bal be ?larbe/ ban romtom/
3Doo; techcurn bar letige:ig te berleiden/
(Lot uice ban hie oan 't 5ttibet boeber ſchreiben:

Om boo! 5ijn ſiſt , boo? 't op geſneuhte 25eeſt/
&#en ſigtÜaat H2oofb te maken boo? 3ijn geeſt,
II

«Een 25cclb maar aan bit 2öeeſt in al 3ijn Leen
(JLe ſien uJag/ alg uit 3ijn geſigt gefncen/
d@m in bit 25eelb be ſDcerelb te bertoomen

&Dit heele 25eeſt / berheerlijftt boo? bap ſtroonen/
SUDat 25cclb beg25eeſtgbat amb're25eelden maakt.'
4Daar in be geeſt ball bei De 25teſten blaaſt.
I 2.

#oo heeft bit25eeſt/uu25celb/uuroem/uunzoon
1Berloochenb om / alg na-5aab op 3ijn @Lijloon/
(Ic Zion in uun & Zempel te b?aueren/

aPien Nagt-Uil ijab te ongelijke Beren/
illuj 233uib ig ſlBit/ en beſc Swart en Rood,

&#n Vaal, en trotg/ en ban uur licht ontbloot.
I3.

#pit 25eeſt befat een ſtalige en een ſlºoub/.
?Llg & cijutg-heer ban bat 25eeſtelijſt leerbonio /
3Dat trotſe X5cclb / be geeft ban bei de 25eeſten
âDag mocbig op het 5oet nan 3ijne ſfeeſten:

&choon'tniet# en umagalg een perſonnen 25eelb/
qDat/ ong ten bloch/ uit 25eeſten mag geteeld.
I 4.

3Pit mag bat25eeſtbatb"Arme en rijke ra,

:

Tweede Deel.
36r
3De groote / en b Aambiobcrg ban 3ijn naam /
De teekens van zijn Segel deed ontfangen:

l

GBm / bom en blinb ban 5ijnen ſtaonb te hangen.
Jpicn Nagel en bien valſchen Hoek- ſteen, bie
ºg

1 luu X3;uib bertrab / boo: 25eeften ſpeerſcijappie.
,

I W.

3Dat dwaſe Wijf, bien Tyrus-Vorſt, bie Hoer,
UPat Harig-hooft, bat £ion tegen ſmoer/

3Dien Koopman, bien berupaanben Kananijter,
&Pien Heerſcher bie/ boo? 3ijn bercierbe Jlſlijter/

aDe naaſte p?ijg op alle ſDaren 5et/
G9In 't lycilig 3aab te

#um boog 3ijn HBet.
IO,

4D ſhob! 5oo moeſt bien Tyber-Vorſt, een wijl,
illum ſterk / gelijk ben Dwing'land van den Nijl,
25eheerſchen/ ja bp ig bien dwaſen Herderſ
aPie ſomber fleuit hoe langer hoe beruuerber
G9p Bieſen ſpeeld, om boo? 5ijn trotſen umaan

3Pe3 leuiterg G5obg be fleuit uitb'hambte ſlaan.
l 7.

âDanneer 5ulb gp bien Lameg, bie nog leefb)
JPie âBomben ſnijb/ al bie hem 23uilen geeft/
T)erbelgen? ag! gp moet bie ſDater-byaken/
3Dien Krokodil, boen fmogen tot een baſten
12an ubue up?aali/o ſ5?onb-ſteen ban't Berbonb!
Berboe hem boog het
ban ilbueniſlºonb.

#aan
IS).

t)p heeft nu haaſt 3ijn 25ſoeb-rol uit geſpeelb/
13erloſſer Hom/ 3ie op bit 25eeſten 25eelb/

3Pat 25eclò Dat ſtaag um 23eelben heeft berbpoſten j

*# ſiegter-oog ig lange uit geſtoken:

25euJaarb uun 25eelb/ in bie um 25eeſb beminb/
25,eelit alle 25eeſb/ bat Heſug. 25eelb berſinb.
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Ten vierden, denderden Zegel, ons
vertoonende de Ketteryen van dien

#

ons verbeeld door het Swar

te Paard, Openb. 6: 5 , 6. Hoogl.
5 : 1. Eſai. 14: 12 , 13. Hab. 3: 11-13.

Zach. 11 : 15-17. Dan. 11: 36-4o.
2 Theſſ 2 : 4-6. Matth. 13 : 22-26.
Eſal. 57: 9-12.
Op de Wijſe van den 68 Pſalm.
I.

-w

W####
Mill’ eeumen boog um Licht / alom
25eſmaſht boo? Hoelſche bampen?
dBm £ion / in uur heilig ſthoop /
t'42ntfetten ban um glang en gloop /

JPool b'uit gebaande lampen,
2lig GBob 5ijn uJaarijeib ban omg memb/
gºn eenen kragt bet leugeng 3emb/
Om bmaag heen te gelooben:
3Pan baatb een ſtetter boot be ſlBinb/

dBm aig een bie Göobg regt berfſinb/G5obg jl2aagden te berooben.
*

2•

*

ilm ſterft bie alg een Leeuw, boomijeen/
dBrootmoebig/ rampen ijab boog-ſtreen/

45eſtaafb boot unu mermogen/
JPit alg een Kalf bol lijbfaamheib
39pijnpillig tot um bienſt bereib/
oog 't bloebig ?lutaat bogen/

iſ?oeft heben aig een ſlâenſch/bol licht/

32oogſigtig/ maar ber bomen pligt/
illu 3uiber 4Boogb benuaren:

9m alle balſcheid7 boo! utu beeſt/
-

-

-

.

. .
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Tweede Deel.
(Ic umeeſten aan bat uulceaemb 25eeſt/
&Lot trooſt ban ubue Scharen.
Too l)aaſt ulu der: Scgel-ſlot
Ontſegeld wierd, op uun 65ebob /
lDierb uuJe glang ontluiſterb/

JDat Swarte Paard heeft hun geſigt
23etroliſten / en uun oueruuigt

Doo! itetterg ſmoott berbuiſterb:
UDe 5uiu're lleere ban uuu 1Doo:D
ſDicro boo! hun ſtetterg geeſt geſtoorb/
JPien looſen &buarten ſtuiter

IïccD / met ben Evenaar in d'hand,
1Ban 't rente tot het amber Lamb /
(Le 190ſt/ alg een bypbuiter.
4.

llum buare Heere mierb berbraapb/
't Fenijn in uwe Kerk gefaayd,
JPoo! b'L)erberg bie/ alg ſBolben/

illu ſlPoopb / uun zoon en uunen raab/
UPat fºto en boog uun heilig 5aao/
1Bertraben en bebogueu.

- -

- -

-

&Pe Lij?oonen woierben op geregt/
Cn gefug Ibzoon 5ijn glang ontfegb: &D00, eetfligt, ſtaat en luiſter/
UPeſterhem ſchoon ban &otten en ſjouh/

NBe Leeraakg alg uertreben 3out/

,

“I

&Pe Ichten bot en duiſter,
J

Göobg ſtolen buierb te bloeg gemaapt /
«ën Stoppelg in be plaats geſaapt/
JPoo, beſe HBiggelaten:
jl?en bouuuben ſterften/trotG banulaan/
?Iltaren/ 25eelbent fietupei-taan/

GDun &chatten te bergaren. ..
9 Q5ob! mat heeft dat bp-geloof

Deel buifend 5ielen/ bimb en booff
3Poen ballen in de ſomben:

b'gºeit
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b'G#enboubtgijeib ban 't lij?iftenbom

1Berbmeen / 5oo haaſt bit magt-geb:om
illum Hºgelben

bºvenaan

JPit maten beſe ſtuiterg/ bie ,
UPat Smarte Paarb/ bol heerſchappie /

3Poo, balſche Gloomen menben:
gem enkel boo! ben eenenaar
1Dan ilà.enſchen buijgheib/ uube Schaat
12an 't Htogen ſbobg te boenben/

Ilm âDoogb / bien &#benaar / bol 3oet/
albaar in men alleg megen moet/
ſBierb maar hun teen gebogen:

3Pat ſtettergbom miſt/ bol ban buaan/
ilm & chale te boen oberſlaan/
3Pool reben-ſchijn bebogen.

Tweede Deel,
- -

7.

Zoo hebben beſt ſtuiterg t'3aam
#oogmoebig uuben grooten naam
Berbuiſterb/ boog um #trooſten/

“Allg

#ſ alg een 3Peſt/

Hilm Zoomen mat in ſchijn berberſt /

&Poo? ?lliſem uit het jàoogben.
Pelagius , en Ebion

3Pe ſlàanicheeſe ſlàobber-bgon
1Berbulbe alle &teben:
3Pie bmaſe bie/ 5oo onbebgeeſt/
dPe ſbobijeib ban ben 2，oon en 4Beeſt
beſtgeben. jl?et jlºonb en

--

rºn

GP Bob! boe maſſer H2ongerg-noob /
52aar 3uſber 19oeber / naat um 25goob /

2öp ume 25noob genoten/
SPien bieren tijb / bat mager gaat/
«Bie ſch?alen ſºogſt / heeft u me staan

en
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Tweede Deel.
L)un ſmertem boem bergtooten:
UDoe buierb bie ſch?ale &tem gehoorb/
JPie &tem/bie booy be 3ielen boogb/
3in 't mibben ban be Dieren/

Een Penning voor een Maatjen Graan,
Dry Maatjens Geerſte om voortaan
«Bobg heilig feeſt te bieren.
9.

Ontbrahher Koren boon um 23:uib?
G5p hebt maar uur bepaalb beſluit
ilm Olyen boen bloeien:

-

«Raf 't 13,ieſterbom een Geerſten ſpijg?
GBp gaf uuu Schapen/ tot uun p?ijg /
tIbn Koren om te groeien:
1 luu HDijn berljeugbe iebet 3iel/

&Pie om ben Olywoo! u biel.
Jae Leerberg/ bie u ſogten/
1Aerbabigbe ubo Hºtogen leer/
&Iot £iong trooſt/ totume eer/

&Lot ſmaab bet ſterk gebogten,
IO,

JPit mag bien Oly, bet en klaar /

«P!n't aanſchijnbanumfmahite &chaat
25eglanſt / om hoog te beuren:

&Iot trooſt ban um oermagerb 3aab /
UPat hert en ooge op u ſſaat/
QEn om ubu Boebſel treuren.

49 Larme G5obg! 3ielg ſlâebicijn/

JPoeb ong boog l9emelg 25goob en HBijn.
*n 3uit be geeſten bannen/
45eeft ongbyp JBaatjeng&Larmen-meel/
GBp 5ult be ºbeerſte / na geh meel/
illit ubue &chuuren mannen.
II.

25emaarb ong boog een ſprieſterbom/
ſpoobeerbig / Etetterg/ meeb en bom/
&P0e ubue Jil?euleng malen/

©In 'titogen GBobg/bool geeft enſboogb/

(die
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(@Le bgeiten, uuug uit laat u iJudgb/
&Pnl ban 11 noit te buualen :

«Beeft 2Bloeme 45oog in oueruloeb/
(@Lot trooſt ban 't hongerig gentloeb/
&Boeb al uur liepelingen
#lg mulle ſtoren zocjouen ſtaan:
(GLof bat gm brnſ alg ubje raan/
bgingen.
2-uit in uru &chuuren
I2 •
t

3Ban fai um 23jltib geboeb / gelaafd
3Boſ geeſt/ boog uur en 45eeft geſtaafb
12an 't Haemelg #togen 3ingen:
3De ſmarteiſtuiterg 5al uun iAanb
(Ier 2latben bellen in het Zand /

«En bunne @Loomen buiingen:
(Lot bat gy 't ceumig fºtogen-buig
GPntſluit/ boog al bie onder 't ittuig
23p G5cerfte moeten lenen/

3Baar 3ult gp/ bomen alle maat/
?lig Joſeph, aan ubu ijomg'rig 5aab
ilm eeuuuig #togen

geven.

Ten vijfden, de derde Baſuine, ons

# vertoonende, den Hoofd
etter Arius, met al diergelijke van
dienTijd, volgens Openb.8: 1o, 11.
Pſal. 1o7: 17. Pſal. 66:9. Openb. 16:

13. En 6: 6, 1 Tim. 6: 3-6. Openb.
2 ; I4, 15.

Op de Wijſe van den 118. Pſalm.
I.

A15 b'#efben

ſbobg uun naam berbaff'ren

gaan merb um naam/ naamrijhe 45ob/
gal
2öeſmalfit/ oerboofb/ hoog uuile laff'ren/
l
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1^an alle bic / bun maalu ten ſpot/
ººlg blinde ten berberbe remmen:
De llceraarg bie ut tegen ſtaan
ſtijn peſten om al bie u ſtemmen /
Door balſche leere te betraan.
2.

#oo haaſt bien C5ob bergeten 10aber
UPien Arius, bien Tlaſter-nnonb

UDoo: ſchijn-reen/alg een G5obg-berraber/
tluj Cobijeib / op een balſche gronb/
Ontlieube/ en ten Dloeh beſtrebe /
Om u / o 45ob en ſlºtenſchen Zoon!

Doo; boog geupaanbc ſchijn ban reben/
&Leftooten ban uub JLeeumen- Lij:oon.
5•

3Die Staartſter bie/beroofbban klaarheib/
3Pen loemel ban uun iterſt beſtreeb/
llèag alg een baſtaarb in De HDaarheib/

&Lot uuper ſmaab / tot £iong lert:
JDiem Ouderling, bie boom 3ijn luiſter
libu Liebelingen bab geſtigt/
1Perſieerbe/ in een bamp bol buiſter/

25croofb bam 't eerſte 12emelg licijt.
4.
TDe derde Kerk-Baſuine toonbe

(9oe beeg beraarben (Bobg GBeſant/

UDie eertijbg uuoe Schapen ſtroombe/
jºu alg een ſlagt-ttog ſtonb in bgamb:
Gºm Zion boo: 5ijn buurig blaften
&Le ſoithem uan um 5uiber HBoogb/
&Lot uuee ban bie utu licht bemaſten/

&Lot na-beel ban uuu «Boog geboogt.
5.

SUDie alg een Star / bol beete bampen/
llit uulen bemel ban uun hterk
2ll branbenbe/ met 3ijne Lampen
&Ier ?larben plofte in 3ijn merit/
SUDie blakende boog beete bgiften/

----

45elijk
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«Beijh een uuJaal-ſtar ultii U all findoli /

&Poorſlaenſchen-reen uuuubaarheib ſchiften/
25etrokken boog

#n ijelſcijen toolt.

“Die Starrel op gebulb met Qtſſein
1Bergalbe/ bie ulu bobijeib u?teſt/
Om bat ijp jeſugſ &iong 25alſen /
25eſpotte/ boo? 3ijn logeti-geeſt:
, 3Pie ballenbe/ op uube âDat ren/
iBoogb renbe/ oin met peſten mocb
3 Zijn buile gall'unen uit te ſchat'ren /
(Lot ſmette ban een teer gemoeb.
7.

Hººp heeft het derde der Rivieren

2öeimabberb boot 3ijn Blaſter-imonb /
Om gefug 45obbeib / boo; 3ijn Stieren/

&Ze ſtooten/uit ſBobgriaabg berbonb:
3Poo? ijcm 3ijn jàatien en Scharen /

qDe borſten/ 3Leeraarg / al te faam/
GAm bat 3ijn 3Bat'ren bitter waren /
G5eſto?ben/ 5onber #t en faam,

G5p hebt boo; unde Dapp're Belben
“Die booſe geeſten op geruimb/

?II bie um bolle 45obijeib ſchelben
&Poo! ſterft beſluiten afgeſchuimb:

Zoo gaat het met Die Pnhºuio 5aapen !
%jeljoba heeft 3ijn (Larm gelualib /
&#n al bie balſche ſtoten ligapren/
2lig itaf / boog eigen buur uerbgamb.
9•

e

&P 4,5ob! beruaatb um ſtijfig-genoten /
1Boot Hºtetterp / boo? 2llſem-mijn/

3Leerb ong op baſte gronb uerſtooten
JPie ume 419aarheen tegen 3ijn:
3Laat ong be reben oberreben/

, dan al bat bomen reben gaat
t'49mhelſen/ boo? geloof en 3eben/
%|g
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?{lg 't in uw aDooyo geſcblebenſtaat.
IO,

“Pſbefen! bol ban3aligbeben/
GBp 5ijt boog Hacobg oube ſtan

*Pºp-eenig/ nu alg in 't ooorleben/

ºf

«Beiijft bpp glanſen in een blann: 2

3a/ſalig onbegrijp lijkt 3Defen! 42 Zoone (Boog / uun ſjobg
2ölijft eeumig/ ooh bp bie u opeeſen/
49erbo?gen/ mu en 't aller oogt.

Ten zeſden, den derden Minne-brief,
aan de derdeKerke,deKerke vanPer
gamuS » Ons Vertoonende de Kerke

onder de eerſte Opkomſte des An

tikriſts, volgens Öpenb. 2 : 2-17.

Ezech. 28:2. Hoogl. 5: 2. Éſal.56:
#2, 1. En 57: 9-12. Pſal. 55 : 1o.
Matth. 13: 27. 2 Petr. 2: 16.
Op de Wijſe van den 9s
*

.

Pſalm.

-

1.

-

G# alg Nimrod,

boo:3ijn geeſt/
dº?ootmoebig/ ſtout en onbeugeeft
%,In Sinear een @Lozen bonusbe/
&Pm b'eerſte ſt)onarchief bol pragt/

- APoot het be atoomen uan 5ijn inagt
(@le bmingen/ aiſe hem begroutube.
2.

Zoo heeft3ijn 5oon/in't nieuuu berbomb/

gººien. Haget 65obg / op 25abelg gºont,
RPien troffen dºooren/boogban inhuuren/

#erbouuub/tot 3ijnen ſêapen fijnoon/
om

mºntage
&Paulog &oon
% a

27o Gezangen vande gangen Gods
2 en al 3iju Dabem te begluuren.
3• I

&Pm b'2Marbe f na bit Eimearfº

(s

&Iedicijten/ boom bie balfctje áštat/

%lg 'thoofdmanſbobg begeeſbrºomgen:
G2m alleg/ aan 3ijn 3logen-mond /
&Ie binbent, na bp 't ſbobg 1Berbomb

De erven Etong bab ontuurongen. »
," -

# 4.

s

,

12- 3

-

3Pit mag bat Wijf vol Godd'loosheid,
SDie b'Epha 45obg/ boo, boog beleib /

2,In 't Zinear oan 25abelg ſtoomen,

r

#c ſºenuerb heeft ſionſ op haren getesſ:
: I 3Pelºtoningen/boo9't?!
nºurſ:

#
#
wen fietſenbak/ door zijn gemani
##

zºº"

Hºgeſnel raakte: 2
#aſteel 79 Nº A.

' KPhat tot ben

) . eten Pergamus, een

7 : «Een Toren, bp gen BRèoogb-toneel/o -

tºt wat van uit: aansvetannië
OPm
25?uib biel lang boo
/
# @Loren # # /
3'n'tAbit en ſtoob / in 45obgiftonbaſſen/
t'4Pntcieren 4 in 3ijn #oeren-3aalf

om alum zoonenſ tot zijn plaatſ
in 't heiligdom t'ontharrenaſſen, te
7.

3 ::

gºpgolb het 3 maart van bubb'ſefire 2lan u me ºeupe/ om bit mee

:-

GIe mieken / aan bien balſchen Babet:
«Bp miſt be 319erken ball ium 25ruib
Pie tijbenbe/ naar um beſluit/ , ,
H#un infnbe alg
-abet.

b", a

uw eruienseſtnatuureenen was
39tra

t
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weerloochembl in uun nieuwe Medal
3peen/ Antipas lyielb u in maarbe:

3meierb Pergamus, uit 't ſtoomſche puin/
weerheben/ boben 2tong ſtruin/
Elm naam klonk altoog op ber?'arben.
Tweede Deel.
9.

&Ben Abatan mag um heilig 19olk
Ulm Antipas, boon 3ijnen bolh /
Reoot-monben/ boot bie hen beſtreben: ſlim ſpelben toonben aan bat flijk/
“Dat gp ben 1Baber maarb gelijk/
Ook baar ſp om ubu eert leben.
IO,

Zoo moeſt u m23ruib) boor geeſt en noeb /
iſlit liefbe tot ubo heilig 3oet /
&De leere bet Nicolaïten
25eſtrijben/ om um 3alig licijt /
Vlm beugbenſ en um ober migt

-

19an Balaks ãoonen af te ſplijten,
II.

UDie Beliams, bie trotſ en ſtout/

/ beet op ſtaat en G5qub/
*#Göcib-gierig
ſtomme lºonben b?iftig boaten:
eeft uube #5ruib / na tegen ſtamb/
RDoor utoe teben obermanb /

Om ubde beugben te verklaren.
I2.

*

Die ma u hoogbe boo3 uun ſBoogb/

Hbebt gp geſegenb t'allet oogb/
GÈn boo; 't herborgen Man boen ſpijftal:
/

ooll/um
G5onſt-genoob
#
###
#
Ul

SDat eeuwig Boebſel aller mijſen.
I3.

.

Dat Manna bat#" meberſonb/
-

8 2

(ſ)lti

372 Gezangen vande gangen Gods.
d?rn b'ecuen ban um nituuj 3erbonb/

't 23eloofbemanna te verwerpen:
deat Manna, bat een vlanna's3feeſt
45ebaatb heeft/ boo2 uuo goeben 4Beeſt
(Ien lenen boo? uun Manna's eroen.
I4.

GP Manna (Bobg! boog icber 3iel/
3Pie alg unu Manna bubbel biel/
&#en bubbel Manna heeft genoten:
3Pat Manna, bat een Manna geeft/

1Doo? al bic boog um Manna leeft/
(ILot boee boot bie um Man berſtooten.
I 5.

»

r

1Bergun mijn 3iele boor altoog /
teit Manna, dat mijn geeſt oerhoog/
3 zoo lang ik in bit moeſte bunalen:
*

\

v

@tot bat ik 3Lamben/ bol en 3oet/

3'n itanan/ baat een oberbloeb
1Ban Man mijn

# 5al onthalen.
I

'i,

-

3Paar al be booſe buitenſtaan/

.

JPaat al. De goede binnen gaan/ -

JDaar ſal uïn Manna ong berfaben: de Manna! geeft mp ban um 25/odb/
Him Manna kan in alle noob
JPijn 3iele boeben boog gemaben.
w

-

I7
ſe

; ** : : - -

JLaat al be Beliams, bol gaſ/
SPgo? Balak en 3ijn magt-gebgal - 2
«#en Pergamus boo? Nimrod boumen/

«Bp hebt een Manna boogum 12goubo/ "
q#en Manna ban beproefbe troubo /

tooo!
alle bie op a sertrouwen.
,. . . " . .' »
: r.
* *

- it iſ
5,3 iſ

* *

.

1

- - - -

-

Deſen
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Deſen Witten en deſen Swarten Steen
Verpeelde, oy de Romeinen, Vryſprake en Ver
oordeclinge. De Heilige hebben deſcnWittenKcur

ſteen, als Vrygekogte des Heeren Rom. 8: 15, 16.
18.

gſcljoba heeft 5ijn nieutoe 35chaar
@p 't nicuube 3Feeſt / in 't openbaar /

«Een ſpemelg Abba toe geſomben:

om alg 3ijn #oonen/ becb en mijb/
32a eiſch ban belen laaſten tijd

Zijn groote beugben te berhomben.
I9.

2[lg &#rfgenamen ban bat heiſ/
UDat G5ob ong / boben ſt}oſeg peil /
?Ilg
#oonen heeft gegeven:

#

'3Die geeſt / bie in ong hert getuigb/
3Pat bie aan HefugſBonben 3uigb/
#lg #oomen met hem ſtonnen ſeben.
2O•

3Pit ig bien HDitten ſteur-ſteen/ ja
?Glg uuben geeſt boo? uum gena

€5etuigol met onſen geeft inmenbig:
3Pienſ19itten ſteen/bie't ſmart gemoeb/

'

GPat barbe bert / oerſaab en boeb/
3Bermleumb/ en boog u maakt beſtembig.
2,I

3Pie &teen/ bie nieuwe namen geeft 1
3Die niemanb Henb alg bie 3p heeft/
. &#en name boben alle Zoonen:
«Een naam bieong ontſlaat banſchulb/

-

##

JPie ong
buſb/
(Zot trooſt ban bie te Zion buoonen,
22.

*

25eheut en #teur mp/boog um €5eeſt)
al 300) ll
z###
% a3
'wie
III?

-

E-TIE8Il
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l

ſluj

Intjili tetit

CEE

## ig # #
A3

'lt heb ſteur genoeg aan beſe steen/
Jſlâijn 3iele luſter amberg geen/
3Pe âBeerelb mag het hare iminnen/
3Pit tg een ſteur bie ſteure houb/
«Beniteur uJaar op mijn ſteur bertroub/

dºen ſteur uoo? Heſug. Higuiggeſinnen.
24•

Hºu kan fft ſchrijben met mijn hanb/
gift ſal het ſchrijben met berſtanb/
jlàijn 3iele / ja gy zijt des Heeren !

ijn #teur en beel ig gaſtobg Bob /
&Die #teur-ſteen ig mijn b
lot/
“Die mp beg libeeren 3Beg ſal leeren.
25.

gPien Heurelijken geteen / 5oo goeb/
45eſlepen in mijn leeilanbg 25loeb/ '
&Poeb mijn gekeurbe 3iele ijaften/
32a u men nieur-ſteen / bie um 26guib
oten baſte iteur in 't herte ſluit/
(9m het geheurbe
te ſtutahen. .

#an

iſlāijn €5ob / bie trip berhoſen heeft/
Siaſe 3ſbitt en

## #j

## umen naam in mp geſchenen?
iſleijn 3iele ſchrijft op umen Steen
l'Im knolle maan/ uun naam alleen

ſpeeft mp een nieuwe iteur gegeven.
27.

-

&P Manna Gbobg! batalat in mijn 5iel
illas ſteur / bie mp na-iteur bebiel / .

#!
*
& Bie ##bie #eudijft #
Vºp

-

telt

&Boebnp utu ſoeten eenig juigen. ’’
##

' -,
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8.

*

-

*

##
bit ben Loon voor lijbſaamheib?
3g beſen iteur-ſteen ben bereib?
3Pte 't afgekeurbe €5oeb ſal Iteuren/ .
ftom ſteur mp/ naar 't geſteurbe regt/
«Bp hebt um ſteur-ſteen toe geſegb/
?{an bie om befeitcut-ſteen treuren.
29.

âDeg al mat Smarte Steenen baatb/

Stoo harb/5oo ſmart/5oo boog oan aart/
«Die in be ſtieren blijben ſteken /
#ehaagb u beſen &teem / 5oo ſlBit/
2ll mag um herte Subart alg git/

&Pie &teen kan alle &teenen behen.
3o

eten teber 3ie mat hp beminb/

âDat keur hp op 5ijn 5iele pinb/

.

«Een ieber mag het 3ijn beritieſen:
2h iteur met een bebagt gemoeb /
seien steen: in menſche in bar 5oet

-

#Bijn 3iele eeuboig te betiieſen:
I

*-

#ese
#
2u

Elſt-Ileen/ en

#leet moeker / mebet

:

-

op u
##
Rººſ

op beſin new-arm sal u ſterven.
Deſen Witten Keur-ſteen baard in de

ziele Liefde, Vreugde en Dank

baarheid, Pſal 4: 8. - ,
op de wijſ van den 95 Palm.
J»

- J.

-

| | |Oe toerb be 3ieſt op geleib
-

senen:nnaars

GPie
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&Pie beſen lieut-ſteen heeft ontfangen/
3 àie meet bat hp bieniteur-ſteen heeft/
SPat bp met bob in Chriſtug leefb)
512et

# buiftabseig verlangen.
2.

'

f

#ie beugben-ſteen bie niemanb 3iet /
HDaar boog de 3iel een nieugd geniet
&Pie ong in geſug & cijoot boet ruſten:

@Lenië geen lacchen/ geen gebaal/
«been 3otte bºrugbe / geen geſchaſ/
&Pat ſmertenbe) ong han ontruſten.
3.

&P neen! Die Steen haarb 3iclen oyeugb/

23p 't boen ban al mat hobberheugoj
«ten b?eugbe/bol behoorlijkheben)

sten beugbe/. Die beel tranen baatb/
GPn bat be 3iele/ nu betaarb/
Jſlaag juichen/ met al 'g eeeren 3Leben.
4•

gºn bat 3p Deſe byeugben-ſchat

?Eig niet/ alg een beroepen slab/ .
&Boog Heſtig liefde heeft bekomen/

#s,

tr: “En JIJ

£/ ſjaal ftanen

apan juicht 3p 45obe met be iemoment
'j',
* . *
\ a#on legiº bie breugde in het hert/
@Iat beeling ban hebtoefde ſmert/
.
- --

-

-

"-

- 3Pe ſlBeerelt en be 4IPeetelbin

#n#

, tri ###
tiiſdal van Siennan ſteen eeuwig zingen.
3.

spie straf bie als een galblaaſ"
#erſtelt, bief boom een herten anaal/
#9oo? @Bob en # geregten bgeeſen/
#ietigden heeft! launeugdenâpijn

#s alſ een blijvend medicijnj"

Tweede Deel.
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3

Olm alle hupalen te genieten.
/•

Die breugbe bie/ op baſte gpomb/
L)et berte openb/ en ben ſlºonb /

2Jn beſc Steen/ boo! ſjob boebroemen:
JPiebgugten baarb/boo! 'g (Beeren#"
“Die alg een blij benb opeu

?Ill' ?Latbſche

wa: Htan berboenten,

3Pie &teen baart, een blijmoedigheib/
&Bie ong tot liefbe (Bobg bereib/
3In alle ſDee beel 3ielg bertroumen/
19erloochenb aan een eigen regt
45eh00?ſaaln aan al bdat ſºob
G9In Deſe bjeugbe op te bouwen,

/

9.

*

JBan ig be geeſt in ſfºob berheugb/
Qm bat bit hare 3iele beugb/

3Pat &teenbat bobbaar heeft gegeten:
&n juicht/3p loofb/ 3p bankt/ alom/
H#aar ſteur-

/ en haar 252uibegom/

?tig 2öyon-aat vanI bit 3ielen lenen,
O.

-

- -

-

ſj
- -

&Be 1TBeerelb roemb op 't pbel niet/
op 3inne-poppen bol berbiet/
.

*#euw
CIl DOII?

Z

3Pie ſchoon 3p onſe 3iele knaagb/
&#en ſchijn-genoegen af kan plaggen.
I I-

T. -

ſlBatbaarb bie &teen een byolijft
?lig 't ſteenen hert getroititen
3Pol 5ielg genoegen in Bobg beugben/

#!

3Perſſonben boog bat

30et

2lig 5ienbe (Bob boog geſug23loeb/

jl?et ongenoembe 3ielen bjeugben.
12•

• 41

A

-

JPie beugbe/ bie in noob en boob
39ogh
% af
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3Poeb ruſten/ in Heijobag 3ocijoot/
3Pie in het 42orbeel ong 3al toomen
&Dat beſe ſteur-ſteen iteure houb/
32eo2 bie op beſe ſteur hertroumb/
Om eeumig bp G5ob in te moonen,
13.

25aarb beſe iteur-ſteen 3oo beel heil?
«Een byeugbe boben alle peil?
g
nen,
*#
! bergun

el alleen

«Een steentje aan bien ambitten steen
Bitblijft mijn menſchen boog mijn ſterben.
I4.

Sºl-geber/ baalb in mijne 3iel/
G9m hem mieng boobium GB'eeft bebiel/

GBp hebt nog 5oo ueel 3Pitte Steenen/
e&boarte Steen/'tberharb

/

#ſtonb gp berbreken boog um 23ioeb/
ilm ſpitte iteur-ſteen mp bedienen

DeSwarte Steen is een veroordeelende
en een bedroeft gemoed 1 Joh. 3:2o.
* *

15.

62 fiegter! aan 't heet Blarbſche RPal/

Göp oorbeeld hier en overal /

Op alle tijd en alle menſchen/
45pkmeet mat ieber 3iele boeb /

3 Batiſlaonſtergº bat het herte broeb/
niet en menſchen.
Oohban wanneer

#t

,-

!: :

t.

IG),
-

'H.
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17.

4 ºp woert be mooiben van be ſmonb/
zeemijl gp alle geeft boorgnonb/
ſong miſlen/ onſe boofe baben

#tijn u beitenb / in bolle maat /
“Alg reb mp! van bat oube kuaat/
3Doo: ubmen

eenſ een beel gemaben.
IS,

“Allg mijn gemoeb ter Bierſchaar rijſt/
«En mn het 1eonnig tegen mijft/
aDan legt mijn geeſt in 't ſtof geſlagen/
3ïBeet gp nog meer alg mijn gemoeb?
âDat #Slangen bat mijn berte boeb?
3Pan moet be3iele 3ig bedanagen.

-

I9.

3Dat ig bat met een

#

aPaar al ong boen1Berooibeeſb metb/
Gle leben ? ook boog bie u byeeſemt:

Geen bijtemb' htmaab. Dat altoog leefb
UPat ogoegembe/ beel beten geeft/
SPgt GBob alleene kan geneſen,
w

2O•

- "

3Pien & boarten Steenbanoubettaarb/
32an iſlaoebet Eva eerſt gebaarb/
3Ban 3Babet Elbant ma-gelaten/

L1

3Pie met be #euge/ 5oo algemeen/
gin't berte 3itſ oan tebet ten/
ZEn alle Augt} in alle Staten.
2I,

-

>

&Pienſmaarten Steen/bieboon5ijn kragt/

. _eobe eloenen onſ heeft toegebragt/
JPie onſe 3ielen heeft ontluiſterb:
«ten Steen/ bie ong het herte ſluit/
vete tegen Bob en thuiſtug mult/

een steen/ bie 'tyalig licht ontluiſterb:
2

-

enzen weer vaneenuanegel apſe

«Die boot be 3itie bleet en knaagb/

Gezangen vande gangen Gods

38e

JPie 't toonbeet ſpoog in ong ſal uiten/
dºen Steen bie 't booft herte nopt/

3Pie ong boon gelſche meen oerkropt/
JPie ong 3al buiten 't Hleben ſluiten.
23»

geenâteen 3ongroothoohuiſ/5ooſmart/
JPie ong in alle hboaab berijarb/
3Pie 45obbelooſe ig gelaten:
JPie gp alleen in 't herte byeekt/

3Pan bie om 3Pitte Steenen ſmeekt/
&#n alle & matte &teenen haten,
24,

-

3Pe 3IPeerelb henb um Hºteur-ſteen nietſ
3Pie u men 319itten &teen geniet
2al b'oube & matte Steenen bgeiten/
3Pit ig het boogbeel ban ubn 3aab /

apie meitte heeft en Abmatte baat/
$zal om um ſlºitte &teenen ſmeäen.
25.

-

ert-ſnijber/ licht uit mijn A geeſt/
&teen maar noo?

#

#

RPan 5al mijn geeſt 3ig 3alig noemen/
4 GBan 3al mijn 3ielen af en aan /
&#n bolle bleugbe na u gaan/ .
&#nume 3l3itte &teenen roemen,
ſ''

-

- ,

26.

-

.

-

d? 45ob! bergumb mp beſe &teen/

3Paar ban hebt gp be iteur alleen/

herte ſcheppen/
## een bleefcijen Žegel
f:
(Bobg
\" #et uime ſteur/ bat
Al Qp al bie naar mijn Zegen-totá/-

ilſt ſiefbe/ hunne geeſten reppen.
A * ; fi

,
-

27,

32ergunb mijn5iele/ naaruim 3Booth/
#Bieſbºonb-ſteenbiemijn geeſt behoorb/
QPien Hºoeh-ſteen ban um eer-geſſagten:
&aie alg een ſhotg-ſteen boeijenlaafb

%, die na beſe Steenen blaafb/ .

& Palm
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JDie in geloout op

#".
2.

UPan3al mijn & boarte Steenbergaan /
illus 3Ditte &teen 3al blijben ſtaan/
(IZot ih met uube 3Ditte HLeben

Jhet beſc Steen / alg Geſug. Loon/
19erſchijnen 3al boog uujen KLh?oon/
gſm 't âBitte eeuubig buurenb Cben.

Deſe blijvende SwarteSteen,Benouwt,
Veroordeeld, en Verdoemd ter dood,
alle Godlooſe, Mat. 27: 3, 4.
29.

-

âDat íg een 3ieſ bie 45obberlaat?

'Die ſfºob en 5ijnen zoone baat?

.

JPiet maar 3ijn bierelijke lenen/

-

&ijn 3iele ſtaafb in G5obloogheib?

, ©m alieg mat hem tegen pleit/
1 lit baat/ ten hmaben t'oberſtgeeen.
3O.

->

JPie 3ijne 12erſ'men/ boog en hºmaab /
jl)ct breugbe aan be 39pikkel ſlaat /
Zal in 3ijn 3iele onberbinben/
JPien buil berhatben & marten Steen/
-

een stemme Bobg/btenaneeſwocent
Zijn moelenb' herte 3ai berſlimben.
I.

&Pien 3marten

#n /5oobol ſfemijn/

• Spoor-blonken in een ?tiſem abijn/

"
*#
lg op gebulb ban
'
gaaä/
##
4DIn beſen booſen tot een baaft /
2lan al be ſDeereſb/ boog te ſtellen.
-

: -

- -

32. 1"

\ 2oo bloog 't gemoeb in gubag
2tl moebemo alg

Tv
/

# 49ll1
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Om 3ijne 3iele te berſlimben/

3Pat Hnagen ban bat bijtemb' ljert/
&Pie & marte &teen/bielgelſcheſtmert/
#ton gubag aan Göobg 1Bloeften binben,
33•

**

2oo gaat het baat een boog genoeb/
iſit

/ 5ijn ſtoop-heet tegen booeb /

3Pien roeſt kan onſe geeſt bertreren:
3Pien & boarten Steen bliegb/uuoeb en bozeeb/
3-: Gin 't
jn ban hie 't booſe fitheet.

om hunne ſmetten34.te hermettal

,

-- -

-

Staat bliegenbieuitboog-bijt en knaagb
&Pat momb en hert ten Bozbeeſbaagb/
#lºet bomberb buiſemb 5ielg fangrijnen/
2lſ maat men ig / of gaat / of ſtaat /

ºPe beeſe gloeitij het berte ſtaat /
iiit manhoop / Woot be #tiſche pijnen,
;

/ -

3Paat is een

35,

--

in dat gemoeb/

&Pat bliegenb #9uturig alg een gloeb
Om b'obertuigbe geeſt te blaften:
d2 ubee ! bie & matte Steenen heeft/
& Pie ſomber iſ Bitte &teenen heeft/
Zal eeuboig
&teenen ſtilahten.

aan:

36.

:-

3Pien leeum bitſmet een blakenb licht/
Zijn 'tlaaumen ſlaat in ong geſigt/
#ſlâet 49ogen bol ban 25lirſem ſtralen:

# # ong byieſenb agter na /
m 3ielen / 3onber €5obg, gena

-

&Pool &watte Steenente vermalen.
*

.

#37.

-

.

1

JBieſtmaag-mo?rnbiealgſtanherbest/
JPie menig buiſenb Ribberſ: ſmeet /

SPien Haert-moun moeib be 3iele tegen/
Gietbatg'in't bleefcijtenbeliefmaakt/

“Pfboom be &trop bt gieſt haakt/

%lg
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?Ilg tabeloog met # uctiegen,
3

-

-

-

JPic iteur-ſteen/baar De Kºelſchetſtewtl
«Beſtempelb ſtaat in bolle fleur/...
-

apten smarte stem voor smartendan?

#w
#
CIO

JPie nimmer 3ielt 3al

-

39.

3Piebuiten
&teem bie
ong4Bo
den
geſug

*

*

*

*

##Intſtil
,

T 2

aple maah-ſtem/ m ong boog gemeten: zºpie in C5obg ®orbeel/ onet all -

dºng eeuwig Bonnig melben 3al/
4@n
al &#oog iolorſteti
, ſº
4D. - uit
. . te
. ſmeetttt.
'n

-

@ mee! ja / mee een ieber een!
#pie moebembe met Hubag Steen

- --

-

&#en Heloeh, tec 2Barbert uberb begraoen /
4Daar been? bermpoebe 3ielen! ag
#Pien Smarten Steen 5al ieber bag
1um 5itie boog GBobg &Zogen labem.
I.

Ibert-ſnijber/

m# mpbootum #anb/

.

voor ſnijbmijn # #ngemanbſ , .
uud leanb kan alle &teenen breken:
neergun mijn 3iele / boo, altoog/
3eien metten geteen/ bie th oerhoog/ dem beſe 5al ik blijoen ſmelten.'
42 •

-

ziet heutber / bruk in mijne 5tel/
in Eteur/bit mp na #teur bebiel:

,

De
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De vierde Hoofd-veranderinge.
Van de Gevankeniſſe der Kerke, in het

GeeſtelijkeBabel,tot den uitgang der
Kerke door de Reformatie.
Daar in merken wy aan:

-

Eerſt, den vierden Zegel, het Verval
en de Elenden dier Kerke onder het

# des Antikriſts, ons voor ge
eld, onder het Zinnebeeld van het
Vaale Paard, volgens Openb. 6: 8.
Pſal. 66: 11, 12. Eſai. 56: 8, 9. Pſal.
Yo7: 23-27. Dan 7:7. En 11:35-39.

Prov. 7: 19. Pſal. 11o: 6. Matt. 24:
29. 1 Tim. 4: 1-3. Openb. 13: 11-18.
Op de Wijſe van den 11o. Pſalm.
- -

O % a!

--

I.

,

",

gelijſt een eerſt begonnen boogjeſb

n?Erbeib gaat / om boot oerborgen liſt »
(Le maſſen / alg een 5ee man ºpobbeloogijeib /

(GLot '##eeren ºmgaaft 't geruaanbe regt beſliſt.
... ... ..2-

. .

.

.

.
. .
#
bat Beeſt, dan b'aſberlaagſten appempel/
ſbeklommen
lºoo?eng

200

,

/ met de

ban 45obg 3Lam/

Om alg een ſpob te praten in 45oog @In

/

2ºlg Heerſcher,algiemaonboangahoug Stam.
li

-

-

3.

, ' - 1.

#p # bat booft bat/ moedig en permaten/
n#elſche3?guift met Smarteſ Slangen firuſb/

?lIëNimrod, om op 't hert van alle staten,
&te treben/ baat bn 't Land met papen

#
QU
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4•

2 Zoo haaſt uur bamb bat vierde Zegel-ſlot
Ontſloten ljab / uicrb 't Vaalc Paard bereben
Dicn lituiter / Die ueel cettunen met 3ijn rot!

illuj 19aarben heeft geroghamù cm bertreben.
5.

#oo heeft bc boob / bien Spoºrlooſen ſtuiter/
JPic d'Helle is gevolgd, 3cer blecb en \uijb/
3Poen rennen om /tcm roof uig een 32pbuiter/
Ilun heilig 5aab te roepen tot Den ſt;ijb.
-

6

GBp hab 3ijn SuJaarb bc bolle maqt gegeben/
Omn 't bierbe beel te Dooben boo: ljet Staal /
3ijn JI)oorben lyceft ueel buifcube het leben
25enomen/ tot bicn boofcn ſtuiterg pgaal.
7.

âDat buee en ſmert heeft beſen uit geſpogen/
3Pat Vaale Paard, dien Ruiter

# die dood

19ereen.be / om boo? Sluaarben/ 33ijl en 25ogen
&Le bellen/ al be

"Es ban ulu 252oob.

RPatbmaſe Bolſt/bie schaar/ bieboobc3iclen/ .
RPien?{arbfcijen ſtoet t bie naam-belijberg/ bie
&#erbiebig / boo: Il Ger-thgoon neber bielen:
&Lot ſniaab en haat ban uube Ibeerſcijappie.
9.

C) ſtuiter 65obg! rijb beſen ſtuiter tegen/
jºog renb bp boo: be Delben ban um ABoſk/
Ontfet hem ban fijn uit getogen Degen/
1Derſſa hem boog ubu Abcherpen ®ollogg bolk.
e

IO.

Hºp heeft u uu gaab geſmoob op bele mijſen/
G5eunoppen boog 't 65ebierte) boog ban aarb/
€5eplaagb/ Dermoeſt/ om 3ijne maakte ſpijſen/
&Lot wee ban bieten lenen mag ſjerbaarb.

25 5
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Tweede Deel.
II.

'MI bie in ſchijn um grooten naam belijben
Zijn geeſteſoog iſ alg 25laren in ben lºperfſt/
JBe Baalijeib kan het b?oene ſ52ag beſtrijden/
49m bat bien 25oom tot aan be ſDogtel ſterft.
I 2.

zoo heeft bp ſtout het nierbe beel ber 2larbe
dſbeboob / en aan be thuecbe boob geboeib/

Zijn moebemb' Staal heeft ſtuiteren te ſpaarbe
oen membcn/ en be ?lb'ren toe geſcſj#oeib.
I 3.

zoo ig bp in fijn gloºp op geſtegen /
«Beſcepterb/ op 3ijn hoogen 13apen (Lij?oon/

dom alle geeſt boo! lift te ouermegen/
(Lot 5ijnet gloop / tot finaab ban uluen Zoon,
I 4.

#2a Pokas Staal 3ijn trouuuen Baberboobe /
gig beſef tot een algemeene Hoofb/

3Derhogen/ om bien 19aalen (Bobbelooſe

&Ie binben/ aan al mat 3ijn hond geloofd.
I5.

5Paar buierb ſjn alg een Cherub aan gebeden/
12ol ?larbſche p?agt/ en boven alle God

4tjebierb / ban bie 3ijn balfcije naam beleben:
lg 't 25eclb beg
alg bunnen Aſtarot,

#!
IO,

aben 25loeber-tuniſt wanb'Qoſt en meeſterſterken
ſpeeft/tot ongmeel bien Nagt-Uil uitgebloeb/
3Pien gloumel miſt bien ſtuiter uit te merken/
aboo, 3);ieſterg/ alg HPaſallen ban 3ijn ſtoet.
I17.

-

&P ſtuiter 45obg ! #anb-ijaber ban be (Loomen

1ean't ſlBitte Paarbſ 't 3Paarbuimer ſlaajeſteit/
Aperloſt ong ban bien Nijl-Vorſt en 3ijn ſtroomen
29ie 25efilten boeb / en Schapen 25goob

"#
GGt
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1
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2Laat ukoen GBeeſt bie boob en Ibelle bellen /

leerooeb hem boom ben ?tbem man uur ſlºonb/
GBp homb alleen uur ſuahhe 25tuib herſtellen/
âDp 3ien op u/ o G5,onb-ſteen ban 't Derbonb!
I9.

3ïDeerb uit um ſterk be booſe 3ielg-berraberg/
&Peijtlaaubmen ban het 23eeſt/en b'I)elſchemagt/
3Laat Lamb en ſterft/ alg tunee bercembe Baberg /
illum luare Leet bemahen Dag en nagt,
2O,

ieerſoft ongban be balſcheib ban ong herte/

45eeft ongum Beeſt / uun Çöeeſt bie Iepen geeft/
Zoo 3aſ ong hert/ berloſt ban meen en ſinerte /
GPpgroeien/ baat gp in ubu Zion leefb.

Ten tweeden, de vierde Baſuine, ons

vertoonende de verdonkeringe van

Gods Waarheid, en de Tirannye
des Antikriſt, volgens Openb.8: 12,
13. Hoogl. 6: 1o. Openb. 11 : 3.
Openb. 2 : 1o. Pſal. 94: zo, 21.
Op de Wijſe van den 8o Pſalm.
I•

G## een 1Boſh bol
.

ſlaift en naampen

Be JPorgen-5om en g'L9emelg 3Lampen
25emoſht/ en boot ong 42og bebcht/

3Dat llicht bat ong ten ſpemel trefit/

2tlg onſe geeſt boog 'g âDeereſbg Oog
Göaat &pelemeiën/ boog GBobg 23oog.
2.

Zoo hebben al be ſtoomſche ſDoſken
«Een bihlte il?iſt boog alle IBolhen

2öetroääen/ om “fobg gemelg Ilcijt
25 b 2.

(JZe
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&Le finogen op ung aangeligt/

.

3Berbuiſterb en met 3Dloek beſpat/

&oo baaft bp op zijn appaalt-boogtrab.
5•

-

Sºbien Gog, bat Dák, bat jYeſt bol buiſter/
Heeeft/
5ijn 5aam bergaarbe luiſter/
45obg licht boo?'t tieomſcheáècheel bebeht/
qºn 3ijne ſpelben opgeloelit/

#

12oo Magog, out ulu liebe 23:uib
&Ie binben boog 3ijn #terſt beſluit.
4.

Zoo haaſt bam 'g Lºcmelg hooge JBuine
KPe bierbe ſlaanbe ſterft-23afulne

45ehſoulten heeft ban 25oog tot 25oog/
g 't H3emelg Ilicht/ o ?lſ-fienb' ſDog!
oo? 't berbe beel bewuolht / bemo?ſt/

“Doo! bit na 't 25loeb ber ſpelben boºſt.
*

* *

'5'.

&De ſt)ane/ en belichte Sterren
33erſchoten/ om boot een te huerren/ .

12ernuiſterb en bau 3Licht beroofd/
G5elijk een hemel 3omber lºoofb/
Boo! Gog, bie beugb en waarheibt'5aam
3Derbuiſterd heeft
ſtoomſche ſtraam.

vººrt

de toccbe Zon! bol 3Licht en maatheibt
«Bp hebt/ na jl?oſeg magt/ uuu Hlaarijeib
& Boen ſtralen/ op uur @obg geſlagt:
g#n Magog heeft boo; Hiſt en magt
IIm b?ie ſterk / omtogen met

3Peel &cijabuimen ban ſlºoſeg âBet,
7.

tºeien ouben #oone ban ben #atan
geeft mebe alg een amb'ren Dathan,

1I'm 312et/ en #Prieſterſchap betimiſt/
3Boo, 't itleeb ban heiligheib bermiſt/

92m 't Licht ban 't &#uangelium
&eſmogen/ buo? 5ijn nagt-gebotn, ging

Tweede

:

Deel
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ilm Abtaatg-beſtier/ bat alg be Ilſtane
illitſcijeen/ heeft beſen ſtoomſchen Dane
GBtoerfb in 't Holtenb' Chriſten ſuucet :
3Pe Sterren G5obg geplaagb boog leet

#n 't 'mall'meub' 23loeb boen onhergaan/
Of bonher 3onbet3licijt Doen ſtaalt

Tweede Deel.
-

9.

2oo heeft hn boo! 3ijn heete 23enben/
Ulu, maarhetb en uuu 25nuib boen ſchenben/
23in
bupaalt in bolle moeb/

#

& De 19elben in een JIP)eer ban 23ſocb

1Deramberb/ en ben Yber Stroon
&Doen ſmellen/ tot ben groenen zoom,
IO•

39e 25eelben boierben aangebeben/

t

SDe ſterft-pzaal rogt in bolle Bieben/
Pie &taart ſtar maapben 3ijnen Oogſt: .

n 't ſhootbem/ ABeſten/ #uit en ſpoſt / .
p ſtah / boo! 't bunalenb íterh-beſluit/
3ienbe Sterren D'oogen uit.
II

2ºlg #terren in uw gemel bunalen/
3Pat 3iele Han ban ?tbem halen?

#aet regt bebt gp/tnet Hragt en hiern/
Hºlm &#ngel met een groote &tem/

2II bliegenne/ boo, 'g bemelg Choog/
.

Boen roepen/ tot uur glang en glooi:
I2

O wee ! al die op Aarden woonen,

-

3 àu 45obg 25aſuinen/ boog ban Loonen/
25aſuinen 5ullen ban rontom:

-

a bypmaal mee/o 39apenbom!
I# #eſug/ boo, 3ijn trouwe raan/
zijn b?p 23aſuinen ſal doen ſlaan,
A

23 b 3

lgeeft

39o Gezangen vande
gangen Gods'
I 3.
-

Beeft 35abelg neiſt ſobe glang betººien?
&#n schapen van 45obg 25oºſt te ſoliſten/
't albaar toen maar een berbe beel:
dºyob heeft altoog 3ijn luſt prieel /
! . Ezijn 53ſub/ bie in 't oerborgen 3it/
#Bettieroboot 't Hºenclg ſtoob en HDit.
I4

zpe Mane mag in 23ſoeb berheeren /
ºpe oaſſche Sterren licht ontbeeren !
«Bobg ſhopgem-Star berlicht altijb/
apie boot be ware Zenne ſtrijn: ,,,,,,

#tot haaſt/ maar uur bepaalt 25eſluit/
ſpet laaſte moet op 25abel uit.
Iy.

-

2

veien Gog, mocb nog boo! gantſch «Europe/
Tiwu alPeeſen 3itten ſomber hope / ...
© hope ban um hopenb' 5aab!
dBeeft u me lºeiben joop en raad:

,,

Tºerſoenb um eolh | geeft herh en 3Lamb
25eozijn te 3ijn ban #ands bamb. ,
I

45eeft zion 3egen-rijhe 5terren/

-

zpie aſtoog 3Lichten/ noit berºulettetle
't Bewintſel bat beel HPolft bebcht/

3Pat Dekſel bat beet 3ielen trekt / g
zult gp perſlimben hen ten ſpot /
aPit bibben mp ban u mijn bob.

.

Tweede Deel.
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Ten derden, den vierden Minne-brief

dººr Kerke, aan de vierde Kerke, de

Kerke van Thyatiren, ons vertoo
nende denInwendigen ſtaat dier vier
de Kerke, onder de Heerſchappic
des Antikriſts, volgens Openb. 2 :
18--29. Pſal. 66: 1o-12. Pſal. 1o7:

29. Hoogl. 6 : 1o. Deut. 33 : 19.
Openb. 8: 12, 13.
-

Op de Wijſe van den 2 Pſalm.
I.

H# heeft bat 23teſt : uit bitt're ongema/
illuj ſujalilie 25ruib gepijnigd boog 3ijn bicten ?
G5elijſt alg in &#gppt'f en Soboma/
gin 25abel / 5oo ig in bit Thyatiren
ſluu 23?uib geplaagb / boog 3ijne âBater-blahen:

3In alle oogb/ in 25offen / 2öerg en Dalf
Zoo moeſt uur 23,uib in 3ijne iPlatnumen blaken/
4Bemartelb boog 3ijn Subaatben oberal.
2.

(ſ) #oone G5obg! uur Ooge bie alg bier

I)et blaubenb' hert/boot uut 23lirſcm ſtralen/
&Poop-5iet / en henb/ gp 3ag boog ljert en nier
3 Dan beſe: Die uub Zoonen beben bubaien:

3Dat blinbe rot ban Aboboing ſaffer 3Papen/

Derijit op 't 23loeb van bie um Köloeb begeerb/
3Pergambe/ op het bleeten u met Schapen/
?lIg Pienaarſ, ban het ſtoob en 1Baale 39eerb,
3•

't G5eloobe / bat beſBeereſö obertoinb/
ſteeg alg een 2on/ in beſe Duiſterniſſe/

iTuu 3egen-erf heeft ooo! bit 25abelg ſtint .
25 b 4

AJIbn
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illuj regt beujaatb / boog hun getuigeniſſen

&P 5alig! bie geſtaafb boog uur bermogen/
3Boo? Ieer en beugb ben leugen-geeſt berſtomb:
3Baat 't moebig 25eeſt be Leniben uberb gebogen /
3Berb 'g ſpeeren âDoogb te #ion uit gebgomb.
45p Ibeert / miſt be mºeten ban ume 25guib /

Ibaar liefde tot be 23:oeberg / uule waarheib
ſlBag haar ſieraabſ het liefelijk geluid
12an 't Breeb'-berbomb mag haar / in 25abelg
naarheid/
(GLot b?eugbe: 3oo hon gp ubm buee berſoeten:
d9m tot haar trooſt bat moebig 25abelg rot
(ILotumer gloo?/ met uuJe ſtoop'2e 19oeten
(Le pictten/ baat bp met ulu jl?aagben ſpot.
)•

2Zoo ſcheem be beugb boog 25abelg ſPolken heen/

zoo hon uur geeft be ſhuahite Hragten genen/
zoo moeſt um 25ruib / in beſe Hºelſcije meen/
“Alſ ſijbembe / bp beſe boobe leuen:
43p hebt alg. ſbob / alg een goed-boenbe Baber/
eſtgaft/ al bie be Higoere Jeſabel
TIiet leeren/ bie gelijk een onrein ?ſber
Ibaar gºalie ſpoog/ žiong #onig-med.

#

«Bp gaf haar tijb/ om in uur 3ielg gemaab
aboo; liefbe bobg tot Chriſtug meer te heeten/
#been/ beſe heeft um lijbſaamijeib oerſmaab:
âbat ſtan het 25eeſt uan uune Schapen Heeren/
op liet haar gaan ter preune uwer #oonen/

dem bie oerhit met Jeſabel Boereert
&Ie ſtraffen / met al bie uur maarheib boomen/
& veeel al bie uur lºemelg 3Licht ontbeerb.

Tweede Deel.
&#p gebt gaat boog wandalen D
.

*

-

5
. '' ,,

woen en ſtout/
&Boog

k

Tweede Deel.
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Doo: Gotten, bie ben Donau in het Qoogben
25croerbe/ en boog menigte benouuub /
3Boo? Zarazeen, bie 25abelg Ibelben ſtootben.
JDat Agars 3aab / bie ongetembe Dieren/
1Dieng bleelte Maan te Micha 3egen-praalb/
19erſlonben/ boo! ijum heete 42onlogg bieren/
3Die in ben &choot
Jeſ'bel ?{bem haalb.

v:

Zo heeft uur ſpambtjaar ſtinberen door 't Sweerd
Doen dooden, boo, be itoningen ber?latben/
illu (Lopen gloeb / bie &Stoppelen berteerb/

32erſtrooibe hen/ boo, b'uitgeroge 3 maarbeu:
Zoo buiſtem uuu GBemeenten/ uube ſtrooſten/

UPat gp alleen en bert en nieren kenb
Die loonb en ſtraft/ om lijbembe te trooſten/

KZen ſpiegel ban al bie uun ſtroom-regt ſcijenb.
9.

?EI uJaſſer ſchoon een X5embe bie met jaar
I3octeerbe/ en beg 3lfgobg Offer atent /

-

G5p bab altoog uïn uitoerhogen &cljaat /
3Die 5ugtenbe bie bubb'ſe ſpoere haten:

aPle boo? um geeſt in 't ſpelſche Thyatiren,
& Be balſche Leer berſtieten/ en bie ook
De diepten van den Zatan en 3ijn &tieren

Naauw zagen, boogbe iſlāiſt ban 25abelg tooit.
IO,

Pie ouerminb en goebe ſperken boeb/
JPie u geloofb/ en heilig ig ban Ieben/
&ulb gn / o G5ob! bie alle 3ieſen boeb/

aPet peib'nen schaar ter obcrwinning geben:
, 49mn Japhet in 3ijn na-neef te berlichten/

'Om Jeſabel, met umen af'ren &taf)
&Ze gruiſen/ met bie baren &empel ſtigten/
4lit liefde tot haat builen beräeng UP?af.
II

en hebt/ ter loonl be minnaar van um lof
39erheerlijkt/ en be ſlaopgen-ſtat geſchonken
& Bie jºl?0!gen-ſtat/

# ball 25aijtig #.
5

394 Gezangen van de gangen Gods.
liuj tºelben in uur glanſen geeft doen pronken:
illun leeraarg/ bie alg ſlºongen-Starren ſchenen /
1Berboofbe/ al be luiſterban het 25eeſt/
dBm Pergamus, gebottumb op Nimrods beenen/
(Le pletten/ boo? Den Haalmer ban uuu geeſt.
I2.

Ibier 5at uim 232uib in beſe jaagt-moeftijn /
gin't mibben van bie ſtoomſche Vleder-muiſen,
JPie boog um ſbeeſt/gebguſtt boon buee en pijn/

1 lit5agen/ om uit 25abel te berijuiſen /
1 lit 25erg en Dalf uit Hºolen en Spelonken/
Om uulen naam / geſcheiben ban bien Stoet/

Op #ziong 23erg / met glang te 3ien ontbonhen/
3m 't herte ban be ſl)innaarg ban um 25locb.
Derde Deel.

Hier laten wy volgen de dryStemmen,
die ſtaande de Heerſchappie des Antikriſts, hoe

langer, hoe klaarder in de Kerkc gehoord wier
den, volgens Openb. 14: 1-5.
I3.

#ier ſtomb um 25guib in 't eerſte ſchemer licht/
d?p Ziong 25erg/ bp 't Lam in 't G5obg geſteente/

# reſen um getuigen tot hun pligt:

2lig ſpelben/ alg 392opijeten ber 45emeente /
H#en leerenbe in Sakken, ſmaſt en buiſter:

ilm licht begon oan uupen ſp;iſonb
&Ie rijſen om / oerheerlijkt boom um luiſter/
&Le lichten/ al be eroen ban 't HPerbomb.
I4*

-

2llig ſlaoſeg 3a2oogb boog bet 332opijeten geeſt.
2lſ leerenbe/ um Zion Zoonen baatbe/

3Pertoomben 3ig b'Olijven, onbeugeeſt/
Als Boomen, voor den God der gantſcher Aarde:
#oobeeb uuu lichtum iſlaotgen-étarren glimmen

32oop'tiſtooſe &poogban'tblanke Schemerlic

#

:

:
#

:

Tweede Deel.
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Riſg #Ziong 3 on 31jn booft ſtalt uit be ſtimmen/
GIot ſchaalnte ban bie 23abelg Setel ſtigt.
15.

ſpier ſcheen uur 23ruib / gelijk ben Dageraad,
&Pool 't Ipemelg licht gehroonb en oberſchenen/
ofelijlt be Maan, in 't Heemelſche Cieraab
Derheerlijkt / boo! uumglang meer alg boorijenen:
Om niet uun naam boluit te 5egenbieten/
1Pan 25abel en 3ijn 23emben uuoeb en ſtout/
3Poe hebben uub Slag-onbeng met 25anieren Doen ballen / bie op
geeſt bertroubnb.

#moet

IO.

ilm maarheib reeg alg een berftlaatbe 3on /
2Ilg boon uun ſyeeſt be &temmen beri'er HBaat'ten

?tan bruiſte / na hun buile Iſlaobber-bron/
&Lot ubee ban 't 25eeſt/en ſmerte ban5ijn ſjaat'ren.
Gbp hebt met kragt/ boop felle JBomber ſlagen
HIBoogb boen UBomb'ren boot be

"#"
T?Oil

aPer ſpelbem/ om bien ſlagt-boogb te berjagen:
3Pie &Zion boog 3ijn UPgahen tegen ſtonb.
I7.

G5n hebt/d G5ob! boon klaarber 3oeter toon
illum leeraarg op hun Cijteren doen Spelen,

Om 23abelg geeft te lohhen tot uun zoon/
@Lot trooſt ban al bie om um ſlijterg hbbelen/

Om 't Lied van 't Lam, door Moſes geeſt en ſtem,
en/
Op&ºſjt'renepobg/algehoog gemijbeijn
&Le Spelen/ in 't bernieuuob #eruſalem
(Lot lof ban al bie um
behaagben,

#ans

I

"De ſtemme van uw Tortel-duive klonk,

&Ien leben/ boog um nieume &Iempel-bogen:
ilm maarheib/bie gelijk een ſtomme blonk/ .
&Pntſloot be gºog / ban bie 3ig boo? u bogen;

“Dat nieutoe licht/ gefuiperb boot um Ibeïben
Ban hterh-gebaar/ ban butſe Papern
39erheugbe/ al bie ume maargeib melben/ 649
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«Ontbonden dan de ſtoomicije ageerſchappp.
19.

3Laat ambermerfum Cijter speelberg ſtaan/
(Uen ſpijt ban al bie 't IBemelg licijt begluuren/
69
al bie alg ſpelben boog u ſtaan:
3Baat ig geen kragt / bp 23abelg ?lſtaat-buuren/
Om u me 25guib te ſchaften ban um liefbe:
t

#Lam G5obg/ ong hert 3al bolgen maar gin gaat /
Zoo um en geeſt/ bie ongbe 25ogſt bootg:iefbe/
--

Llog #ion boeb alg uum berboggen 5aab.
O
2O.

3eergaarb nog eengt op ziong 23erg in 't romb/

#

bie op hare ſlijt'ren Spelen/
aaie umen lof/ te gamen uit een H2onb/
39erheugb pan geeſt / ben ſjºemel tegen hºmelen:
op Heere! laat u en JPomber ſtemme hooren/
3âerſchrikt het 25eeſt/ met al 3ijn Kleinpel-ſtoet

ing

1ſlim ſlijteren/ bie onſe geeſt bekopen/
19erboeren al be ſlâinnaar# ban ubu 25loeb,
2. Is

$peel boo? uhm & beeſt mijn boobe 3ieſe boog/

ſlim Çijter-Hank 5al ong genoegen genen/
«Brn eenſaam op het JBaagbelijhe ſpoo?
(GZe juichen / met bie boo2 uur geeft herleben:
&Pat 3ieſen &spel/ 5oo uol ban 3ielg genoegen/
3Perrukt be geeſt/ bie op ubo &pelen let/

69m bat um geeft be &naren meet te noegen/
(iſot onſet trooſt ban alle mee outſet,
-

22.

3Batig bat 3oet/ ban 't 3alig 12peeb'-berbomb/
32an ume min / ban ulue 3aligheben /

1ean u me boob / op ſbeeſt en 3Boogb geggorie 1
(Le ſingen? alg um toegepaſte 3Leben/
iſBin Yueg geboecb / ben Haemel toe te ſingen

11un beugben ag! mijn liepen 253uibegonnf . .
3Pat ſlijter-ſpel boeb mijnen geeſt ontſpringen/
&Pool 't 5oet gehſanit ban 't &#uangelium.

vierde.

Tweede Deel.
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:
Vierde Deel.

:

23.

'Die ſºlcuitc Cobg/ bat bemeſſche gehlanh/
SDat nieuuuc Lieb bie Spelen.be & cijalmeien/
UDie GBobg 23aſuin te booyen in Den bgang
3Der ſt)aagben bie te ſame Spelemeien/
“Dat raakt be 45eeſt/ boot ongenoemde klanken/
Om juicljembe te huuelen boo! ben 65eeft/

?Ilg zoomen/ om um groote naam te banken/
ſpoo? 't Cijter-Spel / op 't nieuuwe ſlijter-ſfeeſt,
24

?{{g gp be 3iel boo! uube liefbe raaht /
eën uube 25nuib uuo Cijter-&pel boeb hoogen/
JDan heeft uim 23luib beſtefbe G5oog geſinaaſt:
&Pie eeumen lang haar 3icle 3al behoren/

Om alg een ſtei oan Zangergi hoog ban&Loonen/
& Ze 3ingen ban um bolle heerlijkheib/

&Lot breugbe boot al bie te #ion moonen/
GPp Cijterg/ bie uun GSeeſt ong heeft bereib.
25.

-

HBcl 5alig 1 bie G5obg liefbe ſtemme hoogb/
2ïlg Wuateren/ alg felle Ponberſſagen/
ga 5aal'ger bie/ boon 3agter (Beeſt en 113oegb
'G3obg ſlijterſpel/ getoonb na beſe bagen/
H2oogb ſpeelen/ om be 3iele op te leiben/
OLot Chriſtug/ boon bit aangenaam geluib/
Om juichenbe boom 'g Heeeren ſchoon te moeiben/

&Pool liefde 45oog/

k

# 3ijn bereibe 25guib.

2O.

4-

4Beefboo? uun ſyeeſt ulu ſlijter-ſpeeſberg kragt/

Om ſpeelenbe be ſnaren boog te bruhhen/
Om 't Blieb ban 't 3Lam/ ban ſlaoſeg boogte
-

gebgagt/

gſe ſpeelen/ om be zielen te betruhhen/
&Iot bat 5p 3elfg alg Cijterghlanhen geben:
9m b?eugben rijh/ baat gp De 65eeſten

#
gºta
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1

poetb/ Uett tuti/ ten H2ettlel u geijeben/
&Le blijnen/ baat ubu liefbe muerb geſmaakt.
2,7.

iſ?aak mijnen beeſt een ſlijter tot uur Lof/
G#en &naren-ſpel/ bp trommelenbejl haagben/
gem in ben beeſt/ ban beſt nieuwe ſtoff
({e 3ingen) boog al bie um $pel behaagben.
€5p roept ong toe / doe my uw Stcmine hooren,

Hun &temme ig my aangenaam en zoet,
#ijn #toning/ kan mijn ſituelen u beltoogen?
mijnen geeſt/
uuren jl haagbell ſtoet.

#

#

25.

Hbebt gp bermaak in 't ſtirren van mijn geeſt?
3Pat Hºtmelen (Bobg/ 5oo ſmak / 5oo bol gebzeiten/

Leoe moeſt uun &tem behagen bie u beeſt?
#lm liefbe en um lokken en uur ſmelten.
Jihijn 3ieſe 5al ban ume Peugben 3ingen/
ilm ſijter-ſpel berboerb mijn 3iele ijeen:

UPie na u hoogb en 't Iemen toe bebingen
25e5it een goeb / een goeb niet 5eer gemeen.
29.

&Paar ume 25juib cenuoubig boot u ſpeelb/
3Paar ig um Göeeſt/ baar ig tim ſlâin te binden/
UPaar metb alleen ubu ſlijter-ſpel gehuueelb/

&Ier liefbe ban uur lang geliefbe iPainben:
3Pie &Speelberg/ Die boot omgeſmaatbe #lºonben

2lig & mareloog/ geſnaard 3ijn boo! uur âtagt!
&Pm juichembe uur UPeugben te berftomben/
(Ier liefbe ban bit HLieb hen toe gebragt.
,"

3O•

69 3alig! bie in 't mibben dan ben bang -

2ïlg ſlijterg. “Bobg/ alg âlinkenbe Limbalen/
25p een bergaarb/ bp boo? en tegen 3ang/
«Eerbiebig/ in uïn ſiefbe mogen buualen/
3Berbmaſen meen/ om op bepgoefbe toonen/
(@Le 3ingen ban uïn ſiefbe maar ubu muiſ/

Jhaar ag! ſoo lang up hier op ?larben moonen/
39erbºob en bleeht be fonbe 't 3ielen
-

*

*"staat
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31.

TIaat 23abelg geeſt be ſtoomſche Muite ſlaan /
3 Dat ſporten Lieb met hooge namen ſtroomen/
illuj bal genaaht/ uuo Lempel 5al
aan /
Gaat door de Stad, en trippeld met uw Zoonen:

4Bobg ſlijter 5al uuu fijter-filaren blehem/
illuj magt-geſang / 5oo ſchopte 5omber geeft f
5al huilembe / in uube ſtrelen ſtehen/
1Derftomb / bol uuce / betlaten en bebeeſt.
32.

G5obg Cijter 3al uuo builembe geluib

3Berboonen/ in het laaſte ban be bagen'
illu Cijter-ſpel/ uur Bebel en um ſuit
3Poen ballen/ om naar 't G5obbelijſt behagen
«Bobg Cijter-filank een nieuwe klank te geben/

JU)et 13eib en 4 ſoob' om 3amen hand aan banb
Op 't Loof'ren feeſt alg ſlijteren te lenen
&Zot onſer gloop / tot ubmet mee en ſchamb.

Ten vierden, de dry eerſte Fiolen,
die byſonder op den Antikriſt zyn
uitgegoten, geduurende deſe Hoofd
veranderinge.
De eerſte Fiole vertoond onsden twiſt

dergenaamde geeſtelijkheid, Openb.
16 : 2.
-

Op de Wijſe van den 96 Pſalm.
I.

Z# haaſt alg'g #eeren @Bonſtgenoob
UPen Tabernakel (Bobg ontſloot/

1Detoulbe 3ijnen 65ouben Lempelt
HIhet ſlàolhem/ met een biltſten rooft

iean't Seeſt/batboog een?dacbſeſmook

29I

4oe Gezangen vande gangen Gods
25ebehte / kiung Göouben P2empel.
2•

?II bie op 2larben (Lij?oonen 3et/
3Pernieumb be uit gebienbe ſlBet/

3Pie Jſlaoſeg eertijbg mag bebolen:
bier tegen 3ijn 45obg (Lempel-raan

3De 3epen Gbeeſten uit gegaan/
JPlet (Bobg gebgeeſbe 3D?aah-3Fiolen.

ein

&Bp 3onbubn
banum ſtijgoon:
GPm op um âDoogb /o UPabibg 2oon!

Hºlm bloehen op het 25eeſt te gieten:
JPe eerſte 45oot/ maar uur befſuit/

uun bloeh-ſchaal op be Marbe uit/
19ol ſ\meeren/ bie be booſe ſtieten.
4.

UPe nijb-plaag baatbe in 't berſtanb

3Peelſmeeren/boiban Heelſchen baanb/
Pool thuiſten bie um maarheid boembe:

G#en bgamb / bieboot een balſche maan/
UPe tong een baiſch geluib beeb ſlaan/
@Zot ſmerte ban die geſug roem.be.
y,

G5elijſt be #Bijl-boºſt / maat ubo raab/
G5eplaagb buierb met bat booſe 3aab/
Zoo hebt gp beeg Egyptenaren
iſlàet flpeeren in hun bleeſcij en geeft
&Poen plagen / om bat buurig 25eeſt
&Pooy unde
berteeten.

waren:

l

Om dat er twiſt was in de Stad,
3Paar Zion boon uſbu aanſchijn trab /
#ebt gp be tonge ban be 3Papen
- Perbeeln/ mat heeft bien 25eeſtenſtoet
1Beel buile ſmeeren uit gebroeb? &Lot buee ban uïne liebe Schapen.

-

UPe blintſchap film gſtati/.

*
A

#et

Tweede Deel.
JI)et 3uba , tg boo! bit geſmoel

4O I

G5euycero / uit b' Ooſt en Deſter-lſterſten:

#Loo gaat het baar C5ob ſuuceren 5ct/
JDaar t\uiſt be bloeber ltef De ſnet/
1Deruliegen alle
Bløerhell.

uur:

13erloſt ong ban brr 40apen tbuift/

-

UDie Kion plaagb boo: 1)clfclje liſt/

1Dat 3icle kan nu licht ontbreren?
45emeeg be ſurreren ball Ituu25:uib/

Söcheerb al die te #ion muit/
ſDant u te dienen tg ſiegeercln.

Tweede Deel.

De tweede Fiole, ons vertoonende, de

inkomſte der Longobarden, Gotten
en Volkeren tot het Pauſdom komen

de, die in plaatſe van daar te leven,daar

geſtorven zijn,door het Vergif van de
tweede dood, volgens Openb. 16:3.
9.

# bie ben Leeutu banguba troſt/
&ijn geeſt met heilig bloeb bemoſt
Zal 45ob 3ijn bloehen openbaren:
45elijk ben tuccben gëngel/ bie
Zijn bloeſt-3Fiool/ bol raſernp/

<Begoten heeft op 't ſchuim bet baten.
O
IO,

3Pie 2ee bie raſenbe in 't bloeb

I heeft beele blin.be ban gemoeb
G5eſmoogb/ tot bat 3p 't Leben boofbe/
3Pat onbarmhartig «Element/
UDat/ ruiſenbeſ geen ſpeer erſtemb/
nabel Hloofbe.
33%
G#n ſtout tot op

":

- -

C

4oz Gezangen vande gangen Gods.
It I.

Jee zee ber pollt ten ban romtom !
2ïlg aeilbe Pieren/ 5ijn alom/
23arbarig/ Zion toe geſprongen/
#ie oohſhmanfuig/ſluj naam tot ſmaab/
25cleben/ alg een 25aſtaarb 3aab /
Teen UPaalt en b'Hºelſchemagt ontuolongen.
I 2.

3Die alg tem #ee in #iong boºſt
&#5eſtort 3ijn/ om ben ſpemel iPo?ſt

*# en naam-hlanſt te bergrooten /
*

e meeſte bleuen bot/en boob,
3Berblinb/ pan uuben 45eeft ontbloot/
2ïlg Simeons ball u berftooten,
I3.

# baat bat of ccu #ee 25arbaar
#ig boegb bp #efug ſlºitte &chaar? -

2tig in geboeid blijft aan bt 3outeſ,
#odig bit 3Docſte 12olſ / o G5ob!
Jºan û'eerſten ?lfgoù afgelinotſ
-

mãaat aan een tweede
vaſt gebonben.
I4.
gPien Nimrod, als be tourehe bomb/
1-2 •

A-

- --

-

- -

-

Berboerbe hen tot 3ijnen 3cboot/

om hen een boot in 't beet te genen:

#oe hon bat 12aale boobe 23eeſt .'
#bie booben / boot hun boobeu geeft
25cficeren/ of met u boen leben?
I 5.

dºen heiben in een ſtijgiſten #leen
ijeeft weinig woorbeel booſ uwfwettt

#Eiji #n lenen in hun buiſter/
ºneenſ: een weinſaarn heeft geen regiº
d#enſchijn-olinnig
geen trouwe hºut/
't #ijn ſmetten aa#w glang en luiſter,
I

*

2sthouboſbob
naasain/uwmaag"
tºpi uurſchoonheid nlinü en onaang,
af.
-*

3B0th

-

--

--

t
-

Tweede Deel.
403

&Doeb al be boobe 3ielen leden:

Äºto!tſboo, het eeuuuig Spiegel 65oub/
ilm €5eeft op al bie &ion bouuub/
Op bie boog uuu 3Fiolen beben.

Derde Deel.

De derde Fiole, ons vertoonende, de
wrake Gods, aan dit Beeſt, door de

twiſten en Oorlogen, onder de Va
ſallen des Antikriſts, voor de Refor
matie, Openb. 16 - 4-7,
17.

?II bie u eeuwig licht beujolſit/

&#n 't 25loed uit ziong Menben ſtuſfitſ
Zal u me bonafie onbetuinben:

&#p belb al bie u tegen uuoeb/
&Pe finaberg ban uun heilig 23locb /
Zult gp berteeren/ en uerfſinben.
3 Zoo

18.
# ben berben
ºngelooft

illu, Schale goot boo! #3abclg tooliſ
Op 3ijn ſiſbieren/ en fonteinen/
ie ſpat'ren/ bie in 't 23loebſ alom/
Berheerbe/ boo? 3ijn ſtrijgg-gebioin
Zoo meſ ben grooten alg ben fileinen,
-

19.

SPe ſtoningen / en 1D02ſtem. Die
gPe magt/ en b'opper ſpeerſchappie

'Aan't25cclb beg25eeſtgren offer gaucn/
2#houten/boot het Oorlogg átaal/
dºlhamber/ om boo2 p!agt en pgaaf
RPien H2oeren zetel op te blauen,
2O.

.

&Pie ſtout het 23loeb ban utoe ſterft
<- , 39erplaſte/ boog#,
hun Pollogg
Blogg werk 'ee
f
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ſ#ebt gp elhamberg 25loeb boen ſloppen:
JBe myaſte ban be &temme (Bobg

lºgeeft hen op hunne baiſche rotg
39erpletterb / en ten Bloeit beruoogpen/
2 I.

«Bp toog/gelijk een Leeum / een 25eet/
ligen tegen / om um uu?aak/ 6 libeet!

Op Magogs 25euben uit te bomb'ren:

#

& Be
ſtieten tegen een /
&Pm ſtoningen / boog 25abelg meen/

- 3fig 3ijn iBaſallen/ uit te plonb'ten.
-

22e .

iſ het regt riep umen gengel ban
dDe 3Dat'ren/ boo? bit 1Bloeh-geſpant

Almagtig God, uw Bloedrijk Gordeel
Is billig, en waaragtig, bdant
JPie um 33gopheten bloeht en bamb

lºgeeft boog um ſiigtg-bank boeinig boogbeel.
23.

Zoo gaat het bie BobgiPoſh begyoub/
JPie gefug in 3ijn ſlBomben ſpoub/
zijn 25ſoeb-ſtroom ebt aan alle kanten /
@Lot 45ob boog eenen bollen ſtroom)

ſpun2Sloeb boetmaſſchen tot ben toon
apet ſpaarben/ boo:3ijn ſtruig-geſanten.

Tweede Deel.

4o5

De vijfde Hoofd-veranderinge.
Ons vertoonende, den uitgang der
Kerke uit het geeſtelijke Babel.
Waar in ons voorkomd :

Eerſt den vijfden Zegel , ons vertoo
nende de Wraak- roepende zielen

onder den Altaar, volgens Openb.
6: 9, 1o. Openb. 18 : 24. Pſal. 94;
1-6. Pſal. 44 : 23. Openb. 18 : 4.
Op de Wijſe van den 94 Pſalm.
I•

L# 25abelg 23erg leeuminnen b:abelt/
Om hen boo! 't heilig 23loeb te lauen/
#
G5ob een tijd om 't heilig 1Boſh

e ſtraffen/ boo, een ſpaapſche 3Dolft?
p heeft een tijb/ een ſlaolgen-ſtonb /
trooſt boog bie 3ijn liefbe bomb.
2.

3Dit mag bien tijb/ naar 'g Bemmelg tegct/
2llig umje banb ben bijfben £egel
&Pntſloot/ boe heeft ubo heilig 5aab
€5eroepen/ om een Pageraab/
&P 4,5ob! berloſt en leib uun 233uib /

HIit 25abilon naar um beſluit.
e

3.

1Im heilig 3aab / bat 3aab ban ?tbel /
jlâoet uit ººgppten / en uit 25abel/
Illit &oboma/ baat beſe Hiboet

1ſlim bapp'gelgelben tegen ſmoet:
JPie twee en veertig. Maanden lanſt

25ebtmelſeymb boterb boo? 23abelg ſtanſt.
-

€ e3

gºſa
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te nab'ren /
### #
1Brome 1Dab'ren /
&Lot trooſt man onſe

&#p liet bat ftaf ban 't ſtoten ſlaan /
Qm hen uit 25abel te boen gaan :

Hier kregen ume 13elben mocb /
Oln bu2aaft te nemen ban uur 2,5loeb.
5.
3ielen/
JPoe riepen al bic groote

V

SDie onber htumen ?{ltaat biele11/

25n Heſug/ met een open monb/

dºllembig in hun 5aab genoomb/
JPie 500 beel ceumen agter ten/
25eeft beſtreen.
Jil)an-moebig/ 't

wºen

O heilig God! ô God: hoe lange!
Wreekt gy ons Bloed niet aan de Slange /
JBic uuoc 23?uib in 25auben ſtuipt /
qën 25loeb uit hare 4Douben 3uipt/
Hoe lang, ô Heerſcher! wreekt gy niet,
qDng 2öloeb? Dat gp bergoten 3iet.
7,

JDat 25locb bat/ met een rein geuniſſe/
45eſtort ig/ tot getuigeniſſe/
3Dat jl)attel-5aab / uun oberſchot/
iſlºoogb-babig boog bit 25eeſten tot

objeplaagb f gelaſterd en geboob/
abonſt-gen00b.
(ILot finaab ban 'g

#m

ºp hebt um Hethel meer alg wonen/
âDat tufte boo2 een

# beſchoten /

3ae 3ielen moeſten/ hoo! een mijl/
3Pool 25abel bueber in Der ijl

2lan 't lijben/ ſchoon ijun âDit gebeent

25p hunnen ?lltaat ijab gebueenb,

Tweede

Tweede Deel,

4C7

Tweede Deel.
O.

1 luu Staal toog #ion urbrr trgcn '

Om hem boon 't Staal te cºrrurgen/.
@Lot Wmee ban 't ljetlul ouerſcij0t:

&D Deere #cſug! Dit ig 't lot/

3Doo; Hleinnaarg ban uur ſpobG gena/
Glft ſtij:iſten heeft 3ijn Colgata.
I(

-

3Dat heeft ben Donau 25loeb berſſomben ?
3Pen Yber, cn be Tiber 1)onben/
19ermoo:be icber op 3ijn bpijg /
-

UDe Jl)oogb-baſilinc uan JYarijg/
"Dat uuocben in omg ſºeberſamb
ſiiep uber/ cm lujalic ban ubu ſjanb.
I I.

& Zot gm ulu af geſtrebe {2elben/

JPoo; 't bubbel Sudaarb f met Lof/ herſtelben/
Om alg een ſt)aagb/ in 't âDit gehlecb /
3)a 25abclg 1Blocht uJag uit geſubcet/

gn upcbe / buiten 't jPapenbom
(Le p?alen/ in uub 3Licijt alott1.
I 2.

r

&oo hon Run ijanb be 13oet boen boanken/
Éoo haaſt alg #iong Hemel &plantten

tlitbarſten tot een 25ſirſem &traal:
Om 't ſchot geluid in 23abclg 2 aal/
UDoo: uube &temmen / boo? um ſbeeſt
dIe ſtommen/ tot een ſmaab ban 't 25eeſt.
I3.

-

ilm &ion ijab / met open longen/
?Ilg uit gemeenb / u toe geſomigen/

* .

God der wrake! groote Heer,

1Berſchijnb haaſt blinkenb' tot um eer/

aerecht beſen trotſen boon uur magt/ .
G5p 3ijt be hoop ban ttum ſpeſlagt,
-

-

C t 4

.
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I4*

dºöp hebt um I?eſbem noit begeben/
&Die in geloobe bco: u leben /

ilm Oorbeeſ/ beſe toe bereib /
|Keerd weder tot Geregtighcid,
&oo hebt gp | tot um Blof op ?larb/
Ong regt berbabigb en aanbaarb,
I5.

Elm belben hebben u beleben/
&Boo? junne boob bie boob beſtreben/

&P ?lltaat 45obg! gp ſopgb in noob/
3Booy bie u focken boo2 uuj boob:
reb bie/ onbet ulu ſ5ebcent /

#

52lig Abels 23loeb

en waar \ueenb.
I

25chleeb uur ſtrijbembe lbelbinnen/
g,9m 25abilon te oberubinnen/

491u beſen ſtopten tijd bepaalb

(@Le ruſtenſ tot gp neberbaalb/
dBm uuJe 252tlib/ in 't Lioob en âDit/
(Le brengen tot talu 13ol-25eſit.

Ten tweeden, de vierde Fiole , ons
vertoonende den Nijd en Boosheid
des Antikriſts, doe Gods Licht in

zijn Duiſterniſſe begon te dagen,
Openb. 16: 8, 9.
Op de wijſe van den 94 Pſalm.
I.

-

W# helpt bat/ of ſbob
-

Licht en maarheid
3Poeb opgaal1/ naar een nagt ban naarheid?

âDat ig 't/ of ſbob be & Beeſten lofit?

2Elg alle iBleeſch haar hert berftoht:
#Paat helpt geen ſticht/ geen ſfeeſt/geen
z

.

-

-

"E:
-

Tweede Deel.
?{lg boo! bie 3ig in C5ob oerbeugb.
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2.

45een Nagt-Uil Han Gbobé TIicijt berblagen /
ASchoon 'g ſpemeld Zonneſ na het bagen/
3ijn glang boon 't Locumeſg Spiegel-4Doub/
UDoo? 't Il)ongen-roob / be 3iet beboub:

é9un 5egen-rijſt / elftg aangeſigt
&Ze ſoliſten/ tot juni 3ieleni pligt.
#00 fton ben

moomftijen

Pharo mtbe

1 luu 5alig 3licht / boſ bril en uncbe/
Hºog Dulben/ nog berb:agen / neen
illuj TIicht beſluaarbe 23abelg uuren/
Oin Dat 3ijn geeſt/ berijarb/ berUlinb/
3De leugen boog de 1baarheid mino.
4.

-

#Zijn geeſt berbpambe boo: uun ſtole /
?tig gp be bierbe ſterft-fiole
3Liet ſtorten op bie & onne/ om
3Boog. 't Licijt ban 't &#ttangeliumn
illu 25puib te lichten alg een zon/
&Lot tt haat 3Licht/ en 3Lebeng-byon.
5.

Zoo haaſt uur licht begon te blaften

«Pm alg een zon boo! Magogs Daſien
&Ze ſchijnen/ heeft Die ſtoomſche Hºpoet:
SBoog al bie Zion tegen ſmoer/

lin blammenb' 3Licijt/ boo: liſt en magt/
25eſtreben/ boog 3ijn

#es geſlagt,

2II bie uïn
&Bien

regt berſſenſchen
#ig #)
# jiaenſchen
Die

12ethitte/ om uïn eer en lof

@Le finaben/ in 't oºgppteng Hºof:

32een/ niemand gaf u heerlijkheid,
(dlot toen ban ume 3 laajeſteit.
7.

#',

'ze.

(9m. Dat uim
um 3Lich
3Licht hem/ meet alg, bogen /
-

41o Gezangen vande gangen Gods.
23eſchaambe / heeft ijp ni 3ijn (Lopen

35ebomberb/ alg be tmeebe boob:
&Pat 1Bobbe-kraam ban Hºeib en goob'
25p een geraapt/ mierb af geboemb/
JPoop al bie bp ubu
toemb.

#or

#zijn 25goob-gob buierb/ met kragt/ beſtreben/
RBe 2tflaat-buſſen/ be 45ebeben
1Booy boobe/ rogten heel ten ſpot:
qBe 3lirfemg ban bien ſtoomſchen G5ob /
ga 't Beeld des Beeſts, biel boog um HLeer /
?lig Dagon boo? uun 2ürſte neer.
9.

hoe meer um Licht begon te rijſen/
Hjoe meer 3ijn geeſt begon te glijſen/
3Pat H#emelg HIicijt bat ong berheugb/
G#n uit loht tot be mare Peugb:

ſpeeft bit berbuiſterbe geſlagt
G5ehaat/ uit liefde tot be magt,
IO,

-

Hººp heeft 45obg Zoon/ 45obg regt gelaſterb/
3TBat boomber? beſe mag bien baſterb/

3Pie 't ſtroom-regt ban um 2'oon beg?oumb/
JPie tegen Zion (Lopeng boumb/

-

42m u men naam te boobent boog

-

Zijn li)eerſchappp / en 2larbſche gloop.
II,

GBoot eigen regt te miſſen fonh'ren/

45obg regt ten leven te oerboma'ren/
JPoo? b'heilige te miſſen gaan/

## bmaagbein / boogmoeb / wint en maalt:
-

Pie boerften roem berftoot boluit

#et regt ban gefug uuare 25guib.
2O.

&P & Bob!, beujaarb ong boog bit ſPogbeel/
illu, lºemelg HIicht bat tot ong boogbeei

(dºe
**
k

ion ſtraalb / laat bat nog meer .

mijn 3iele lichten
tot uw erft
e º 2
-

.

: : : om

Deel.
Tweede
u te boen/
1Derit boor
Om 't heilig

41 •I

&Ier banlibaarheib boo? uuben Coen.

Ten derden, de vijfde Baſuine , ons
vertoonende , den eerſten Val des

Antikriſts: en den uitgang der Ker
ke uit dat Geeſtelijke Babel, door
de Reformatie, volgens Openb. 11:
19 : 1-1 o.
13. Openb. 12:

#

Eſai. 66 : 12. Eſai. 14: 12. Openb..
18: 2-4. Pſal. 55: 1o. Pſal. 66: 12.

Ezech.39: 3-8. Hoogl. 7: 11. Zach.
4: 14. 2 Theſſ 2: 8.
-

Op de Wijſe van den 98 Pſalm,
I.

Deg Zatan mag boog 3ijne 25enben!
?Ill' eeumen boog / in bolle bugaalt J

23eſtrijden / bie 3ig na u ubenben:
45p reb altoog ber 192omen faaft/
Om £ion te boen 5egen pyalen/
G5p geeft een UPag'raab na ben nagt/
Om alle dil)iſt in 25abelg Zalen
(CIe boeeren/ ſchoon betniſt met p?agt.
2.

spat 25eeſt mag/ boot 3ijn ſlPater-blaften/
3'n 25abel/ in bit mocb «Egypt/
#ijn Diochen op uur. Heelben byalten/ .
, G5p bebt 3ijn 1eloeken af geſtipt:
illuj zonne-licht ſcheen boot be bampen
Dan 23abelg rooſt / om 't heilig 3aab
(Le lichten / boo2 uun Cöoube Lampen/
3in beſem nieutoen Dageraab,
-

-

'3 oo
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-

3.

Zoo haaſt be bijfbe ſterft-baſuine

«Europa ſchubbe boo! uun &ten/
3Pie Nimrod, op 3ijn trotſe & Buine/
RBeeb beben/ om boog htagt en filent

3Dan 3Paarheid hem t'ontharrenaſſen:
&Poo? u me libelben/ rijk ban geeſt/
GPm bie G5obg #oome tegen baſſen -

&Ie bellen/ alg een itlaaum ban 't 25eeſt.
-

4•

JPie balſche &tarre/ 5oo bol glanſen/
ſhebt gp boot ume magt/ 6 ſpeer! .
Poen ballen boog haat 45oube tranſen/
2{lg Jeſabel ter ?latben meer :

“Dat 25eelb beg 25eeſig/ bat eeumen p?aalbe/
1Biel uit ben lºemel ban utu ſterk)

Zoo haaſt uur licht op Zion baalbeſ
aBoo! uwer Belben Igelben-merk.
5,

n

ZPat 25eeſt behmam / in ume mjahe/

3Pen &leutel dan ben #elſchen 39oel/
âDaar boot bp ſijn oerbalſe fake
25ebekte/ op 3ijn ſtoomſchen Stocl/
Zoo haaſt be iterſt 1Bergaberingen/
(@Le Trenten, alg een HPoel ontſloot/
&Pm al be #elben 4.5obg te bbningen/
3Poo? 1Blochen ban be tmeebe boob.
6.

3Dat heeft bien 1Bloeh-poel 3Pamp gegeben?

@Lot ſmette ban um geeſt en âBoogb/
(ſlot mee ban 't ſbeeſtelijke leben/
(ºot na-beel ball bie na u hoogb.

aPie JIeiſt ban Hºtetterp en boogijeib/
12an nijb / ban buile 252oeber-tuniſt/
3Bloog uit bien HPoel/ boſ gobbeloogheid/
(Ien Heemel/ alg een Hºelſche iſlaift.
7.

âl?aat uit tien #ion tegen ſprongen

*

– e-.

•

Sprink

Tweede Deel.
Sprinkhanen, groot en trots en ſtout /
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Gehangeld, en met gladde Tongen,
meeröopben/ alg een ſmaah'loog Zout
45emagtigb om uun erf te plagent/
2Llg Schorpioenen bol ſfemijn:
Om 23abelg 1Bloeken te boen blagen!
?Al bie 3ijn

nagetuigen tegen 3ijn.

ſpet groene ſ5jag/ um ſmakhe Abchapen/
illuj ſpelben) bie alg 25oomen ſtaan/
Zijn/ boo? Die nieuwe 42ffet-papen/
1Berbloeht in hummen 23an gebaan:
3Pat moebig rot ber liteth Jcſ'wijten

3Pie Schorpioenen, heet ban 23loeb/
3Pie nog alg ſBoſben &chapen bijten/
1Berhit op $taat/ op
f en G50cD.
9.

3Pie booſt / bie ban u berkregen

Vijf Maanden, om um beeiligbom

##

(dIe plagen / boog
Hiſt en
@Lot mee ban 't Zion (Bobg
Ul:
g) 45ob! berloſt onſ ban bie booſe/

32og buuren bie vijf Maanden, ag!
32og mooeben beſe gobbelooſe/
& Ze zion / tot op beſen bag.
IO.

JPie moebe 3ijn alg b'Oorlogs Paarden
Gekroond, en met een aangeſigt
Van Menſchen, om bie u aanbaatben

(@Le Hofthen/ ban hun 3ielen pligt?
Met Vrouwen. Haair, en Leeuwe Tanden,
&chijn-heilig.j met een glabbe iſlaortb/

&Pm boot hun 3agte barbe 25anben
(JZe

en / bie hen tegen ſtomb,

Tweede Deel.
#go

hebben beſe »ld

men

.
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1bermomb / met b'ieopeng van het ſlaan /
45ebeten / bie in 2latbſcſje Hitluiſen
II bienbe/ alg ubu oube Sbtain :

3Dat jaſet 25ogſt-gemeer/ bat ruiſen
12an bunne 12
heeft 1 o 45ob!

##

3Pe Zee ban 23abeſ op bocn bruiſen/

&Lot mee ban 't heilig oberſcljot.
I 2.

teſt mag hem bie/ boo, balſclje 5uiu'ſen /
&Ben dPln ſeiong heeft bemo?ſt/

©m alle aſbaarheib te berbulu'len /
2ïlg aller booſen ſpeer en 1 ºogſt:

apte al te moebig time 312etten

-

1eeramberb / pm fijn trotſen 19oet
Op al be 39oºſten paſ te 5etten /

2tig heeeerſeber ban ITR,
tien blinben ſtoet.
fºut hebt gp 3ijnen v# doen wanken,
#ijn wraak-boog beefde boog uur#" f
zijn geeſt oerſtombe boot be ſilauhen
1ean 't juichenbe #ertifaten, ,
5oo ig / tot trooſt oan itme inbeeſen/

UPat eerſte met bopt op gegaan ?
?Ig/ ag! baat komt'et tºnet
ong in uwde

#/
Zoo moeſt bie Star # ºfatoen ploſſen/
zoo moeſt # ballen uit # olf
@m 't 3ugtenb' #ion te berloſſen
1 lit 25abelg af geboenabe #
eBm unie Leel'jen uit be Poot'nen
##

-

*4: - -

-- -

-

- - -

-

#s
"Een
ietoch #
oo! b'
en ºp ongf 3ijn pa
39erſtommen/

3Paat lag bien grooten

-

bombat 3Baber/

ſlaat al bien
de 23ſieſºng
ban 3ijnz-7
##ont/ zou #
Apollion,

ni

- - - -

W. en

CAR

Tweede Deel.
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UDien Auadon , met 51jn loerboub:

boo, 3ijn ſoloclien /

Ipp heeft uuo Lion

GSebneben / uit 3ijn L30eren-ſtab/
Om buiten 23abel u te 30eiten/
3at.
J)u 25abelg &chip

#g?ombe
I

-

(Ioog 3f'rel eertijbg uit oºgppten
jl het onrugbe ? ag met upat gemorb!

I3eeft £ion alg. ſp 't Hoſt ontglipten

1Ban beſen Pharo u begroet :
L)oe Ibemelg juichten alle longen /
lpoe 3ong / hoe ſprong uuo b?ie Abchaat / '"
jàu 3p te 3amen / onbebmongen /
jfheer bielen / boog hun fieuh-?{ltaar,
17.

ſpier 5ongen um perloſte 5oonen
::
Zy is gevallen ja / o beet !
G5p hebt bie Boere ban

- '.

&Zij!oonen

G5eſtooten/ boog um 19oeten neer :

-

?Ilg Dagon boo? be 65oube ?Irhe

-

-

19ebt gp bie Leoere 3eſabel
G5eoogbetſh/ en alg met een Sarite
JBe JBomb geſtopt / # ubu bebel.
•

I S.

ilm &ion juichte 25abel tegen/
O Zoone van den Dageraad !
O Morgen-Star ! maar ig ubo 5egen ?

,

Boe 3ijt gp uit uto hoogen staat
G5eballen ? met een rooh omtogen /

-

-

-

45ebohen in een Hairen Sak :

1Deragt / en uit be ſteel geſpogen
ſèan bie te bogen met u ſpyah.
IQ,

G5p hebt bien Stok

-

-

:

-.

&#'Goddelooſ

Gebroken , en de Aarde ſtond

-

#n ruſte / alg bien ſtoomſchen booſe
Berftombe / boot um Hgelben maonb. 1
De Dennen juichten in uw Zalen,
*

--

D
e
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De Ceders op den Libanon

Hºergroeiben ) om te 3egen-pyalen /
ièoop u / d aller beeſten-25;on.
- 2O,

Hm 45eeſt riep ulue Lyelben tegen
Gaat uit dit Babel , eer u ooit

GBobg 39lagen treffen / aller Yuegen /

&Boog finetten ban bien Hºelſchen rook :
3Ben @onlogg JBomber ijeeft be ?latbe
JPoen benen / tot een tiende deel
3Pet &tab / um 2 ion #oonen baatbe ;

(Lot haar bermo?ben ?Luſt-p?ieel.
Derde Deel.
2I.

#bgg reeg ukn ººidn uit ben booben W
2llig bie dry dagen en een half
Olen einbe maten / om bien ſnooben

die meeren / met fijn ſpotten &alf:
2llig ſleberlamb / bebijb dan p?amen /
25goob /
&ig goebe b003 um
Zijn ſeven duiſend Menſchen namen

#

ten opſigt van het22.
25teſt geboob.

-

Om tot um Lof met nieume kragten . . .

#n 't 12eſb uit 2Babelg Haeſt te gaan/
Om op de Dorpen te vernagten,
jlàet um berloſte (Lempel-raan /
H#oe boel omringd door Magogs Benden
Gelijk een Leger in het Veld :
3l3aat na gp uuoen 3egen boemben

r

3ea zion/ boom uw bant herſtelt.
3Pe

## heeft

23.

hp moeten geben

@Le Paſſau, om um 19gebe ſlaaagb
Poo! 't nieuuwe 3Licht te boen

#/

?Alwaar uw nieuw en gemef gagb
/

&oo

Tweede Deel.
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Zoo ig het 23eeſt u oo! Loeb en Hoben
Onthleeb / alg een verlaten l)oet/

3Dicn bunafen Gerber bie De C5oben
Op 1ïoomſche magt / ben Stanbaatb ſuport.
24

“Dit mag een bag boon uube Zoonen /
«ëen Dag boo? 't ijellig € 5obg geſlagt/
Als uw getuigen, na becſ boomen |
Ten Hemel voeren boo? uuu magt :
Om ſtaande op herſtelbe Doctem/

-

&Ie ſpºeften 't Oub en ſieuuu berbonb / "
&Boon & Zongen bie be ſtoomſche Spgoeten
Ontbchten / op beproefde g?onb.
25.

3De HBeerelb hreeg twee nieuuje @ogen /

UPe ſhagt-G5orbijne ſchoof aan hant/

SPen ſtoornſchen &etel mierb gebouen /
JPit Sobom ſtond in heeten bgamb :
geboua ſloegj tot Ziong luiſter /
Gogs Boge uit zijn Slinker-hand,
Zijn ſiegter-ooge 3ag in 't buiſter /
JBat 25abelg
mag geſtpanb,

-

aan:
2.

49 5alig #ion / hoe bermonberb !
ſDag Nimrod alg gp 300 bol moeb/

ſºlit 't 3uiber licht / ſituam op gebomberb ?
GBm bunaalt te nemen ban unu 23loed :

3Dit mag ooo, bie berloſte 5ielen
«Een bag/ een rijlien Pogſt / bol licht /
25abelg 45oben boo? u bielen /

âPien Stoppel-berg boobijeen geſtigt,
27.

ſtom Zion 3ie #eijobág baben /
3uich eeumig in bien grooten lieſb /
JPie 1Babet ?lbgam in 3ijn 3aben/
3 àa eeubmen mee / in ruſte ſteib :

“Bob heeft ben na-neef ban bien grootel,
39erloſt/ in me ºm tijd :
..
*,

#II+
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2ïlg 23abelg H2oere luierb betitouten /
3Dag al het land

#en berblijb.
2

2ting ſyobe / 3ing met open longen /
Iperbenkt dat groot gemaben uberk /
3Loofb uuben Bo!ft met ſlaanbe & Lomgeit:

# ig ben

Log-hect ban 3ijn ſterft.

&P âBelbaab! noit om uit te meten /
3Pie onſe 1Dab'ren ig geſcijico /
aïBee/ bie be baben eBobg bergeten /
4Daar ban nten nog be 1Byugt geniet.
29.

“De ſheere 5ag op #ion meber /
Op onſe ſpelben bie/ bol buur /
&#enboubig/ matig/ ijcilig / teeber
25emaakte / 3eſtig G5outbe HT2ttttt.

3ilg G5ob bie Baale L)gere toornbe /

&#n 2-ion uit ººgppten Ugagt/
alBag gefug 25?uib alg een bie blootubef
3Berloſt boot 5oo een Heene imagt.
3D.

op ſheere leerb! be 3Deberſamberg/
4.5ebagtig meſen aan Die Schat/
JPie groote 49elbaab eiſcht luat anberg / | |
1èan Ianb/ ban ſterke en ban State.
JPen hoogmoed heerſt in alle Staten / . .
b'&#enboubigheib en ig niet meer:

aBe Bob-brugt heeft uw ſterk verlaten/
4Bp 3ijn alg Sobonia ubel eer.
31 •

-

-

-

-

-

25lengb onſe boebe herten ubeber /

--

&Lot onſe 1Bab'ren bie boogijeen
Gºtenboubig bielen boom tt hebct /
dſl2et lef / met UPanſten en €5ebeen.

-

.

. .

Göeeft ſlºeberſamb ben ouben 3egen /

45eloone / 3tiefbe / Pankbaarheit : dBm op bit goebe oube 4Begen
: :: :
&ſe leben / in een boubigheit. . . . .
* *
- .

*

KPan
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32•

&Pan 3al uur geeft um ſterk herſtellen /
«Bereb uit beſen laaſten noob /
Om in uuo liefbe op te ſtoellen /
10erloſt ban alle tumccbe boob :

3lterb ong een boubig boo; u leben /
19ercierb al bie u henb en bleefb/
3Bp 3ullen u be eere geuen /

Cn juichen / op het laaſte feeſt.

Ten vierden, den vijfden Minne-brief,
aan de vijfde Kerke, de Kerke van
Sardus, ons Vertoonende, de twi

ſten en ergerniſſen die onder en na
de Reformatie in de Kerkewaren

2

volgens Openb. 3: 1-5. Luc. 17:32.
Op de Wijſe van den 126 Pſalm.
I.

G# hebt alſ

eeuïnen in en uit

25eminb ubp # beminbe 23juſb/
#cijoon uuo berfſaube heilig 3aab
illuj grooten 5egen ſjab herſtnaab:
SPeſmahheib ban uur iteurelingen/

&Pe liefde tot be ſtartſe binnen!
#Rat mond-belijden / 3omber geeft /
«Daf boogbeel aan bat toentenS'33eeſt.
2.

45elijft boorheen het Wijf van Lot,
OPmſtenbe/

ben ubu iBerbob/

#oo heeft un boliſ, met om te ſien/
ſºa bit oºgppten millen eiſen:

#obon troºſt tot haar duiſter/
- -

*#
- - AB8 ##
-got#
ban. #
Dat#
ligoeren

*- --

- --

--

&P b 2

"eer
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23leef Žion tot een 3ielen 39eft.
3.

-

«Bp blaagb be fcben Sterren / boo?
illuo magt/ tot uuger eer en gloog /
qBm uuje #zoomen/ fouali en teet/

3Poo? alle tijben tot uun eet
&Ze trooſten/ boo, uuu?{luermogen:
dan ſiet booſ alle 13emel 25ogen
ilm 257uit ſfooiber ben libernelblaumb/
45efimaab f en dan het 25eeſt beg?aulub.
4.

-

.

-

Gy kend de Werken van uw Maagd ,
45n weet hoe icber een 3ig bgaagb/

boe zion inaubelbº, hoe het hert/
-

5 - 5croofd van geeſt / in ſtzihſtein woert,

er geen heete zon verhit deel 3ielen:
s

-

dº 5aſig! al bie u bebielen/ ; 3Pe # zijn ſter bun gefaaib'
-

. ,s : baar alle ſeint ben tegen waaib. 5.

-

zoo mag um ſterft/ te beſer tijb/
weoogt miſt boo?pgaal/boo2.bgoebernijb
#5efinalät / en ban uur licht beroofb:

#Bie u bemint I en u geloofdl,
dEn wanbelt op be oude 3Degen/
zºie 3ici geniet uun ouben 5egellſ

#een #ecſt heeft magt op dat gemoet,

JDat uulen geeft #n leben boei).

-

uw #Zion roet boo, nijb in tºucell /
ſºelij# alg Ephraim doorheen

-

3Ban Juda ſcheurbel boo? ben 45ob

(die #' te # #tell #
#cuen/ ag uerljeuen 25?otoet,
D

-3

# #ceraarg hebben 't 5uiber Borbet

#eerlaten / om ben & mijnen iPgail :
-

âSat 23abel aan zijn swijnen gaf.
- - - - -- -- - - -- - - 4 -- . Tweede

** * *

«-

--*
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&Bp hebt hem boon umu &ccſt geraau
Te waken, en out uaſt te ſtaan/

-

Om 't overſchot dat ſterven ſou

t'E)erſtellen / boo; De 23;orber trouluf
Hun Werken zijn niet vol gevonden,
#p Icefben in beel tuniſt en fouben/
illu ſterfte / ſchoon ban 23abcl af/

ſDag Htogen/

weg geulengb met ſtaf.

ſDat paſte itune Jlhaagben meer?

2{lg 't maken

uoo! uur buare ſtrt/

GPIn fujahlte 3ielen in tilu Schoot
(Le boeben/ boog um Lºemclg 25goob:

G5n moeſt tot £ion neberftomen
2Llg eenen Dief, tot trooſt ber 132ome /
Om 't binhemb'boſh/beroofbban pgaal/
KIZe ſtraffen / boog uur Oo2logg &taal.
9.

jºog hebt gp um geliefbc &chaat/
@Le Sardus, bie in 't openbaar

illuj 113oogb beluaren/ bie um âDet
25eminnem / om alg onbeſmet
&Le p?alen/ alg uum eerholommen L
3Pfe in uud boſſe ſtefbe glommen:
G5elijſt &arbonir- &teen / bol bier/
•.

-

3Dool-blamb boo! uube ſittuig-baniet.
-

IO.

&Die onbeſoetelb in gemaab
Blm bienen/ om in 3ielg Cieraab

(@Le manb'Ien/ in het HBitte Hitleeb /
GKemeben boo2 uuu Gºffet-ſmeet:

3Pie 25abelg 25abel obetubonnen/
RPat maren uuje eerfeſtonnen/
-- 3Die in ijhet 25oeit3Bbegb 33Lebeng ſtaan / G#n

"-

--
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GÈn boog de enge HPoogte gaan.
II

25emaarb um ſmakhe nieume ſterk/

12oo balſche Leer/boo!?Lippenmerk:
iſ?eemb lnijnen naam in u men mond/

'?IIg 2one ban het nieum 19erbomb/

© aller D!omen 3egen aber! .
23elijn mp boo! uur ſhob/ mijn Baber /
?ſig uule 252uin/ ban 5at mijn geeſt
1 lun naam belijden op bit feeſt.
I2.

illup name uit geſtopt/ mijn iPopſt/
gg & Plp / 319ijn boo! al bie bo?ſt.
JPie met De geeſt ban 25abel blien/
Zal buiten

# ſien:

25eteib mp tot uur HLof aſtebeng/

19erſterkt mpboo! ben 25oombeg Lebeng/
Zoo 3al mijn geeſt / na mijne booby

2lig Sardus blinken in um Schoot,

:
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De ſesde Hoofd-veranderinge.
Ons vertoonende, de ondankbaarheid
van de hervormde Kerke, en de ver
dere Straffen daar over, met mede

gaande Oordeelen aan den Antikriſt.
Hier in komt ons voor:

Eerſt,de vijfdeFiole, ons vertoonende,
de verduiſteringe van denThroon des
Antikriſts, door het door-brekende

licht desEuangeliums,volgensOpenb.
16:1o, 11. Openb. 13. Ezech.39: 3.
Pſ. 94: 2o-23. Eſai. 14: 11. Openb.
18: 4. Pſ. 55 : 1o. Pſ. 11o: 6. Pſ. 1o7:

39, 4o. Zach. 13 : 8, 9.
Op de Wijſc van den 9 Pſalm.
I.

D# hoogmoeb/bie begeeft berfſinb/
ſl)aaätiſeogen boof/en 9ogen blind/
2tig ſjob boot meſ berbienbe plagen
ape trotgheib poogt uit 't Beib te jagen.
2•

Zoo ig 't met bie um 3Lichten miſt /
GBmtogen boom een ſpelſch berniſt/
(ſBm boog een eigen baan te prijken/

2ïlg 't Hoofb ban alle koningrijſten.
3

Zoo heeft het #m-lichtbanum 65eeſt

um Polhberlicht/en't 25eelb beg2öeeſt
Abtomb/alg een borſtban'trijàber booben/
#Berbuiſterb boog ubn Lichtg genoben,
4.

#00

uit 1um

CHOOt

"weg:" " , .
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3Pe vijfde Kerk Fiole goot/

op 23abelg &Zhroonſ boe ig 5ijn luiſter
JPoo! 't Igemelgſichtberheerbin'tbuiſter.
5• |

|

-

#ijn rijhfg/boot umlichtenb'3Boogb /
25emolkt/ berbuiſterb emberſtoo:b/

1lin ſittºrenb' licht beeb 3ijn Dafallen
?IIg &terren uit

# L)emiel ballen.

# meer um glang in uïne ſterft
it ſtraalbe/ boo2 uur leeſt en merk/
hoe meer 3ijn @Lij?oon/boor alle ſºoſhen/ ,
mtogen mierb/ boo? Hºelſche ſBolſten.
7.

#zijn ſtijfig-polg ſloeg ſtaag agter uit/
(JZot trooſt ban ubu ſjerſtelbe 25guib /

.

GBp hebt Gogs Boge, boog uur plagen/
45ebºoften boo?
'ſterft doen b?agen.

u.:

Göeen monberbat bien bonitºren tij2ooit
?lan 'tbdanſten rogt nu JPabibgžoon/
&Pp 3ijnen (Lhpoon / in luiſter plaalbe/
&paat beſen 3etel neber baalbe.
9.

2ll Halimbe bit berftomb geſſ

leum GLongen/ om bat 25abelg magt
12etbmeen/ ſchoom bat ſpijtmerſe-tamben/
ilm 2 ton mag uit hunne bamben.
IO.

3P'e nijb-pijl ſtaſt in hun gemoeb /
2lig fmeeren bol ban etter-bloeb/
jl het laſter aan ben G5ob Der Boben/
3Boot mieng 45erigte bat 3n bloben.
II,

't #g buiſter baat 45ob licht ontfeib/
SUPaar helpt nog magt/nog mijgbeleib/.

RPaar Bob be ſbolken boeb nerbiähen/

#oet afleg in ben rook verſtikken,
19ete
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I 2.

t

Derbuiſterb 23abelg ſtijft nog meer /
Derſtomb bie balſcije Longe theer/
“Die uur geliefbe Longen huwellen:
#oo 5al uhu ſI)ond 5ijn &Zonge bellen.

. Ten tweeden, de ſesde Fiole, ons ver

toonende de weer-op-komſte desAn

tikriſts, als den Gogen den Magog
tegen de Kerke, dog met geen goe
den uit-ſlag, volgens Openb. 16 :
12-16. En 14: 13. Eſai. 19:23, 24.
Eſal. 19: 2o. Jud. 5.
-

Op de Wijſe van den 8o Pſalm,
I

G# een UPJaah na buiſemb boonben/
&Bemoeb bergrijpt/alg hp ontbonben
3Pe3Leeum bie hem ter?larben ſmeet/
&Boog 5ijne Lamben/ Hohenb' heet/

Jlaag mºehen/baar bp trotéban moeb/
3Aog bobberb in 3ijn ſchuimenb'bloeb.
2

#oo heeft bienſtoomſchen blaah/bolbloeken/
Göepoogb um Leeumen te berkloeken/

Om Hubaag leeuïn/met moraaitgebuſb/
& Baartjp bol moeb 3ijn JBanen ſtrulb/
(Le bellen / boo! bernatte kragt/
(ſlot mee ban uun herſtelb geſagt. -

-

3.

3Dat heefthp/moebenb'boo, 3ijn braken/
Hibet Duitſe ſtijlt/ alg toob Scharlaken/
G5eberfb/boon't bloebban't heilig 5aab:
Den Donau
bollen haat

"##

--

J
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leertmelgen / en 3ijn muzehello &taal
3Perfinarſten/ tot uur eer en pgaal.
4.

gPoe 3ongen uune ſirijgg-genooben/
9. H#eere! zalig zijn de dooden,
JPie lijbenb'in den Hecre ſterft,

2ºl maar het in hun bloeb generfb/
a/ van nu aan, om bat bit 23eeſt

ermoeb/ al bie 3ijn tong ontgeeſt.
5.

&Pe ſesde Kerk-Fiole toombe

&Pg Bloeken, bie bit 25eeft behrmenbe/
2dig gp uit uuben 3egen Schoot

- º - Lim Heloek Fiole meter goot/
- 42p 25abel/ op 3ijn &#upij?ateg/
(Lot mee ban beſe & Zoobereg.

'

6.

# hebt boog ume 25lirſem Heieren

-

«Pie 2Babiloonſe ploeh Hibieren
«Belebigb/ en 3ijn Eupharat

SPoen Droogen/ om bie3leeerelb Abtab/
SPien Tiber-1Bogſt/ te boem oerſtaan/
&Pathp 3ou ballen en bergaan,
7.

#p heeft boog bozeebe @Pollogg 25enben

e# bu?afte na tiAu Bºterſt boen buenben /
ook dllºoopberpen en gemelb:
"I'm hamb heeft hem ter meer gebelb/

º:
*-- -

#
ſtaat/boogume hambuerhoogd/
#ebt gp 3ijn e" geb?00gb.

Zoo hebt gyn/ alg bet 5ielen 25gomme /
UPen3Deg/banb'opgang man be #onne /
25ereib / boot 't Boſter ſtoninggbom/
#Pie beſen ſtoomſchen P2aaftſ aſoni/

#eſiteben hebbenſ en beriaagb/

38a dat hp #ianijab geplaagd,
3 | |

's

|

-

-

3Pen
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9.

'Den Aſſirier heeft boon um 3egen/
iſ)a Oorlogg mee / een HDeg berkregen/

&#en pab gebaand na Babels Land,
JPaar bcſen Dorſt 3ijn &etel plant/
Om beſem Aſſirier, bol bomaah /

KLe ſtaben/ in 5ijn oube 3aah.
IO»

SDat Aſſur en b'Egyptenaren
#Lal uuben geeſt haaſt boen bergaten /
iſDet Iſrael be berbe / om

dPien ?lfgob / nu beragt en ſtom
(IZe blagen / in be mare herk/
&Lot opboubo ban 't begonnen boerkt.

Tweede Deel.
II,

ººl ſpoog ben UPnaaſt uit
Dry Gecſten om boog

ſtalten

#,

JPie Papen/ bien #ef'uoijten ſleet/
@Len Ploek/ boog Zion uit gebloeb:
Om 't bgoogenban 3ijn ſtijhé-ſtibiet

&Ie ſteupten / boog ijun Hºelſch getier.
n2

3 Bie geeſten bie/ boog
ſtanken/
3lig Boyſ en boor bermerbe
/
n bit Egypten, bol krioel/
taag piepen in bien Plaſten-poel:

d2m Boºſten aan te popen/ tot
RBenfirijb/boog beſen ſtoomſcijen GBob.
I 2e

-

|

- -

|

KPien Beerſcher heeft/ boot beſe geeſten/

#"

3De ſlâoopbop
&Boeu.htlinktent na een felle

/

dſbp baalbe alg bie afleg buift:

G5elijft een Dief, in befe nagt/
Ren gooien/ boog bts op w wagt.

-
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I4.

© 3alig! al bie tot u naberb/
3Dee/bie fig tegen u bergaberb/
#2a b'opgang ban be ſhotgen-ſon:
&ap 't blafthe ban Harmagadon,

2ºlg beſen ſpeerſcher heeft gebaan/
&Pm ume leeſben boob te ſtaan.
-

I 3. . . . .

Paar Siſera en Jabins 25enben

iPoo? Barag bunne âDageng menben/
<beſmeubelb boog um Haeſben staaf/
daaar Pharo Necho, 3omber plaat/
ilm Bolh bertrab) ja baat/ ten ſpot/
#lm Joſias buierb

# geknot.

I

3Pie booſe maren op gehomen/
&Lot mee ban uur beſtrebe iPyomen/
gaat gauitſe fiijk heeft Magogs dolk
&#ekoelbſ tot ſmerte dan uur geolh/ .
n bat Harmagadon, o Heeet!
lag #ion beeltijbg noo: u meet,

*

...

º .

ei 17. 't

:

- - -

- -

illuj 5egen gaf) op 't ſooſter aleeſſant/
JBa300 beel meel een bapp'ren peſſant/
#a 5oo beel pijn hen ſlºeiſch gebgaaf/
#Zoo haaſt bien grooten beſts Guſtaaf
1't
gegiſpt met2Sloebbeſpatſ:
Gogs 2öenben moedig tegen trab.
:,,

,,g. -

; I,38.: ; ;

-

,

gelijk alſ Baragjabin welbe/

#
halib bie 3-ion Hºmeſbe/
JPoen ballen 7 en bejlºomb geſnoetb:.
gaat staat in timen naam genoertſ:
#on hon op reonen die in minij",
«ën uellen die uur aan verſlint.
-

,

º I9. # #

# :

1.

#ie op ong uit benºemeneberf

#r/

D.

,
#enb
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#Cenb een Derlot er a, e , uſtaaf:

Om 23abclg @o}elogd gebraaf
&Ic bellen, boo? ben laaften ſtrijD /
SDcuJijl gn onſen ieclû-ljeet 3ijt.
2O

1Dn ſien op u met open ſBogen/
Oingopb olig boo, uuu groot bermogen /
UDaar ig geen rebber boot um ſteth/
GB 12eere Heſtig ! 't ig um uberh/
Kend uuben Siftitel in ben. Oogſt

Dan 23abelſ tot um 19elben trooſt.

Ten derden, den ſesden Zegel , ons
vertoonende, al de beroerten byſon
der na den Vrede te Paſſau, tot dat

al de Koningrijken des Heeren we
ſenſullen, volgens Openb. 6: 12-17.
Eſai. 2 : 19. Eſai. 13:13. Eſai. 19: 2o.
Eſal. 26: zo. Pſal. 1o7: 39.
b.
14: 6-1o. Pſal. 144: 11-15. Pſal. 1o:
12-15. Pſal. 11o: 6. Openb.9: 13-21:

-

Openb. 18: 1-4. Zach. 13 : 8, 9. En
I4 : 1-7.

Op de Wijſe van den 137 Pſalm.
I.

-

K# #ion

Bobg / 5ie met ontſloten ®ogen/

H9oeg ubaag leeuun/boog Göobbelijhbermogen/

«Boog &egel boo, 3ijn regtet-banb ontſluit;
(GLot buee en trooſt / boo? 5ijn

ben 25}uib /

5ſhu gamtſcij Euroop boo? @Pogelogd ſtumoeten
De valſche Zon en b'aatbe 5al beroeren.
• -

geſjoba
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gehoba # op hooge Oorlogg toomen/
2.

b'4Pnbauhbaarheib ban 3ijn berloſte Zoonen

3Poen ſtraffen/ om bie nieuuu berloſte ſterft
(Le Hohhenj tot bat groote boomber uberh/

&Bie 'g Ibeeren merft tot fijner ſmaab bergaten
&choon bat ſp 5aam herſtcib te #ion faten.
GBp hebt un, tºtech/

aldtegenſtgebig ?larbe /

&Poen ſchubben/ boe gn 3elbe/ alg te #3aarbeſ
GEuropa beeb betoeten boo? uur Staalf

“Daar 3-ion met be 25cmben ban ben 23aal/
#n 't blakhe Belb/eihamber tegen togen/
«En moebenb' met het Staal boog 'tijerte blogen.
L4

De baiſche #on/bie alg een ?tron

be/

SPat Beeld des Beeſts bät uïne 25eel
ſtraalbe /
5tonb bolläct/ aig een ruigen Hairen Sak:

JPoe b'Whelbrn 65obg't Wetſmaakte Magogs Pah/
2lig Simfoms, boo; uim ſlâdoub
ſtbaar boon uto ha
#alige verloſte.

#

£oo hebt gn hem perminperb in 3ijn &taten/
&Pie eruinen lang |
berimaten /
G5elijft een #on boog 25a
ogen ſtheen:

##

gPie #onſ bie unot be uuare zºon uerbmeen
3tombſtuart en rood/beſchaamb in 25abeigbuiſterſ
JPool 't blahen ban um g'openibaatbe luiſtex.
6.w

SBe ſtijfien / in het 3egen-rijft Gfurope/
25eroerbe/ boo? be byeeſe/ boog be hope /
32u b”?tarbe/ alg een
aan /
gin't 25lceb geberfb/ bleef aan ben gemel ſtaan:

#

Spaat t moebend heeft zijn ſponſoggolochenbraantel
«Pp b'lgelben Bobg/'bat bei de polen haakte.
-

-

- - 'J,

GEat Puitſlanb ig boon 3ijne Boylogg 23enberg «Bebompelot in veel ſtroomen #k
-

QRE

Tweede Deel.

431

JBaar heeft unu namb bien uu
beebet alDolf
23eteugelb / alg gp boon Guſtaaf Adolf
11u0 ſubahſte iterſt een b2pheib hebt gegeben/
Cm/boog een upijl /
u te mogen leben.

m:

(ſa ſneberſamb! ujat hebt gp 23loeb berſboolgen?
JBen Yber mag / ter unaaſt / op u berbolgen/
Zoo baaſt Duc d'halv', met een berſteenb genoeb/
3De Lamben in een JI)eer ban rooftenb' 25loeb
12erheerbe/ om boo: booſe Spaanſe plagen
Alun heilig 5aab be âDeerelb uit te jagen.
9.

âDat heeft be Teems , boot 3ijne (Pater-ſcharen
«Een 25loeb geſang boen ſingen op be 25aten?

&Boog &buabel-buur/uit JI)onbembanilº etaal:
49in ſºeberland te breken boog het 3btaal/

ep't 5oute Belb: om boot 5ijn 119ater-braiten
Zijn IBloeften op uuo Zion uit te bgaſten.
IO.

Éoo boierb um ſterk ban alle nijb beſprongen.
3Pe Seine heeft boog heete 39ape Longen

-

ilm ſupahhe 25tuib boot bert en niet geboogb:
1Bat fijnber/ ag! in be 3Parijſe ſleoogb
JPoo: Bloeh-gefpan al ſugtenb' 23abelg 13uuren
Ontologen/ boo; hun opent ſamoetſuuren.
II.

?tſ maar het 25eeſt 3ijn apater 23lirſem ſmaaibe/
«En 't beilig G52ag boo? 5ijmen Stitſtel maaibe /
&Paar ſag uub Oog beſmetten ban uur 23puib:
45p hebt. Dat 3aab / maar um bepaalb beſluit/
ben 65ouben toom onthugont

Seoo! b"Hºelben
gen )

19oo! utoe ſterk uko Hºttoon-regt toe bebongen,

Tweede Deel.
I2 •

EZoo heeft nu, 19oet be
-

--

#gn-pas van getreben/
UPaar

432.
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RPaat 't holtenb 23ſoeb ban uuu geluombe Leben
1litgutſte/ en op ppuiſte alg een Žce:

&Lot beſen ſtroom / na 5oo beel herten mee /

&Pp ſchuilnbe/ tot de toomen ban be 3Paarben/
3Pat in Çutoop beel boobe lijken baatben.
I3.

2oo kon um haub b'ondankbare 45emeente
25eſothen / bie geboumb op uun gebcente

. Ulm ſmabe/ on bat toe gebgagt betoriet:
49 neen/ mijn

job ! nog mag het einbe niet/

3Pat 25abel heeft 3ijn boeren 3ſicb ſjerſongen/
H#p ig um 25?uib neer op het lijf geſprongen.
I4*

35p hebt een mijl be balſcije #on ontluiſterb/
*Boon't lºemclgſſtbt beſtoomſche Hºboer gekluiſterb
&Poen ballen ban 3ijn ſjoogen 39apen (Lij?oon:
3 àog 3it um 252uib omſet met 25abelg boon/
&Pie Jeſabel ig boo? herbatte hragten
«Beballen/ op al unde cer-geſlagten.
I 5.

d'Eilanden en de Bergen fijn gevloden,
2tig uube magt bie boobe & Lempel 45oben
(álen bloeh berliet / alg 23alahg 393ieſterborn/
illup &temme maakt be baiſe boben ſtom:
Illum 2 ton moeſt een nieubuen abem halen/
&#ſau p?alen. .

illum 23ſaltob moet haaſt

#om

I

De Rijken en de hoog geſtegen magten

Verdwenen, boo! beglang banum geſlagten/
45elijſt een 2,5oom bie 5ijne 1Pijgen geeft:

2ïlg alle 4Pinb hem om be 3Iemben fileefb.
3Pie bebembe tot junnen ſtotá-ſteen bioben

ſpebt gp geplet/ alg #eere
«Bob bet «boben.
I
7.

-

zoo hebt gn boog uur 39geten meer boen naſſen/
TBat balfe gooft / met 3ijne ſtijfig 1Paſailen/
3POO2 tlboe
bat ſlaoogb-ſtaal en de 25ſji

#

, 4eermoogbe al be borſten in het ijſ/
-- --

--

--

45
n
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Gy hebt uw ſmaad op Prinſen uit gegoten,
CZl);oon geſtooten.
En Vorſten van hun

A: Een
IN,

Gy hebt beſogt d'Hcirſcharen in de hoogte,

'Mlg Nimrods &chip geſaht mag op be broogte/
den ſchaamroob bod: utu 25tuib ten toont ſtonb:

Heerooibeeſb boot be ſºbootben ban utu ſtaonb/
“Die Soni bie ſlaaan 5ijn boot unu licht gebohen/

uur bemelg licht meer belbet boog gebroken.,
19.

-

«Brlijft / ſonntijbg 1 in log en tuinbig ſDeber/
&#en & Benne-boomt een biep gegronde Ceber/

?II ſchubbenbe/ een 23cb ban 23laren ſpreib/
iBoo! biebermoeib in hart ſchabulu leib:

2oo heeft um band boo! 't ſchubben uuder Soonen/
«Een ruſt gebaatb boog bie te Zion buoonen.
2O.

?II-ſembe (Bob / berberg ong in um ſDonben/
Jeu amberwerf bie af gejaagbe Leonben
Llul 25puib/bie alg een itbee renb ouer 't Beib /
iſ)a-jagen/ om met b'H9oon'nen ban gemelb/
ſlim heilig 3aab ban uuoe 25o!ft te ſtooten/
Om 25abelg maalm boog DaDen te bergpooten.
2I,

3MBp roepen nog tot ſtotſen / nog tot 23ergen/
EIbn banb alleen moet uune 2.52uib berbergen/

«En 't Lam bat op ben 23erg Ziong ſtaat:
9 @Bob! gebenk aan onſet boon en ſmaab /
iſ Boet u me ſteth 3ijn laaſte IBloeſten blagen?

ſzoo moet um 12aub uuo L3elben omberſchlagen.
-

22.

3Pien Heerſcher moelb om ubu berfto?en ſtubben
GIer bunahe / alg een ?latbe (5oog te ſchubben/
3Pien Lely-Vorſt heeft jaren lang gemoeb/

, ſPm 't heilig 5aab te ſmoren in haar 23loeb:
2Steek 3ijnen ?{rmt gebenkt aan uut HDeeſenſ
&Pie 3ugtenbe u hemmen/ Diemen/ ugeeſen.
GE e

Ten
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Ten vierden, de ſesde Baſuine, ons
"vertoonende , de verdere Ondank
baarheid der Kerke, en de verdere

Verſtroyinge van de hand des heili
gen Volks, door de weder wrake
v, des Beeſts, volgens Openb. 9: 14-21.
Pſal. 1o7: 39, 4o. Openb. 15 : 16.
Eſai. 23 : 14-16. Eſai. 19: 15, 16.

Eſai.58: En 59. Eſai. 26 : zo. Openb.
14 : zo. Openb. 1o: 3. Deut, 32 :

36-4o. Zach. 13 ; 8, 9.
op de wijſ van den69 Pſalm.
\' G. t'
* . --

-

1. zº »

"

, . .3. . . .

Tºgom-ooerber / man al 't onbevlnaamg gebieb /
Spelboofe 3ijn boot tim beſluit gebouben/

«Bp bierb nogtang / tot ſtraffe onſ: 3onball,
#pen todanſ ſommijſ / aan bit onſ tegen ſliet:
#m unde haagb ( oin unu onbanfiliaal aan
are#n
ſtriemen
foonnuus
faam geblogte Wuijſenſtaab/
gººien,
weet toon't
supeerb/naatuuden
De
eomben van uw ſtoomen
tt gemeten.
.
\
2.
zºoo haaſt uw ſtem/uuo ſtemmeſbob metatagſ/
-

'

pot mee en ſmert/ boot uur begeeſte Hºoo!'men/
#choolb ubierb/ boegp alg bien 45obg gehoo!'nen
iſ, ijlagen
totſesde
mee Kerk-Baſuin
dan u nu geſagt:
ipebt
gn ong5onbſ
met be
3
in Engelen, oooºheemen vaſt gebomben lº

ontketent / oan hen na wºn @Leutpel-hwuin

de jagenſ om uw heilige te wonben.
---

ººk

w-

rº

-

-

- '

-

- - - - - - Pie

’) - Tweede
Deel.
3.

,
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"Die ſtoningen / aan Babel, Euphrates, .
«Tebonden / 3ijn alg uuoebe 25erg-leeuminnen
Götlogen om tilu ſmalthe lpuig geſinnen

'-

te plagen / boom ble ſtoomſche Eterk eoogbeg.
UPat bier-gefpan bereemigbe te 3aam/

2{lg bureebe / bie op unie schapen uielen/

-

“Pnl boo: bunStaal D'aanbidberg namuun naam

«Le booben/ of ban 't belſig 5oet t'ont3ielen,
4.

3'g 't luonbet. Dat ben ſtoomſchen Tiber ſmelb?
ſºan ?tbberg/ en ban bift gehropte Slangen/
Jºu Defe aan bien balſchen ſhagel hangen/
9n litue 23/uib boog 23amben van geweld
te ſluiten / in de 25oeien ban het 25ecſt)
&PieStaart-ſter ſleept een gloebban ſmabel-bonken
&Een Afg/onb/ om uïn 2óibberg in ben geeſt

t'Ont5ielen/ boot 't feuijn uit hunne ſcbonhen.
5.

r

SPen Donau, boog het heilig23loeb generfbf
&buol / om ſig ban bat 5alig 23loen te legen/
G9 G5ob bet bugaalt! hoe bgeeſlijh 3ijn uur

i2003 alle bie uup 2'oon/ uun liefbe berfb:
«De Seine, ban ben Tiber aan geſtouuub/

13eeft moebenbe uur af gejoge áchapen

-

ººſtbenut / geboobſ herjogen en begouinb/
&Poo! nijb / boo! 't Sujaatbºy boogjlâoogb en ſiſt
ban 39apen,
6.

Geen Yber bie/ ban ouer ſtamb en zee/
32go,b bruiſte / om een rijken ºogſt ban 3ielen
(@Le maaien/ boot 3ijn Lamb en HPater-Hielen/

Spoog 10uur en ſplam i tot #iongijerten mee:
&Pat,

en beeft/uun land/uun iterſt ontſteſt/

&#'t heilig aan gemoob met heele scharen/
&## hun beneemt geworpen op het ſºcioſ

(tºe ulscheu/
Je

de

alg gewijde martelaren.
de e 2

Dit
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7

Dit vuur-geſpan was tegen dag en uur
23ereib / gerecb / om alg bereenbe fmooben/
& Pat berbe beel ber ſlâenſchen te boen booben/
apoo! ſjalg/boot ſtab/boom 3Patet en boo?19uur/
'Pie 23emben bie/ ban ſtuiterg op gefi?opt/

(Let mupaäe in het barremag geſchoten
Hºooit renbe7 alg een stof-molk aan genopt/
en 't jaaagben tal ter ?latben neer te ſtootem.
Tweede Deel.
8.

e ſBob! mat heeft bat heet 'Hef'mijt# gebgoeb
€5eologen/ om te ſoebe on# gegeven

Riſe bºeken', alg boot zaterg aan gebieden/
ſpin 't zion Bobg te buiingen in 't gemoeb:
jun 25ſuſb/um Ilhaagbwag 25abel uitgegaan/
#p toogſe naar / boog 3ijne ſPollogg bgommen/

omf op een nieuwiſ inm 19elben te betraan/
Gºot mee dan bie in ume liefde glomitten.
9.

fwetſte op 5ijn roobe #trijg# tropijeen/
Woject te ſtooten boog 3ijn áštieren/

e: #

ººrn in het eelt ooluit te 3egen die ºnſ

#nen
dijroom
uerheerlij#
doorheen:
Europa
weet
hoe bien
betulatenalg
Gog ,
dep 25erg en Pal/ boog aan geboecbe 3Leeumen/
# deciben heeft gevangen boot beblog:
dem in het 25loeb um ſlaaagben tooerſchreeuwen,
7 * *

*

IO

#oe menig-merfig op het Boober 39ut/
geto: 't grof HPetaal / uw #ion tot geſchoten?

#benberg en de 25ſtriemen bier genoten!
#ot mee dan al bie aan um (Leupel bouwb:

# hebt met magt bien roobenilbijn-perij-bak
&et womaat van die in uw wgafie ſtak/

aboen treben/ tot een ſchuilt het land gebuuren:
-

-
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&Boo! gantgGEuroop / en buiten 25abelg JI)uuten,
II,

Zoo hebt gp boot be engelen te 39aarb/
Zoo heet op 23loebſ in 't Lºarremag geſtegen/
Llm Oorbeel op ulu #ion laten legen/

3Boo! tuuiſt/boog nijb/boon't uitgetogen&bmaatb.
UPat 19apenbom/ in 't vuurig Hemcls blaauw,

25e5olberb / boon een ſmooſt uitb'I)elſche Hoſhen:
ſDag moebenb alg een ſaam gekomen graauuu/

Om 't heilig 3aab be Lemben in te ſtolften.
I2 •

3Pie 25embe heeft/met een verharbe 23opſt/
€5eharremaſt / berijbelb in gebagten/

«Bemoelb/ om al um 5alige geſlagten
&Ze booben / op ben raab ber Belſchen 12opſt/
RPie boo? 5ijn liſt / in 3ijnen #oluer-poel/
Gogs 25emben met een ſtook-bamp heeft omtogen/
Om 't vierde beel/boo! b'ofertſ-ijeer ban3ijn ſtoel/
CZe booben / bie aan Heſug 25oeſem ſogen,
I3.

3Pien HBeerſcher heeft hun heilige geboob /

3Poo! 't Gºoglogg &taal/boot ſtetterp en rampen/

em 't Lyemelg licht in ume ſhoube Lampen
(@Le ſmid en/ of te ſtopten in 3ijn &choot:
&Pe Hoofden ban bie oube 12aber-ſtam /

&Pie Paarden, bie alg moebe Leeumen bpuiſbe/

&Pie boom een ſlaomb uitſpogen 12uur en melam/
(Lot mee ban bie in utme reten ſchuilbe.
I4.

Zoo hebben al de V

#en, als de Mond

Der Paarden, ſtaag hun 23lirſemg laten baren/
De Prieſters, als de Staart ban beſe ſcharen/

# # # # #n
angen. Die geballen dan om

5Beet-baalbe om/ met heete &buabeſ-tongen/
/
/ alg tbmee 39ijſen ban een
(Le bl
tegen ſongen.
& Zet Doob ban al bie
- -,

&# e 3

Derde

n
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:

-

Derde Deel.
I5.

3Pathſeine beel/bat moeinig oberſchot/
3 Bat boo? um hanb be 3?lage mag ontkomen/
2öleef onbeheerb/ berfot op 25abelg byoomen/
Om rebeloog te buigen/ u ten ſpot/

1eoolhout/boot GBoub/uoothtoperenboomsteen/
Om op een nieuun met bºſboere telhoereren:
(9m boo? het 25eeſt te boumen nieume &teen/
49m/tot ubu ſmaab /
&teben te bgaberen.

":
I

Zoo heeft umbanbumfmahſte 25guib benoumb/
G5p hebt haar boo? be ſeven Donder-ſlagen
aPoen beoen/ om um ſterfte boor um plagen
&#e 3uib'ren/ alg een lang gelouterb ſjoub f
Zoo heeft uwo 1Bolh/ boo! uhmen (beeft genopt/
5?og moo:n/ nog leer berbabigb boot biefhooben/
#l?aar ſugtenbe bat tweede Wee verkropt,

spat bange apet 1 bat bunnen geeft hen booten,
17.

(IEet ſtraffe ban be fmoob onbanſtbaarhefb/

heeft uaje hamb be Igelben 45obg boen betjen/
jip JPomberg/ boot titu 25firſemen geſteben/

39erbaafbe bie bat ſpotbeel mag bereib:
Hºoe lange heeft bien Hamer van Euroop
dBeſlagen/ op het?lambeeſb ban urn &tempel?
(&(er ſtraffe ban bie 25abelg bgamkem 3oop/
(Lot eere ban ben
b?émpel.

een "m
I

alBel 5alig! bie op tijd gegeben raab

#e Deure
ruſte 3it/ bie in zijn binnen Kamer
ſluit, 3oe lang bien ſtoomſchen Hamer/
(&(en deegbeel/ op uud Tunahite & chapen ſtaat:
«Bp hebt be banö balt 't
1bolk berfirit/
Blm Jſlaaagben ſien alg half beeſate 31Beeſen)
#n 23abel 3it met ſtooſen op getolt/
(",

#

-- --

-

--

--

gil
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&en ſpijt van al bie uuven nauw vleeſrit
I 9.

42 ſengel Mobg! gy ſwoer by hen die leefd,
3Pat na dees tijd geen tijd van uwen tooren

#aſ meſcn/ om al bie na 3fſtig booten
te rebben dan bic #ion ſDouben geeſt. ,,
Gilg in dien dag der Steinmen, boo: uur ſtraft/
- -

De ſevende Baſuine op ſal blaſen.'

t

tban ſaluwn Gbceſt um af gepijnb geſlagt -

o:# en boot bleef gtſlabch aſell.
2O.

-

«Bp 3ult nog een galg #ubaag TIceubU/bol moeb/
'Alſ bruilenbe7 be ſtoomſche leeuunen bellen,
dom ume ſterk op baſter grond te ſtellen / .
3 Perſoft ban al luat hem nog tegen booto:

©m boo! uun geeſt t'outfangen al bie uit
Egypten als een Vogel komt gevlogen,
Öf als een Duif uit Aſſur, om uur 25?uib

tºt)erſtellen boot uuo hoog
gebugt bermogen.
2. I
ſpelb Gebor, baal op #ions 2öergen neer/
demgolb u alg een loeib boot uube ºoonen/
#om boot uun geeſt te #ion binnen uuoonen:

23p u ig magtl up ſien op u/ 6 ſheet!
GEuropa ſchubj um kºelben ſtaan gewonb/
geen Aſſirier bliegb uuJe ſjºelben tegen /

neerlog um ſterk / gebenht aan um ſberbomb /
app magten op um toe geſegben 3egen.

:
-
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'Ten vijfden, den ſesden Minne-brief
der Kerke, aan de ſesde Kerke, aan

de Kerke van Philadelphia, ons ver

toonende den Inwendigen ſtaat dier
Kerke , volgens Openb. 3 : 7-13,
Hoogl.6: 11.Openb.15 : 8.Dan.12:7,

Eſa.. 49; 22. Deut. 32:36, 1Cor. 6:9.
Op de Wijſe van den 24 Pſalm.
I.

S#

bat berulaten ſtijgiſtenbom
illuj ſnaam-klank en tiAu licht alom
Oiſteerbe/ boo, een reekg ban fonben/
dBn ljab altoog een buifenb tal/
Pie 25abelg af geboembe gal

3Doop uube ſlBoogben/ tegen ſtonben.
2

'O Heilig en Waaragtig Heer!
Hyamb-bauer ban uum lof en eer/
45p meet al bie te zien muiten/

32m naar uuuraat / alg 't u behaagb/
2llig bie ben Sleutel TBabibg b?aagb

(Le openen/ of toe te ſluiten.
3.

«Bp ſtoning aller ?larbfche ſ5oon/
4En heerſt alleen op uuben (Lijgoon/
G5p ſult um @Lempel open ſetten/

#Pien Nimrod heeft ben #leutel niet:
illuj groote magt Lulu ſtijfig gebieb
Éal fijnen 12oeren Zetel pletten /
4.

Gºspeſjebt een Philadelphia,

geen 252uib inmenbig ſomber ga/

Poot uwe liefde af geſombert/ 7
.

* * *

--- --

A

'- G - 2

& Pie

|
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Die boom een 25 ocberlight Din/

44U

terrijcerlijſt alg uw ſtijlig-borſtin/
Daarinuujſchooilijtibboubuermonberb.
W.

aberh-henber/ ban uun heilig 3aab
GBp hebt boon uluen mijſen raab /

«Een Cºeure woo! uur 23,uib ontſloten/
, 43en UDeur/ bie gp in ong gemoe0

&Poo! umen &leutel open boeb/

RDie b'13elle mmm, toe ſal ſtooten,
G5p hebt um &#uangelium/
ſBoo; alle landen ban routom/
Ontſſoten/ boo? uup Gyoube @Longen/
3Die alg be Sleutelg ban um JI?onb |
ilm TBoogb en 5alig f\ieubu 19erbomb

Ontſloten / bpp en onbebuuongen.
7.

Ilbo253uib heeft ubmen naam berálaarb/

En 't Woord der Lijdſaamheid bewaard,
&Dat HBoogb ban ſaligijeib en Iepen:

illu Ibelben hebben noib uun lof
19erloochenb/ om aan 25abelg Igof
3Pe eere ban ubo

n: in te geben.

ſlBat fijnber uit beeg nare nagt
illit 25abel Zion toe geb?agt?

&Pie roem.be bat 3n Hoben maren/
2lig GBobg 23eſijberg / bie nogtang
HPerſoocijenbe/ um naam/ um glang /
?lig 3iel berblimbe booſe &charen,

Tweede Deel.
9.

bett-klopper / gp hebt boog ubm in
RBe belben
#
Göereb/ en hun een Peur ontſloten/

##

-'

gº g

5

#"
32ie
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gPie niemand ſluiten Han alg gp /
Qm/ 3egen-rijk/um ſpeerſchappp
(CIe beſten/ op uïn Hijlig-genoten.
IO.

2II bie het HBoob ber Lijbfaambeib
1Berhoſen/ tot um bienſt bereib/
H#ebt gp / ten ſpijt ban booſe Hitletſten/
3Poo? umpen geeft geleib/ geboeb/

gIn 't 5ielg bolboenbe Ipemelg 3oet/
69m hunne geeſten te berſtethen.
II.

ſºog ſuſb gp in beeg ſaaſte uur

25emahen/ #iong ſmahhe JPuut/
3Bopa 25abelg groote laaſte plagen/
fe uure, bie of ig/ of Homt/

&bie 5oo beei 3ielen heeft geſtomb/
&Lot mee ban bie na &#efug ſagen.
I 2.

GB 5alig! bie 3ijn 3iel bemaarb/
3Die timue 3Boogbein regt berftlaatb/

"#in #

uurc

# beel #t!

do! Doen en lijden eere geeft/ -

2lan hem bie kragt en #troonen heeft/
(Iot trooſt ban 't af geſmoegbe bette.
I3.

3Pen name ban uúj 5tab 3al ooit

3èercieren/ ai bie 25abelg rook
3Berlaten l om um lºuig te ſtigten:
#
bat ban omhoog / .
oo! altet bem'fen Hemel 25
Zal balen / moet uto (ditempel lichten.

uw sansa &#utº ter waar
#

Ilit blinſten boot haar ſieuit-2lſtaat/
Göp 3ulb uur namen been

op 't Booy-hoofd ban bie geſofi
«Pnt boeg hun baat#
De riooltiſche Stoppelg te
•
-- --

R - --

en
-

-

zº
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I W.

Gynabeer in mijn verſteenb gemorb /
llum grooten naarn tot mijn beljeeb /
tºpie 3ielen ſtroone bol & Dimanten
Sct beſt op mijn ljert en Doofb /

zoo 3al mijn 3icſ bie u geloofb/
illt ſchitteren aan

# Hanten.
IO.

O Dabibg £oon! berhef um Stern /
G5n moet uur nieuuu 3 eruſalem
3Doo: utme Sleutelg open ſluiten:
2öereib boo, ong bie groote Stab/

19ercier ong boo: uur groote ſchat/
Lyoub 23abel met 3ijn toeren buiten.

Ten vijfden, laten wy hier volgen, een

ſpelinge op Eſai. 58: en 59. En op
andere plaatſen, als zijnde een ſchoo

ne Schilderie van onſe geeſtelooſe en
bedroefde dagen, volgens Eſai. 58:
en 59. Pſal. 12: 1. Pſal. 1o7:39, 4o.
Deut. 32 : 36. Zach. 14: 1-7. Eſai.
62: 1o. Openb. 3: 14-22.
Op de Wijſc van den 51 Pſalm.
I.

Kºn 2 ton

ſºjobg/ beſpiegelb umen ſtaat/
hoeuto
ſyobg
ſterkten
berºuilberb/
Ipierzie
merb
25telb
naar 'thupabenig
leven afgeſchilderby

r

Hieer u tot 65ob / alg een berballen 5aab:

itter mocber / bib om 'g Deeren rijhen geeſt/
gehoba 3af een nieunen 3egen geben/ HIBeer uit ſbobg l9uig behlaaubuen ban het beeſt/

om aan vertalen en staan ze

|

444 Gezangen vande gangen Gods.
2.

't $g nu ben tijb om / met een bubble Hragt/
Te roepen, en zijn Stemme te verheffen,
Om al bie ſtout & Bobg ſlBoogben tegen heffen

Gle Iohhen / tot het 5ochenb' ſpoog geſlagt:
jf u ig 't ben tijb / om Sjakobg Lºuig-g
3Pe ſombell en be goumelen te toomen/

3Bu geſug. 252uib / bie meerbe ſtoningin /
(Len beele / in be 3Deerelb ig gaan moonen.

Wy vaſten, maar 't

# gekijf en twiſt,

Om met de Vuiſt te ſlaan in volle tooren,

69m gobbeloog/ bit gp hebt uitberhogen /
&Le plagen/ boog berborgen haat en liſt:
Jl?ijn 3iele meen/ bit ig bat baſten niet/

Zijn Hoofd een wijl te laten nederhangen
GPm 't Zion ſhobg / boo? in geklopt berbgiet/
(Le plagen/ of boog ſDoopben lift te bangen.
4•

3Dat baat het of men 25abelg ſtetterp
«En alle 93ſoft bermerpt/ om u met luiſter
(Le bienen? alg men blijft in eigen buifter/
d?f ſocht en braafb naar nieutoe leeerſchappp:
De knoopen van de ſonden los te doen,

“De naakte en be byeembe t'onberſchagen/
&Ben Bong'rigen na lijf en 3iel te boen

3Pat baſten han alleen döobg ſPog behagen. - 2
5.

G5ob ſou 3ijn licht boen bagen in 3ijn Chool/
ehova ſou de ſmccken Zions hooren,

-

at nu getrapt/ boog 25abelg heeten toogen/

imaoet5ugten/ alg gemeåen oan Bobgºpool.
dPie boo! ben geeſt ben tijbºban't nieuuu 39erbomb
25eleefb/ gelijk dien Sabbath hoog van waarden ,

zal met um ſterk / met een ontſloten ſlaonb/
Haaſt rijden op de

hoog: van der Aarden.
©

Uw Hand, uw magt, is immers niet verkort,
-

&Pgal

|
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3Paal meber / reb um $3akob uit be boeien/
(Eer loſſing oan bie in uuo liefbe gloeien/

illuj heilig 23loeb moerb moebenb' uitgeſtopt
3De ſonöen/ ja de ongeregtigheid,

Dat liegen, en dat ſmaden uwer waarheid
'Derteerb be geeft/ ban bie um regt bepleit/
GIe: ſiefbe van u op gegane klaarijeib.
7.

Wien roepter voor uw Waarheid in den geeſt?
Wicn ſal fig in het open regt begeven?

om voor uw regt, tot trooſt oan Hahobf ſºeben/
dIe pleiten/ alg een bie #ehoba bleeft:
oëen isbet ſteunb / op pbelheib / op niet/

23eſmangerb om een ſogen geeſt te baren/
drot ſmerte ban bie umpen geeſt geniet/
g)m 't Zion (Bobg

mºgels te beſmdºen.

3reat fijnbet bie/ alg Heeberg ban het humaab/
Door Menſchen Konſt hun Spinne-webben Weven?
zºpie meebben: bie ong 5oo beel woonben geben/
#Poo! #tetterp/ in een bermiſt gemaab.

't zijn werken vol van onregt en Fenijn,
&P 5alig! bie getreun, 5al 3ijn bebonben'...a
ºm in ben bienſt van 65ob getrouw te 3ijn/

apie heeft veel trooſt op vaſt gebribe g?onben.
Wien mind den Weg # Vredes naar uw Woord ?

Wat fijnder die als Baſilisken ſteken,

.

En Eyers broen, maar uit 5oo baaft 3p bgeiten/
Een adder ſpringt, biebeugben maarheidſtoolb:
.

Al bie 5ijn ſtaat op herſen wonnen ſmeeb /
imaoet buiten eBob 3ijn gemelg licht ontberen:
arbie zijnen tijb aan pbelheid beſtreb
zocht 't heilig tegt in Alſem te verkeeren,
IO
Wy zijn verblind, wy taſten na de Wand,
Als Dronkaards die hen op den Middag ſtooten,

tas van en naar woon aan mwn "g.
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&Pt & cljemet-tijd betoluuo ung blind betſtanb.

ilm #ion ſiet naar glang/ maat ſpelmelg licht/
2lg meen/ baar legt op ong berharb geboiſſe

geen biliſten rook (ag openbrong geſigt/
3Deerd uit ong hert bie oube ?lgebiſſe.

Tweede Deel.
II.

-

âBp 5ijn gelijk be boobe in het 3Boub/
Wy kirren als de Duiven, ja wy brommen,
Als Beeren die ten #g-herg op geklommen

eerſchrifthen/ hoo! al mat hen tegen boub.
Wy ſien naar heil met natte 4Pogen uit/
Om Vrede, die van Zion is geweken:
dan aanſchouw u op ſmaäketiguib/
25att
Ontcierb/berbºmaaſb/ban'tregte ſpoo! berſteken.
I2.

l

$baar maaib/baar huilb/een harre32oogbeſl2inb
&Ie #ion / hoog het toijken dan uur maarheib /

&Peomalingen bemolken umt hi

ib/

€5elijk een rooſt / boo? al bie Heſtig minb;
JBe buare HLeer/ bat baſte gemelg 232oob/
3Permagerb/ al wat regtig ſtaat er buiten /

-

't Derbigten/ batong ban um geeft ontbloott
JPoeb buiſenbe 't Bobg ſiebenb' herte ſluiten.
.* .

,

"N, I3*

t; -

3Pen pber-geeſt boog #be (Bobg en beugù /
5ijn onſe geeſt ontmoeken/
qae mrb.'
ig uJeg / bat bibben/ 3ugten H ſmeeſten
't

##

e

#chijnt bell al een jaar ſomber benugt.
3Be gobb'loogheid in lenen en in leer/

.

.

Pen hoogmoeö7 bp een ſchaar ban 3Li

3berteren ong/ boot fuerten enen 3eer h .
(@lot mee ban bie u boog 't geloobe mijnen.
f

, Vf

-

I4w

-

-

-

&chijn-heiligheiè/ be bomheib in um 3Boon/

w:#kwaliteit en het heerbijein in "##
---

Tweede Deel. -

,

Zijn beſig om uuu 1Daartjtib te berftragten/
&ot fmerte van be uuare G5obg geboort:
3Dien ſtillen geeft / fagtanocbigbcib en troum /
Eijn boot het Oog uit ong geſlgt berbubenen/
ſluj ſtion 3it gebompt in fujaren routuf

GA Lºtere ! boogb ong ſnucchen alg boogbellen.
I5.

3Pen gnouſubel bioch bân Mtheiſterp/
b'Cºntreebe rren beroooeſten beugb en 3cben I

Clft Spiegelb 5ig in 't Spiegel-glag bet reben
19et Oo:btel Uoetb De groote Lºterſ
GAnn rebcloog / boon 1Doo;ben ſtout en

* -

bf

3FMaar rebcng ſDet/ubu Muaauhren te bepalrm / .
3De reben ſclfg leerb 't rebelijke 5aab '

ſêoog 'g Lºceren reen De

-

#as te laten balen.

l

illuj TIanb en ſterk beſmijken/ boet boo! boet/
kBe trotglycib heeft um Zion in gemomen/
JBe metluſt bort ong Ilanbbaniſlºonſtergſtroomen/
8De gelb-fugt heeft beel tbberg uit geb;och: -

#be itSetreft niet met poſt in Etº'º
b'&#eiſbollbijtjrio ig ban um ſteth gebloben/ " ,
&Dit in geloof ben ſpeere bienb en beseft : -

I?eeft beil nog trooſt 6 bp trotſe Marbfcbe ſnoben.
r7.

ilm heilig regtig ban ong af gekeerb/
illu togen rolb te £ion op be baliem / . ,,
Zoo bleeffelijk bat bei be poſttn Hraften/
Petuijt tºup bloek en Lamb / en ſterk betteert:

naar regt de ſbnden die uw Kerk
25eletterij in bru laaſten ſtaat te lenen/ ,,

\ Dit zijn

-

Daar heit en goob'lgeioht tot 'g bemelg meth/
geon
JEet eign n be

en", staan

gerige
den Rok
#gt,
-- r
##
3akt/van uw

(3Ircht
een aan mijn 12
Als

2öthl: n met bt #letteren het mºahti

,

e"ant tºen snºw: ,,
-- - - -

-

en

-- - - -
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al zijn -ze,turiuſ feguanneer fult gp uuu 2.52ltid
Iperſtellen/ en tot #ion Yueber Homen ?
3Pat Hºgceb 1Berbomb blijft alle eeuïtien uit

&Per 3ielen trooſt/ boog lang beröguſtte 192omen.
19

JBan ſal uun 13olft um name byteſen / ban
Den opgang tot den nedergang der Zonne,
G9In #) uit uur bolle 5egen bgonne/
(Le ſcheppen / alg berloſte ban ben ban/

ſºllig in het 13eib de Viand als een ſtroom
, zal komen / ban 5al utoen geeſt/ met 3egen/
UIbn ſtijhg 25amier op ſtelten/ om ben toom
t"Aanbaatben / op het einDe ubuer toegen.
2O,

£emb um en geeſt / op #ion ban um @tijgoort/
,3 ſep hebben nog ſP2aſtelg / nog &pbiſlen/
3ïPeer uit ubu ſterft bie 25abelg boogbeel miſſen:
i?erſtcijt ong bert / beteenbong met um âZoom,
#lanſchoum um 252uib/ geupaſſen in uun 25ſoeb/
iſm ſchoone / reb al ble op u bertrouuden/
45p3tjt alleen betrooſt door ong gemoeb/
ijſ op
magt/hall &iong ſlâuurenboumen.

##

Derde Deel.
º

*

21.

-

3eerloſſer / 3ie uun ſterft ! um €5obg geſlagt/

n't mibben ban ueel Leeumen ſomber hope/
ool 't Staal omringb/ in3Deerland / in Europe/
zn 3ijn bol moenſ en wy van kleine kragt:
ape Simſoms 3ijn be lokken af

#

-

3 àen propbeteert in 3ahäen / ſmaā en buiſteel
ape geeſt ig meg/ tot ſmert ban 't al gemeen/

gſm zion 3it bebeeſt/ ontciero man luiſter.

tie is

ſlim Bemel-ſon/
mel eer beſcheen/ .
g onber/ of met eenen Damp omtogen/
*

ſiërſum niet met noot alaat verlicht: «

"#,
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1.lu) glang ig burg/ upp 3ijn niet alg boogl)cen/
illuj - ion ig jl)claatg / ontaarb / beſmet:

Tweede Deel.

:

Ibet prieſterboin uerbaſb op beele uuijſen/

«Een pber leeft naar eigen brift en IDct / .
Jl)en ſpot/ of uwalgb/ ban 19elnel 5oete ſpijſen.
23

illu ſterfte blijft omringb ban Magogs 3aab/
Die boere ſmijt uun &cl)apen op De Landen

Der 1Doſben/ onuuub Scheepjen te doen ſtranden/
3Pat op haar ºet nog bobberd naar ulu raab :
L)oe nijppen ong. De ſupeepen ban ljet 25eeſt ?
&ijn 25euben bben um af gejaagde treuren /
illuj 19elben ſtaan berlegen maar ben geeſt/
illit 5ienbe/ maat buat Zion 3al gebeuren.
24

ſDp ſtaan bebeeſt/ bup 5ien op u/ ú Gºob!"

3Dp doen / in het mibben ban ue Leeuuuen/
&Pie in het Delb uud L3elben tegen fcij:eeuuuen:
?Ilg Pgalten ban Den ſtoomſcijen Aſtarot.

3Pien Lely-Vorſt, bie aig bcm Aſſirier
GEuropa ſchub / Doo? 3ijne Ooglogg brommen:

&Poo! blaahtum ſterft/boog liſt enOorlogg buurt
(@Lot flnlerte ban berg?uig Je Hºeiligbommen.
-

-

2. W.

3Dat heeft fijn ſtaa, een biocb-ſtroom uitgebroeb/
Bet Duitſche Rijk, De Pats, De Nederlanden
Zijn 3ugtenüe/# doo! 5ijn bamben/
19erlog uun 32uib ban Seſen bu?eeben ſtoet:

JPien Hager jaagb/ alg Nimrod ſtout en mureeb/
3in Piemont, op 23ergen en Valleyen:

-

&Poo! gantſch euroop/ uol unahe euen heet/
jſ?et ijope om ubu

*#nen af te luepen.
2

ºp poogb/ ter in aah/ be ſhoogbfcije #tetterp
3Poo! 't franſe &taat ten gronde uit te roepen,
Om 23abelg 25oon te beter te boen groepen)
@mtuinb / gelneſt / boo, 3ijne 9eerſchappp/
Dragondersplaagö:
«Pie 't heilig 3aau

"##

Dra
* - - -
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Dragonders, die aig Lucebe 25eeren breuunen/
3Pie reüctoog alg beeſten ontber5aagb
illujjt?aagbental bocht boo: tjint bloelten ligonnnen.
27.

3Pien F

# Haan hraaib eettuig Jºleoogb en

232an
Iºp boerb ulu

polk in &#aten / op 4.5alepen/
#p pijnigb bie ban breugbe tranen ſchºepen/
&Pin boſſambg ſlecuur te bellen in het zanb.
Een boomb ulu maan/ bn neemt be Etijſten in/
ſºu juigb almjaar bn Zion kan verteeren:
Ibn roept beachſ om ubue ſtoningin/
3in 't open 1Deſo / ten
te b?abeeren.

ºnaan

2

ſtom #oone &#ot 5 / 5it uu gehruiſte ſterft/
#lum ſterken 3ijn verbrandſ of outgeſtooten/
ilm #oomen 3ijn alg 25allingen perftoeten/
lºp overheerſt/ bp plaagb uur lºanben boerit:
Om umc 23:uib te hopp hen aan belt Baal,
Omterft / benaulub toon befe Blueſt berubanten/

UPe Tie berloop: Yup 5itten af te tnaaf
1eerlegen/ en omringt aan alle kanten. - 2 9.

---

gg bit ben ſtaat ban #ion/ Paping #oon?

zoo paſt het ong, een beter pab te baten/
&Doo, waar berouuu / boot 3ielg geperſte tranen/
«Bin ooertuigb te ballen boot uur ghzooit:
op beere boo?! won 3ullen ons niet meer
25egeben/ nog op trotſe ſpaarben rijben/

#ie ban um &l):oon op uule schapen meer/
45p ſtond alleen uur treurige beu!ijben.
r",

O,

grijnſt

daf luſt het 1t/ 't
3ielg gemaab
apan #ion / in uur HDijn-perſ-baſt te boppen/

dem 't laaſte muee al 3rigtenb” te oerknoppen/
G#g bit titan umtſ/ naar unnen buijſen ſtaan:
«beefaantius 282uib / geeft nu bebloefbe#2aagb
45ebttſb/ en htagt om boog uitn naam te

w:
Ot
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&Lot 2 tong & om haaſt 5euenboubig baago /
TDaar 't al berloſt in b2cbc G5obg 3at balten.

Vierde Deel.
31.

ttom Jlſtaagbem G5obg/ 1net herten opgep?opt/
jl)et 5ugten en met tranen in De Oogen /
25uig uune 3iel / boo? bein buieng ?lbcrinogen
3De fuoahlte geeft boo! niettube &pogen nopt:
âl)n hebben nietſ, alg G5ubg barmhartigheib/
&Door Chriſtug / in G5obg ſDoo?ben ong gegeven;
't X5eloofde heil/ aan £ion toe geſeib /
#al honlen/ om ſbobg 23}tlib te boen betleben.
-

32•

42 GBob gebemit! aan ulu 25eloften/ ja
'Aan utu 19erbomb uun erf-5aab toe gefmogen/
Om Chriſtus boil / laat utu ontulatu Dem toogen
1Betheeren/ in een L3eii-bron ban gena;
looo? ong geueen / lleen onſe ſmeeſten aan/
âDp bibben oun oen opbouun ban uub ſlººuuren/

Om bat gp ſelfü uuu ſterkt hebt toe geſtaan/
3laat 25abel haaſt berteeten boog ubu 12uureil.
De hand, de magt

v# 't

heilig Volk is voord,

## gelijft beſlotene

verlaten,
Als Weeſen, bie de houſe blijoen baten |

&#n 25abel blijft op 't belſig 3aab geſtoorb:
Ilbo 3-ion gaat ten onder door gcubelb/
«En ſtopt/ ten biocht/ beragting op de Oogſtcn /
, JPien Pharo, bic tot aan be
ſ\oelb/

#

25lijft even heet maar 't blueb ber 42eluen botſtent,
34.

12ogſt Michaël, gp hebt u nu ſterk belooft
&Ie rebben/ na be faaft bematuuobe bagen )

32erlog un 2öºuteſ 3ie op berg ſuare ſlagen/
KLot trooft boo? bie in uunen, maatu geloofb :
€9f ig. 't uw wil
uim 3ugtend'

:#
2

*:
WU. t'
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(4 e ſtelten / DJut bie ſcherp geſpuugde ligamen:
ſBettrooft onghett/geefaitoog ftragt naar ſtruig/
illuj Beeſt 5aſ,ong een iLºcg ten leben banen.
Of iſ er nu nog hert/ nog liefde meer
Boo? 5onbaarg / bie uun heilig regt hambhaben:
&Pfe uupen roem / o roem ban alle b?auen !
25emaren/ ſchoon met herten ſmalt en teer/ .
13oe mag u bit ban 't herte/ 122ebe-bo2ſt?
ſtonb gnumu 252uib in 't herten bloeb 3ien menben?
@f ſuſt het u/ uur âDijngaarb/ 5oo bemonſt/
KULe 3uib'ren/ boo? Die buile ſtootnfcije benben?
36.
-

* E" mijn 45eeſt/

G5obtreeb3ijn geſten

002

©m op het ſlaan bet laaſte Bobg 23aſuine/ .

bien Mijd'janijt, met 5ijne Lempel ſtruinen /
* @Le g?uiſen / tot uur heerlijkheib en gloo?.

illuu3eomſt 5al haaſt alg Pauib/ in ſpoog naam/
JBien Goliat boo? 5ijnen 1Bloch boen flueeten/
, &#n ſlingeren bie booſt al te 5aaln

âHet Steenen uit de Wet en Gods Propheten.
37.

-

-

dBob ig getrouur / ijn 5al/ maar gºed en âDoogb/
gig ouet ong alg álàcoumen ontfermen/
Qlig alPeeſen 3al ijp 't heilig 5aab beſchermen.j
âDemb u tot 45ob/ boot nieuwe Bobg G5eboogt:
ébeloof/ beminb / berlaat ben liujaben pab/

23ant, haat en thuiſt/ bereenigb uune 5ielen/
" Bertrouw op ſpob / bp 5al 3ijn 3Lamb en Stab
25eboaren/ en uu0

ein:m bernielen.

e

35. ·

-

gebenhaan 't ſjoeb/aan landen ſterk gebaan/
obot heeft 3ijn ſterk gered uit âBee en ſchanbe/
«Ong 1Baberland te ſlBater en te 3Lambe
, 45eſegenb / en ten beele op boen ſtaan.

-

gehoua heeft Gogs 25emben / heet en moeb/

&#curſo/ en in ben Bonawlm laten ſmolen e
-

bl

:
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qºn buiſembc boen ſtiliſten in tyun bloeb /
(Lot ſch?iſt boo? Die be itubbe (Bobg berftonen.
39.

-

Iboemerit'lijſt heeft 4,5oog hanb boo! omg geſtreen/
faaſ'jen 5al ban 'g Deeren lllagt getuigen.
n ſºeberland heeft 23abel moeten buigen:

gIn 1Blaanberen heeft 't 3Franſe Staal geteen.
3Die Leyen, niet ſpitſ maar rioob'uan bloed |
H)eeft €5ob / teruaaah / in eigen bloeb gebotnpelo/
Zijn 23emben 3ijn geſlagen boo? ben moed
“Der Delben/ en ijun Stebell obcrrolupcib.
4O.

-

&Den &cepter ban ben Yber liqb geluomb /
#n gantg &#uroop bocb gm een Deure open /
4,5n belù al bie uuu &ion tegen loopen/
(dIot buee ban bic ulu &ioli tegen ſtonD.

ſlººp ſtaan verbaaſt/ boo! tuuuc TBaben ſtil/
ſBp 5ijn alg cen bie broomclub' ig berujonberb/
ſBp ſien met breugb / geupgogten ban uuu iDiſ/
ſhoe uuJe magt op 25abelg &etel bomberb.
4 I.

JPit mag een gaar ban 4Donberen/ 6 Ibeer!
2oo onberuJagt/ aan onberbieube iterſten

#oo grooten heil te baren boon uur lPerften/
&Lot trooſt boo: al be Jleilmaarg ban ulu leer:
G9 goebe G5ob! laat al bit heil gebien ,
Om 't Bemelg licht in 23abel door te lichten/

49In 3ugtenbe met imagt be bamb te bien/ .
Om ſterften G5oog te bouunen en te ſtigten.
42.

ſpee, ſºeberland! 5oo gn 45obg ſterk bergeet'
geboeibe op 45alenen 3uſſen 't booren /

«ën roepen / om ſpobg uutalten in 45gbg tooien,
#Too gn bit heil niet tot hun bienſt beſteed. "
“Ja / ſºeberſamb gebeult met bankbaarheid /

?Ian 't uponber ſDetit/ 5oo onberuJagt gegcuen

iteer u tot 5ob / boub uulen geeft bereid

om in geloof voor uwen ſoon te leben.
&#c-
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43•

Obelooft het pºp / 't ig nog geen bolle ogeugb /
45ob Han 3ijn hamb 3.oo licht ten hmaben memben/
etn ſºeberlamb boot beſe booſe ſchenben/

@Lot ſmerte ban be iſlainnaar# ban be beugb:
&pan ambermerfum blugge kragten 5aam7
Abtrijb moebig/ G5ob5alumen &tanbaarb ſtaben/
25ib en berttouuu / op 'g l9eeren groeten naam/
ºp 3al 5ijn ſterk boen hoinen uit De G5gaben.
44.

?IImagtig beer / benuaar ong boog um hamb/
23lijf &ion bp / tot trooſt ban ume Schapen /

1Derlog ong ban bie up?eebe ſPffer-ſPapen/

beef b'belben moeb/beſchut ong 1Baberſamb:
ſpoo? het 4,5ebeb / ban bie in 25oeien ſtaan /
1Berlog ong ban bie Žion tegen baſſen /
'Allg # ong l9eir in 1uwen naam boeb gaan /
Zal 't Zion 45oög. Dat 23eeſt ontharrenaſſen.
-

45.

GBp hebt boorheen Gogs 25emben uit geroeib/
ilm #trijgg-tropijeen in Hºeberſamb boem p?alen/
moet nog eeng/ boog itune 25lirſen-ſtralen/
at Hoofd verſlaan, bat tegen #ion g?oeib:

«Bntruh bat 25eeft 3ijn heete krijgg-tropijeen/
3Dp 5ien op u/ alg #ſaftobg eet-geſlagten/
illuj
moet 't 23eeſt metâDaſſche ſporten

#
fteen

&P 5alig! bie bit in geloobe magten.

\

|
De

:#
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, Tweede Deel.
De ſevende Hoofd-veranderinge.
Ons vertoonende, den ondergang aller
Vianden, en den heerlijken ſtaat der

Kerke in 't laaſte der dagen.
Waar in ons voorkomd:

Eerſt, den ſevenden Zegel, ons ver
toonende een ſtilſwijgen in de Kerke
van een halve uure, met de prepara
tien tot de ſevende Baſuine, volgens
Openb. 8: 1-5. Amos 5: 13. Dan.
12 : 12. Eſai. 8: 17. Zach. 14: 6, 7.
Pſal. 39:2. En 62 : 6.
God werd geſcgd tc ſwijgen
1. Als God niets in de Kerkc ſchijnd te doen ,
Pſal. 74: 11.

2. Als God op het ſugten der Kerke niets geeft,
Pſal. 83: 2.
3. Als Gods Daden ons onbekend blijven, Pſ,74:9.
Op de Wijſe van den 66 Pſalm.
I.

O berre! laat uur Manſchijn lichten/
#Bugp het Lamb bol boobe maaht/

dºen al be laaſte ſterk geſt
1Bertoonb/aan bicubu ſlººuurbemaakt:

eg hebt ong met bem laaften Zegel
en ſwijgen van een halve uur

G5egenen om / maar uunen regel /

.

# maken/ op um ſ5oubt jl?uur,
#f 4

ſyp
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-

2.

w

-,

-7

«Bp hebt um ſmaähe Glempel #eſten
«Een heilig ſwijgen op gelegt/

)

qten furijgen/ om um lof te melden/
3Paar'f geen uur ſlBoozbong heeft boogſegb:

't #g in bit 3ielg beboefbe heben
&#en tijb banſurijgen boogum 2öguib /
JPeuijl gp um 1Berborgenbijeben

19erſcgelb/ noo! ong 42ogen ſluit.
3.

Alm âDegen/ uune (Lempel-G5angen/
“Al mat gp bocb / al iuat gp boerkt)
23lijft buiſter / boo! bie met berlangen ,
dBp ume groote Paben merkt:

4

âIBp 3ien geen teiltengalg te mogen
&Pf trekt gp ubue ſïegtet-hanb

r

(dIe rugge/ nu bien ſtoomſchen HBoogen
žig tegen uuJe lºoo?'nen hant.
4

&#p hoolb be 3ugten umer zoomen/

dºp antwoorb boot uur Paben niet/ !
2II bie te Žion bp u moonen
1Berlangen/ met gehtopt berbgiet.
d? Hºeere S3eſug! ſla uur @ogen

ſpp bie na utoe 4Dogen fien/

«Bp moet uur lage 2öruib netboogen/
G#n uube | 2elben hulpe bien.
5»

"Daar iſ een ſmijgen uuder #
G#enſubijgen ban't332ophetigålboogb/.
illu Leeraarg ſtaan / in Deſe naarheib /

.

19erlegen/ en boog 't 2öeeſt geſtoord
&Been 3iele meet/ 6 @Bob! hoe lange:
illuſ fuijgen b?echt ong ſprekend hert
HPe5oelierg #iong hebben 't bange / . .

spoo: tfwijgen laat hun 3ielen ſmett.
gaat uwen eerſt op zion balen/

Gºttf

Tweede Deel.
€5eef Sion ſpetters naar uw raab:
uun ſpichen boeb ong abeunha en/
dot trooſt oan al uur ſprekend 5aab.

illuj ſuijgen leerb uuo Lºttben ſp;elien /
tium ſuichen leerb ong furijgen ſtil /
1lub fungen kan ong herte bºchell
uur ſpichen leerb onguuben Hbil.
Tweede Deel.

Daar is ook een ſwijgen in de
Kerke Eſai. 59 : 4.
1. Een ſondig ſwijgen door nalaten

2. Een voorſigtig ſwijgen in booſe tijdenAmos 5:13.

3. Een ſwijgen van uitſien en verwagten Pſ: 61 : 6.
7.

3Dat 3ijmber ſmijgerg in um Lempel ?

apien milter boot um ſpaarheidſtaan?
3Diem treeb / alg Jºl?ofeg / op ben byempel
aPer booſe/ baar 3p #ion ſmaan?
1 luu Zion ig gelijk een HDeeſe:

gint eenfaam 3onbet ſiegter-banb/
1Derlog omg pan een bmaſe breeſe/
&#er uuje ſterft

a: 23abel ſtaanb,

3Dp leben in bie booſt tijben/
âDaar in de mijſe ſujijgen moet/
illu ſpreherg raften in het lijben/
1eeragt / geboob / boot 25abelg ſtoet:
Illu, maarheib Han geen boomgang binben/

ape ſhomben merben toe geſtopt/
'tjbyopijetigſBoogb heeft menig D2inben/
AEchoon umen (Beeſt be Q5eeſten nopt.
9.

gg 't nu een tijd om ſtil te ſmijgen?
'Ag! leer ongfujijgen naar uw 3Doob:
*

49m ſmijgende ball u te ſtrijgen
3 f5

&#en
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«ten ºpgehen/ baat geen ſtuijgen

e

#"
19an ljem ig al uur hulp en ſitagt:

JPijn 3iele furijg ! ja ſuwijg gn

GÖob 5al haaſt boo? 3ijn laaſte 25obe/
&Doen roepen/ ja het is Volbragt.
IO.

3Leer £ion in Göeloobe magten/
«ën 5ien uJat gp / boo? uujen geeſt/
Ontſceg'len. 5uit boo: uur €5cſſagten/

&Ier mafie ban het ſprehenb'25ceſt:
Spgeeft tot al uur beſpºolte ſtierhen/

âDp ſp?chen en up ſnijgen 3aan/
Om t'boozen urat gn uit 5ult merken/
(@Lot eet ban ubu beſp?olien naam.
II,

Jſlâijn ſbob / ſurijgb gn in beſe bagen?
&Pe booſe fluijgen immerg nietſ

A5pgeeft tot ong/ naar ubu ubelbehagen/
ñoep tot um ſterfte 't is geſchied:
SPan 5ult gp eenen bag boen bagen
19an fpgeherg bol ban #2elben mocb/
(Lot mee ban bie uur ſpycherg plagen /

«En fuijgen baarI2men ſpreken moet.
&P 5aai'ge ſp?eherg ! bie um beugben
1Berbabigenſ met pen en ſlºomb/
JPie ſmijgenbe/ hun geeſt berljeugben/
3Boog 't eeuwuig ſpychembe Berbomb.
SPe ſtomme bonben) ſomber baſſen/

&uit gp oerſtommen/ en in 't ſtof

Spoen ſmijgen ) en ten oloch verraſſen/
&Be ſujijgerg ban um ſpºeftenb' lof.
I3.

«Bobg ºngel 5al haaſt meberbalen/
#Pic makenb aan 3ijn altaar ſtaat/
*ijn nieuh-merft 5al 3ijn Opper-falen
25erooften/ in een hooge maat:

3leg 't nieuh-merk banum 5felgººcheben (19
-

49p

-

'-

f.
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Op uuben Biutaat uot: €bobg Etymoon/
Om / alg het Offer uhurr icben /
&Lot 65ob te gaan bou: 3ijnen icoon.
14

1Deruul ong boon uum rijhcm 5cuem/
lDetcher ong boun pcel ligt,ſaaintyeib /
Die uube liefbe treft berfiregeu

3 gaſtoog tot u u bienſt bereib:
'Dan zullen truut 1 hutjoerg ſpºrtirn /
klup ſubtygrn 5al ontg uit boet1 5ieu /
43nm ſprehcnbc te blijven fineiten /
dLot uuJe Ljand ong !)ulp 5al bien.

Ten tweeden, de zevende Fiole, ons

vertoonende, de ſcheure der heilige

Stad in dry deelen. Dat ſommige
paſſen, op de ſcheure in de Engelſe
Kerke, in Biſcopalen, in Presbite
rianen en in Dependenten. Andere
paſſen het op de ſcheure der zeven

Provintien in het Jaar 72. Hoe het
zy, God weet wat onſe Tyden nog
baren zullen, zie Openb. 16: 17-27.
Ezech.38: en 39. Eſai. 24: 21-23.
Openb. 6 : 12-14. Eſai. 33: 1. Pſal.
68:22. Openb. 17: en 18. Eſai. 14:

22 , 23. Zach. 11 : 17. En 13 : 9.
Eſal. 3o: 3o.
Op de Wijſe van den 9o Pſalm.

Z# gp nog eeng / #t ſaaſte ban be bagen/
JBe Igelben G5obg/ in 25abelg heeft

via:

46o Gezangen vande gangen Gods
25ebuaten? met hun uit getoge SuJaarben /

-

Gogs 25emben / op be brecte uan ber 2larben
3Doen ballen/ alg een 45oliab bol moeb/

(@Lot b?eugbe ban al 't buyafte roepenb' bloeb.
2.

ftom Zegenaar/ ſchub beſen ban uur Zole /
5ſ)u ume hamb be 3ebenbe Fiole

gberreb hebt / om in ruimer licht te gieten:
19oo? 't algemeen/ boi meebom en berb?ieten/
&P ſbob bemaat! ubu aangegopbe 3Leen/

«Pie in uw naam Gogs 25euben tegen treen.

-

3.

3Poe £ion haaſt bie groote &temme hoogen/

.

JPie gp/ met magt/ op hooger toon alg bogen/

#ult geben/ roep bie 25abelg 25emben tegen

Het is geſchied, geſchieb? o grooten zegen!
32oo uune iterh/ hom Lºemelſchen berout/
25geng bit te boeeg boo? bie op u bertroumb.
4•

-

ºp hebt/ met kragt/ tot trooſt ban ume ſtaten/
ilm 3egen-ſtem te Zion hoogen laten
&Boog b'Hi?elben bie um 3alig Gºuangelp
49ntſloten/ alg een aangenaiute Leip:
-

#oe mel beſet/ met JBoo!'men dan ben nijb/
&Poor't Pollogg &taal/boogfelle ſpapen-ſtrijd.
-

5.

:

-

GBp hebtum &tem boo: Jſlaoſeg/ boo? 322opheten
3Poen ſchaaft hen alg een meſ geboegbe iteten/
jàu roept um &tem/ met hoog gebugtbermogen/

2lig ſºlohim / boo? alle Heemel 25ogen/ .
3#ie laaſte &tem/ bie alle stemmen ſluit/

.

(4Lot 25abelg mee / tot trooſt ban ubue 25guib.
6.

-

-

«Bp hebt/met magt/boofmarenkrijggrumoeren/
3Pe ruime 3Logt boen ſhnellen en beroeren/

42m plagen/ bonen aller ſlºemſchen Hragten/
“Je gieten/ op al b'onbermaangoſbeſſagten/ "
' Spie met be 3Logt/ alg ſlogt uur bitt te

":

-

-

lft

Tweede Deel.
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Jin ljaalbe / al be ſDeerelo tot een baalt.
7.

illu &#ngel goot be &cljale uumer uu?aſte/
Een kioch / up al be ſnlaberg uubet 5afie /
Alu Steunme heeft ban uuben JI:oon gebomberb:
UDoo: 23lurſemen &#uropa af geſomberb/

om tiijn uoo! ſtijlt te behen boo! uum meen/ .
(Let plage ball Oilg

#og algellleen.

ºp hebt / alg G5ob / begantſche Chriſten Marbe
UDoen ſchubben/of ben?{fgnonbgrouub'lenbaarbe/
(Lot ſmette pan uuu af gefunoegbe itubben/

3)uit tjebt gp bei. De 19olen ſoo boen ſcijubben/
2lg Doe uub Stem / 500 algemeen en groot /

illu plagen ſomb/ in onſen ?larbſcijen ſchoot.
9.

3Pat &#ngeſamb heeft 5oo beel balſche 5uib'ſen
G5ebaarbij geboeb / boo! lift ber 19elſche Puiu'Ien/
- 3Poo! tubiften/ boo? ben hoogmoed beeler 19oofben:
âDaat bod uuo Herit in twee op beelen ſiloofben/

wºoo! beerſchappp / bien 25iſcopalen Boeb
[geeft uule itech ueel ſlººuſſen uit gebgoed.
IO.

- Ong jYcberlamb / baat u me liefbe ſtraalbe /
âDag alg bie &tab Die buiten 25abel p?aalbe/
3Poo? 't franſe Aétaal gereten in bpp Deelen:

Got uuee ban bie oin uube liefbe htmeelen/
Daar b'2tfgob in uur ſterfte heeft gep:aalb/

va:#" 2öeeſt 3ijn bloehen geeft ge
Tweede Deel.
II,

3Dat JIAemſche 5al na beſem bat geloopen
lpoe onbermagt/ uuu ſlaanbe band ban bouenſ

45ng ſºeberlain / boo: 3ijme Gºorlogg 23enbenſ
G5eſcljeuro geeft ? in ban Deelen bol clenben/ #oo
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#00 kgºt I 5oo uugceo ten geldelt nuag afgeknot /

(Lot 25abeig roein/tot fmaaù ban Haftobg 4Bob.
I 2•

45p hebt boo? hem uut 'tanb en ſterft berfſonben/
2ülg bp berluoeb/ boog 3ijne lieget-ljonben/
illuj land en 5tab/boo: 1)agel/ Buuten&Ponbet/
3Detbeeſbe/ al be HLBeereſù tot een boonber:
ſDat maait'er uog een GBnlueer uit5ijniſlºonb?
(&Zot ſmerte ban be &#rben ban 't HPerbomb.
L3.

3,2at 3ieſe boeet boat twee janb/ na beſen/
zal merken? aig uub @onbeel ig gereſen/

ſpoeuvue waait bat gpomb-fop bet Fiole
#al gieten/ op bte alg een beete Hitole
#og blaften/ itt be 3ombe met het 25eeſt/

2Llg 25eeſten bie beroofb 5ijn uan uun geeſt.
-

14

#oet uïne &tab nog beelen in ban reten?
(Ler vonaſte baan bie uuben Itatami bergeten?

'tg! Ineet er nog een booſe uurt komen/

Zoo als er noit geweeſt te bouz be emoine.
app 3ien en u/ bertrooſt bie op u usagt/
«Bp 3ijt be hoop van uw gewond geſlagf.
-

I y,

jou 3ult gp haaſt aan Babylon gebenhenk
o#n Jeſabei ljet bifthen grenië-ſop ſchemſten

3ban utueu ſpijn beg tooyeng f om haar plagat
aban 't Hoofb boot af te leben heen te jagen:
1ſte magt 5at haaſt bien trotſen tempel-hruin
25eg?auen/ b002 een

#eng ſmoltenb' puin.
1

«Bp 3ult nog eeug bt Toorens, enbe iPallen
De Steden van die Heidenen boen ballen/

aBe Ibeubelen/ be 25ergen te gelijke/
(Lot cere bam u3aſtg #tomimgrijhe:

&ot hunne plaats ºf op 't lang gemartelt baſ/
5Roit / tot ong: âDee/ te boogſchijn komen 3ad.
3Palte

Tweede Deel.
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17.

1 Datanect 3uſt gn bie groote Hagel Steenen
EDoen nahieu ? omu 55n half gebºolte 25eenen
Ce quuſeul Ja gp in0ct bie X500tuen bellen'.
GEm 't Enon 45güg in heerlnhtJeib te fiettem '
25cukaar ons boo: De Donders ban5ijn Etpoon/
illo klagel nloet. Die filoo De 13oere baou. ,
IO,

1£aat 5abct uren tranen Hagel HaſFrent
, .
2ijn buccNeilb bett betfisenen en berbaft'ten/
illuj band 5al haaſt bien Hagel neber-rollen:
&#n Nimrod op 3ijn th,oon bocn 5miſcboiſcil/
&Iot ttuue magt bien booſen neber belb/
(Lot trooft ban al die tubbe UPeugben melo,
19.

ſton &ſion €5obg/ buig uur vielen neber/
3 cijoba 5al 3ijn ſterke / alg een Ceber /
JPoen p?alen: en bien Groenen Boom ontfapucn/
3Die in €5oog Lamb GBobg23oonten geeft bocu hap
UCIl :

3Pan 5af €5obg Steart/ na 't afgetobt berb?iet/
&Lot onfer gloo? / uit-roepen 't is geſchied.
2O.

23eujaar nºg ſterft boo? Hagel, Vuur en plagen,
1ºoo? \uee/ op bnee: laat talue #onne Dagen/
3Dcer alſe tuniſt / uit hun betbeeſbe Chaoyeu:

âDn 5ullen maar uun liefbe Stemmne tjoogen/
Göcef ruſt en bree in ſterft en 33olitp/
Dat haat en thuiſt baat uit gebannen 3p. 2. I

ſºoo 5al uto 252uib in eerſte luiſter pzalen/&#n 25abplon 3al boog tſuo 19oeren balen/

illu Hagel 3af 5ijn Hagel steelten pletten:
&#n Ziong Boet op 3ijns:&Lh?oomen 3etten/
&Hot uune 5tab/ oerloſt boot uboe jambº/.
â¢al p?alen/ boot 't geheiligbe 1Berſamb,
Ten
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Ten derden, de zevende Minnebrief,
aan de zevende Kerke, de Kerke.
van Laodicea, ons vertoonende den

Inwendigen ſtaat dier Kerke, vol
gens Openb. 3 : 14-22. Eſai. 58 : en

59. Pſal. 12: 1-7. Pſal.45 : 15. Hoogl.
5; 2. Eſai.57: 1-4. Matt. 24 : 2o-28.
Op de Wijſe van den 24'Pſalm,
I.

S# uine Baub be ſterk-pplaren
JPoeb ſchubben/ om ong op bebaren

die tobben/ boo! ben Tyber-Vorſt:
lim 252uib blijft cuen 5eer bemo?ſt/
3Pie geen geregtigheid en leerb/
&choon uudenſ 3lochubu ſterft berteerb,
2.

3Pie ſiefbeloog Bobg regt berſïenſen/
5-ijn eben alg Laodicenſen,
1Bol maan / berpbelb in 't gemoeb:

33etooperb op al 't ?laroſche 3oet/
#oo ig um ſterk ter beſer tijb/ .
Schoon dat gp baren ditoning 3ijt.

mani

maar uur betalnen/
GBp hebt uur
45eſ mogen/ alg. De God van Amen,

«bp 3ijt 't beginber &chepping bobg/
3Pe ſfeb-bermanb / De Zegen-toté/
3Pie trouwe Gods Getuige, die

illu regt beſt op uun heerſchappie,
- --

- 4e

Gy kend de Werken uwer Zoonen,
31àie fopgeloog te #ion moonenſ.
houb / d neen! ..
âIPp3ijn no

##

***

Dë laaubcib heeft ong, algemeen
ſº: ,

l

k
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Tweede Deel.
25ehropen ! ag boeb onſe 3ieſ /

JPoo? 't Jºhanna bat op Cion bicl.
5.

ſBp 3ijn alg uit utu Mond geſpogen,
19erbuuſterb em bol onbermogen/
jºu gn / boon uube magtig ſjanb/
illuj iterſte en ong Daberlamb
1Berlaat / nu gp D002 uube hragt
toe geb?agt.

1lub Oogbeel

ens en

ſBat 3ijn kop rijft in onſe Oogen?

4Daanuijghrib heeft ong hert beoogen/
giëen ieber bleib 3ijn bunalenb' bert/
3Poon alleg mat be 5iele ſnert/
JP'e buelluſt/ De ſchijntjeiligheib
19erteeren/ al boat gln bereib,
3Dat 3ijnber/ ja boat 3ijnbet 3iclen
3Pie op een ſDagen 3onber 4Bielen

12oogt-rollen ? enkel op een 4Daan/
35ebrohe 25eenen millen ſtaan/
UPebſimbe roemen bat 5n 5ien/
Ooft baat 5p
uun liefde blien,

va:

4Bp 3ijn aan ſpel en boob gebonben/
GBntbloot ban G5eeſt/ en bol ban3onben/

3?een/niemant uJeet hoe arm/hoe naakt/

#oelaauuo/boe blinden hoe miſmaakt/
Hººp op het tºeſb/ in 't 5onbig bloeb/
«Belijk een3Donn/u tegen mocb.'
-

9. . .

TIcerong, maar uube oolijeib loopen /
Om 3omber ſbelb ban u te Hoopen
ilm&Boub/odſ5oub-mijn ban uun bruib!
1ſlim Lijben blijft all' eeuuwen uitſ

3Pat Boub/ booguine boobbeproefp/
KIot trooſt boog bie um Göoubbeljoefd,
€5 g

iſ mijn
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O
IO.

#Thijn 3ieſe moet voor u beſmijften/ .
&I en 3n uuu 4,5oub mp hoint berrijken /
39ergun mp het Göeloobel om
ilm 45outb te Htoopen: 252uibegonn /

illup 3Lijbem/ uur gehoo?ſaamheib/
ſpeeft ong een lebenb Boub bereid.
II,

3Dercier mijn 3iele met um #tleeren/
3Pic Kleeren bie ong 5oo beel leeren /

illuj ijcilig regtig ong een itleeb/
&Beuſeberritt ubu 49ffer-fboeet:

1lm Mantel cierb b'outcierbe 3iel/
JI)et al bie 't heilig itleeb gebiel.
I 2.

3Pan 3al be ſchanbe onfer naaktheib /
3Pie boog ong 19leeſclj 5oo lang geblaaktheib/
1Berblmijnen / boot een nieuwtje ſtragt:

25cmaar uun ijeilig & Bobg Göeſſagt/
'Laat beiligheib / in b?eugd en pijn/
3Pen & 5otbel onſet 3lenben 5ijn.
I3*

5trijft onſe ®ogen al-en-thaiben

#maet uun beproefbe @ogen #alnen/
JPien & Plp / bie ong alleſ leerb/

diºot trooſt ooo! bit met u bethterbl
#ſop aan ong herte boot uw 65etſt/

Teen poer paſt al bie u beeſt.
-

3 14.

jl 2ijn 5iel / ontſluit uun enge #9oogte /
# ijem bie/ boo? 3ijn abobgobeboortel
ill noobigbj tot zijn ?lbono-maalf
dBm 't jºanna in 3ijn nieuwe Zaal
(Le eten/ om al 't laauboe fitmaab
(dIe bueren / uit GBobg #terft en ſtaat.
Iy.

* **

«Belijſt gp / na um boob en ſternen/ .

(Len Bemel boer/ om te berbueruen

l
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kluo &Zhtoon / tot uuber heerlijkheib/
ſºoo hebt gn boon uun 25muib bereib /
iſ)a alle buer / een baſten Lij?oon /

3n 'tattoog buitenb' eeuwig ſcijoon.
16.

ſtom laauube 3ieſen/ gozb utu (enben/
25ercib u alg 3 etjouág 2öenben/
iºtoop (Doub en Oogen-5af te gaan:
Jlhaaſt u tot 'g Lheeren (of behuJaam/
23ereib u tot be laaſte iterk /
JPoeb Steenen ubeg/ batig uuu boerit.

T O EP AS S IN GE.
1".

zie hier / beroalſe €5ob6 GBeſſagten /

Hun laaumen ſtaat/ uub kleine hragten /
42ng 3^eberſamb tg houb / nog beet/
(Lot 3ombig binhen ſeer gereet:

GBobg ſterft ig laaulu en 3onbet ſuſt /

3Pe boob heeft

le: uit gebittſt,
IN,

&Pe laaumheib boeb be 3iele bruilenſ
Heerlegen in het unoeſte ſchuilen /
&De trage Pieren heeft GBobg 1ïDet
3Peroorbeelb boot een Offer-ſinet/

Hoet ſtreupele koag nimmer goeb /
2oo ig het met een laaubu genoeb.
I9.

3De laauuuheib maaltt be 3iele buiſter /
. «En b?ttilembe berooft ban luiſter/

't paſt onſe nieume bagen nietſ
3eljoba G5ob / bie aſſeg 3iet /

-

héereiſt een bienſt bel moet buurf
&#n buut ban leben en ban buur.
2O.

«Bobg moet babeyobgeoon verſlonben/
Om 3ugtenbe boot open 3Bonben
G5 g 2

6911g

468 Gezangen vande gangen Gods.
&Png laauuu te buar'men boo?5ijn boob/

#p ig berbloeht bie in 3ijn Schoot

JPelaaumheid hoeſterb ten uerberf/
2ll heeft het ſchijn/ al heeft het 19erf.
2 II.

Jſlâoeſt 5oo be liefbe G5obg berftoumen?

JTaoet alle pber 5oo berfſoulmen?
2.oo blijft 't €5eloobe ſmah en teer:

&ot nabeel ban be mare 3Leer/
3PeuJijl bat alle UPeugben ſtaan
G5elijk een uit gelichte Jºl?aan.
22

2oo ig 't bp #leine en bp ſ5gooten/

23n leeraarg/ bp ſbobg25onbgenoten/
3TBp 3ijn in eenen ſlegten ſtaat:
2ülg een bie aan be teering gaat /
39eranagerb boog een barbe miſt

JPie onſe lebeng 45eeſten ſpilb.
23.

TBaat alle 3Peugben 5ijn gebuchen/
&Baat heerſchen allerlep gebgelten/
2zoo buerb be laaubue 5iele ſtoub/
39an 45ob berlaten en begyoutub/ -

@Lot batſe in het hoube #g

..

32e2ugieſen/ tot beg Zatang p?ijg.
24

iBien miſt er aan het ſiefopunteren?
ſleien muiſb 3ig na ben #eere Heeten?
ABaar moonen/ ag maar moonenbie!
3Pie bol geloobe / rein en blieſ

«Eenboubig 3oelten naar bat boub
a Pat in be gloeb 3ijn p?eube fjoub.
25.

&P ſºob! mat 3ijnber ſlappe #anbell?
«En loſſe leoeten 3onber banben/
-

dPiig #Peberland ig alg een 1Belb
3Ban boobe: pöet ſtiapt en reib : - -

âloien roepter/ alg uun zegen-lot/ . M
#.

3id
--
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Man Gods, de dood is in de pot.
26.

HDien kent'er nu/ gelijſt boo! beeſen/
llum Liebelingen bie u breeſen/

?{an hare ſprahe / aan haar ſDerh/
?lan haar gemaab / o neem ubu ſterft
glaaum /en aan ben Dloeit geſtaanb/

herſtel uun ſterit / herſtel uuu 3Lamb.
27.

“Hg 't 5oo bebgoeft met ong gelegen?
23g alle hoogmoeb op geſtegen?
1Berbalb het al ter 2Larben meer ?
De liefbe uneg/ 't geloobe teer/

3Pe meeb'zigheib / be mare trouur /
SHg alleg laauun? ù lucc! o toum!
28.

iſ'en roept genoeg op €5obg gemaben/
Op gefug regt / op 3ijn âDeſbaben/
JPijn 3iele/ ja «Bob ig 5oo goeb/
Jl?aar boo2 be reine ban gemoeb:

geen 3iele 3al ben beere 5ien/
?IIg bie Göcheiligb na hem blien.

.

-
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29•

25ebgoefbe tijb/ maar miſ bit heemen?
jf)u #iong glanſen 3ijn berbuneemen/
#g alleg laauun/ ig 't alleg niet/
25uig u boo? hem bie alleg 3iet/

lop heeft een buur/een geeſt/een uuoopb/
1Doo? Die maat 3ijne &temme hoogb,
3O.

Zijn bit bie g?oote 5egen bagen?
RPat Haar ban 'g lijeeren meſbeljagen?
JPien bag ban 5aligheid en licijt?
&#n mijft een ieber ban 3ijn plicht?
«De heere 3al be ſombe ſlaan/
€5 g 3

ſºa
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iſ2a bat 5p lange heeft geſtaan.
3I.

ſtoep uune oaberg uit hun €5,aoen/
âDeh het 45ebeente ban bie bgaben/

3Die gelden / bie uol puer-geeft
Het biahend'buurban'tfioomſche beeft
1 ºerboofbe / boom gehoorſaamheid/

&Pool liefde en ſtamtbaftigheib.
32

3Deen / laat bie af geſloofbe tuften /
iſºn 5ou bie 19elben 45oog omtruften/
fioer geen 45ebeente in het ſtoff
Hyun 3ielen juichen in 45obg tof/
Žn 5ouben / na ong aan te 3ien /
25cbgoeft na hunne Gögaben bliem.
33. .

.

JDat waren ſlàannen in het leeren/
3Dol puer in het âBerit beglateren/
&#enbouinig/ 3ebig en bol iuin/

âlàp 3ijlt/ o mee / een 19uiggeſin

19oſ melluſt/ trotg en laaum en blinb/
1Dolſtambig tot het hbmaat geſimb.
34•

42 GBob! mn heffen onſc oogen/
HL)et alle Hragtſ naat ong bermogen /
@Len Bemel na um uitten Ibzoon:
âDp homen boo? uur liepen 2 oom |
19etſtel uur ſterft boog nieuwe faragt/
(Lot eere ban uïn 45oog geſlagt.
35.

- -

illuj Oogen-zalf han ong geneſen/

st
-

illu Manna boeb al bie u byeeſen !

'

illbo Goudberrijkt/ bercierb ong ſjert:

#lg 't boogum ſheeft getrokken merb/
25laag alle laaulue 3ielen aan/
buinb en Yodall.
1Derlog olig hert

#

30.

&Pe 192ome moeten 3aam bereenen/

3P)
e

/
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SDe laaumbelb bangYoog iterſt beweenen/
LOerſtel be liefbe / Yueer ben nijb /
, 23ereib u tot btn laatſten ſtrijb:

23ib om 4:59ûg Man / om 5tuner (Soub/
&Lot (Bob 't beruaſhem Lºuig berboub.
-7
37.

O Q5ob! baal iu uuu LionI neber /
3g uuoc hterſt
laauuul 500 tecber?
T 45p 3ijt bien
/ laat ilbo Bier
Ong uJehhen/ om alg leruupen ſter

#

die maſten noo! um ſDoob en Meer/
Ilit liefde G5oog # Illue eer.
38.

Spou &ion nimmer boog ubo TLippen)
Lluj ijanb mag Zion noit ontglippen/
#been/ beere geſug reb uuu Herſi /
Zijn bup 500 fujah j gp 5ijt 500 &terh/

35p hebt een bemelg Combiaal
1Doo? flaauuur 3ielen 5omber p?aal.
39.

3Dan 5ullen mp/bernieumb ban Hragten/
&Ier liefbe (Bobg uur ſlBet betragten/

gëenboubig maar ben ouben tijb/
2 Intuenbig boo2 uur 45eeſt uerblijb:
&#ot uuje laaſte ſterke lamb/
«En juicijt met jl 20feg op het 3anb.
4O.

NBan 5al uur ſluahſte 25?uib herleben/
19ol pber u be eere geben/
illuj Goud, bat nog berbonſterb ſtaat/

ilm Manna 5oet alg Hºonigraab/
Zal umc 233uib berämiftſten/ boo?
illu (Beeſt/ in 't opgep?opte CIjoog.

45 g 4

Ten
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Ten vierden, de zevende Baſuine,
ons vertoonende, het laatſte gedeel
te van de laatſte Oorelogen, waar
op, na de Verdelgingealler Vianden,
alle de Koningrijken des Heeren zul

len weſen, volgensOpenb. 11: 15-1 9.

Zach. 14: 2o, 2. 1. Openb. 19: I-7.
En 21. En 22. Pſal. 87. Eſai. 31: 4. »
5. En 32 : 18-2o. En 33 : 17. Én 65:

#4-#4: Joel 3: 16-21. Deut. 32: 43,
Eſaia 6o.

-

Op de Wijſe van den 2 Pſalm.
I.

-

#houa beeft/ alg Chob bie alleg merht/

#n banen boog ong oogen op boen bombren/
#ijn mijſen ſtaan heeft alle raat beperkt/
ºm eindeling #n zion af te 3omb'ren:
«9m #eſu# #terh/ na 't uit gebaarbe tijben/
@Le leiben/ alg een afge5onbero 3aan/
&Ien einbe ban be & Zeiſtenen her &ijben/ .
2lig een gemgogt ban 3ijn bepaalden ſtaab.
2.

-

&#g hebt um ſterk in 't nieuwe teſtament
9unſchºenen/ boog uun 3epen ſleinme-brieben/
lºun 3ielen ſtaat na 't lenen af geprent:
“Plm boog uur beeſt hun 3ielen te boogiemen:
«bg hebt met Hragt be Zegelen ontſloten/
_&Let nut van bie utu ſpangen naar 30u gaan /
(GIer nogahe / unu Fiolen uit gegoten/
«Pm 't ſtaatg geheim ban Zion te betſtaan.
#zou beſtuur hamb be
-; -

bontes ban um (@Lij?oon
OEM

i
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JPoen hlinhem / boo! oe 5euen G5obg 25aſuinen/
5 àu 3iet ong hert na u/ o Dauto- &oon!
1Danneer 3ult gp van 'g l9emelg booge Duinen
RIDe 5ebembe 25aſuine boonen laten ?

Om 25abel en 5ijn fcbaat'renb' Jlloopb-trompet
&Le ſtoppen/ bie berupoeb op alle ſtaten/
2ülg 12eerſcijer 45oog / 5ijn trotſe Boeten 3et.
4.

112anneer 3ult gm/boot 'g L3emelg G5oube Irang/
-

illuj ſjobg Lrompetboem boo! ben 19emel Hlinſten?

Om /5egem-rijft /be ſl)innaarg ban utu G5lang
(Le rebben/ en aig Sterren te boen blinſten:

1Berloſt / gerco man b'oube apater-onaften/
Om boo, um licht / in't lebenb' GBobg geſteent/
1Berheerlijkt ban ubu 25oeſem af te blaſten/
&Lot uuJet GBloo? | 0 roemn ban ubu 45emeent.
4

ſtom Eoonen (Bobg/boot naar gehouâg &tem/
(QIreeb 3eſué ma / boog 3ijne Lempel G5angen/
25emaakt be ſlººuur ban G5obg 3 eruſalem/

LIun lºtoning moet alleen ben Lof ontfangen :
Hºu 3al hp haaſt uit roepen/ alle Rijken
Zyn Gode, ende Chriſtus, t'aller oogb /

&Pan 5al boog 3, of in alle landen prijften/
&Boogbooger Göeeſt/

# &Bobg ont5egelb ſDoob.

3Pan3al ſhobg25nuib/berheugbin haren beeſt/
2II juichenbe/ 't Hoſanna Rabba ſingen/
?Ilgubmen naam ban alle boerb gebgeeſt/
Zal 25erg en Dal boo! uuben Göeeſt ontſpringen
&P 45ob! mat 3aſ ben gemel &temmen geuen
1Bol byeugbe / alg bat Ibalelujah G5obg/
49p hert en tong/ alſ eeuunen uit 3al leben/

2 in 't nieume ſtijft bp onſe 3egen-totg.
7.

3Pan 5ullen al be puberlingen3aan
«Eerbiebig boog um &#er-tbzoon neber baſſen/
69m hoog bantoon/De G5lantgbanumen naam/
39ete
G5 g 5
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3Berboerb / berruht/ ten leben uit te bgallen:
2ll roepenbe/ wy danken u ô Heere!
Die was en is, en komen zal, om bat

G5p/b002 ubu magt/aanbaarb bebt t'umet eeren/
ilm ſtijft / um 252uib s uur lang gebuenſte ſchat.
De Volkeren die toornig zyn geweeſt
â€ult gp / buanneer um too?en op 3al bagen/
19erſlaan/ ter tijd der dooden minſt en meeſt,
UPaar ieber 3iel 3ijn @Po?beel meg 3al b?agen.

“# ben loon aan ulue Hitmegten geben:
un heilige 332opheten filein en ggoot/
Om u me 25?uiù boom geeft te doen herleben/
49ntluo?ſtelb ban bie umpeebe tooeebe booù.
9.

3Pan 3ult gp boo2 um #elben dan ronton
ilm GIempel in ben H#emel open ſetten/

«ën b'?tthc beg 19erbonbg / in 't licht alom/
3Poen ſien/ gebuſb met rijke 3ielg 25anhetten:

G5p 3uit/nnetkragt/De Stemmen Gods boenbgaſſen/
jl?et 25lirſeing en met Bomberg/ batal 't Lanú

Zal ſchubben/ alg bie Hºagel-ſteenen baſſen/
(Lot mee ban bie um #Zion tegen kant.
.

“IO,

19erloſſer hom/ ontruk bat ploekenb' 25eeft
«Be @Loomen/ plet al bie te Žion g?imunen /
&#n oogbeeſù al be boobe naar beu geeft h
jl 2et alle bie um heilig #uig behlimmen.
Pe ſtijfien bie um «Erf-rijft tegen p?alen

aPat ſtoomſche wijk van leem en #fer/ 3ult
€5p/
bergruiſen
bermalen:
&Phnalg
Dateen
gp scherf/
omg tot #toning
3ijtengehuld.
r

-

II.

2lanſchoubmum #terft/uur lang gemartelb 3aab/

25eloon al bie op unue gºer-baan bganen/
«Bp 3ult um 25puib/ berheerlijkt in haar ſtaat/
àllaet 't laaſte ban al ium 25eloften ſamen:

«9?"the G5obg! ontſluit um laaften «aweg
s

4

-

,

zº

gâht

5
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3Dan 3al uuo literH uuu 5aligt)eben 3ien /

23!eng 3 oob en Loeib' op uunen Gyouben brempel/
Om juichenbe/ tot uuben ſchoot te bliem.

re

1 NL

ſt

't Bewindſel van het Aangeſigt, maar boo?
3De Bolſteren ten Oo:bcel 3ijn beubonben/
Zal uune bamb ontuuinben/ om het ſpoc?
&Ic banen / boon al bie u tegen ſtonben:
UDe Blixſems ban uun opaartjeib 3al be ?Larbe
1Derlichten / en ubo Stemmen 3ullen ſlaan:
illuj uungheib 5al bat 3eeſt /bat II)onſterg baatbe/

:

leerſtommenſ en ten?Afgnonb meer doen gaan.
I S.

'Mg £ion ſobg! nog iſ het einde niet/
RBen beert 5al boo: 3ijne laaſte 3Bomb'ren
f)cerbaſen/ om boon meedom en berbniet/

&ijn Schapen van be 23oliſten af te 3Jild'cen:
UDe Hoere poogb uuo Delben te bertreben/

ſºog blaaſtſe op haar briſche ſhootb baſtuin!
ſºog unerb 3p alg lºopſtinne aangebeden/

Boobeerbig ſtout op Pimrobg &Iempel-kruin.
I4.

JBoetſ tot ong met J bien ſuparen Hagel-ſteen
3 àog ballen / op ubu ſmahite Lempel 25ogen?
jlèoet #ion nog bat p?uiſen ban bie Zeen
1BerſuJelgen/ alg ontbloot ban uun 1Bermogen?
UDat derde Wee, bat IBee bet laaſte plagen

Jºl?oet uube ſterft berkroppen/ na beel pijn/
3Leer omg altoog het goh begeeeren blagen/
&Lot troeft ban al bie utme &chapen 3ijn.
I5.

3Pan 5al um banb be 25ergen boem bergaan/
&Ien einbe ban be ſBobg berborgenüheben/

RPan 5al uun 25guib berheerlijkt ooo, u ſtaan /
jf)a alle &trijb ſal meſen boo2-geſt?eben:
-

Biom alg een ſthee/ op ume 25ergen ſpringen !
25ereio uïn ſterk bat loober-hutten-feeſt/
9m umen 3Lof boog eenen Jºaoub te 3ingen

'wie

-
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alsmaar nieuws: een Duogumen@beeft,
I

«Beef onſe 3ieſ gebulb en lijbfaamheib/
32og boeb um hamb &#uropaag 3?offen henen/
25emaat al die 3ig tot um bienſt bereid/
-

9m / na ben &trijb/ met u bereenb te leiden:
&ie op ong 3Lamb/ bergaar alſ u me #oonen/

«Beef D'Hºelben moeo/ in beſen laaften strijb/

# u te #ion moonen/
1Berloſt / herſtelb/ geſegenb en berbijb.

â¢oo 3ullen kop

Herf-wenſch naar de Vereeniginge van
de verſchillende Broeders en Secten,

die nog als een ander Juda en Eſra
im vereenigt moeten werden , als

Menniſten, Luiterſche en andere,
Eſai. 11 : 13.

-

-

Op de Wijſe van den 119 Pſalm,
I.

*

v.

º

W# ië bat 3oet/ beabemb boot een ſfeeſt/
@Le mepen/ boo? @Bobg heilige ambaranden?
UPie 23eemben 3ijn/ boo: al die gefug opeeſ/
«ten «Eben/ bat be ſjeeſt boeb buater-tanben/
gae byeeſe Bobgig een gebuurig feeſt/
«Pen baat/ be tuniſt doen alle liefde ſtaan ben.
2•

#ehoua 3al 3ijn ?larbg geruſalem/
£ijntuniſtenb'-fiijk/ boo, 35 oeber-timiſt gereten!
#Bertºnen/ om met meerder hragt en hiern
&Ze meloen/ al 3ijn Peugben noſt gemeten:
&P «Bob! berijef hier toe um 3egen- &tem/
&Lot trooſt banaſ bie uube buaarijeib meten.

gPe ſcheure ban 't grº eurbe #riſtenbom

#al unnen beeſt/ met # ergerniſſen/
&Poen tuimen/ en het nijbig "even",
tie

l
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1Derboobcm / alg gm 25abelg Iljooten ſpiſſe
Eult brehen / om uuo groote naam aloun

(Le ſchrijuen in 't ueteenigbe gebuiſſe,
4.

:
:

C5elijſt uud G5eeſt uur Eſtaim, te boon /
1Dereemde / om met 3uba ume 4Daarheib
&Le melben/ in het op gep?opte Choo! /

Zoo 3ult gpbaaft/ boot nieuuu ontbchte hlaarheid/
illu Efraim / genopt boon 't heilig ſpoo? /
1Dereenen/ met uu guba na beeg naarheib.
y.

ilm Eſtaim, berbeelb/ boo? 25poebet nijb/
45enegen om te Dan um naam te rooſten/
&al einbeling/ ten einbe beſet Strijb/

Jºl)et guba al be bacembe Lempel-ſpoohen
1Berlaten/ om bereemd / met bubb'le blijt /

?Ilg ſpotten G5obg 1." heilig Bleeſch te Hooften.
-

3Poe alle nijb ban Eſraim bergaan/
25eheer al bie um Juda tegen Strijben/
illun Eſtaim en Juda moet beſtaan/

Om boo2 uur 45eeſt Inn &Peugben te belijben:

3Laat Juda haaſt / berloſt van minb en maan/
jl)et Eſraim,5ig boog uuo Göeeſt berblijben.
7.

Hleijn 19,ebe-boºſt / 3ie op um #ion meet/
3Dp bibben om ben ſtaat ber 5aliglingen/

«5p 5ult/ met magt/ tot ummer lof en eer/
Illu thuiſtenb'-fiijk in bolie opebe bringen /
UPan 5al ubu ſterh/ met een berijeben Speet/

. «Een uneben-lieb op berg & Zoonen 3ingen,
@Loon in uur ſterft um bolle heerlijkheib/
3Pe &ecten bie alg Ephraim nog bunalen
Bergaat ijen/ maalt hen tot uun lof bereib;

&Poe 't IBemelg licht te Žion 3egen-p!alen/
Jhaar 't groote ſBoogb uun ſterkte toe geſeib/

&oan al uw 23uit tennitumen Abem b"#n.

478. Gezangen van de gangen Gods.
').

Terlog ulu &#rf/ ban nicum en ouben haat/
«Bemeeg / herſtel be op gerecte 3Donben/
45p moet be 252eg / bie 5oo buijb open ſtaat/

&Zoemuuren/ en be toegeflote ſlBomben
Ontſluiten/ om alg 2322cberg / naar um ſtaab/
HIm mate trouuu met liefde te berftomben.

Tweede Deel.
IO.

Hom juich/ al bie beo:oeft te Zion Wuoomb/
1 lim 5aan 5al haaſt in uzebe 5egen-bieren/
?II 't Lamb dat nog gehouág ?lftſterg boonb /
Zal boo2 GBeloof/ bn $ſeftig Ettuig-banieren/
Hi?erleeben/ en boog hem) met licht bekroonb /
. Hyun herten na Gºob in ben ſºeniet ſtieren.
II,

3Pen puer-geeſt/ be bianoſtijap / be tuniſt/
&laan/ alg een ſtooft/ te Zion uit be UPalten /
&Pat Eſraim, boo: tuniſten aangehiſt/
QPeeb menig-boerf uug fujahthe Boſſen ſtraften:
ongen fift/
3Dat heeft be nijb / boog een

poet-geeſt toen blaften. *
«De ſpelben boog boo;I 2.
@Lot nog ſtaan al be stammendbobg geſcheurb/
&Pntaarb/ berbeeſb/ tot finette uxuer ſlºomben/
't Boog-oonbeel niäakt bat menig 3iele treurb /

illu Pogbeel ſchijnbaan #ion maſt gebonben/
319ien let op al Ybat aan truu Eterſt gebeurb ?

2lig 122ugten ban be onbemeenbe ſomben.
I3.

3l3aar 3ijnſe bie} uit ſiefbe tot um 31Boogb/

UPe mare3leer/ het ſtoomſche 25eeft ontmojongen /
3öeleben? neenſ een pber ig geſtoo:b /

iPen 3ingt um ſof/ maar met oerbeeſtje tongen:
&Pe mij#heib en be abob-nugt toerb boogboogb/
HIOO.
&Pt bombeſö ig be herten in gebºongen.

Tweede Deel.
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14.

Ulu uJaarbeib uuerb boo? JBenſchelijke reem ,

Doo: Socijool-tionſtuoo! b erituoubige berbluſterb/
1Drifutchcnbijeib uurtb / Interber alg boontjeem/

& Lot praal gebocrb / cm uubc retn ontluiſtetb:
JDc ſtoomuſclyc Leer berbubbelb &iong HDeen/
#oo uuo;b uuu ſDoob in HDuubelen geliluiſterb.
I W.

âDat heeft het Itaf met 't Etogen Cobg te boen?
&Been rcoen-holiſt tulag Zion obetijetten/
&Den hoogmoeb kan be 5iele millilnet boen:

3De 3omben 7 ble te Zion triompheeren
1^erbuiſteren uur aangebragten 30en /
&Lot u;eugb ban bie
b?abeeten,

u:aut
IO.

3Dcer alle thuiſt / bic omg be 25orſt boo! topoet/
1ècreenig ong/ alg £oonen ban een JBoeber/

25cubaat al bit uur mille henb/ en boeb:

«Beef 't zion 45obg uun heilig 3uiser 1eocber /
25eſtier ongbert/ met een bebaarb ſbemoeb/
&I en Itoen / bp ben maren 5ielen Iboeber.
17.

1Dergun utu ſterk een tweeben 39inrfter-bag /
1Bergaar uub Bolſt uit aſberhanbe &Longen/
Ogbat ong hert uum 'tcrit bereenigb 3ag!
Om uwotn lof/ met opgeſpanne longen/

It 5 ugen/ om boon uur gebugt
(IZe juicijcm / alg

ag

was er magt ontmo?ongen.
IP5.

2öchleeb ong alg um toebereibe 25?llib/

3Pereend met al bie nog in 't moeſte
/
25eheer al bie ooo! #ion 3Poorten ſluit/ 3Laat Jeſabel boo? baare Planken ſterben:
&oo ſal um ſterk / maar uuo bepaald beſluit/
#erleeuen/ en den Stoel der ceren erven.

l

Ten

48o Gezangen vande gangen Gods.
Ten ſesden, den laaſten Val van Ba

bel, met den Ondergang aller Vian
den, volgens Openb. 17: 18. Openb.
14: 14-2o. Openb. 18: 19. Pſal. 68:

25. Pſal. Iro: 6:7. Eſai. 66: 14-24.
Eſai. 31:3, 4. En 32 : 18. Zach. 13:
8, 9. En 14: 1-9. Obad. 15-2o.
Ezech. 39: 17.
Op de Wijſe van den 11o Pſalm,
I.

K#n £ion «Bobgſ treft op op

Bobg25aſuine/
ſºa Jericho, na Babel baat het 23eeſt
&al ballen/ ban 3ijn 3euen Ponber-futuinen/
312et alle bie be igoere heeft geuzeeſt.
2•

-

&Pe #eere 3al bie hoog gekroonde Ceed'ren
&Poell bellen/ met al mat hen tegen blaaät /
91n alle magt ter 2llarben te HPermeeb'ren/

@Lot trooſt boog bie gehouàg &tab bemaakt.;
3•
Gºobij ºngel3aſ aan onſe (Beeſt hertoomen/
#et ſºoſbeel ban bie lang geneeſbe lºoet/
3Pie Jeſabel, Die met geperfbe #3oomen
39erlofite/ bie haar in be &chiſten moet,
A

4•

3Let op ſbobg meg/ à 3ugtenbe 45emeente!
ſpong dºngel roept om #ion te doen zien
&Pie hoere melk / ſn't gloeiende Göeſteente / .
39erleib/ al bie na haar 25ſanhetjeſ miſſen.
»

-

*

5•

*####toen langſ boos haare tehhermen
& Be #toningen hon Hohhen in fjaar

#ſ25

3èetbgoniaenſboot baat geile #oeterpen/
".

-

ee
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23etooberb op dat Laoomſche Offer-brood,
6

3Dat Roode Beeſt bat uuJe name laſterb/

ſt)et Looofben/ en tien Hoorºnen, orn het Lam
(JLe ſtooten/ oun al bie ban 't regt berbaſterb

KIZe hopp'len/ aan De Lemben ban bien Cham,
7.

ſºog plaaſbſe in bat Roode Bloed Scharlaken
$#n Purper, in het ſchijn-G5oubuan uur ſDoopb:
iſ het Steenen bie ban bate 23orſten blaften/
Bepeereld met al mat

# Qog behoogb,

3)og 3itſe met een balſche ſboube 3cijaſe/
19eruiſt alg een ?ſpoſtel ban um ſteth /
(Ier ſtabing uoo! bie met be IBoere bunalen/
't Derleiben ig jaar grootſte ſDonber-merk,
9.

Zie op haar ſpoofb / in Letterg uit gebgeben)
«fen name bol verborgendheid en liſt,

&Peuijl 3p haar 5oo hooge heeft berijenen
3In Arons Stocl/ in Dagons (Lempel iſ diſt,
I O.

3Pe Koningen, be Vorſten 3uſſen 3annen
H9aar baten/ en berſtooten in Dct Y1,
lbaar boeren ſtaat 3ien blauben/ na 't beramen/
?Al meenemb' op be boogben ban ben Nijl.
II,

gehobaij 5al bat Babylon berlaten/
Zijn Dogbeel Homt / bp 3aſ ooo! #ion haaſt
haar plagen ſlaan boo: 't hert oan bare ſtaten/
. ?Ilmaar haar magt Coög
12elden tegen blaaſt.
1 2.
42 GBob manmeer! manneer 3uit gp bie Voog'len
1Berſaben / met haar HBleeſch en hitſig X3loeb?

€5p 3ult nu haaſt be 25enben Gogs betoog'len/
&#n Jeſabel berſtooten met haar ſtoet,
I3

G5p 5ult bie Hel, bie Dood ter ?Natben uuo;pen/
l? ij

#n
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#n euur van een benauwdoen ºf eeſt un pijn/
Om eeumig alſ um 1 bloeften in te ſloppen/
dºemengelt met uns bitt'ren fuijmel-mijn.
Tweede Deel.
I4.

ſiegtueerbig €5ob / 5enbinnen Sikkel neber l
jbaan beſe boot het smeerb van uuben G5eeſt!
JLaat Agars 25ijl bien vaal geworden Ceder
#eer bellen/ met be itlaauwuen ban het 25eeft.
I 5.

'Laat uwe ſterft/ op #iong hooge ballen/
jihet hert en inonb / opſingen / 3ugteng moe |

guich 15eloen € obg / dat Babel is gevallen,
JPie Jeſabel, bie Hoere ligter toe.
16.

Gelijk zy trots haar zelven heeft verheven
ſecrgelb haar/ naar haar toe beſchoten regtſ
Jpet rouwpel boe haar ooo! uur plagen benen/
paar 't heilig aBoozbI uur ſterke toegeſegb.
7.

ſpog 5egbſe in haar hertel trotſ en ingebig/

# # als # bol ban moeb /
#Boe op een bag al haare plagen ſpoedig
j)eetbalen J boog al 't wegahe-roepemb' 25ïocb.
18.

#Dan 3uſſen al be #toningen bet Aarbe

#erſchrifthemſ boo! het 42orbeel bat 323ien!

Omdat haar schoot haar 5oo ueel oomen haatbe?
#ie nu met 35ee nam haare 25oºſten blien.
19.
3pol routuel om haar plagen te bebueenen/
illitroepenbe / wee wee die groote Stad,

ilm, ſpoibeeſ ig in eene uur berſchenen:
3Dce Babylon, bat 5oo beel glang befat.
2O.

Heeg p?aalbfc in 't Geſteente, in 't
r,

in Lang
Ul

483

. - Y : Tweede Deel.

gin't Purper, in 't welriekend. Hout en Goud

paneerlijkt alſ het booft bet lant bommen/
&Lot trooſt ban al bte aan baat Eetel boutub.
2 I.

Joog roemnbſt op haar 45oube Wierook-Vaten,
&#ºp Mecl-bloem, op baar pragtig Kerk prieel:
Op ſDageng: op be iteur ban alle ſtaten/
ſtilg offe maar een abememb' ſtameel.

- -

22.

32e Koopers, bie beboeft hun Hoofden ſchudden,
&taan meemembe/ berlegen en bebeeſt/

jºu u me banb bien beroet met 3ijn hubben
IDerſtoo?b / tot trooſt ban bie u eerb en bgeeſt,
23.

Om bat gp in haar 23oeſem hebt gebomben
Het Blocd van die op Aarden zyn gedood,

leeeft uupe bano bie ſhootb-boyſtin gebonben/
&Ien ſpiegel ban bie 't Hºetmelg ticijt betſtoot.
24

gebobaij 5aſ bie Tonge van Egypten
lberbannen/ en bien Biliann oerboen/

-

'-

RPie Balak fmooer/ boo: aangeljitſte upiften /
(@Lot boogbeel ban üte 3ijnen Abtanbaarb boen,
25.

«Bobg engel heeft f tot trooſt van alle eromeſ
Een Meulen-ſteen geworpen in de Zee,
Zoo5al G5obg bamb/bienNijl-vorſt in zyn Stroomen
3?eet-ploffen/ ban bie Babyloonſche fice.
26.

3Pan 3ullen al be 5aal'ge Ipennelingen/

**

. b"?lpoſtelg / en jp?opbeten/ band aan banb/
3II juichende bie Hboere tegen 3ingen:
âDee 25abelſ boee in beſen (gelſchen 232aub,

Derde Deel.
27.

-

#tom lºgeert/ om bien Pharo, met 3ijn ſtuiterg/
lº b 2

(d e
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(«Le ſmoren / in een zee dan tuuhend 25lueb/

3Pie't heilig 25loeb/ boot al 5ijn Hamb-ſepbutterg/
€5eſopen heeft/ met # berhit gemoed.
2.&.

UPien Edomijt, bie moebe Themans Helden,
Pien ſchijn-vriend en bien valſchen Herder, 3al
19erbmijnen/ boo? bie utme beugben meiben/
&Poo, ume mgaaä in 5ijnen laatſten Bal.
39

ieel boo! u neer/ bat ſwarte Hairig-ſchedel,
Pat groote Hoofd, dat over zoo veel Land

&Pen &cepterſ maaib / oln boo23ijn 3Luit en 19ebei
(Le ſtreelen/ Die boot hem be 25oge ſpamb,
O.

ſlim ig be mgaah / doe #e Voeten wanken,
(Iot ſmerte ban be Zoonen der Chaldeen:
39erboofljaar 3luit/metal haar (Loober-älanhen/
iBergaat te 5aalm baat toegekembe meen.
3I•

45p 3ult hem / alg een grouwelijke Scheute,
G5elijk een Kleed der doode boen bergaan/
ſloo leamer 5al bie/ hart gebaſte/ HPeute

eerbºeken/ en uit haare &Schellen ſlaan.
32

p

EPaar 3al een Stern ber Vlugtelingen komen
iſlit 25abel/ om te Žion/ ruiln ban

#ond J

zpe mafie bobg te melden aan be 123omen /
(GZot 25abelg mee /tottrooſtban 4.5ob#3 Berbomb.
3

-

aPat Tirus moet ten siºns neber 3ijgen /
aPie Pyouuuel bie nog in be Epha zit,.
2ai in het &#tof/ gementelb / moeten ſwijgen,

#leet bieberſot boog beſe Boere bib.
34.

#

ſtom
GBob alg
/ Doe
onſe geeſt gebelb
ontſpringen/
illumg?oote
Zion 3alſ
25abel
g

(Lotumer toen / bien grooten 3Lof-ſang ſingen/
ziPat 5alig 3Lien Bat ubee Deugben Ineſo, D
-

G
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De zaligheid, de kra

, de

lof, de luiſter
Is onſes Gods, en Deere / boot mieng hafib

G5oog ſterfte ig gereb uit 23abclg buifter / .
op't5anb.
UDaarb'ſ belbenobobé

#ma staan
Uw Oordeel is was: en Regtveerdig,

&iug ambermaal met een berijcben &tem:
Ia, Heere God, die Hoere was het weerdig!
&p heerſt in een oerbalſt geruſalem. . . 3De Dieren, en be

saari: Ouderlingen

-

&taan beerbig om /boor muren Leeuupen-tij?ooll/
3Pat ?lmen u met breugbe toe te 5ingen:
Op ſlijterg/ op

za:m hoog ban toon.

"

35.

3Laat in ber Y1 bie groote &temme bonb'ren
Loof Jehovah, loof onſe God en Heer,

zº

RBieb'Boereboom haar25oelen heeft boempionb'ren/
&Zot baret mee / tot Ziong roem en eer. *
39

3Pan 3al ubo ſterk um groote beugben fttelben/

19erheerlijkt op be 25ruiloft ban het Lam,
Om 3amen/ met be 3egen-bierenb' Hºeiben/
iBerheugb te ſtaan/bp't hoofbbangubaagſtam.

Herºen zal leven!

# .
2ºlg 25appion uto ©orbeel treffen ſal? - "

G93aal'ge tijb! 6

--25e maar al bie boog ubo Göeregten beben/
GBp kenb uto eolh/ gp kenb uw net getal.
J: ºp
--

-

-

T

* *
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Ten zevenden, de laatſte Algemeene
Bekeeringe der Heidenen uit alle
Oorden, volgens Pſal. 72 : 1o-17.
Eſal. 6o. Eſai. 66. Pſal. 87. Pſal. 86:

; Pſal. 22': 28, 29. Pfal. 95: 1o.

eut, 32 : 43, Pſal, 138; 4. Pſal. 68:
32, 33. Hoogl 8:9.
'

Op de wijſ van den 48 Pſalm of iehet meets
:: 1-1 in twet.nl op den 8 Pſalm:
*

- * *

.. . . . . . .

ii it ii ::

D#glang
en gaat ge hemel luiſter
5al cimbeling ban al het 2laröſclje buiſter
ſamenwonbeni als een Zonne bijben ſtaan/

3Pie ſchijnen 5alf en nimmer onbergaan:
taaie Mane biel, geverfd in 't rood & charlaäent
#n 't heilig??lach door eeuwig ſcheen te blaken/
#al met bie &on/ ble 25abpſon beſcheen/
#Berbºnijntnhibago? Die is gonen het Ghaldeen, s
::::l 33,, !it iſ tºt 2x

3

(ſt ?

? ?

##
# ##
*# H#emelg # bali 'f âbeſten op boen gaan,
5egen blijft telt
u#
illbijſt

45pdam
roepiſ henball:
#g

-

#
t# een eettenign 5aab /

dàp 'f 5elfbe &tal te b?engen naar um raab. .
3.

w %

42 5aal'ge tijb! alg Japhet op 3al Dagenl
gbelijk een Son bie man 3ijn # âBagen
gee ſooſter him
om 't âBeſten ook

#

@Le lichten/ uit beg 2lfgoug GIempel-ſmooh.
3u2anneer 3uit gp be geeſt der lºeib'men meääen?

gaf me um
-

Boſh na &ion op te trekken/ 49lul
l-

8.

v!

E

-
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Om in geloof uuu toe gebraqten Soon
t'Omijelſen / alg ulu toe bebongen loon.
4.

&Bn 5ult na Lut, na Pul en Tarzus 5emben /

De Schutterg met uu 25oge om bocn ubenben/
J)a 1 ubal en na Javan om ben Jlhoo!
&Ie buafſcijen / in uur 23locb in 't heilig Cljoog:
'.

Omn Japhets 5aab / berbaſterb ban be 4Daarheib /
&Ze luhlten / uit beg ?lfgobe [pelſche maarheib/
Omn | 5egen-rijh / be einben ban De Zee
t'l)erſcherpen / op Den Oeuer ban ubu Iſice.
5.

laat uume ſterk / uercierd met beſt blauen/
RDoo! eenen (Beeſt 3ig in uut Dolheid laucn/
Ontfang ben / alg een Offer uit de hamb
1Pan &chuttcrg bie uur Ceeſt be 25oge ſpanb.

1Bergaar uum Crf/ uit alle ilugt en ?Larue:

Op ſDageng en op Kemelen, op 19aarben/
Op Muilen, op Rosbaren: om uur licht
u: lichtenb aangeſigt.

(JLe ſcheppen / ban

tius Zien moet bat Hubel feeſt behtoomen/
GJehobah 3al bie blinde Patagonen
iBerlofſen/ en uit ber Molukken 1Lugt
Bergaren/ bieten leben 3ijn beb2ugt.

3Pen Tyrier moet na % efug &temune hoogen/
SPen Philiſtijn, en Rahab, en De JI)oogen
llit 23abel om / met 1Baber ?Ibraham/
@Le p?alen/ met 3feſtonnen ban het Lam.
7.

. ſtºp roept uur 25,uib uit 't afgelegen ſpoorben/
1Iit alle 3Lucht/ uit alle ſlacereſbg @onben/
ſºlit alle 3aan/ uit 't Zuiben baat be ſtreeft/

RPoo: 't Zonne Boubf een bangen?{bem geeft:

See itoningen ban Sceba 5ullen homen/
Qin &ion alſ een ſtroom te oberſtyoomen/ ,
42m 't Hºeibenbom/ uit alle ## nagt
(čt ſtallen/ hp 't geſtalde 65obg (Beſlagt, - .
-

# ij 4

3Pau
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8

3Pan 5al Japan, en Zina boog um merben/
(ſpin uit haar 3Lamb um Zoonen te boen erben /

Qm in geloof en liefbe/ al te 5aam/
(SLe roeinen in be glantg ban uuben naam,

2[lg Koningen, en Vorſten Voeſter-heeren
Alm Zion ban uum UPeugben 3ullen leeren/

v

JPan 3ullen hun Vorſtinnen, boſ ban geeſt/
?lig HDoeſterg 3ijn boo? bie u bienb en byeeſt.
9.

zong-bloumen/ om be itinberen ber 1Boºſten
GIe boeben / boog het 25loeb uit Hefug 25ogſten/
3Pien ſt)elft/ bien ſlDijn/ bieiebet3ieleſmaakt/
“allig 'g l9eeren (Beeſt be boobe geeſten raakt.

zºpie Suſter, bie nog 23oſteloog moet ſmeroen/
Zal/ in bet BI) be 25ogſten â€iong Herben:

den alg een Muur gegºonbneſt/ tot um lgf/
illup g?ooten naam boen rijſen uit het

#

IO,

JLaat anberuberfutu &cepter alle ſiijken
25eheerſchen/ oln uun â€ion te berrijken/
Hſiaet Hilaemſchen en met 't Ritme 25eeſte 3aab/
dPat nog betſteenb um Schutterg tegen ſtaat;
HIRijn ſtoning moet ban #ee tot zee ſtegeeren/
ijſm ſtijfig-&taf5al nog licht/nog magt ontbeeren;
3Pe menigte bet Zee moet tot ubp &tal
5Beer-ſtroomnen/ alg een ſnelle 3Batet-bal.
II,

?II maſſer maar een Hand vol heilig Koren
dPp 2Berg en Pal / of in de lage vooren,
#Be Paugt haar ban moet / alg een Lybanon, .
Haaaſt ruiſchen / aan #ehobåg 1Batet-bron:
dºen glipbanon bol ſeberg en 312aramben/

aBaar 35loem en ſtallib/dp alberijanbe &tramben/
zal groeien/ op be 3Doptel ban be beugb/
25eſproeib/boog hem bie&Bob en menſchberheugb.
I2.

ilm hamb 3al haaſt aan alle inbaat'ten gaaien2
# -- - -

" -

tn

|
º

Z
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Om 13egen-rijſt / een bollen Oogſt te maaien.
op uuoen i3erg 5al een fonteine 3ijn /
“Alſ ſpringenbe uan ſtoob en HDitte ſDijn:
3Dan 5ult gp alg een ſpeer ber: Deperſcharen
Derheerlijft ſtaan / 5oo haaſt be ſtoute X3aren /
Joan HBinb en Storm / in ruſte 5uſſen ſtaan /
3Die alg een Stroon boo? uude Stad 5al gaan,

*
-
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13.

®ntſluit um ſterk / boJ: Sleutelg uuber maarheib/
Bergaar uuo Dolit/ uit b'?tfgoog 3ielen maatjeib/
3Pie boon 5ijn Stein en groumelijk geſigt
25etooberb/ en tot zijnen bienſt berpligt:

Berlog/ ontbinb/bit arme 3linbelingen/
Teer beſe man uuu lieue iBonben5ingen /
ſDeer alle GBoon: o ſfeeſt leer ong alleen/
Zoo merb uuo naam ban allen aangebeen.
I4.

419at ſbobijeib Han be 3iele Albem geben?

'Aig gp boot mien bat uume boobe leuen/
GBp 3uſt alleen berſtommen alle G5oon/
qºn boobe tot um 3alig leben noon:

3Boe/ boor um ſl3oorb/ bebalſche G5oben baſſen/
Om btanan bp be ſitubben G5oog te ſtallen /
3Paar gp alleen alg onſen (9erber ueib/
?II bie bebloeft ban oprugbe tranen ſchreib,
13.

-

America, blijft boog ubu IBloeh berſſonben/

-

ſPp ſBoben bie met opgeſperbe ſlàonben/
«Behoogenb en bol Armen/ buteeb en ſtout/

25eheerſchen/ al bie bunnen Zeteſ boutub.
3Pat Africa, bergaap 5ig aan be Pieren/
UPie op al 't Lamb en boo? ben ſºennel ſmieren/
2dan 3Paaften/en aan Leeuunen/ bie al 't Bottb.

&Poen guilen/ boo! al mat hen tegen boumb.
#h f

A.

"

«Bgoot
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16.

GB?oot Aſia buig 3ig boo! ſl)enſchen 119erſten/
dPaar Pagodes en Pillam m be ſterften
2IIg 4Boben ſtaan: baat Demichi, bol âBimb/
?lig balbe G5ob / ben g?ooten Molog blind.

Sëuropa / 3elfg heeft 450öen ſomber bobijeib/
19et Chriſtenborn/ uerfot op fotte fotheib/
&#erb b?eembe 45oön/ ag reb ong al te ſaam!
3Dan ſlºemſchen Wuerſt)ban Göoben 50mber naam,
I 7.

ilm #ion moet be ?lfgoûn boen berijtuiſen/
&#n Dagon boog ben Mol en Vledermuiſen
j?eerſtorten/ met al bat ben ?lfgob roofit/
jl het al mat ſtout in onſe Lamben ſpookt,
GD GBob ontſluit! be lang bemoulube 3ielen/

(Ien goeben boog al bie um Qog bebielen:

#erbaar nog eeng een Lamb op eenen bag/
1,IWn #ion hoopt op

# gebugt gefag.
Iö.

3Penit/boo? u nu 45eeſt/aan alle 25aſtaarb (Lelgen/

3laat beſe al bie byeem.be ºf oben belgen/ .
Qm in um lºof alg ſplanten op te gaan/
(Lot gloºp ban bie maar uur gloºp ſtaan.
32ergun uun ſterft/ een herteſ een bermogen /
&Pm 5ielen/ bie in 't Wuiſbe 3ijn geologen/

te ſoliſten ## um Iohäenbe 12erbomb /
(Lot trooſt kan bie um Hohhem tegemſtoub,
-

. . . H9.

'-

GBp 3uſt nog eeng uud Japhet, met beſ2ab'ren /

#lig Sauipen tot uw 13enſteren bergab'ren:
3Laat Duiſende tien buiſemb brengen bo04/

(Lotumen 45eeſt boot alle herten boot,
ilm Noag moet / met 3ijn geoſgelife &oonen/
g5eſegemb in

# ## #

# en ſof op 't Loober-ijutten feeſt
, &#e 3ingen/ aan be #33uiloft baat um Beeſt,
:: - 39s. : - J. , ,

- sº

RPan 5al uur 232uib al #prinſes ſpringen/ G#
--

- -- -- --

v,

"

,

-

-

- -

M
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&#m juichembe ben LDemel tegen 5ingen /
De lof, de dank, boo! 't opgegane licht/

1Door inmen Gheeft / moo! al mat trooſt en ſtigt:

guch #ion ſpobg / be Lºeere 5al u trooſten/
3Door alle 5aab uit 't HBeften/ uit het Ooſten/
3Dc 1Beerelb boo? / 300 ber alg alle ſtuft

3in b'?ïrmen van al 't pluiſenb' il)ater ruſt.
2 I.
-

:

-

# men aan begl)ceren magt gebinhem /
u alle lucht/ al haar ſong &terten bliliſten/
# 'Abiamg 5aab alg sterren 5ullen ſtaan/

& Ball

#af uunen hof boog al be Staununen ſlaan:
#oo 3uit gp / alg een rijken ºogſt bau 3eijeben/ .
1Bergaren T bie uuu baien 5ullen lopen/

lg #llaagben / met een nederig gemocht
&Pgo? 't Hºelnelg 25?qob ten leben opgeuoeb.
22.
*

1

Doe heerlijft 5al um mieumen &Cempel p?alen ?
'Allg alle HBleeſch / in 1ume 85oube #alen/
Zal uuoonen/baatuuo X5?uib/met Iluiten25om/

iDerruht ban Göeeſt / ben grooten 252uibegom/
zijn ſpierooh-uat eerbiedig toe fal fumadien7
12ol b?eugbe: baar be 3Binnen 3ullen ujaaien
ſha &ion/ om um loon uit alle oogb

-

&Le boeren/ op ben 3Bagen ban ubu 3Boogb.
--

23

ſyn moet um «Erf uit alberijanbe (Longen/
?Ilgumen loon/ uur ſtroom-regt toe bebongen/
4Pntfangen/ uit ben fmatt gebloekten Cham,

(ſlot breugbe man ben grooten Abraham.

2ïlg umme hant bien naifcben berber kluiſterb/
ſtijn Abchtbd kneuſt/ 5ijn eiegter-ooguerbuiſterb/
zal uune iterſt/ boog ume heerlijkheid)
32erheerlijht ſtaan/ tot udoen bienſt bereib.

OP Zoome: €5obg!

baaſ is uur

45oube ſtijooren/

#

39ertoon um glang / blaag op uunkuitten lipoomen/
?lIg HBerber bie 3ijn 3 aanmeren
3
-

-2
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dPie boo? 3ijn 65eeſt ten leben 3ijn gebaarb /
69m umen roem met &temmen uit te gall'men/

2tig maaagben biel met groene Loober Pali'men/
ieerheugo van Geeſt/ uitroepen/ o mijn bob!
S&ijn mp um Boſk ? gp 3ijt mijn beel en iot.

Ten agtſten, de laatſte Bekeeringe der
Joden, tot de laatſte Kerke, vol
ens Hoſ. 3: 2-5. Rom. 11: 25, 26.

# 3 1. Eſai. 11 : 11, 12. Eſai. 59:
zo, 2 1. Ezech. zo: 40-44. En 33:

2-5. En 36: 37. Eſai. 3o: 9, 1o.
Pſal. 85. Eſai. 19:25. Deut. 32:43.
Eſai. 29: 22.
Op de Wijſe van den 95 Pſalm,
I.

J# heeft zijn

laajeſteit/

JZijn liefbe/ 3ijn geregtigheid/
&Poor alle eeumen heen boen ſchijnen:

-

3Pat 3aab ban Eber heeft te boog . s

eBobg liefbe/ in het heilig ſhoo!)
Göenoten/ ſchoon met angſt en pijnen..
2.

-

69 g?oete ſbob ban Abraham,
v.
12an Iſak, en ban Jacobs &tann/
GBp 3uit na b'uitgebaatben toogen/
at lang betbmaalbe 3aab meerom/

leergaren/ tot um leeftigbom /
?tig tien geliefbe alg te booten.

sentatºr zeeën te sanen
#an 't Marbſche Paleſtijn, boomheen/
€5thonben/ en baat na berſtooten:
o
/

10
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Omn ben/ na b afgetoube tijb/ .
&Ze rebben / uit ben laatſten &trijb/

?AIg uur geliefde ſponſt-genoten.

:

4

Abie neber ban um hoogen & Zh?oon/

Iberſtel be Sjoben boo2 uuo Soon/
-

GBebenit bie 4Pube GBoog IQebreeumen:
2lan Agars uitgebreben 5aab/

:

RPat in het HIBoeſt) in ſlegten ſtaat/
45eſmo ben heeft/ boog 3oobeel teumen.
J.

3TBp bibben u alg ?Ibgamg ſºob /
2Llg Ebers trooſt/ alg #lubaag lot/
3Dp ſmeekten om bie Hacob minbe:

ſtoep tot 't betſtrooibe #obenbom/
25eminbe/ om bet IPab'ren hom/
Göp maarb be
geſimbe.

aan een

GBp hebt bit oberſchot beloofd
(Le rebben / met al bie geloofb/

#n 't laatſte ban be laatſte bagen:
Leerſtel/ boog nieume G5obg geboort/

Jaie25aſteſtnaaumerg aanumſBoogb/
&p moet hen in um liefbe blagen.
7.

3Pat Suba heeft beel eeumen ſanit/
1Berfot op ?trong (@Lempel filanſt /

G5eſeten/ ſomber bob en Etoning:
G#n 3omber Ephod, 3omber Vorſt,

oEn 49ffer/ boo? ben 19íoek bemo?ſt/
2ülg ſmaberg ban
ſBoning,

#ams

#p 3itten ſomber u/ # #eer !
G5p ſomber $3ubal ag woanneer?
Abult gp u ober hen ontfermen:

#teer ſlaoſeg 319et na gſraël/
G5emeeg hen ban bat boog geſmel/

uw liefde moet uw aan warmerunen.25eheer
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9.

25eheer 't Lºuig Jacobgboogum magt/
3Lok Ebers lang geblockt Göeſſagt/
69m bebenbe tot u te htonnen/

(Lot &Babib hunnen #toning/ om
&ijn glantg en 3alig licht aloun
(Le 3oeken/ alg het 45oub bet iB2omen.
I O.

meerbeug ben boot um nieuomen Pijn/
GIn alle oogben baat 5p 5ijn
&PE GEijben bet Perkoeling maken:
ieetboekt hen tot jaloerg beib / boog

et ºpeibenbom/ om gefug gloog
'Allgt met meteenbe €5obg te ſmaken.
II.

5p 3ijn gebaſſen/ maar om meet
b te merben tot ubp eet/

't Hijuig gacobg moet na beel elenben/
3ïBeerkeeten tot geregtigheib /
e#n bunne 3ielen/ toebereib / .
3Baljunnen botſt ten ienen boenben.
I2,

3ſ?

nnen bal ben rijſtborn ban

# mat 5alſ na ben ban /
lºun meergeheerbe 1Bolſjeib meſen/
312at amberg als een leven uit

Den dooden? om alg uwde 25guib
#l meer te ſieben alg boog beſen.
- 14
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zaºurteen ubb3Boſft/

25etichtſe boo, een liefben 3 bolit/

.

*####
hun ſponig-toeſ/
te#un
staanManna,
met bp#
-

en

r

.

zp
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14.

SEp bolen nog bau 3Eee / tot £ee /
1Dan Stab / tot &tab / 0 ubet ! 0 uuee!

#Cal 3uba eeuuuig van u bunalen ?
«A neen! gp 5ult bat G5obg G5eſlagt
1Dergaren/ en in alle magt/

Doo! uujen (Beeſt/ boen abern balen.
15.

illum 3tiba tg alg Loammy,
23eroofd van alle 19eerſcij
jl)octupillig tot ben 19loeh

#/ j

-

Jl)aah ben alg Ruchama, o G500!

#p 3ijn um 5alig onerſcbot/
3Die oln um liefbe fuilen ſuichen.

-'

16.

fieb Eber uit beg &Zatang ſlººuiſ/
jl het bie berblimb in ?trong ſtuit

UDc ſchabum boot be ſlºgarijeib 30eiten: -

##"
/
et

UIT

e

13etigſt ben alle oube HBloeften.
17.

4Daat ig ben yver voor uw Land?

uº

1eronthel#

un kragt en

uW

#

mogenbijeben?

&Loon 3 ſtaël um heerlijkheib/
vius heruig-banier hoog ben bereibf
?Ilgume laatſt

g" 3Leben.
I5,

Iſtoep totubo Bolkſ naar u toen raab/
Keer weder gy afkeerig zaad,
'k Zal u afkeerigheid genefen:
3Pan 3al um % lacob/ onbelaan/

25eſchaamb nog bleek boog beſeftaan)
Jlſtaat hen beminnen alg boog beſen.
iſion 3aab moet

#ant na alle bleef

Opſodellen/ alg iJet Samb bet Setſ %lg
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?Ilg 't operblijfſel Det geliaue:

d?) Beere geſug. 't ig um merkt/
dam op ben ?lbomb ban um ſterft

Eeun 45eeſt te lohhen bloeg en ſpabe.
2Oe

19ertoon hen al um ober migt/
iſ2et ongebekten aangeſigt/

enu geſugſ in unu moogbt'aanſchoumen:
3Pien &piegel ſbobg/ bie ongbertoomb

JPg &piegel bie in 't herte booomb/3Boog alle bie op u betttoubben.
2. I.

Stel

niet meer alg Adoma,

'RIlig Zeboim, toon um gena/.

heerſte bat leeſt vol doode Beenen:
25!eng u men oudſte Zoone thuis,
€5p moet hem/ nabeel mee en ſtruig/
& Poot u me liefbe/ meer beteenen.
22.

-.

#s/
# bleeſchelijke globen:
U (REUGGE

gt

€5ebenkt

(Zot bat g'al bevend' keeren, onſ

Eeun Heeiſamb en hun 25guibegon
& Ze lopen / met hun 3feeſt-genooben.
23.

voriaal

G5p hebt ben
boolubo bamb/
«Bereb/ uit alle lucht en Lamb/
19an 3Farao en alle humabe /
ijſt 25abel en uit alle noob /
1Berloſſe ooit uit beſt boob /
2lli' 't oberblijfſel bet gemabe.

l

24,

#tom 3aliglingen / rijſt dan geeſt/
#ſlâet alle bie #ehobaij bgeeſt/
312eft ume 3ielen meer alg boogen:

25ib boo? be globen / bib met kragt/
*,

-

UPien na-oogſt banal'tegobgoſgeſlagt/
&al
*
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&al naar beg 12ecten stemme booien.
Derde Deel.
2 W.

&Dan 3al 't berlichte beïbenborn
tot Huba roepen / guba hom/
ſton laat ong unanbelen alg zoonen: 3In 't licht Deg beeren/ bie de ſtraan/

De #on/ op uaſte grond boeb gaan /
Oin ong 3ijn baſten raad te toonen.
26.

SPan 3ullen bie dry Maten Meel
&Boog zuurd,5oo aangenaam 5oo heel/
G9uſubellen/ om boo? @ob te leven:
2{lg Vader Japhet, Sem en Chain

?tig Noags stoomen/ alg een Stan
&Pen maren Noag eere gepen.
27.

geeft ºbob het ſpuig uan Levy seng
«Belouterb na beei 3ielg gemeeng/
Göenoobigb tot ben bºon bet bingen:

# 5al

geruſalem

3erboumen/ om met eene stem
&ijn groote van: ſtof te 3ingen.
25.

9 «Bob! roep al bie ban t1 bſien/
Gheef ſtuben Bogen om te 3ien/

19ein ble 3p in be lêonden ſtarten:
«Pntferin u / maar uur gºed en 4Boogb/
. . ſtoep Huba tot be enge JPoort/

Om uule bolle min te finaſten
29.

#oog-prieſter Bong/ berbeben Zoon/
eigaar uur laatſten Arbeius-loon /
2öib alg een prieſter boo, ma, &charen:
&Loontjen utu roohenb' lbierooft-uat/
Qinbelg hen alg uin laatſte ſchat/
23 i

G5p

498 Gezangen van de gangen Gods.
GÖp moet ben tot uur ſcijuut bergaren.
3O.

-

42 ſfeeſt! bie alle geeſten boeb:
19erſagt bat lang berſteenb genoeb/
KIZoon Sjefug aan bie blinbelingen:

in gaan beſen na- ſºogſt boogum 25guib/
RBeiſ guba / gitbaag ſchatten uit/
4Pln umcn lof u toe te bgingen.
I.

&Poe Agars

uit#laats iſ?aan/ nſ

2öeſchaamb / te Micha ombergaa

19erſtoon bie moebe Haga enen
3Loft alle 3aabs tot 'g 3Lebeng 25?on/

#Berlicht boo, Saras 45oube Zon/
3Pie u me maarheid tegen ſteenen.
32.

Stoot Aſſurs hoogmoeb boo2 ut meer/

25erein bien grooten âBeg/ o Heeer!
1Boo? Aſſur en b'Egyptenaren:
TBan 3al ubu %uba / boo? uhm 45eeſt /
JEaet Hapbet aan utu &ſubel-3feeſt/
3in alle oogb/ um roem berálaren.
33

ábluit haaſt be25ſoeb-rol oan ubuiterſt/

«IPyp-eenig G5ob / batig uur, 3Derk /.
1Pertrooſt um afgeſtuoegbe Hºeiben/

dºntſluit um laatſte (Lempel-ſlot l
UPat bibben bop ban u/d Göob!
&Pm ubden bollen roem te luielden.
34

de ſbob ! mp bibben niet alleen
19oo? #foben/ boot het algemeen /

ar: bben ooit boo: ubue Zoonen:
illu &ion ig 5oo milie en moeſt/

#

een roeſt /
#Bu alle âmaab/
TPereet/ bie in um liefde moonen.
-

I5.

*oaat ligt een briiſd op um ooik/
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«Een 3ombig btleeb / een bikke TDolh :
RPt itetterg moeben in uun &cljaren.
3De ſlBeerelb uberb geſogt/ bemin0/

3.De meeſte 3ijn alg5ien.be blinb /
?Ilg of 3p balbe 3oben maren.
TRO.
6

Zemb uuben GSeeſt uit 'g Ipemelg Lºof/
Op al be 3oekers ban ubu lof/
TIaat uube laatſte Zomne ſchijnen:
&Pan 5al ben rook/ bien butſen ſlºiſt/
3Pe itetterp/ en alle tooiſt/
1eoor eeuwig/voor uw licht berbooijnen,
-

Ten negenden, den laatſten heerlij
ken ſtaat der Kerke op Aarden, naar
alle afgetobde tegenheden.
Welken heerlijken ſtaat beſtaan zal, in
dat voor en mede ſal gaan:
1.
2.
3.
4.

De bindinge des Duyvels.
Den ondergang aller Vianden.
Den Val van Babel.
De Bekeeringe van Joden en Heidenen.

Volgens Openb. 18:21-24. Eſai. 19:9.
Eſai. 66 : 14-24. Ezech.38: 18-22,

Rom. 11: 26. Pſal. 86:9. Deut. 32 :
43. Eſai. 12 : 1-6. Pſal. 11o: 7.
Pſal. 87. Pſal. 22 : 28-32.
Op de Wijſe van den 118 Pſalm,
I.

-2

#rſtelber ban oerballe bingen/
RPic alleg ſchoon maakt op tito tijb/
€5n
23 f 2

5oo Gezangen vande gangen Gods.
4，5n 3ult na ueel beramberingen

ilm &Lempel/ na ben laatſten &trijb/
3eolbouwoen) en het Pah beſluiten:
Hleet 4,5oube 33laten / na het tot
aPet booſe / bie te &ion muiten/

Kºen Bloch / 5al meſen afgefimot.
2•

€5p 3ult/ ten einbe aller plagen/
GIot trooſt ban um gemartelb 3aab /
een 3ebenboubig licht been bagen/
«ſten bag/ na alle bageraad:
«En ume #aagben tot u leiden/

#n't ſjoub 25ebuutſel/rijk en ſchoon/
- - zoo woel ben goben alg ben Hºeiben/
2tig umen ſaatſten 2ürbeibg-loon.
3.

3Pen zatan bieſ in alle ſlBinben /
aPoo! albertjanbe #onben jaagb/,
zuſt gp boo! unde &oumuen binben/

#a bat bp #ion heeft geplaagb:
dD ºob! oetlog ou# ban bie «beeſten l
zºpie ong, alg Leeumen tegen ſtaat 7
apie nuwe ijſhaagben op unu 3feeſten ,
#schoferen/ of ten bioch betraan. "
4(b
«Bp 3uſt be booſt #iong ſtraffen /
-

*. -

ſep Lamb/ en Zet/op 35etg! en ºpa/ # .
aPie
alg berusoebe leomben blaffen.
'
3eergaren tot ben laatſten 12at: . . . . .
aBe Hagarenen, en Barbaren

-

... ..., .

#pe riooberg bie/berujoen en ſtout/ -

R1uw beſten in beschilden paten/. .
zuſt op verwoeſten in het 3Doub. '
3Pen Nimrod met

-

-

.
,

5•
#
moebe 25enben

tºeien Gog, en Magog, 3al uur hane
g#en Zes-haak boo? 5ijn ſtaken 3enben/,
• rºer
** * *

om hem te ruhhen in het 3and.

,,
3Paºlº
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3Daar 5al geen lect op alarben Wueſen /
De Swaarden zullen Spaden 3ijn /
illu 132ebe 5al / meer alg boon beſem/
illu 23;uib
30mber pijn,

van hun

&#n 5ult 't ſBeoogelte bergaren/
Om 't Bleeſci) te eten ban ljet 23reſt/
UDie IBogelg / bie met lange haiten
1luu iterſt beſtreben onbeu:eeſt:
3Die na uuj liebe JDaagben blpben.

G9p Iſtels Bergen 5al bergaan
3Den Antikriſt, en alle boben/
?{lg Dagon met 3ijn 12elſche taan.
3Laat bunne ſBaat ren b;uiſen / raſen / .
illup BeekJens 3ullen al te 5aann
Uw Stad verkwikken, en bie baſen
.
19erſtommen/ boon um grooten nam,
69 G5ob! bel boo? uuo Boeten neber/
3Pat Hairig-ſchedel, en bat Hoofd,

3Pat/ alg een hoog geſtroombe Ceber/
ilm glanſen op

# aanſchijn boofb. -

ſtom 3ugtenbe/ met natte oogen/
G5ob 5al ubo afgebiggelb nat

Op uur geſmolle ſBangen bgoogen/
&Lot trooſt boo! bie 3ijn 65eeſt befat:

ſ)p 3al bien grooten ſlºeg bereiben/

Om in het laatſt geruſalem
& Poor 5ijne Peugben heen te bueiben/

3Poo: eenen ſjeeſt/alg boog een 3tem,

.

5ez Gezangen van de gangen Gods.
Ten tweeden, in het weſendlyke,
waar in de heerlyken ſtaat der laat
ſte Kerke beſtaan zal.
1. In de geſegende zamenkomſte aller Volkeren.
2. In de grootheid , veelheid en algemeenheid.

3. In de geeſtelijke genaden, die daar op een hoo
ger wyſe weſen zullen, als Vrede, Liefde, Wijs
heid, Genade , Heiligheid , Eenvoudigheid,
Gulhertigheid door den Geeſt , en tot Geeſte

lijke einden, volgens Eſai, 6o. En 66' Eſai.33:
17 Pſal. 72. Pſal. 68: 33-36. Pſal. 144: 12-15,
Eſai. 25. Zach. 14: zo, 21. Eſai. 12. Openb.
19: 1-7. En 21 : En 22.
3Danmeet 5al ubue

#tan met Blèuuren

iſ het timalef Poorten open ſtaan?,
Om unie 192ienben/ en ſbebuuren

#n 't Heemelg #ion te boen gaan:
JPerheerlijſt in een 3ielg geflonſter/
«Bin alg een 25?uib/ haar ſlaan bereib/
alg een 5tat in 't bonherſ
ſite
19erheerlijkt tot 45obg heerlijkheid.

#

IO,

BPan 3uſſen top bie 5temme hoogen /
Jehovås Tabernakel moogb
GBeſien/ in 2iong 45oube ſhogen/
3Paat al 45oögl geſben ſtaan omgogb;
3Paat 5al ben geeee bp onſ moonen /
d9m 't afgeſnoegbe heilig 3aab

&Ben Labernakel 45oog te toomen/
&Pön: al be Deelen ban 3ijn ſtaat,
II,

4Bp 5uſt alg ſbob en 2dſbemeger/

Ig b'Alpha, alg be Omega,

Wijtroepen voor um #alig leger:
*
-

.
-

* .,
- --

-

Het
ei

2
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Het is geſchied boon mijn gema!
G5p 3ult be bo2ſte 3iclen geuen

ſDater / uit ulu Spring-fontein/
«En ume tºelben boen herleben/
iBol bleugbe / in het algemein.
I2

Llub mijgijeib 5al in Zion balen/
&Lot ter ban uun bootleerbe Schaar/
«Een Jong'ling 5al in 1Bijgheib pnalen/
Gelijk een Man van honderd Jaar.
?II't Ianbſal banGods wijshcid ſtroomen,
&Poo? beemben/belbem/bon! al 'tuuoub/
Om juicijembe boo? Gyob te ſtomen /
12erheerlijſt in het Itbenb' 45oub.
13

3 Be Bºebe 3aſ/ alg een ſtibiere/
Voort-ſtroomen over al het land,

Om omber 3efug littuig-baniere

-

(Le pzalen/ boo? 't berlicht 19erſtanb.

o gºob! 3al mate 23:oebet 131ebe/
iBol buijgheib/ balen op ong meer ?
39ereenig onſe 3iel alrebe/

#n eyecb en ſiefbe tot uun ect.
I4 •

3Paat 3al be liefbe Spele baten/
& Poo! al um UPeugden/ bol en 3oet /
Inm ſiefbe 3al uuo Liefbe-ſcharen
25ekleeben/ met een rein gemocb:
Om boeg geboetb/ boot meber liefbe

die vliegen/ alg een RBuipe Bobg/
&Lot hem/ bie hen be 25ogſt booggiefbe/
2llig ijunnen aller 3ielen rotg.
I5.

>

RPaar 3uſſen alle 3Lamben groepen/
25ematerb boog het lºemelg nat/

Dat boven Hals en Hoofd zal vloeyen,
19oop al be 25opgerg ban um &tab:
En op dc Bellen van de Paarden
ijſbºn
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illuj beugoem / uube getuiggelu
GBlaberen/ op bie gp herbaarben/
ubu lof bereid,
?Ilg Jºl?aagben

#

IG,

Zoo 5al um &ion einb'lijk palen/
qën rijben op de hoogte ban
3De ?tarbe/ om in ume &alen

&Ie leben/ 3omber alle ban.
4. *

Bioin alle Both'ren klap be hamben/
3ebouab 3al 3ijn &cepter haaſt

?lig Htoning ſmaaien boo? be 3Lamben/
Daat nog beſDinb hem tegen blaaſt.

Ten derden, in de Heerlyke gevol
gen, die uit al dit teſamen, voort
zullen komen.
1. Een hooge weſendlyke en

#e Blydſchap.

2. Een vollen roem en ruſte in God,

3. Een leven in Gods naar-by-heid, meer onmid
delijk.

-

4. Algemeen, en toenemende, ten minſten voor
een ruimen tijd, volgens Zach. 13: 9. Zach. 14:
2o, 21. Pſal. 15. Pſal. 11o: 7. Openb. 21. En 22.

Eſai, 33: 17. Pſal 87: Ezech.47: 1-6. Pſal.8:
1o. Pſal, 92: 12-14. Ezech. 4o: 44. Joël 3; 18,
17.

JDaar 3al um 233uib um buijſe Göangen
.
Illuj 319egen meloen al te 3aam /

dÈn 3ienbe/ meerber licht ontfangen/
&Cot roem ban uur, berlichte naam.

dën boo! uur gemelgrifcht omſchenen/
?Iſ juichenbe/ſtäag roepen uit/

.

O God! uw Raad van verre heenen .

43g baar geſteld
-

- -

s naar uw beſluit.
Iö,

-

-

en suitſ bom uw arbugt vermogen) s ell
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3D en Lempel uueſem boo! uuo 23ruib /
De Zon, de Keerſe, Door buieng oogen
tlu Jil)aagden 3len all' eeuuuen ult.
Omn alg Topaas, en Annitiſten,
?IIg Calcedoon, in 't ûoob en HDit
&Ze pralen / alg een heilig CI)?iſten/
Celijlt Saphyer op blunftenb Git.
I

9

ga alle Ooſh'ren 5ullen ſamen
iDerheerlijht / palen in uun licht /
&#n ruſten in Den Bob ban ?innen.
3Pc HDo?ſten 5ullen na hun pligt

ſpun eere in uun &ion bringen/
j)a b'afgetobbe tegenſpoed /

Om / hoog man toon/ uuo ſofte 3ingen/
JI)et open poorten bol en 5oet.
. 2 O.

ſDel 3alig al bie u genieten!

?lIg gpuuo glanſen/ rijſtban ſjeeſt /
&Poo: 19emel Iranſen neer 3uſt ſchieten/
Op 't 65eeſt-rijft laatſte gubel-3feeſt.
3De jl)ane 5al uur luiſter b?agen/
3Pe ãonne 5ebenboubig ſtaan/ . . .

&I en einbe ban Die 5eben bagen/
3Die heben 3ijn aan 't onbftgaan,
2 I.

GB Heere geſug! laat um klaarheib
Opbagen/ bier en t'aller oogb / . .

GBp moet be?larbe/ met uur waarheid/
iBerlichten/ boo2 uur Itchtemb' 3Doogb.
&Pntrent ben Avond uwer Wegen

Lºebt gp een ſtºemelg Licht beloofd: ſBp buagtem op um laatſten 3egen /
&Zot trooſt ban bie in u geloofd.
22.

G5een 23orger 3al/boo? 3TBee geb?ongenſ
Jlºet ſmerte 3eggen / ik ben fiek,

Tilm naam 5al lenen op be Jonge
23 i 5

300

5o6 Gezangen vande gangen Gods.
&Zoo mei ban globen alg ban ºpgieſt,

ang 3ullen bp um ſtruig-banieren
en Koning in zyn Schoonheid ſien,
OPm 't laatſte gubel-3feeſt te bieren/
&Paar alleg heilig 5al geſchien,
23.

&Paar 3uit gp 't # ſtijft aanbaarben/
«Enſch?ijben/boo?umſBoob en 45ceſt/
Op uwe Potten, op uw Paarden

Ulu heiligheib op 't heilig #eeſt:
G5p 3ult um ſBaten heerlijft maken/
3Pie alg Spring-Bekkens , tot uun ſof/

?Ilg g?oote lichten 3ullen blaften/
#n 't nieum geopenb Igemelg Igof.
24.

jl?aak alle 19oſheren en @Longen
&Pp beſen 25erg/ bol ſeeiligheib/
Een Maaltijd, om met open longen
Dien vetten Wijn, boo! omg bereib/
&Ze blinken/ met um eergemoten/
3Laat alle 25ergen bruipen/ om
&Pien 3oeten ſlBijn/ berg uitgegoten/
KIZe ſmaken i tot um roem alom.
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25.

#om al boat abemb jier beneben/
Zeg / juichembe / loof onſe God,
RBie ong/ na 3oo beel tegenijeben/
G5ebgagt heeft in bit baſte Slot,

&Pen ſtoning fal be 25ſoeb-tol emben/
«En ſchuiven be ſbobijnen toe /
©m ong bit ſtijfie toe te ſemben/ .
3Pa 25abelg
ſtoe.

af:ar
2.

#oog-prieſter/ baat baat 3uſt gpptalen/

#"
v

V.

-
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1Bam uuben Ephod 3ullen fnalen /
1Bollebem / alg een Steen alleen:
Vlug &termen 3ullen alg UDimanten/
«Beſtaft in 't 3uiber Opijirg (Doub /
G5eſlepen ſtaan aan alle Hanten /
1Dol &tralen bp ben Amerout.
27.

ilbo Zion 3al / in bolle buaarben/

,

Apſingen/ juichembe berblijb/
O Heer ! hoe Heerlijk is op Aarden
illuj grooten ſlaan ter beſer tijb.
&Paar zullen uw Fonteinen ſpringen,

3De Drijvers 3uſſen uzeebfaam 3ijn:
iſ)en 5al ban uude liefde 3ingen /
«En u?olijk meſen
tum 3Dijn.

#n

2

Iſtom 10gome / laat uun ſyeeften boepen/
JPool 't Schoone / ume 3iele moet
&Boon befe 25eembem ſpelennepen/

'Allg repen van gebooãg ſtoet. .
#g 't nog een tijb ban mee en pijnen?

Schep moet/um Hog-beer3aſin't komt
2ijn laatſte Zonne uit boen ſchijnen

#.
--

29.

&Ban 3uſſen bup / a'g 3ijne Zoomen/
&Ben beere boerben toegebgogt/
GPm boel bolbaan / bp hem te moonen /
Om bat hp ong, heeft Vry gekogt
Uit alle Volkeren en Scharen,

#

ober minnaar# ban al Dat
G5oog geſben/op be ſtoomſche 25aten/
3in 't 25loeb 3.oo moebig tegen trab,
O,

Ulm &ion ſai bie zºmme hoogen
Amen Halelujah, nu 3al
&Pe 3aligheib in alle oogben

3in Cijgiſtug pyalen overal: & Dale

5o8 Gezangen vande gangen Gods.
aDan 3ullen top ten tweede malen
Opſingen / ja l#alelujah:

&#n al be HBegen 45obg berhalen/
jl?et bolle JBonben eben b2a.
2RI

4Dat 5al bat

salainen geben?

25ewoerht te moiben boog uur feeſt/
Om eeuwig bp mijn 19oºſt te lenen/
1Dol mijgheid / beugb en onbeb2eeſt:
3Daar 5al men in zyn liefde ſwygen,
63'n liefbe bn mijn 252uibegom /
Z UPie meber-liefbe 3al berfirijgen/

1Derlicht/ berijeugb/ bolbaan aloln.
32•

&P 5alig Zion! hoe bol ſuiſter/
ſhoe bol geloof 5ult gp in 't licht
1 litfiralem/Taig een Star in 't buiſter?
?Iig ſºob bien nieumen lºemel ſtigt:
ga 5alig bie/ met mitte Peeren/ ,

2 (g geſug. Puiuel in het noob / .
Op beſen 25erg ſBobg 3al berheeren/

&Ier ruſte in Heijobåg &choot.

Ten vierden, de gevolgen, die op deſen
ſtaat, naar allen ſchijn, komen zullen.
1. Een wederverval in geloove enliefde, en in alle
Z€gen.

-

-

ſ j .. ? : 5

e

2. Nieuwe tegenheden die daar uit volgen zullen,

3. De dood, met al de gevolgen van dien.'

Dit zal volgen, en te voorſchijn komen
1. Uit de geveinſde die dan ook weſen zullen,

2. Uit onſe algemeene verdorvendheid, die daar
de genade minderd, weder vermeerderd

3. Uit den geheelen loop der Kerke op Aarden, die
altoos als een waſſende en als een krimpende Ma
ne geſchenen heeft, dan ſterk dan ſwak,
t . -

4. Uit
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4. Uit Gods Woord, Luc. 18:8. Matth. 24: 11.
2 Tit. 3: 1-6. 1 Theſſ. 5: 1-3. Tot welke tijd ook
ſommige Gods geleerde den zevenden Brief bren

gen, en meer andere Prophetiſc Voorſeggingen.
33.

Sºoo gaat het met 43oog ſterk op?{arben/
3De Èonne gaat ban op ban neer/
JBe HDiſſel-beurten/ bie 3p baarben/

SLijn naar be ſDilſe ban Den Dcer.
1luu Eton heeft bit onberoonben/
&D 2 onne Der Göeregtigheib!
Cn hebt ong op berſcheibe ſtonben/
&Pan uJee/ ban b.eugbe boogbereib.
34.

--

1lub 3Ditte 49aarb gaf heil en 3egen
l)et tïoobe bloeb/ het Smarte boet/
Hºet 12ale baarbe boppe megen/
&Poo? 25abelá opgeſubolle Zee:

G5p hebt een flaorgen ſtond gegeben/
ſha beſen tijb bcel tegenſpoeb:
*UPen zeſden Zegel heeft het leben
JPoen einben/ in uur ſpeloen 25loeb.
35.

Jºu 3uit gp in be laatſte bagen
illu 5-ion rebben/ tot ulu eet

&#en 3ebenboubig licht boen bagen/

Door al be Jllinnaars ban um leer,
#oo braaib betaat ber?taroſche bingen/
* 19et 9nbermaand houb nimmer ſtant/
G5obg ſterk heeft beel beramberingen/
't Hg bag en
'tgantſcije ſamb.

mar:n

-

30..

Hºyce heerlijk geſug ſtijft 3al p?alen /

't Zal egter op be ?latbe 3ijn/
't oerbomben herte 3al 3ijn ſtralen
Opſchieten/ tot ong met en pijn:

De Booſe zullen wetet woelen/

De
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&Pe ſlBeerelb/ en al 't 5ondig niet
39ereemen/ om na 't ijert te boeien/
&Pan ig'er Wºeugbe/ ban berogiet.
37.

OLot gp ten 4Pogbeel meer ſuſt homen/

&Bin u me ſtrooſten/ om uur jBaagb
@Le Haben/ boo? uhm Hºonig-ſtroomen /

3Paar't ſeemeig licht voor eeuwig baagb:
3Paar 3ijn be bolle 5aligheben/
93'n uppen Schoot/ ja daar alleen
%g 't aſſeg boog beb?oefbe Leben/
G#en goeb/

van:" ongemeen.
38.

zal alle liefbe (5oög berhoutnen?
UPe glang ban heiligheid en beugb
3Perbleehen? boo! bie thuiſten bpoumen !
#oo ig 't te &ion nimmer neeugd:
3&al 't booſe uit be ?ïarbe ſpruiten?
ilm Lºemelg licht bueer onbergaan?

&chijn-heiligheib be poogte ſluiten/
3JPien 5al ban einbeling beſtaan?
9.

#f

dP 3alig! bie in 't
ber Igoben/
5?a alle boob) te ruſte gaat/
&Pm boog um licht um licht te foben/
1Berloſt ban bat be 3iele ſchaat:
3Paar 3ullen al be tegenbeelben/
ſBan 't uitgebeelbe/ boo? altoog/
qBe 3ielen ſoliſten boot be meeſben/
ſBan 'teeumig bloepenb' (Bobg ambgoog,
4Q.

&P ſleeereſb! hoi beramberingen /
3Pie alg een miſſelbare diaaan
3Poeb tobben/ b'enbermaanſe bingen /

45ob: Zion blijf/ gp 3uit mergaan:
3ehobaij 3af 3ijn jaaagbem ſchinken/
«Een onberamberſijhen ſtaat/

* Paat amb're &tarten zullen blinken/

•3tºt
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SDaar moit be & omut onbergaat.
4I.

O RIarbe! bol ban tegenljeben/
3Pie alg een HL2eulen emmeubenb /

«ºp 3ijt boo? Hefug l9emel 3Leben
Gem 5eef een baſter &#lement:

€5p baart be 5iele mee en pijnen L ..
3De boob / 3al na ben laatſten Strijb/

hun glorp boo! uur ſlaiſt boen ſchijnen/
?Ilg Jlſlaagden aan 65ob toegeupgb.
42

4D JThenſchen! bol ban booſe nukken/
(Lprannen / ftetterg moeb en ſtout/
45p 5uit boo? Zion moeten bukken:

'Schoonbat gp nog €5obg erf begroub,
G5n Honb alleen ong Lighaam booben/
&Be 3ielen 3ijn u beel te groot /

Zp uliegen op / boot alle nooben /
&Let opafte in Hehobåg Schoot.

Ten tienden, de dood der Heilige.
Waar in wy aanmerken:

Eerſt, de oorſake des doods, Rom.
6: 2-3.
Op de Wijſe van den yn Pſalm,
I,

&#nuoubig G5ob / gp blijfb al 't

-

maarb/
E# bueritſaann3ijn / 3.oo nu # gp
boogleben/
&Die buiten tijb en plaatd) alg 't eeubeig heben/
HJuu HIDefen boo? uhm 319eſ
berklaarb;

JPie boog um 5elfg genoegſaaln 3ijt en leefb/
GBp ſteunb op geen geleenbe unagt oan buiten /
't HPeel-al/ bat gp alleen ben Albem geeft/

&al noit uw zijn in bare ſtonden fluiten,
& De

51z: Gezangen vande gangen Gods.
2.

3Pe buurig treft al 't onberinaang geſlagt/
3Pe HPeetelb ebb en bloeib : en alle 1Boiften

«baan op en neer/ en blaapen ag be iDoſhen/
JPie boo: 't Hºyeel al ban u 5ijn boontgebgagt:
4Dat leben erfb moet ſterben en bergaan/

ſhet meſen ban be faam geſtelbe bingen

leernormb/ en neemt berſcheibe uuijſen aan/
't 13ergaat en blijft/ in 'g IDeetelbgrombe Hgingen,
3.

3De 3ombe heeft ong alle boob gebaarb/
et IBelfe 19uur in onſe Göeeft doen blaken/
in olig gemoeb uum too:en te boen ſmahen /

ilm tooien/ bie omg ſombig hert beſmaatb:
ilm ſicijten 3ijn in onſe geeſt geboofb/
ijlm liefbe tg / ten bloeit/ ban ong geboeften/

âIBp 3ijn beraatb/ ban 't eerſte 25eelb beroofb/
G5ebaſſen/ en boog eigen baift beſmelten,
4.

, &#ſh ſtonb boel eer/ boot ume heerlijftijeib
dBmſchenen) in uur eerſt geſchapen boone /
&Pim 3egen-rijſt / biet en biet na te moonen/

%jn 't Hºennelg lºof / ban u boo, ong bereib:
't 25egeeren heeft 't begeetelijke goed
g5eſinoogb/ of met een builen namp ontogen/

tDe 5onbe heeft ong, afgekeerd geinoeb
45eboob I en uit Dat &#ben ſboog gejogen.

'

5:

«Bp hebt ong ban uun eerſte Hitleet ontbloot /
«En alle 12leefcij be boob-bug toe geſomben/

#leet alle boob ben bloeit en buifeng ſlºonben/
2lig 122ugten ban be geeſtelijke boob:

&P mee! bit ig bie bitt're 3ielen &traf/
HIm bloeit boeb ong ter gelien neberbalen/
(@Len 5p ubu 45eeſt / Die ong het ieben gaf/
H#erbaato/ en op een nieum boeb abem balen.
gee 3Deevelt is een enkel ſtijn bos, 3ijn/
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Dat pbele / han ong geen uueſen geben/
ſDat baarb het alg een kort onſcher Icoen/

't ſyenoegen gaat / beſmette blijft met pijn:
&D 1Defenaar! gn henb ong 3onbig hert/

45n 3iet altoog boo: alle logt en Starren/

## ?Ibang 5aab / geballen in beel ſmett/
?IIg 25allingen in hunne 50mben buarren.
7.

3JIk heb een uuijſ / maar uur bepaalden ſtaab/
dOp 't Larbſche ſ)iet geſuuo:ben ging en lucbet/
't beeft u behaagd inijn 3iele / ſualt en tebet/
t't?erſtellen / in een tupeeben baſter ſtaat:
illun liefbe ig gebaalb in mijnen 4,5eeſt /
Llub 3egen ig mijn 3iele toegegooten/
ſBat reſter nu / 0 ſtoemn boo? Die u u!eeſt!
?IIg in ubp gonſt te
in Dien g?ooten.

ſite:

“Hit heb gelijft een boolenb' Schaap gebunaalb/
zoek um en tinegt/ op afgelegen ſDegen/
-

Jlanu 5iele blijft tot ume ſièet genegen/
ſlàijn herte rijſt / baar uum genabe baaſb:
25eſooijkt mijn Dleeſcij/ gp blijft in alle noob
Blaijn een en al / mijn 192p-ſtab in benoumen/
't #g mp genoeg te ruſten in uuo Schoot/
GBp geſug 25loeb ruſt al mijn 5ielg uertroumen.
9,

ſleijnboob gemaaht/ mijn ſeben gaat vaſt ſjeen/
3eergun mijn geeſt/ bit eenige te unagen/
JPijn €5ool mag ik uit beſe iDeereld omagen
Jhijn 3eſug/ biemp boo: 3ijn geeſt berſcheen?

ſharia: beel/uijn ſchat mijn trooſt / nujiſtaff
UPat g?oote Boeb. Dat nimmer Long 5al uiten:
3Laat bam be bood mn rollen in ljet 852af

en buiten al bet ?latbg gebuoel doen ſluiten.
IO

spie onbergen al iſ aartſche Schoonment,
#al met 3ijn boon en gºon en Schatten betººn",
«D boce! Dat iſ een
-

"# brocuig ſteruenſ
H

Lºter
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e:#" u?eugb/ en na- maaig Heelſch ber
Niet :

JTAfjn (2eflamb / Wueer be ſombe uan mn af!
Doo! mijne boob al iuat be 31el Han ſchaben/
3Derb ban mijn ſoleeſch gehelberb in het €52af/
gft ſteune op uuu blijuenbe genabeu.

Ten tweeden, de Ellenden, die ons

als Vrugten der zonde, door alle
dood overkomen, Pſ. 9o: 7-12.
II •

âDatig een inenſch/een memſche van een boutu?
geen ſchijn boot 5ijn/ mat treffen hen al pijnen?
Illu too?en blaaſtt/uup blocit boek, onguerbuijmen/
al ºp 3ijn nietgalg een 3ombig log geboum :
JBe 3oube ig. De 39eſte boot be 3ieſ/

illu gramſchap roolit/ uuu 33ijſen baſſen meber /
&P 5alig! bie uuo alſienb' ©og bebiel/
TDie 3iel

geniet uun

eerſte ſiefbe mucber. I2.

Jl?ijn leben ig een hamb-byeet en niet meer/
&#en 39ijn-bamh/ ja een 482af bol boobe 23eenen/
&#en 45aſt-httig/ bol ban reben om te bueenen/

dºen &tof-molſt in een lichaam fluak en teer:
âDat 3ijn mn alg een broog berb?eben blab?
, &#en âStoppel-berg/ bol buiſembe ſamg?ijmen/

«ëlä JRaeuſche ig alg een ombraanenb aan/
ſpoejong/hoe ſchoon/hoe heerlijk ijp mag ſchijnen.
I3.

,

Tae bleeſte boob boob aſſe onberſcheib /

45ob boeb ong 1Bleeſch ter ?latben meber komen/
tºpaat 3amelb hp be 25eentjeg aſier 13 gonnen/
3Boo? Laeer / en Hitmegt ig 't 3elbelºuig bereih:
gh uneet bat al mat abem haalb bergaat/
#ſt moeet bat ſbob ump tot het CBgaffai bgingen/
3Pe boob maaht 't al tot een gelijken ſtaat/
3B
&P 5alig! bie Bobg lenen toebebingen,
e
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14.

The boob nogtang tg 't alber naaſte ſpab/
iſ)a 't Ipemelg Loof/ boon Chriſtug onſc 1poogte /
'Die 45ob berilieutob / boot eene 45obg-geboorte/
zal lebenſ in bie oube lºaber &tab:

€5ob heeft ben fl) enfcb een boob-uur toegeſcgb/
ſ

iſ)a boob en gaf een altoog buurenb' Ootoceſ.

HDerb 't 5oubtg bleefcij in 't nare &tof gelegb ?

:

ſêoo? Hefug &tocl tg boog 3ijn &chapen boogbeel.
I 5.

19erlaten bop al 't brooſe ?ſarbſe Hot/
1Beel bytenben en geliefbe 3egelingen/

3Die af te beel ong na be ?tarbe bringen
't #g egter maar tot toeber5ieng bp ſbob :
Biet fcbetben mp / om na-maalg ineet bp een
&Ze honnen / ag! boat ig en goeb en Staten/

2lig bagarg bie ong/ na ueel bitt're meen/
1Doo! 't Oorbeel (Bobg

#aaſt berlegen laten /

I

TºBat boen mp hier /5oo lang op 'taatbg oerbriet?

º

3Pen bloeh / be apet/ be oube Mbang meepen/
gae HDeerelb/ en ben zatan 3ijn alg Suleeptn/
&Lot ſmette ban bie na ubn 3Donben bliet.

't G5eboo? gaat boeg / be oogen uberben blinb/
De Boeten traag/ be hragten meer geſlagen:
't berſtanb ig moodbºl wuatig ijp mei beſint
&Pie boog 3ijn boob 3ig G5oo heeft opgcbzagen.
17.

JPijn 3ielg magf/ op af 't beloofbe 43oeb/
Jl?ijn bette ſugt na u/ o oberſchoone!
GBnn oberkſeeb bp u te mogen usoonen/
JPaar gp be geeft ten leben (Bobg ontmoet:

2öp 3eſug/ bie ong boog 3ijn boob verloſt/
Onu na be hoob ong in een ſtaat te ſtellen/

&Paar 't Aaroſe noit be reime geeft bemonſt.
G9 Heere leer! mp

mun: aan tellen.
I&M,

#os haaſt be boot mn ban ma-bp begoet/
# # 2

2，gſ
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#at mijnen geeft beriangenue met ſmerte/

Ziel-togenbe/ met een oerlangenb' herte
,

Ster-oogen / op mijn Ipeilanbg hoelemb' blotb.
&Crooſt mijne 3iel in b'uture ban be boob/
#oo haaſt alg ik mijn 25eenen uit ſal ſteelten

?{lg Jacob / ag! bergaat mp in uur ſchootſ
25p 't heilig tal/ baat ong geen boobſal Mujeehen.
19.

JT2ijn Hirrenb' hert fal hopen op um ſlBoogb)
GTg omſe boob ben ſlBeg ber gamtſche ?larbe?
't Hg ooh ben jpab / boo? bie uun geeſt herbaatbe
&Len lenen / boo? die maar uur ſlBoogben hoogb.
4D 5alig! Die bp 13aber Abraham

?Ilg Laſarus, ten libelnel uJerb geb2agen/
Om in het Hºof beg lebeng bp ſboög #Laun
ſ&Ze juichen/ in 4Bobg ccuunig buclbeljagen.
2O.

Om met be ſterft/ alg gefug loon en eiſch)
2{ft eeuuwen uit/ te fingen ban 45obg aBaben/
3Dan 3ijnen ſtaaù / en eeuuuige gemailen/
1Ban Heſug'tH)oofbban 't groote C5obg 3paleig.
, 493aal'ge boob! bic ongban 't?llarbg ontbinb/

&Dit ig beïDeg om na 45oog &choot te fieeren/
25p Heſug/ bie 5ijn liebe 23:uib beminb/
âDat 5al die boob ong groote dingen leeren.

Ten derden, de natuure deſer dood.
1. Deſe dood der Heilige is koſtelijk
voor God, Pſal. 1 16: 15.
2. Deſe dood is voor de Heilige een
ontbindinge, Luc. 2 : 29.
we

2. I. -

3Per ſlºeiſ'gen boob ig umen 2ltbeing ſoon/
Albu 5egein 5aab / bat 3ijn ubu 5egen g#rben/
3 lun hoſtºlijſtbeen/ bie in ben ſpeere ſterben

zijn bºrstel en ben--toen
van uwen zºon, E
.
* *

- ..."

-- -- - - - - -

-

*

--

- --

-
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3De ſtoſt'lijftbcib ban uwu betſoenenb' 23loco
TIcefb crubpig / in ble ſtoſtc!!)hr 3iclem /

UDie hoſt'lijſt 3ijn / boo: 't hoſtelijn gruocb /
Die / maar uuj ſtaab / in Cl):iſtug u Debicleu.
22.

3De hoſt'lijſtijcib bie onſc geeſt geniet

JDat regt beg Soomg/ olig boo: uun geeſt gegeben/
1Derplicht omg om 500 ſtoſtrlijft te lcuen /

. -

ot trooſt ban bie uur ſtoſt'lijſiljeben 5iet:
?II bie uuu 23eeſb in thriligtjcio bertoglib/

-

JBie oberujimb / en uuuc Dcumben nuelten/

"Die in geloof en liefde bp u uwoonb/
3Dit 5ijn alleen uuu Hoſtelijke 12clûen.
23.

g mijne boob / 0 hoſtelijſte ºob!
ill hoſtelijſt met bie uuu liefde u:ccſen/

H2oe hoſtelijk moeſt ulue boob omg uueſen?
(Die 3egen-byon ban bit berfircgen lot.
GP ſcboone! ja uun hoſtelijke boob
Jhaahtmijnen geeft 5oo hoſt ſijhboom umibomben:
-

-

tum hoſtºlijkheid vertrooſt ong in ben noob/
4bel 5alig bie 5oo Hoſt'lijh uberb bebonden.
24.

iſleijn ſtoop-heer/laat mijn boob u hoſt'lijſt 3ijn/
mijnen geeft 5oo Hoſt'lijft in bemoubuen/

ap,

uim hoft'lijk 25loeb blijft ceumuig mijn pertrouulen/
JPijn een en alſ mijn 3ielen ſl)ebicijn.

Teergaat mn bp uw hoſtelijke 25:uin/
ilm ſtijltbom / uur beglangbe ſtijfig-Hutueelen
zijn hoſt'lijſt / boo? bie gp be3iel ontſluit/

Ilm hoſt'lijhlycib 5al nimmer ong berbeelen.
,

25.

JBan 5al be boob geen boob 5ijn boo2 mijn5ieſ/
3Been/ een geluill/ een ruſte/ een ontbinben/

49In booguin Lhtoon/ met alſ ontbonbc12;inden/
&It roemen / in bie onſe boob gebicl/

GBp laat ong log / ubu hamb ontbinb be geeſt/

G5n reb ben jlºenſch/ na ?{rreüeib eil Holmner/
ft h 3

qD ruſte!
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&P ruſte 45 oug ! bou? Die Üen lºgeere bgeeſt/
en ſlommer.

Ibiet ig um ruſt na alle

#n

2O.

Ontbimber/ ban al mat gebomben leefb/

42ntbinb mn man al mat mp boub gebomben/
Ulm bamben 3ijn b'ontbinbinge bet 5onben/

GBp 3ijt het bie be 5iele b?pheib geeft:
3Pan 3al ilt / alg ontbonben ban al 't ?larbg/

uim hoſt'lijk bloeb / alg roobe Bobg baanaten/
Omhelſen/ en mijn 3iele ſjºemel-maatbg
KPoen ſtijgen / en mijn 12leeſch op ?latben laten.
27.

zoo oliegb be geeſt/ na b'alberlaatſten ſnik/
(Ien ſpemel/ alg op rood en uitte 1Blethen/
25p geſug/ alg het lºoofb ban beibe ſterken/
houten ſtonb/ in eenen oogenblik:
e geeſten bie moit plaatſelijk bergaan/

#

39erplaatſen boo? hun obergaan ban binſten/

&Pfe merkenbe in eigen plaatg beſtaan/
69m eeuboig in be liefde
te blinken.

#ons

28% '

3Bat ig bat ſheer te bemhen 3onber leen?
GIe hoogen / en te ſien/ en te beminnen/
ſpinnibbelijk/ ontſet ban alle 3inmen/
ilm inbguit meer te boeien alg boogheen?
3l3at tg bat/ ja matig bat ggoote 4,5ob ?

4Pntlijfb bp u te leben bp be beeſten/
«Ieie 3omber 1Bleeſch ſtaag juichen in hun lot/

«En alg een reiberſamen op uw feeſten.
29.

&P groot geheim! boo, bie op 2 arben Wuoonb/
ſleat 3iele han 5oo hoog ten hemel bgingen?
gºn ban het noit gehoorbehoorbaat 5ingen/
2lig 'g #eeren 45eeft niet gaan be geeft bertoomb,
«beloofd 3p Bob / bie ong ten lenen leſb/

&Boog geſug bie be boob heeft ouermonnen:
#2ijn 3iele juicht/ boo; uime ſlaajeſteit/ .
#mijn bºtte bijgb) na utue3egen-buimen,
49 5aai's
''ers'
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3O.

«D 3aal'ge boob! bie ong bit leben baarb/
q3en leben baat uin alle 63tillen eturn /
âDat 3iele \uenſt met 3 eſtts niet te sterben?
itom berber / meib mijn 3telt V)ennel-buaatb.

Looc hoſt'lijſt ig ble Hoſtelijtie boob?
3Die onguercierb met roobe Ileurrepen /

1Dercier mijn geeſt / loft Inn in uuren ſchoot /
I)et ſuſt mp boo: ulu ſchoon te Spelennepen.

Ten vierden, deſe dood is koſtelijk

1. Om dat de Heilige ſterven als op
Gods Mond, Deut. 34: 5.
2. Om dat de Heilige ruſten, en wel
van nu aan, Openb. 14: 13.
3 1.

-

3 Bie uuben geeſt het nieume ſeben gaf
ſleoet/ na uur ſlºonb/ ter ?{arben neberbalen/
?IIg ſlºoſeg / bie berijeerlijkt boog uuo &tralen/
Op Piſga u 5ijn 3iele obergaf.

âDat ig bat/ag! te ſternen op um ſt)onb?
3Dat amberg alg um bolle ſlºin te ſmahen/
& Ze ſterben in be kragt ban uub Berbonb/

&Bat ig een 5oet maar na be ſ320me ijaken.
32.

4Dat ig bat 3oct/ gehuſt / geraakt te 3ijn/
#n moob en boob ſBobg liefde te gepoelen?
33m 't Hirreno hert boo! ſiefbe ſhoog te hoelen/
3Pat ig begeeſt een ſtug/, een ſharbug HBijn:
4Dm ſterbembe te leben alg 45obg 25?uib /
3Daar in de boob G5obg blamnnen neber-balen/

3Pie blamme bit ong 3oeſtend hert ontſluit/
Omn op Bobg ſlºonö ſpobg ?lbem in te ſjalen.
33.

Dit is een 3oet boo! iie op Piſga &terfb/
39oo! 3ielen bie in Bobg na-Up-ijeib leben/ O
-
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«91n ſterbenbe/ Je 51ele glang te geuen
25p ſlPoſeg/ baat men ubme liefde erfb:

3Pan maart. De geeſt ten ſpemel met Bob heen/
3Dereenigb met een boeberſijtgbertroumen:

Ter liefbe maakt ban ſulfie tunee maar een/
O

rus, “Bobg! blijft mijn monb in boobg benott
Cll.

-

34.

3Pie 3iele heeft een ruſte ban nu aan/

3Door bie met luſt uoo! Heſug, ſalie Strijben/
3Pie in en met ben lºyeere 3ig berblijben7
jl)oet boo? be boob met 45ob ten Haemel gaan:
d2m ban nu aan / ma 't afgeſolb berb?iet/

&#e ruſten/ op ſbobg ſlºonb van 't ?larbg ont
bomben/

âDat 3iele uJeet/ mat 500 een geeſt geniet?

JDie &tetbembe 45obg +tug buerb toegeſomben,
33.

2lig mijne boob mijn ?larbſe (Lente naaht/
'Alg mijnen geeſt 3al 3ugten in clenben/
3Pergun 't mijn 3iel/ uur ſtuſſen toe te ſenben/
uin liefhe baar mijn liebenb' hert na haakt:
39ertrooſt mp boo? be ſtuſſen ban utu JPonb/

3Pic Etuſſen/ bie um liefbe ong verklaren/
dontfang mijn geeſt/ op uel beproefbe g?onb /
23p geſug/ baat ulu #n iſ tuſſen baten. 36.

&P 5alig ble! ja 3alig bie alleen/

ambieng boob-beb hem een Piſga mag berſtgehhen/
Gemi i3emel-maarb 3ijn 3iele op te moehhen/
dºen gemel/ alg uur ſlºoſeg beeb noorheen:
Dat Bianan bat op Glarben heerlijk praalb/
schoon bol en 3oet/ boo?'g #eerenmiſben3egen/
G#g nietg/alg i5ob ongboo? 3ijn 45eeſt beſtraalt.

Cosg Hanan 5al bit Hanan onermegen.
37.

3a / 3alig bie/ al &termenb'/ onbengeeſt/
Jact Stephanus ben #emel 3iet ontſloten:

f

apie
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3Die ſeggen mag/ met 23efug Crf-genoten/

3 ineere homº ontfang mijn matte geeft.
3Dit ig bie boob bit 't leuen ouerminb/
«Een lepen/ baar geen boob uit boont 3al honnen/
&#en ruſte/ bie de bange geeſt ontbinb/
Gen 3ielen ſtug / b00?

En geagte Promen.
5v.

'Dan merb be Gheeſt met 43obben 3cheppeteen/
zaan heeft be 3iel een Piſga Goog berliregen /

#n gefug schoot ig liefde ºobg en 3egen /
3Pat uieinige bebatten bier beneen.

dà 5aal'ge boob! bie ong oan 't ſhirt ontbinb/
Die onſe geeſt ten loemel 5al boen baren !
JDie boob en ſpel boo: Hefug boob berfſinb /
Om reumigijft te lenen bp Gbobg &cbaren.
39.

seit ig een trooſt voor 't heilig G5obg G5eſlagt/'
Doo! bie oolbarb in lepen en in leeren/
Toie gefug minb/ en aanbelt met ben #eere/
apſe baſt bertroumb / en op ben beere

. -

#Bergum mijn beeſt een Piſga in mijn boob/
TIaat mijne 3iel ban uuben ſhomb berujeroen
iſm fitiſſen/ boer mp in um liepen schoot /
apan zal ik ook alg op een Piſga &termen.
4O•

Daar 5al mijn 65eeſt) na 't afgeſlete #truig/
3Boo! uuben &Lhtoon/ um 5aligbeen beſchouwden/
ºnnetum 23uib/ om Strijb/uun lof ontbouboen/ .
3meegeleefcijen bloeb/baar iſ; mijn iBaberg liguig;
ſºmſ 3egen rijk Linume heerlijk beſt
.@re beelen/ in bſe bobbelijke ſpeelben/

#eat Piſga (g boo, 3eſtig 25juib bereib/
redo: 3ielenſ die op 3farben baat om huweelben. '

* *

'')
-

-
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Ten vijfden, de Triumphe der Hei
lige over de dood , en over alles,
1 Cor. 15:54, 55.
Op de Wijſe van den 69Pſalm,
I.

#g't Sterflijk 12leeſch het leben buerb ontſegb/
?lig onſe geeſt herleeft booſ gefug 3Donben/
dPan ig. De boob / ja alle boob berflonben/
b'?latbſche ſtomp in 't &tofmerb neer

art:

gelegb:

&Pe bleche boob / bie aſſe 25anben byeeht/
Hºerbaarb de geeſt op eene nieume mijfe/
Om baar men ban gebooâg liefbe ſpreekt/
#et nieuwe beel te boen met nieuhoe ſpijſe.
2

3eien 3al mijn geeſt herſtellen boot be boob/
«En brengen in bie baſte &tab baat boben?

Zijt gp het niet/ ô toen ban bie u ſoben!
3Pic ulue 25guib tot uuje liefbe noob:

hom op mijn 3iel/ juich bobe alg 3ijn 263uib/
O dood ! waar is uw Prikkel, uw vermogen,

3Pe tºel / be ſBet/ en al nat bloehen uitt'
23g met be boob be Lemben ingebogen.

orië

âDe ſpyſhhel ban be
ig bloeit en iſ bet/
3Be 5ombe en al b"#arbfche pbeltjeben/
RBen Zatanſ en al huat ong tegen ſtrebe/
Hºeeft gefug boob aan 't ſbalgenhout geplet:
Giselooft 3p 45ob / bie ong boog 3ijnen zoon

3Perheugdi berblijb/ met lof boeb (Gºriumpijeeren/
& Baat ig geen boob boo? gefug 2Irbeibg-foon/
Göeen geſle/ aig boog bie 45obg25ſoeb ontbeeren,
4•

Stomizoonen Bobg/roemgeſugliefb en trouwd
509elb3ijne boob: 3ijn roobe 25ſoeb
/

elang,

w-

h
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Zijn nieuupen geeſt/ uit bolle 5egen Daten/
Zijn 't Ulijbenb' heil/ban 3ijne 25puib en Droulm:
Derijrug uu0 Gbceſt in uur en 192ebe-boºſt/
Ibn berft boo: u be belle toegeſtooten/
&P en Demel tg boo: al bie na hem boºſt/
Doo: Die geloofD / en 3ijnen toen berg?ooten.
5.

“Hg 't 5oo mijn GWob ? 300 ig mijn boob alleen
&#en 3Dcure na het lang ontſloten &#ben/
«Een Doren-pab boo? uuu geltruiſte 'leben/
«ë en ruſte/ na onruſte en geureen.

3uich amberm.erf / al bie Göobg liefbe ſmaakt /
3Derheug uup GBeeſt/ 3ing l9alelujah ?{men/

3loof uuoen 43ob / alg uuJe booo gemaaht/
45een boob 3al oit

een: li?eilige beſchamen.

#g mijne boob mijn 3iele 3oet en ſchoon?
ſZoo ig bien bag een blijben bag beg
«Een Tabor om ban baat na 45oo te fieeren

«Een libernel-baarb/als Enog na 65obg iſ bloon:
«Een ſoſſing boot be afgepijnbe geeſt/
31Berbi3leeſch en25loebinſbeſtaag ſchoot beggaben?

JPijn 3iele gaat aan 't eeuuuig buurend feeſt
Ziel-p?alenbe/ alg op Elias ſDagen.
7.

3Paat ig nu

berboemeniſſe meer/

12oo! bie geloofol en afſtanb boeb oan 3onben/
JPijn 3efug heeft noop mp be boob berſionben/
#h ben 3ijn 25puib / ijp ig
€50D en
âDien 5al mijn 3iel ontrekken #eſug ſlaini

«Been hoogte/ nog geen laagteſ op
, ſnog magten neen / mijn li?eilanbg #toningin
392aald boo? 3ijn regt/ # in all' eeuwigheben,

&Pen bemel ig mijn 3iele toegeſein/
&Bob is mijn beel/ o uitoeritogen Scharen!
Ulm boob 5al u 45oog ſiefbe openbaren/
ſluj koning heeft hoop u een Stan

"#al

A
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GB mee! 'tig maat/ albuaat een ſlâenſche ſterft
G5aat Zon en ſlâaan / een heele 3 Beereſö onber/
2Ilg onſe geeſt ben ruimen hemel erfd

leerrijſtſe / alg een nieuwe ſpemelg momber.
9,

GPm eeumig/ alg een #omme/rijft ban ſicht/
(Le p?alen / baar geen 3Dolften 't licht bebeithen/ .
&Paar 5al 45obglicht ſjobg groote lichten tochhen/
19erheerlijkt boog gehouàg aangeſigt:
ſtom 192ome memburu3ielen her-maatbg-ijeen/
39ertrooſt elkaar met beſe 3egen ſlPoogben/
3Ban 3al be Zon/ bie uujen geeſt beſcheen/

3Bootlichten/ bie G5obg licht op ?latb' behoogben.
IO

#eeft Biliam gemenſt na 5oo een boob?
Hgeeft 3Paulug 3elfg/ op 't Hºgemelg 3oet berſſonben
€5eſugt/gemenſcht/om ban het Bleeſch ontbonden/
&Ze leben/ bp beg Hºeeren ſbonſt-genoot:
albaar blijft und Beeſt? gp hebt be 3elbeg?onbf
-

&Pat 3elbe tegt: kom meſt al ume 3ielen/

%juich in uur boob / in 't3alig 19geeb'-berbomb /
G5ob ig getroum 1 aan al bie bern bebielen.
II,

Sjuich alle bie in 't Stofber 20arben moonb/ .
&Pe «Bobg-25afuim 3aſ haaſt um 25eenen roeren/
«En amberm.erf u in be âBeerelb boeren/
(@Len&Pogbeel/baarſ5ob'tſgeilig3aabberſchoonb.
&P laatſten bag! alg alieg blaakt en baanb
&#n ſmelt/ alg of be opgerete ?latbe
“Beſtooten uit haar eerſt gegeben ſtamb/
?II meenenbe/ bol-maſſen ſteuſen baatbe.
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r

#orn lºeiſig 3aab beſpiegel al um Boeb /
#Laat'
Dg ſíot boo? boob en #eſſe
beſſcheijen;
##
hebt
-

&900?
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Toon Hefug bie uuo 5omben heeft geboet.
L)ebt gn uun IDrg boon 5ugten afgeſuboegb!
«Seen Tºtilucl 5al u uit Göoog banben tuhhen?

Roermaqt uuu boob / blijft in uud G5obbernoegb/
Iºp 5al 5ijn trooſt in ubue 5ielen bguhhen.
13.

#g alle boob ber heilige 5oo 5oet?
Zal Hefug 23ruib en boob en L3el brabeeren?
Om eeuuuig met 45obg Zoon te Lrtuunpijeeren/
Zoo ig 't upat groots alg G5ob be 3iele boeb.

ſDee uueef al ble in 't 5ombig hbmaab bolbarb/
De boob 5al ooit tot ume Lente komen/
&#n ouberbuagt / boog noit geboeibeſmett/

illuj uuoclenb' bert met bloeken oberſtzoomen.
I4,

GB 10eetelbing! hoe 3al bat met u gaan?
& De boob 3al u ban umme Göoben ſcheiden/

Om GYobeloog/ alg een 23arbaar en ſpeiben/
die uJeenen/ baar GBobg 9onbeet u ſaf ſlaan:
tlub uuelluſt 5al u in ben laatſten Strijb/
jl)ct dat uur geeft bericibe en behoorbe/

3Docufueeten/aig Ghobg hanbuuo geeft booſnijb/
Omn Dat gp moit na 3ijne &temme hoogbe.
I5.

lluj boob-uurig bemraaft-bagbanſbobg hanb'/
3Pie u ben bgaab beg lebeng boog 3al herben/
GBm eeuuuiglijk te leben en te &terben/
UPaar 't Hoelſche Buurtbe booſe blaakt en branb:

UPaar uuben HDogm al bogoegembe herleefb/
(49m um en geeſt te ſtehen/ te benoumen/

JPic 3ugtenbe een 19elſche blamme geeft /
25p Zaterg/ bie u

au: tegen ggouben.
I

klm boob geeft u geen ruſte Bobg/ à neen/
dIAu boob-bed 3al u tot geen Piſga ſirehhen/
3Deen/een Schabot om's Hºeeren maakte vochken/
#er uoonſinaalt ban be barre lieſſche ineenſ
-

tiu buub mag u ontuinben van het autº,/111
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Om u hier na te ſtneeu'len en te Linben

?lan 't HBoymen-neſt/ uum 3iele ig alreeg
G5eg?epen / om u eeuuuig te berfſinben.
I 7.

L)oe byeef'lijft ig 't te ſterben 3omber 65ob/

(Le ballen in Noog Iepenbige hamben?
JPie alg een gloeb ubu 3iele boeb berb2anben /

32ie gobbeloog hem in 3ijn zoon beſpot:
3lBat 3al bat 3ijn in b'uture ban be boob/

25ebeeſt/ benoumb / berlegen en beriaten/
&IZe boogſt'len / inet een bang gemoeb in noob?
geeft 5al laten.

JBaat GBob ben bloeit in

#we

62 buce! al bie in 3ijne 3ombe ſterft/ .

UPie 3iele merb ten Himaben heen geb?eben/
dPm einbeſoog boo? 'g l9ceren maaak te beben/
n b'ieelſchen 39oel baar pber 't 3ijne erfb:
r5al uur geeft/bp 'tubeemeub'Heelſch geſpuig/
&Pen bollen HLoon boog al uuo boem ontfangen)

Om hopeloog/ aan 't noit bolblagen it?uig/
(Len ſpiegel/ aan be âPatiljoop op te hangen.
19.

1ſlim bang genoeb 5al u alg gſubag geeft

25enoumen/ en ben ſpelſchen gloeb boen ſmaäen/
(Bm bloekenbe be ggottbu'len uit te blaften:

HAa gp uoo, Gºoo op 20arben hebt geogeeft.
3Pee mee! al bie goog liefde heeft oerſmaab/
UPie boog 3ijn geeft um 3ielen 3ogt te laben/

2ll merbum ſtomp / 3eer pragtig naar ubu ſtaat/
&Lotumer gloog / geſtelbetö in De G5?aben.
2O.

3Bei3alig/bie ten ſigabe neer 3al gaan /
25ehleeb/ bercierb boog toobe Leperepen/

om in het 31eit/ met al gobg ſlaaagberepen/
@Lejuichen/met bieboogd bobg&#er-tij2oon ſtaan;

## ubo

3ij

##

/

#eer met 3ijne buijſe #aagben

"nieuws",
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Oln bat ubo geeft maar bele stroome jaagben.
21

UDaar merb uup GBeeſt ten leben oberhleeb/

Daar ig geen boob / geen Satan / geen fangpijnen/
De 3ielen bie alg bolle #omen ſchijnen

&taan in het licht tot 'g l9eeren lof gerecb.
25ereid mijn geeſt/ in beſen laatſten Strijb/

Tlaat ban be bood mijn Labermaäel bellen/
Illijn 3iele tg Heijobaij toegebnijb/

l?p 3al bier na mijn ?Latbſe & Lent herſtellen.
22.

UPaar 5al mijn geeſt/in 'g ſBeereſbganbºren bag/
Jhet 3eſug/ met 3ijn loeiſige oerheeren/
Om mp 't geheim ban GBobg geheim te Heeren:
3In 't bot gemot ban bat noit ooge 3ag.

âDeg ſDeerelb / meg al mat be 3iele blinb/
O ja/ mijn G5ob! ik 5al be boob ontm?ongen/
%Hn 't eeumig &cboon/ met al bie u beuninb /

Il lopen/ boog een ſhoo! JBuſijft ban GLongen.

Ten elfden, Chriſtus Komſte ten
Oordeel.
Waar in wy aanmerken:

Eerſt,ChriſtusVerſchijningeſelfs,ſijnde
1, Den Regts-dag daar Chriſtus zal Oordeelen ,
Actor. 17: 31.

2. Een dag van zyn laatſte Verſchijninge. Heb. 9:29.
3. Een dag die de grootſte eeuwige gevolgen zal
-

hebben en die de Rolle des Weerelds zal ſlui

ten, Matth. 25, 34, 41

Op de Wijſe van den 84 Pſalm,
I.

't T & 5oo / GBob 5al op 3ijnen tijb
qop 3ijnen. #oon / na alle

A"gen
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(Ien einbe ban 3ijn & Lempel-gangen /.
(@Len ſPogbeel humen/ om al 't 5aab/

1Ban ?lbam/ het 3p goeb of hºmaab /
SPen regten loon te boen ontfangen.

-

(ILot ſpemel-b2eugb/ tot Hºelſche pijn/
«Bobg ſPogbeel3al naar boaarijeib5ijn,
2•

#ijn ſtoming / bie beglanſt boorheen

gſn't Puur op Zinai verſcheen/
&Pfe bao? 3ijn 19leeſch 3ijn luiſter toonbe/
ſZal in be Logtl in 't eeumig 65oub/

1Berſchijnen/ alg bien G5oog Herout/
&Let bupaſte boom al bie hem hoonbe.

RPat3aak'lijk 4Pogbeel3aſ 45obg momb
1 litb?ommen om af 't ?ſarbfche tonb.
't G#g alle

elekj eenmaal geſet

(Le ſterben na beg Hºeeren ſlBet/
#Ba Poob en 65 gaf dat eeuwig ſPogbeel/

G2m boo? bien Man, ban Göob geſtelb/
(@le regten al het ?latbg 45emeſti/
Kilot 3ielen mee / tot 3ielen boogbeel/
aPien bag/bienaat al 't?larög €5ehaai
aBe ſtolſ' beg 3Peetelbg ſluiten 3al.

eBobg zoone 5al/in't blank en roob/
#Beerbalen met een bolle Schootſ
, em fijne 25lirſemg uit te ſemben:
zijn Ponbet-ſtem/ 3ijn ſlaajeſteitſ
zijn moit geſiene

#

Zal b”?latbe om haar 3Polen boenben/

ZUPe ?llarbe 3al in ?Irbeib gaan/
19erſcijgiht/ berlegen boog hem ſtaan,
,

5.

&oo 5al bp op 3ijn 42olhen-Cipoon
HPerſchijnen/ alg begiſlaenſchen Zoon/
#ijn 45lang 5al alleſ opermegen/ “P 3alig! bapmaaſ 3alig/ ag! 3Pie
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UBle boo! tjem in Dien grooten bag
£aſ pyalen boog ſijn heil en 3egen.
ſBet alle bie in 3onben ſterft/
UPie in be ſeel
& Zoogen erfb.

e#s

G5p hebt in meeb'righeib op Marb'
1Bolkomen / 'g l9eeren ſDil berálaarb/
G5etriumpijeerb na beel benoubben/

Jaaar 5ult gpſ met het licht bekleeb/
Ulub meetberglang/3oonbijb/5oo breeb/
b'ſAntgabe (Bogen boen beſchouinen/
2Llg 't uitgebluhte 23eelb ban ſjein
UPie alleg baagb boog uuut &tem.
7

LIun laatſte ſtomſte 5al/beluit/

3Pe grootſte meſen ooo! uum 23 uſb/
JPie uube gloºp 5al bermeeren:

&Pien ſiegtg-bag/ algemeen en groot/
SPien bag/ ban lenen en pan boob /
JPien bag/ Die ong. 5oo beel 5al leeren:

JPien loon-bag/bie boot al mat leeft
(JZboee eeubuige

vºlgen heeft.

2oo haaſt gp onſe Lugt gemaakt/
'ºlg alle 19leeſch um Etomſte ſmaaht/

%lg iſ egter bol oan Leemel €5lanſen:
3Pan 3ult/gp op unu

#

ilm Gºlang boen ſtralen t'aller ooib
&Poo! roob en blaume Heemel Iranſen/

2lg ſpob/alg ſtaenſch/alg JBibbelaarſ
(Lot heerlijäijeib ban uuJe &chaat.
9.

GB fiegter 45obg! geef ong aſfaam
(Le komen in uur g?ooten naam/
3Laat uube liefde nebetbalen :

2öereib mp om boel op te ſtaanſ
«ter ilt ten 45gabe nebergaan/
beſtaaſen,

#luu Göeeſt moet
*

"# #

25
E4
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25euperft mijn 3iel / geef mijn gemoeb
&#en borſt na um berkoelenb' 25loeb.
I O.

1Bergun mp/maatuin ſtaabg-berbomb/
illuj tegt/ op uboe boob geg?omb/
%lg uur geliefbe 252uib op ?larben:
25efileeb mp alg um mijſe iſlāaagb

&Poo! bºelp Bobg bie u behaagb/
Göp komt mijn boobe geeſt betaarben/
n 5al mijn 3iele boo? uhm &toel

39erſchijnen/ na al 't ?latbg geupoel.

Ten tweeden, Chriſtus zal komen
1. In ſijn eigen Heerlijkheid. 1 Theſſ 4: 17, 18,
2. In de Heerlijkheid van ſijn Vader. Matt. 16:27.
3. Met de Heerlijkheid der Engelen, en alles op
een Heerlijke en op een vreeſelijke Wijſe,
Matth. 25, 31, 41.
II,

- -

w

35p 3uit in 'g Baberg Heemel 65lang
19erſchijnen uit uur 45oube (4Irang/

4lm 19aber 3al u ggootheib geben/

Poo! fijne glorij boo, fijn magt/

##
#

&ijn
op u geb?agt/ *
Zal op um Aangeſigte leben. ,,
't JP
een 5ai boog um #omb
Bet
bellen in het ronb,

#

I 2•

«Bp 3uſt in eigen lof en eet
# lheerlijäljeib /hoe
hoe meer/

#

1Pop? omſe

-

## op boen Dagen:

gºn in het blanke jl 2oggen-toob/
2lig ſpeer pan lenen en ban boob/
4Pp ſitcijte âBoſäen/ alg um 3Bagen /

ſ

#Beerbalen/ boog beroerbe HLogt/

tot wet van al het ſnelſch #t
-,

#lºet
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3.

Jl)et tibme &#ng'Ien/ ſchoon ban TLeen/
1Derſchijnen boon het algemeen/
Omringb met uuje sherafimen:
?IIg gp in unue luiſter baalb /
Op uube 25oge 3egen-pnaald /
Zal uube gloºp heerlijk ſchijnen/

illup ſtegen-boog/HDit/ſfoob en Gözoen
1Berbeelb ubu Dloeit/ en umen ſcoen.
14.

Ilun Gºoge 3al/ gelijft een gloeb/
3Pe Clementen alg in 't bloeb

1Berkeeren/ en te ſamen bouten/
GBm moebenbe/ na Strijb en 3Dee/
&#en GPnboeer ober ?Lamb en Eee

Op al boat abemb uit te ſtorten:
't 25afuimen ban uur ſpemel-raan/
#zal 't al bebeeſt Doen boog u ſtaan,
I

y.

ſlim & Pomber/ en uun 23lirſem eier/
't €5ejuich/'tgemeen/al 't beelſch getier

Zal ſamen brommen / moenen/ raſen:
2[lg een berbarelijſt geluib
?Aan alle oogben barſten uit/

Om alle booſt te verbaſen/
LI'm beerlijkhein 5aſ 't bang gemoeb
'JPoen kohen /

# 't u tegen-mocb.
IO,

SPen kºemel 3al in blamine ſtaan /
1Derſmelten/ blij ben en bergaan/
UBe Starren 3ullen Buuren b?aften:
3Pe Zom/be Buur-bol/3al ma\ucen /
Zijn gloeben perſen na beneen/
RPat bei be 3Polen 3ullen ſtraften/
1 Im bamb 3al 't booebenbe Hºgeel-af
(JLe ſamen bu?ingen/ alg een 23al.
I 7.

UPentook/ben#wannames licht
2.

3 Dew
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1Berooouc.1: UPunber/ iſBeberlicht
Zal 't Zonne-licht het hoofb boem buiken:

3Baat 't al ontbonden blaakt en baanb
& Paarig abob:3eloek op zee en aanb/
€50N kan ſijn &#lement gebruikten/

qºn b'?ſarbe/ onber 't ſeelſcij getier/
&Doenbgaapen

|

a:mart b00? 't bier.
I

69 mee! alg alleg 3onbet tooln

3Pe Logt/be Zee/en Lamb/en &troom/
&Poor bumartelingen 3amen moelen/
qºn & Bomberen.be / boo? Göobg magt/
3 àeer-ſtopten/ op al 't?latbg geſlagt/
d2m gobbeloofe te beoelen.

audee! bie 'g ſheeren @Pozbeel meeht/
lg € 5ob boog b'ſºlementen ſp?eeht.
I9.

2lig b'«Elementen/ Houb en heet/
19ereenigb 5anten eben bozeeb

jl het alle HBinben 4Bo?eſtamen/

2ïlg Pomber / buur en rook en licht
JPoo? een berbaarlijk aangeſigt
OPng tegen blaften: om te banen

«Een 319eg / om ?lbam en 3ijn 5aab
&Le bagen/ baar&Bobg mgaafi-boog ſtaats
-

2O.

$zoo bgeeſlijft 3uit gp alle Lucht
25eroeren/ alg ten 1Bloeit bebºugt/
ilm &toymen-minben 3ullen gieren:
dſ)in ume gloeben ober-al

@Le maanen/ ober 't gantſch libeel-al/
JPoo? ongebluſte Solber-bieren.
&P «Bob ! meeg ban mijn toe-herlaat

GIrooſt mp in bien beboefben ſtaat.
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Pe karbe 3al/ boog nat en boog/
-

#aat ,

»
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U)aar Buuren ſchieten na om boog/

ſtact al bat bemelg 1Duur bereenen/
«En ſamen alg een ſpelſchen gloeb /
iBol Sunabeſ-bonhen / alg beroooeb/
&De UBuib'Ien/boot uuo us?aah Doen uJeenet.
JDaar allrg branb en uuoeb en blaakt

âBerb/boot be ſpel/be bel geſmaakt.
22.

3，oo 5al 't ſpeel-al in alle oogb
#n arbeib gaan en op unu 1Boogb
Beruuerren/ ſcheiben / 5amen honnen:
«Bobg 19uur 5al al het 5ombig humaab

1Berteeten/ om uit bat gelaat
CEen nieume Marbe / boo: be 192ome /
&Ze g?onben/ ban ben Bloch betioſt/
KIot gloºp boo! bie na u borſt,
23.

G5obg&Bomber3aſai't ſûenſchenſPerh/

Roe groot/hoe ſchoon/boe baſt en ſteth/
#Paleiſen / Heuiſen / pooen / Heaoen/
ſºll 't opgerierbe itinber-kzaam /
Vlm &ime-poppen al te 5aam/
3êoo: eeubuig onbet 't puin begzaben:
G5egguiſt / berplet/ tot?tſchberbaubſ
&Lot 'g ſpeeten Iof/ tot u met ſchamb.
24 •

Llm ſchat/ maar op gp hebt bertroumb/
Ulum Lamb/uim 23:ieben en um 45oub /

ilm 19eerel-ſnoeren/ ume G5oben/
ſlim ſtaat/ uun luſt/ um dierlijkheib/
't 3TBerballegboo! ſhobg 1Buur bereib:
ſBee boee ben booſen en ben ſnooben/
Ilm Oboben 3ullen ban u blien/

HPoit uube 3iele hulpe bien.
3dBaatheen niet u#bos?knagenbijet
ert?
t?

&Pat boog een eindelooſe finett
illun alg een
3al rehſten;

van E
3

-

TIbij
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qlm Rouhaib bert 5alſ bui dan moet /
©pſchuimen/ mocben al# een 3eel
qºn u met 3oute baten behfie.nl
#Poo! 't bang gemoeb uur geeft benoutmb/
&#n eeuwuig/

"En tegen gtoutmb.
2.

-

tºpaatig geen g?afl geen rotál geen ſlot/
zpat u berbergen Han boog Bob /
geen ſleater-baſ/bol 3Puur geblafen/
zal u in alle oogb en ſlBinb
zBoen beoen/ alg een Puibelg #tint, 1
-

Abchoon uun gemoen 3al tieren/ raſen/
een hamb-geuzing/geen maate Stein

lgeeftjooo, bobgregt/op geſughlem.
27,

op
RTPegrooten
# inbag!
het #
alg tot
jl2eer
dºoög
g eer.
eer
? b'2latbſc

#"

2llig alle ſtruiben boo? «Boog gloeb
#staanſmeeten alg in 't Hooftenb' bloeb/
JDe

## byaogen/ſtinken/ fiugoken/

ape2Steinben/boben trotſ aan maan
3Bethgamben / en

# 2lſcij bergaan.

"

2,ö,

v

#
en # tb/
3li't #
Pee/ ##
bat hoo! be 31Bolkenſluierb
zal baanbende # 3ſiſch oerliceren: ,

© grootenbag! Die 't gamtich heel al
2lig in een
GAm alle

# he

# te bermeeren/

-

-

#oo! mengeſ-ſtemmen/moeten kunrcbl

ſter waak uan
tongcunaakte leed.
t e 2O. tºt
-

-

- -

-

-

-

ambien 5ou tien beſolaten ſtaat .
3Pien

#bag # buibelg3aab/

"#

#nent

## wat

Tweede Deel.

535

4Dat 3al but 51jn/ boog bie tbob boonen ?
2Llg G5ob in 't Oogbeel/ naar 5ijn regt/
5.Zal bunaaften bie hem tegen begt.
3O.

JThijn ſiegter/ gun mp alg uun maagb
1,Iun eeuuuig ſïegt Dat mp behaagb/
1Bercier mp niet uun 3Leberepen/

3Laat 't ganſch ſpeel-?lI in arbeib gaan:
3Laat alleg blijben/ of bergaan /

gh 3al met u me ſtêaagbe repen
ſlàijn #toning in 3ijn ſchoonheib3ien/
JPool 3ijne âBomben na hem blien.

Ten derden, Chriſtus Heerlijkheid
zal geſien werden.
1. In de Veranderingc van de laatſt Levende,
2. In

1 Cor. 15:52.
#G#se
aller Dooden, Openb. 2o:
v1. 12. » 13

3. In het Vergaderen en in de ſcheydinge aller
Volkeren. Matt, 25: 32, 33.
3I

«Bp 3uſt na b'afgeſtreeben ſtrijb/

#

JBeilaemſchen ban ben
tijd
G#en JPoobg beramberinge geben/
?tig Enog, otn bat beſen noob

gn plaats 3ou meſen ban be boob/
Om 3omber boob met u te leben/
&Lot trooſt ban bie op alle kuſt

gn umme liebe 3Domben ruſt.
-

3Pan 3uit

2. •

#, b: um

Bonber-ſtem/

Archangel Göebg / met maare &tem
illumſegaaft-23afuimen boogen laten /
Om alle boobe uit het Aétof
Gle bagen / boog ubu eet en lof/
Illit alle sogb / ban alle &taten/
3L I 4

Z00
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Zoo ſºeld aig 3 oob'/ai?loamg5aab

@Lot 't al herſchapen boot u ſtaat.
33

3Pe ſ52aben 5uilen/ 3eer getaag /
3Pe boobe uit haar buile iſ?aag/

3berlegen/ alg uit bange #ahen/
JPe 25eemen bgot/ tot ?lſch bergaan/
19an Hitomingen/ ban 4Pnbetbaan/

*## 4Ppper-blah bet ?latben bgaſten.
oo haaſt gp ober 't &tof 3ult treen/
ſlot trooſt ban um geopehte 34een.
34

3Pe boobe 3ullen klein en goot

ºerbogen uit bet?tatben &choot te
4,5elijk een ſpeld met boobe 25eenen/
25emegen/ rollen ober-een/
KLot gp een ieberg 2öeen bp 2öeen
Zuſt 3amen boegen en beteenen:

«Bepaard met hunnen eigen geeſt/
apie u gebaat heeft / of- gebgeeſt,
-

---

-

35.

3Pe26eenen op be iſlaonb ban 't GB gaf
3Perſtroib / berſolb ban ?lban af/
3Peramberb op beel buiſemb' 312ijſen:

gn 4IPater/ 3Logt/ in #tof en & lift/
#uit gp in eenen oogenblik/
.
g'n eigen 12leeſch uit &tof doen rijſen/
?Eig alarme bie geſaaib in b"Aaro/

-

#w. #toogenbaarb.
jºlaijn leerber/ # ong boeb en #/
3Pa 't bgotten/'t

âPie & chapen man be 25okken ſcheid

«Bp 5uit ong ſcheiden en bergaren:
&#n ong. bertjeerlijkt in 't íeerſtanb
UPnen plaatſen aan uw fiegter-ijanù/ .
Gèun time & chapen te berklaren/
3èong uppe 252uib / boo2 uunen ſtoet!

ſpeupaſſen in unu maſſent 2gloeb/,
* *

e
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37.

3De 25ohhem bie ter ſlinken ſtaan/
69m celibbig ban u te bergaan /
SZal unje hamb ter Wu:aſte memben:
&Dan 3al men ſien het onberſcheib
1Dan menſchen/naar 45obg buijg beletb/
3Diem 3egen-bierb / mien in clenben#

1eoo! eeumig/met belſpelſche Schaar/
# li?elſch migbaat.

19etlegen gaan /

35.

“Daar helpen 3ugten / nog gebeen/
ilm tijb ig meg/ ubu bang geſteen
&Zal boo? GBobg 4Bogbeel nietg bekomen:
itmaagbum gemoeb/beeft ubmen geeft?
3Poo! buanhoop in batt)eiſch tempeeſt
G5obe liefbe ig boo? 3ijne 192ome:

623Beerelögjlºenſch/um 23ohhen aarb
H?eeft u een ſpel in b'Hieel gebaard.
39.

ſpaar heen met b'Hºelſche 25okhen 3aam?
iſ het al be ſmaberg ban GBobg3haam?

&Iprannen / Hºtetterg/ 3Peetelblingen:
Schijn-heilige / al maar gp boemb
Zal GBob / en alle Gºlement/

ilm/groumenbe/al b'hoop ontuogingen:
«Bobg too?en breeſelijſt en beet
$zal u boen hooften in ubo ſupeet,
4O.

3TBat 3al bat boeſem boog een bag?

«Een bag bie nimmer ooge 3ag /
3Paar aſie 1Bleeſch uit alle eeumen/
Illit aſſe 4B2aben/ maakt en bloot/

#n friſſe 3eugb/ 3oo klein alg groot
39erſchijnen 5al: baatb'Hºelſche Leeumen/
3Pe 25okkenſ en be gantiſche ſterk
2öekomen 3uſſen 3Loon naar 319erft.

1 is

Ten
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Ten vierden, de zalige Uitſprake aan
de Schapen, Matth. 25, 34.
4I.

itoun 1 lituerhogen heilig 3aab /
2öchleebe in Bobg heil gemaab/
Suichinum Bob / met hert en monben:
4 ºp hebt geleden op ber 2Eatb'/
dºp hebt ben #one Bobgaanbaarb/
«ºp hebt geboumb op vaſte gronben/
illuj Hefug mag unu roem7 um âtagt/
Zie hier um 3Loon/ o 45obg geſſant!
42 •

-

# 3ult gp aan

Bobg ſiegter-hamb
efiroonb/ herboren uit het zalib/
3ehobág 3egen-ſtemme hoogen/
Kom mijn Geſegende, bol moeb/

Mijn Vader heeft een eeuwig Goed,
&Pool mijne boobſ u toebeſchooten:
&#en erf/ een rijk boo? u bereid/
3Ban nu aan tot in eeuwigheid.
43.

-

#aar 3uitgp/maai't?{arbſch.3anglijn/
2litoog op umen heere zijn 7
«En baben boo, 3ijn ſiefbe ſtoomen:
C2 45on! uur #schaapjeng bleeten/ oun
ieerheerlijkt/ met haar #3:uibegom
(Lot iſ te merken opgenomen/
&Paat 3ult gp #toomen bie um 'troon
19erhoogen/ in um liepen zoon,
44.

-

#een
ijf/Il

&

ll

(Pmhelſen/ algºing #iebelingen/2nt um berbeetelijäte ſter:
@Le leiben/ boot in HPonber-merk/

sen lenen/ tot een bºon ber bingen:
49 HLoon!
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O TIoon! o Hiroon! bol ſaligheib/
“Alleen ooo! 3eſug. 253uib bereib.
45

mijngp€5ob
ig bitaan
ooo!
bie u minúl
#nt
5oo /goeb
?t bang
itinb ?
Aan funahhe zºombaarg op ber?{arben:
i)eeftincil
gefug
in 3ijn 3egen
Abchoot
"Dit
oerworpen
boo! 3ijn
Doob ?

mpag 't fijnen €5eeſt bieong herbaatben?
G5eloofö 5p 't Lycilige P2p-een/
Jooo! beſe Abcbat / niet 3eer geinten
46.
zult gpmp / na al 't?tartſch geboocl/
toe roepen ban uïn Gegtrt-ſtoel?
Kom mijn Geſegende, mijn erven?

zal bat 3oo 3ijn? oerſoeube €5ob /

#ijt gp mijn beel/ mijn blijvend lot?
JInijn ſele wenſt om 3ao te ſternen/ ".
die ſteroen/ ja maar om oeel meer
die palen met mijn 45ob en libeer.
r

47,

ſp 3alig! bie um schoon geniet/
en 3omber oogen na u3iet/
zal u mijn ooge 3ien en leben? ,,

#aliaſ ſchoon 3onbigſ met mijn 3iel/'
tºpie u in umcm Zoon beniel/
ſpoo! eeumig na um liefbeſtgeben: dem met um JBaagden bloeg en ſpa
(GLe 3ingen / ja,

#".

-

4ö.

Qig hleeb mp! met um rijk bewaab/
#eem mijne 3iele maar um ſtaan

&I en Ibemeſt met al ume Scharen/
aPaar 3al mijn geeſt teciſiegter €5obg/
“Beſaſtgb boot mijn 3egen-tot# /
JPoo! umme beugben &pele-baten:

zeit blijft mijn hoopſboogumſBethunbl
3Pat ongegronbe 3ielen g?omb.
#Laat
-

-

54o Gezangen vande gangen Gods.
49.

3 Laat alle ſpennel'ſ ?larb en Zee
2lſ moebembe op Lamb en ſtee
Jſlâet alle €5lementen branben:

3Laat Pomber/25firſemſieuur en 3Pinb
Ontbinben / bat gp ſamen binbi
én bulberen op alle &tranben/
2: Tht 3al / boo? al bit maar-geklank /
5ſlap plaatſen boo? uup ſtegterg-bank.
SO.

3Laat alle G5obbelooſe ſtout
1Berſmaben/ bie op u bertroumb/
€5p3ult
uun &chaapjengbueiben,

#

®e 25okken 3uit gp / alg een baalt /
25eboelen/ en boog ume maak
3Boo? eeumig banum Schapen ſcheiben:
Pan 5al mijn beeſt in 't eeumig licht
Staag juichen boog uuo aangeſigt.
5'I.

Eg! mag mijn ouben menſch Behruiſt/
JPijnGöeeſt meer boog um bloeb geſtuiſt/
G9m naber met u te bereenen.

2ll igum meg 5oo naauun/ 5oo final:
2'p blijft be ruimſte meg ban aſ/
Göeef mijne 3iele baſter 25eenen/ .
«Pm boel gemoeb uit 't ?latbſe &tof
(&(e komen/ tot um eet en lof. * . : «
J2 •

.

';;; : : : : :

#
G9m eeumig met ben nieumen iſ 2enſt

JPijn G5ob/bitig en blijft

#lm nieumen hemel aan te ſchoumen:
G2 ſiegter / #egt mp naar bat fiegt
iſlaíjn 3iele lange toegeſegb/

5

3Daar op ih ceumig faſ bertroumen /

.

#anſalum maak bag/mijn?imbloog .

spoen vloepen/ eeuwig en altoos,
- -- - - - - - ..

-- - - - -

- - --

2

- - - --- - --

*

Ten

.
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Ten vijfden , den Rampſaligen ſtaat
der Bokken ,

door de Uit

ſprake Matth. 25 : 41.
Op de Wijſe van den 84 Pſalm.
I.

D? 23ohhen/bie ter Ablinker ſtaan/
Zult gp boen beben en bergaan /
GEn beſe &temme laten boozen:

Ga weg Vervloekte van my af
Na 't eeuwig Buut bat/ na het 65?af
Voor alle tijd uw was beſchooren;

3Pat u boo? alle eeumigheib/

Met al de Duiv'len, is bereid.
2

3Bat ig bat 5oo berbloeht te 3ijn?
alPat íg bat in een ſpelſche pijn?
(GZe moeſem bp be G5obbelooſen:
3Dat ig bat in ben Ibelſchen gloeb
(@Le moiſt'ien met een bang gemoeb?

âDat ig bat 3omber tuſſchen pooſen
12an (Bob te blien? o mee mijn hert!
3g bat be #el/ 6 mee! o ſmert!
3•

G5een ooge 5al ben Beere 3ien/

2

«Been meoeten na mijn heiſamb blien/
-

|
e

JBe 25ooſe blij ben afgeſcheiben:
iBan G5ob/ ban Igemel / ban al 't goeb
SUPaar geſug fijne 25guib mee boeb/
$zoo mei ben goben aig ben Hºeiben:
2lg boben al! bat ſtijgiſtenbom/
dPat in bermiſte liefbe
glom.
4•

Ulm lichaam 3al/boot 3ielg ſangzijn/
De pijn-bank ummer 3ielen 3ijn/
Wim 3ombig-brein bol &chilberpen

'-

g
'-4, ',

39an
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12an 25eelden / g?outu'lijſt en bermoeb/
e"
# geeft/ # #"

-

002 e

HIm

tegen ſt?pen :
# 5tarten
pol bañ ſºelſch ſpeljuiſ/

JPotn ſchrifthen in ben geiſchen ſtuil.
5.

in Bogen 5uſſen eeuwig 5ien/
312aar ban gp eetſmig menſcht te blien/
Spoo? hooften in beroïochte tranen:

'All boat gp3iet/ of boogb 1 of fmaakt/
't Zal alleg/boo? ſhoog ſiegt genozaakt/
&B'e bueg tot belſcije rampen banen:

w

ſlâet puilenb' oogen in un, hoofd/
OIer bogaah boog
lichten boofb.

Eers

Ilm tongej uto berbloelaten monb/
KUDaar boog # geſug tegen-ſtomb /
3 zal honberb buifent meenen braken:
illun hambſ uïn boet/ alſ u me leen

«Poentriſſen/boodboogbloek bootſneen/
Om eeuïnig 't eeuuoig Buur te finaſten/
Alun keele huilen alg een lºonb/
&Piebaſt geboeib 7legb op be gonb.
e

illu hmagenb' hert 5al bouen al
25eroeren/ boot be ſpelſche gaſ / .
een beben/ triſten/ſchubbenſ Hoppen/
«En jagen alg 't betlegen Hibert/
&Bat in fijn eigen ſtrikken merb/

1Berdegem om 45obg meen te ſtroppen/
3Pan fineſſen op / ban hyimpen in/
#uiggeſin.
&P mee! d bmee!

#at

il?aat ag! uho 3ieſe 3al nog meet/
Pol meen/berſchgiftſten boogben Ibeet/

“beheraert in um bang gemeten/

gaat 11 alg uum Shebangen-huig
#al bienen / alg het leeſche artuig/

49nt
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Om al ſbobg bloehen uit te ſmetten/
4Daat in uub 3iele Deſperaat

Stal uuo?ſt'len/ met het IQelſche 5aab.
9.

o@m op t mee mijſen ubuen €5eeft/ *
3Pie moit ben Ipeere heeft gelogeeſt/
Zijn eeuunig regt te boen gevoelen/
«Eerſt mibbelijſt op Bleeſch en 25loeb
Omnibbelijk op uuJ gemoeb

-

JPoo! heete pijlen ABobg te boeien /
ſlBee mee / berblochte 3ielen/ mee/

RUPit Heelſche Buur treft u al ree.
IO.

a/ ſmaberg bangebobåg &rijaar!
eragterg ban ben Jſleibbelaar/
GBobg benh-beelb5al uun eeuunig plannen:

ºlm ºpeiſch ſanglijn / um benâen 3ai
tim 3ieſe morgen obetal /
?Ilg IBuibelg om u te beſchamen/
âDaar al be Zaterg / tot um ſmaab/

25eguigen 3ullen uuoen ſtaat.
I I•

Illun ſichaam/ opgebulb met boten/
iſluo

metoloekt/berijart algaeteen/

't Meerſtanb bol 23eeloen bie benouwoen:
&Be HiPiſ onmiſſig en beroooeb/

JEet buifenb' ?Moberg in 't €5elneeb /
RPie eeuunig uuben GBeeſt begbuuden /
12ol ſpijt / bol meel en hopeloog/
1Berbloeht boog eeuwig en altoog. ,
I -,

45p 3uit in 't onber belſch Betiet
{Inu tonge haauboen in het biet/
gehouab en fijn Peugben ſmaben /
&Biemipert-booymbitbathmerſen baatb:

wPat &Lamb-geknetg 5al u uerbaarb

?II bloehenb ooo, Ghoog tooyen brabeu.
G9 mee! @Bobg beerlijkheid en licht
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## ü steile boog ubu 43eijci) geſigt.
I3.

&Pat oog gemeen 5al 3ieſ en hert

&Poen blaften/ in bien Zoluer-ſmert/
UPat bloeh-gehmerg ban ume &Lamben
$zal u ban ſpijt boen barſten/ om
't&ehuil/'tgeraag bp'tleelſch gebºom:
RDat meenembe u aan fal tamben/

23p #9luto / bp al 't Hºelſch G5ebtoeb
TBat u aan hunne 25ogſten boeb.
I4*

3m9at ig bat boeenen bang en heet?
(Le hooken in een eeubnig ſmeet/

2jn't eeumig buurbnb'Heelſche Leeumen/

3meatbaarb bienſIPogin een bitt're gºal?
3Pie altoog bijt en bijten 5al/

2TI mgoegem.be b003 alle eeubuen:
312at ig bat baar men knopt en moet?
«En brugtelooſe tranen ſtopt.

-

I 5.

302athanb-geboging ? mat maar geluib?
3ïBat mee 3al alle eeubmen uit

-

*^
-

Beleefboog-brommen/ maat en buiſiet?
RPat bliegenü 19uur 5al 't Hºelſche rot

3Poen bliegen/ boog het belſche &lot/
Ziel-mahenbe/ beroofd dan luiſter:
&Paat alleg op het meeſt betmoeſt
âDe 3iel betteeren
een roeſt,

#s

I

2llmaat gp um Çöeſigte memb /
't G3g afleg mee / 't ig al elemb/
ſtomtom u ſtaan be ſeelſche Scharen:
12an binnen 319o?men in 't gemoeb/

er

1Ban onder u een lºeiſchen gloeb/
.

3Paar in beel beelſche ſchimmen maren/

2 g! bouen u een myeekend bob /
«P wee! 6 mee! à bloebig lot !
“Dat

Tweede Deel.
I 7,

gaat tg uun fiijk / uun oºrf/ um goeb/
(@Le beelen in een oberbloeb

3Ban noit geſiene 3 eten ſmerten/
&Ie beelen/ baat een ieber een

't G5eheel beſit : baar b'L)elſche meen
(@Le 3amen boogen Doo? uun herten /
GBp 3ult geen ſpelſcijen gloeb ontblien/
30og noit boog
00gen 3len,

":"
l

JBaar ig uun ſit-plaatg/baar uur throon
Beroorbeeld ban 4Bob Doo: 3ijn #oon/

RPaar geen ?Ippel 3al plaatſe umben:
3 Ben Deere heeft/ maar 't eeuuuig liegt/
Vlul 2trine 3ielen truoſt ontfegb)
Cn b'Spelfcije magt / alg uuJe IP2inben /
IBun eiſch gebilligb op um ſtaat /

2ïlg een beroogbeeld Buibelg 3aab,
19.

?Ilijab gp umcg Lebeng mºet
&Lot booge Haren booſt geſet/
«En 3omber itnoopen afgeboeben.

?II maarb gp rijh / geëerb/ geagt/
RBe HBloehen (Bo g u toegebaagt

&taan op uur 3iele reebg geſchreven:
3Paar gelb bp 45ob niets alg een geeſt

JPie hem in Chriſtug heeft geuiceſt.
O
2O.

-

G5ob 3al u roepen boog u 3elf/
&Zoo 5ijne ooge bieper belf
-

#al grooter Bonnig in u bagen/ .
2lg @bob boo! uun geuJeten ſpreekt/
2ülg uupen geeſt it bijt en ſteekt/
(ſBm utoe 5iele te booghnagen :

Saan 5al u blijhen/hlaat en maakt/
&Pat gp utu 12elle ljebt gemaakt.
*.

Jlſ) m
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2. I.

3Pe 3ombe bie gn hebt gebaan
zal eeuwig woo! um mogen ſtaan /

N

4lm bang gemoeb 3al u bertoomen/
ººlg in een Spiegel/ al um âmaab /
dºen?ogt tot ummer mee en ſmaab/
geeft met buiſemb' fmerten loonen/
ºgn'tieelſchemöuurbaar 't allegblaaht/
äpaar gleeeren toogen merb gefmaaät.
22.

3Paar 3uit gp beuken aan al dat

dºp eertijog in het Bleeſch beſat/
«Bobg lohhen/ ja fijn 25ibben / ſinechten
zal/ boot een hopeloog berbgiet/

iſm hmagend herteſ maar het oliebºl
Op bonberb buifeng mijfen ſteehen:
«Bobg heilige regtueerbigheib

3.22aaät alleg wat hem tegen pleit.
23.

€2 mee! manmeer (Bobg baggemaaht/
3ſtig aleg beefb en huilb en blaakt/
âDan hopenbe/ op buiſenb mijſen: ,,

schreeumb tot bebergen hoog dan hruin/
@f blijft beganen onder 't puin/

-

QIg moet gp uit um 452amen rijſen!
3Demb u moe 3iele boo? De boob

&ºot hem bie uten lenen noob.
24.

3Pat 25loeb ban

-

#iſtus Hoeſt alleen

geen heiſchen gloeb/be #elſe meen/
3Paar ig een #Log-heer boog de 50mben?
25ehaagb u beſen 3Log-heer niet?

45a/ ongetrooſt/ in 't Hºeiſchberbgiet/
UPe H#elle gaapt met open monben:
#aat 3ielen bie / bergarb/ berleib /
19ete
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Derſmaden JYubg 25ariubertiglycib.
2 W,

«rsa trooſt u met bcg I)ceren bloeit /
3De 13e le ig een fel):alen tjoch /
Dol \ueen / bol uitgebagte pl)llen:

UDien 39oci uol rook / bol hecte logt /
HOal Dutuele / en uol L3elici) gebnogt/
&Daar moit 4Yoòg aangeſigt ſa ſcijfjnen/

#al eeuuuig / alg een illuo:b- Stijabot/
1l JDoo:ben / fonbet trooſt van God.
6
2O.

Of ig be 5onbe 5oo ueel uueerd?
JBe 3onbe Die fijn 15cet mertecrb /

&Den hoogmoco / luciſuſt/ cer en ſtaten:
«ëen hand bol ge b een ſchijn uoo! 5ijn/
geen IDerſteng b?ift een 23uth uol âDijn/
Die eeuuuig omg berlegen laten/
JBaar 't builenb' ljerte balſit en bºomb/

Op ieder ſDoogb uoo: Cob uctſtulub.
2 7.

&Be 3ombe bie be 3iele boob/

JBe 19elle bie 45oog bloeit dergroot /

RBen bloeit bie ulgehen uit 5al baten:
1eergaren als een fcljuimenb' ugee
&#n b?tti en alg eeit uuotbe 3ee /

Omn 'g li)eeren uloeften te beritlaten/
3e bat ben loon uoo! 't 5omnig huuaab?
âDeg ubelluſt/

u anore

eet en ſtaat,

20.

JDaar is geen boppel 113ater/ neen
-

RUPie up?aah blaln blaaiat 500 ongeineen/
Göeen boater 5al bie gloeben blutſen:

ſtoep hier / nog baar tot 20:ahain/

«beloofd het up tboog Affer-lan
ſtam/boo? 3ijn bloeb/450ûg toogen 3uſſen :

't Hg Chriſtug bie boog gelſcpt ſinect/
?Illeen uit beſe Hºelle reb,
jl) in 2.

3^e: -
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9.

1Derleibe Zombaaarg bemht'er aan f
gaat beſche Buur 5al noit bergaan.
45oog toone roep u tºt 5ijn lepen:
iPeragt gp 45ob en 5ijn gema
qD mee / uun 5icle 5al hiet na

1Boo! ſpobg getergde maalte benen l,
gig bat uuo uit om 't?tarbſche ſhiet?
aBa trooſt u in het ſpelſcij berbgiet.
3O.

ſpoe 3al een ſbob-bergeten geeft
1berbaſen? en benouhub / bebeeſt
19erſchrifthen/ meenen / builen / tieren:
4Danneer bn/ met bat 25ohhen rot/
G5eplaatſt unerb in bat 13elſcije ſtot
3Daar eeuunig b'ongebluſte bieren
3Pe 1Beſluſt bluſſen boo? @Bobg hanb/ .
UPat ongebluſt boo: eeuuuig bgaub.
-

JBe 45eeſt

I.

bruari een anhet Hºeil/

«Een 45oeb bat bouen 't ?latbſclje peil
3Pe 3iele eeu\uig Han berfaben.

3Peg 1Deerelb ſ aQuun 5oubig ſchoon
g{g 3onbe/ en ber 5omben loon:

-

âDegaPuineig/ met uur ſpelſchberraben/
3Paatig een ſchat/ een p?ijg feet goot
dPie ong Han trooſten maat. De bood.
32•

25aarb hier be 3onbe 3oo beei leeb ?
Gjg hier een bang G5emoeb 5oo heet ?
25enauuub 45ob 3ijne 3Liebelingen ?

4Dat 5al batºndeſen in be lºel/
3Paar alle 1Bloeften eben fel
-

ºg#
# ##
haal/
nb'Hºelſchen
gloeb/bp'tſgeiſch gebga
&Paat inoit GBoog &Lrooſter komen 3aſ.
33.

42etbenſt beeg nate Schiſberp/
2 iſ
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?Il bat 5al u / geloofd het urn/
Door u\ue 5iele cruuulg 5erpen/
3Dien Spiegel / en bit Jl)oomb-tonrel
Stijn eeuunig uur beſchoren. Deel /
illu 3lclg boo?ſilieube onderuuerpen:
1Daaraanunu geeft te uberli moet gaan/
Scijoon Dat gp Die 5ult tegen ſtaan.
34

't 3g regt bn G5ob te uu:alten / bie
#Cijn #oone en 3ijn iBeerſctjappie
1Derſtooten / en in 5ouben ſtetucn:
JPic onber 't 5alig nieuuu lºerbomb /
25albabig / ſtout met hert en moub /
G5ob ſmaben/ moet een libelle erben/

«Een 13clle baar €5obg&Looren blaaht/
UDaar Cob Dc5onde uu?echten bunaaht.
35.

«Bobg [3eilige ſiegtbeerbigheib /
1Bereiſcijt een eeuuuig onberſcheib /
1300? Hupabe en boo? goebe #Leben.

G5obg liefde en ong 3onbig Hubaab
1Bereiſchen onberſcheib ban ſtaat/
32aar 'g l9ecrem moord / maar 't licht betreben:

3Per 23ohhen ſtraf/ber &chapen loon
Zijn onſe ſyob een eeren ſtroom.

Derde Deel.
Op deſelve Wijſe.
I•

W# boee! albie65obgregt berſtoot/
ſDee bie 3ijn eigen regt nergnoot/
âDee bie een libelſchen HPoel ontHemmen:

# iPee! bie Gbob onthemb/of hoont)
te bobſnog3ijnen #oon oerſchoonb/
" -

G#n Heſug ſtoop-gelb tegen rennen;
jl? m 3

dºn
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gºp 5uit iſ al ujaar gp tutºrent heeft!
illitſcij?eeuujen/ ja bod ig en leefb.
2•

HI)ijn 5iele ſtelt nu tegen een
aſpe loemel oreugb / be 13elſche meen/
dBob en 3ijn bolle Žaitgijeben:

23p 't oliegemh'buur in Plutoogſchoot/
g? neen! 't verſchil is al te groot/
JPie ongelijſte eeuwigheben

-

l

1Berſchillen meer alg bag/ en nagt/
gft hieſe bob / met 45oeg 45eſlagt,
3.

spie ſtºot verkieſt boo! 3ijnen #oon/
HI)oet al 3ijn buile 5onden boon/
d#n Ipetſig leben op ber 2tarben:
't Çeloobe geeft be 3iele regt.
49 3alig! Die 3ijn 5iele begt

?Ian Jeſug/ bie boo2 45eeſt ijerbaarben/

3Paatig geen buur/geenlºelſchen gloeb
3Doc: bie ſig reinigb
in Bobg 25loeb.
4.
W

:

3Pen eerſten?Ibam heeft boog 'thumaab
Be 13eſ geopenb boo? 5ijn 5aab/
HPen ruimen lºemel toegeſſooten.
3Pentmeeben?{bam heeft/naar finett/
3Pe ſpel geſloten boog ong H2ert/
3Ben Lycinel bueber opgeſtooten:
g5ob 3p gelooft / baar tg een 3Pab

3Doo? ſtijgiſtug / na bie baſte &tab.
5.

#eeft 45ob 5ijn zoone boo? be lºel

45eſonben/ boo? ong boog geſmell 3?a 300 beel opgerete uuonben/

jaa5oo beel meeman't gooog geſpuig!
iBan hob/in 't Hºofſen aan het ſtruig/
3Dat 5al bat 3ijn boo? eige 3onben?
#nb'Hºelſchengloeb baar't alleghuiſb

(dieboten/ſchoon inen ſchºolten puilo.
-

*-

-

45ea
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6

& Yeſchiebe bit aan 't GBroene Ubout?
'?Ian cene bie op 4500 bertrouuub /

Jl)oeſt Heſug5ugten / \ueenen / treuren:
iDat raumpen / ag! uuat l)elfctje 10eſt
Stal 't UDonne L)out in 't lDo?nten-neſt/
ſler uu?afie / naar 4 Yobg tegt gebeuren ?
4Dag 't Huba6 hier 5oo bang en heet?
âDat 5al dat 3ijn in 't eeuuuig ſmeet.
7.

4Dat 3ijnber boot be bleehe boob
«beſleept naar 13lutoog heete Schoot?
JBie nu om 't ?Laroſcije leuen uuenſchen/
itubanfuig / onn boo: een ſyobg geboort
&Le leben/ maar beg beeren HDoorb/

?Ilg nieuuu herbeelbe ſtijgiſten flèenſcijen/
2lg 't 9elſch beroum igpbeltjeib!
3Dce bie

wamen: &Lranen ſch:eib.

3Pie eeuunig in 3ijn onmagt leefb/
JPie tegt / nog beel aan gefug heeft/

Jl?oet eeuuoig 'g leeeren bunaaſt geboelen:
9 lebenbe! Denk nagt en bag

?Aan 't eeumbig ſpee/ aan t3ieſ3 gelag/
3Pat Delfcije 13uur ig niet te ſtoelen/
Hºet maar berouuu / ja 't maar geloof

Jhaaht beſc Heelſche #tolen boof.
9.

JE2ijn Beilamb / loft mijn 3iele uit/
1Derlog mp alg uur liebe 3guib /

&Poo2 uube boob / boo, um benoumen /
93ſh bliege tot uud #ttuig-banier/
1Derlog mp ban bat eeuunig 1Bier /

%H 5al alleen op uto bertroumen/
Jl?elb boon mijn boob/op 't?Larbſe bal/
3TBat 902Deel bat ift hoog en 3al.
IO,

&Pan 5al mijn
ij

.
"#/ metIIlDankbaarheib/
4
ijeib/ 39ol

552 Gezangen van de gangen Gods.
1àul b2eugde boog / in neeo'rigijeib/
1l b?eeſen / lieben/ bienen/ eeren/
gèn opſtaan op uur liebe &tem/

-

,

Om in bat nieuuu 3 eruſalem
jl?et u mijn 19erber te berkeeren:

t

iBoo! uuben Lij2oon / om in bat ſhoo!
&Le Deelen/ in ubu glang en gloog.
II,

t

-

(Le beelen? ja te beelen ban

illup 3cljatten/ in bat boog beſpan/
gPe boob en barre Hipel ontunongen/

n't ſtroon ſtieraabſom met umraan
bo lof te melden af en aan/

25p een ſlººuſij# ban fſaanbe @Longen.
i

&P 5alig! 3alig 3chapen lot/

3Boo! al bie borſt en ſnakt naar 4,5ob,
I 2.

32aar 5al ift in bat #toningrijk/
3perboert boo: 't ſpemelſe ſlâufjk/
JT)ijn ſtoning met 3ijn #chapen lonen:
gPeboo?ſmaak tuht mijn bip Bennoch
(Ien H#elnel / ag uiat íg bat 3oet!

»

*

ſºep?alen in het Hºof beriſponen?
om boer mijn 3iele tot ulu Hlain/
lg uur berloſte ſtijfig-popſtin.
-

I3.

- ſtom Schaapjeng/bleetuluſherberna/
«Pp Tabor, en op Golgota,

&cheib ti op 2 arben van de 25ohhen:

# # in 't ##ſ

, 23!! #eftig aan 3ijn fiegterhamb/

2lt ºf oög 25eloften ſien boltrokken:
SUPaar 3ult gn erben 3oo een deel

gDat pber 3ici beſit geheel,
-

I 4.

gºeſtgenút ûeg 32aberg hotn/ .
Jºl 2et al bie in 45oog ſiefbe
f

#n

birtig uur trooſt in in E"

\
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dºen Unchnei I een Dyn-eeuuu (beer /
&#p 3eg! luat luſt uuu 5tele ºueer !
GAn moet uu Çeeft ten lpennel 5emben :
iſ\u -5:uib'goun Hount bereibulu leeſt /
'Allg il)aagden tot dat Demclg 3 ceft.

Ten twaalfden, van het zalige Le
ven, en het ſien Gods in eeuwig
heid, Pſal. 16: 11. En 17: 15.
Op de Wijſe van den 16 Pſalm.
I.

E &#n TIooper bueſſt om

Blatbfe ſtroonen braafb

tºertjeugd 5ig / alg lyn uit fijn Hragt gelogen
Jl?ag ruſten/ baar lnen Oberluinnaarg laafb;

Zoo 5al 45oog ſterft/ be bitſe nijb ontuſogen/

lpaaft ruſten / na al 't afgefunoegbe baden/
Om bunnen G5ceſt in 3eſug. 23:on te lauen.
2.

9 groote G5ob: baaſ neber ban omhoog/
49f boer mp op / om beſe L3emel meeloen/
ſ2aarmaat en plaatg j met een berlicijtenb'oog/
&Boog uJoogo en reem/ maar ubaarheid uit te beelben:
3Pat Leben Dobg bat niemant ig gebithem/

RPat nimumer Jlºomb op 20arben uit 5al ſp?eiten.
3

Hboe kan mijn G5eeſt/boo? 3eſtig ſtijfig-boyſtin/
iſlitbeelden / of boo? reben-Hlanit bertoomen
ſlBaar ban ik geen berbeelding magtig bin?

25p 45ob te 3ijn/ bp geſug in te moonen/

âDogb meer geuocſb/ en minder uitgeſp?ohen/
«En beſt betſtaan na 't ?larbſe ig berbroken.
4•

25ebrieg ik mp? of hoo! fit in ben bang

*

'UPer ºng'len/ in ſpong ſpit Asafiere Choo en/
-

,

49p mijnt 3luit een booger tegen-3ang
Jºl? m 5

-

39an
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3Pan 45eeſten, die enijn lage stelt une ſcboogen/
Jlºp blinh ift hoo! be themelſche ſtoralen/

"Heijouág lof uithlinſten op Timbalen.
3.

beeft ſlàoſeg €5eeſt uuo eeuwig blinkenb ſchoon
25eſpiegelb? maar ben ſtaat ban 't?latbſche leben.

#ag 13aulug u ten hemel op uur @Lhtoon/
bebt gn in 't bleefcij een diabo? Bobg gegeben?

4Dat 5al bat 3ijn ontbonben/ na bemouwen?

illu heerlijkheid in van

hun t'aanſchoubuen.

ſtom beere/ meh boog 't ruiſen banum 45eeſt/
3Pe 45eeften bie na beſe (Beeſt-byon ſtieben/

&Pic meg-geboerb/ ten gemel aan uur ſfeeſt/
2ll juichenbe ben tot uun bienſt begeben:

(JZot bat mp 3aam geſaligb/ na betogieten /
3in 't eeumig alſ u in uun âzoon genieten.

Deſe Zaligheid zal beſtaan.
Eerſt, in de Heerlijkheid des Hemels, met de

## Kerke, uvt Joden en uyt de Heydenen,
atth. 25 : 34. Hebr. 12 : 22 Luc. 23: 43
Openb. 21. En 22. Johan 15: 2. Rom. 8: 19,
7.

-

gehobah bie be Marbe heeft begronbl
#eeft/ in het licht / een ſtºemel met fijn Zalen

«Begpomboeſt/ boot be cruen ban 't Berbomb/
d@in na ben Strijb / met hem te 3egen-p?aien/
3Paar D'Haelben&Bobg/ boog ſyeeſt berlichte oogen !
iPerbuonberd en

umn: aan opgetogen.

3Baar Straten 45oub

-

en HPoogten??eet'ien 3ijn/

RPaar d'Haeſbeu Bobg aig blammenbe iſtobijnen

ar:#/
in # # en Chriſtalijn:
ullen daar a
finen ?

J

&Pat Jaſpis, op de Hejaſente #
-

-

3 Zal
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zal onſe C3ceſt een bolle Golang berleenen.'
9.

3Dat Paradijs, bien Schoot van Abraham,
Dat Koningrijk, ble Vreugde onſe, Heeren,
35ie Rutte goog / bp 't 5alig Offer lan!
Dat Vaders Huis, baar 3ullen upp uerheeren/
#n 't 5ib'remo licht 13 eruſalem baar boben
âSic biebc-ſtab/ bat Tiuſt-hof allet bouen.
-

I

•

zpat 3aal'ge ruim per boven ton en iPaan/
'Al iuichenbe7 in 't HBit met 39aline-niepen/
Qiſ eeuuucm uit te bemhen/ te berſtaan/

'Al mat won ſien/ almaar ong G5ob 5al lepen/
#Satig be plaatgl, ben loon ong toebedongen /

#Boo! gefug 23locbſ uitIIalberbanbe Eongen.
apat heerlijkheib/mat ſchoonheid/mat Cieraab/
3Pat fijne logt 5al ong boen abern balen?

23p al bat ſchoon in 't bernelſche G5eubaab /
dºen abem bie de Q5eeſten 5al boo:-ſtgalen /
«Been poppe hraam / geen 25cclb tapijt5erpen/

gºten ſpuig-raab ool oan 3otte bijferpen.
I 2.

ape Marbe 3elfg/ gefutuerb ban al 't Humaab !
zal ooo, ong, alg een auber Cöen boeſen !

abit gantiſch ſpeel alſ uerbetert in gelaat/
zal onſc G5ceſt oerheugen en genefen/

3Die nieuuwe ſºlarb 3al nieuwe HD ugten baren l
dm tot ſcobg lof Bobg grootheid te berätaten,
13.

apan3afbetterhoan't Pub en fieuun Derbonb/
23ngn'ttebenb'Goub/geſchakeld
b'Gºng Ien 45obg / bp alle 5aliglingen/
momb aan monb!

geobs heerlijkheid man 25oog tot

25oge fingen/

zoie groote &tab met 23oomen/25cemben/SPgeven
zal onſc 45eeft een bol 65enoegen geuen.
I4.

3Baat Zon/nog ſlâaan/nog 5tetten 3ullen f:
Z
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Eat D'U2cmel-Zuid. De Stercell toods doen ſtonhºten/
JPie &terren/ bie ronbom u 3ullen gaan:

3Pie minnulermeer merfchieten / nog oerbonk'ten/
&P boºſt beg lichtg!um 45lang/umleuengbyonnen
3Derlichten meer / alg bomberb buiſemb' Zonnen.
I5.

Daar 5alum ſyeeft 't bo?buurmerk banum hamb
Abchafteeten/ alg i3eſtoinnen rijſt ban Lober /

&Pm uube 25?uib te ſieren in 't Perſtand:
Milos lºemel-ſchoon meegb al het ?tarbfclje ober /
Gºot heerlijkheid ban bie um beeſt boetſeerbe/
&choon b'L)elſcijcunagt
Ugabeerbe.

#ndoneons

l

&P 5alig bof! Daar al b"?ſpoſtelg (Bobg
392ophetenſ met be ſtoobe iſlàartelaren/
llit 19eid en ſoob / bp olife &egen-rotg
3 Decloft / herſtelb / in 't eeuunig licht bergaten,

1Bergun het mp aan beſe Stab te landen/
3Pe boogſinaaſt boet mijn 3iele iBater-tamben.

Ten tweeden, in de Heerlijkheid van
ons zelven in Geeſt en Lichaam.

1 Cor. 15 : 12, 13, 39. 2. Cor. 13 :

12, 13. Job 19: 25, 26. 2 Cor. 5 :
1-4. Pſal. 17: 15.
17.

aeit ſterflijk 1Bleeſch 3al tot onſterflijkhein/
19erheerlijkt uit ben ÄSchoot bet3larden rijſen/
GP m boo? 45obg hamb / ſeer 4Lierlijft toebereib/
n 't eeuunig licht/ um Heeerlijkheid te prijſen/
een #tramhtjepb 3al be geeſten boem berfſoumen/
oPm bat ubu Q5eeſt ong

#th 5al onberijoumen.
I

#ijn 9oge en geen meembe sal u sien/
jleijn #iele 5al u boo2 uur licht beſchoumen/

- #Perheugt/ hernoegt/ na umme bolheid olienbſt
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RUDit 3elue DIceici) 5al na nuijn aarbg bemouulen/
3Aan boog tot boog Dou? tjcinelhlaitliban JIongen/
illu toucn / alg. De magt Deg boobg ontlogongen.
19.

$zoo 5ult gp mp / herſchapen boot uun GSeeſt/
Doo2 uujen Ltj:oon ten leben G5oog bergaren/
ſt)ijn hlein uerſtamb 3al aan bat buijſe feeſt/
1Dol ui]glJeib / al uub beugd en ebenaren/
&#n uucggeboert / bjo: Etelg beſpiegelingen/
Jllet bolle roem / ban uube beugben 3ingen.
2O.

't gjg hier ten beel/ boo! rebeng Henne kragt/
q#en buuſter licht / na arrebeib en ſbooegen/

&Paar 5al mijn geeſt/met 't 19eilig Gbobggeſlagt/
3ig eeubuig in uuu 5aligtjeen bernoegen:

3De inaat/ De boijg / ben aarb en het bermogen
&Doo?ſienbe 5ien/ boog eeubuig 3iembt oogen.
2 I.

JPijn 4Diſſe/ bie afkeerig bunaalb ten ſpot/

-

ſtal onbebleht/ uun blijbemb ſchoon beminnen:
ſl)ijn 85eeft 3al noit ietg millen algbat ſpob
53eraambe: baat 5al bette/ 3iel en 3innen
33eth aarb/ijerbeelb/Doo?'tetubbiglichtornbangen/

&taag nieume ſtofbou! 't?innen Göoog ontfaungen.
22 •

&Paar3aſmijn ziel/mijn iBille/mijn 19erſtanb/
1Dereenigt noit in eenig ftuft-berſchillen/

af eben b eeb boog eenen liefben banb
GRob'3ien/ en noit 't geſiene anberg buillen:
« in juichen.De te babeu in uur ſtrooinen/

(&Lot b?eugbe ban al uur bergaarbe 192oomen.
-

23

Jºl)ijn ziele 5al be &#ng'Ien blank ban hait/

vººie C5eeſten toobg/ beſchouuoen in hun gapen/
«En juichen bp bien G5ouben ſteuk-2lſtaar/
25n repmen/ met al uuo berloſte bgaben:
2ll buat be reen te hoog mag op de aarben

&ult gp ong bert bethlaren boog bien ":
-

clijft
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24.

€helijſt be ſºon be bampen ban al 't Lamb
49erb?ijft/ om ong 3ijn glanſen te bertoomen/
Zoo 5al uur licht De Moolhen ban 't berſtanb

gPoen klaren/ om alg uur perlichte #oomen
&#enuoubig aſ um lichten te boen blalten /

Qm in uw licht be liefde 45oog te ſmaſten.
25.

93g bit ben p?ijgboo? “Beeſt en Lichaam 5aam ?
âBat ig bat in een pentelg ſoleeſch te muoonen?
SUPaat upille en berſtand beteenú uun naam

* 25egrijpen / met al uuu berloſte #oomen/
d ' 2ooten 3loon! boog lang beloombe merken/
o 3ficien trooſt! boog

#nuarner itierhen.
2O,

#g 't 5oo mijn 45ab ? 5oo ig'er trooſt in moob/
45p 3uit uit ſtof ben heelen leenſtig herſtellen/
&#n bleeſch en geeft bergaren in uur ſchoot:

SPaar 't 3ombig bleefch be #iele noit 3al hºmeſſen.
jl?ijn éiele buenfcht / bermoeib en afgeronnen/
3?a 't Hºenlelg 1Bleeſcij/ na ume 5egen bgonnen.

Ten derden, onſe Zaligheid zal beſtaan,
in het zien, genieten, beſitten en in

het genoegen van den Dry-Eenigen
God, door klare Denkbeelden en on

middelijke aandoeningen van Gods
Zaligheden. Pſal 16: 11.
at. 5:8. Openb. 21:23. Pſal. 17:15.

#

27.

dPnſigbaar & Bob / bie nimmer ooge 3ag/

“B#5ijt altoog dat ongenaakbaar iſºefen/
#luj grootheib ig te groot/ mijn ziele ag!
#2et boegt u meer eerbiebig bab te opeeſen7

*ië al te ſtout boot meetinſt in te bringen)
-

-

-

3Booy
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#es beſpiegelingen.

SHR 5al nogtang mijn 45ob / mijm ſtoning 3ien/
&#n 3lembe met 't geſiene ſchoon beteenen/
Zijn Ooge 5al mijn oogen buipe bien/
3ehouai) 5al mn 't Loemelg Licht berleenen/

9m 5iende mp te baben in 5ijn ſchoonbcib/
3Die boog 't L)eel-?Il 3igbaarelijk ten toon-leib.
29.

45elijſt top boon het zonne-licht 5ijn Licht
25eſchoumen/ 5oo 5al mijne #tele meebe / .
JPijn Sonne / boo! 3ijn lichtenb' ?Langeſicht
25eſpieg'len/ ag mijn Žiele boelb alreebe !

«Een 5ieube Licht/ pan 't HDtſen aller bingen/
Om ongeſien alg 3iende in te bringen.
3O.

Daar 3uit gp / alg b?p glanſen in een blam /
IIm 3ienbe glang um 3ienbe openbaaren/
&Pim 3iembe boo! 't RII-3ienbe Offer-3Lanu
(JZe 5ien / en boo? 't geſiene ſpeeleuaaren/
2IIg 3iembe al um noit geſiene beugben/

3Die ongeſien geboelig ong bertjeugõen.
31.

't Pºp-&#enig ten/ 5al boo, 3ijn ſpeerlijkheib/
'Alg Schepper/ alg Oerloſſer/ beiligmaſter/
iBooglichten / bit 5ijn 3ienbe ſl?ajeſteit
GEerbiedig naaſtt/ Doo? Onſen #ielg 25tboafter:

G9m 5ieube bat geſiene door Gögbg klaarheid
(Le ſtemmen/ boo? De g'openbaarbe boaatjeib.'
3 2.

-

Paar 5alum Hicht/boog ubo ontbeoſhtenth?oon/

.

Ong raften / boo? onmibbelijke beelden/

lim Penhbeeld 3al ong lichten boo?um #ſoon/
Gfn ſeiben boo2 uud Gyoobelijhe ubeelden:

42m 't eeuwig licht/ al lichtenbe/ te banken /
G9p blammen ban. De ingeſchape ſp?anken.
33

«Bob /
--

--

bie nog alg een 5uig te boening merftc1
2. R
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£al onſe Götelt alg &tairen buug berichten/

?IIg &starten? neen / alg Žommen/ om 3ijn ſterft
12oo! eeuwuig tot 3ijn liefde te berpligten/
9un GBob boo? Dob/ naar ong bepaald bermogen/

#n GBob te 3ien/ met toe en open oogen.
34.

RPat Göobb'lijk licht / bat noit gencten goed |
(JLe finaken / uit uuo bolie 5egen-ſtzoomen/
Onmiüb'lijft u t'ontfangen in 't gemoed /

25p u te 3ijn/ bp alle 5aal'ge 192onten/
3Pat 3aſ mijn 3iel een bol genoegen geben /

39ereenigt met al bie baar boben leben.
33.

3TBat 3al bat 3ijn/ te 3ien bie alieg 3iet ?

t'@mhelſen / bie geen ooge aan Han fcbsumen/
&P 5alig! bie 't onſigbaar ſchoon geniet/
GPm ongeſien / boog ſienbelijft bertroumen/
5au ſiembe in de ingebruhte beelden /
«Bobg
buaat om bo'op ?{arbenkboetie

#nuan
CIl,
-

36

-

3Polmaakte Bob / uun 5aal'ge ober migt
#g 't een en al: o gemel aller bingen!
3Bp ſtem um ſchoon / uuu 3alig aangeſigt
3 Berpligt ong om / ti ſien.be HLofte 3ingen /

#tom boer ong op/ 't ig lang genoeg op 2tarben/

«Bewoelb/geblaafb boot bieum Göeeſt herbaatben.

Ten
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Ten vierden, wy ſullen God ſien, in
ons Verheerlijkt Hoofd Chriſtus,
als God, als Middelaar en als Men

ſche, als Man, Heer en als Bruy
degom van zijn Kerke. Col. 3 : 3, 4.
Phil. 3 : 2. 1 Joh. 3: 1. Met een blij
vende liefde, eeuwig ruſtende in
Gods volle Zaligheden,
Op de Wijſe van den 16 Pſalm.
I.

O

ſt)enfctje Cobg! gn 5ult / in 't openbaat /

Ulup liefde aan ubu Ji)aagÜen openbaren /
'RLlg 45ob / als Jlſ?enfcl) / alg onſcn fl)ibbelaar:
Om uube 25:uib uun ſtaten te ber!ilaren /

dºun alg ong L3oofd uur ſtruig-licht neer te ſtralen/
TBaat 't

#" ong Doo? 't ittuig boet abem

balen.
2.

ſDat ig bat ag! te lenen boo: een GSeeſt ?
SDoor reine ſl)in ellianÜet te beminnen ?

2lig Ilean/en Dyou/aan't eeuuuig buurenb'feeſt

ilu Lrouuu Berbond/ met truuc Eiljhá-borſtinnen/
KJLe ſluiten ? om alg 5aaln bereende leden
(JZe ruſten / in illu 5iclg behoorlij#beben.
o•

.

Daar zal mijn ſºeeſt alg ſtoning/algj??opljeet/
'Gülg 33?ieſter G5obg/ uur rijtte ºplamſen erucii/

gin't blinſtenb' 45oub/gelouterb buo, uuu fuseet/
JI)ijn 232ulbegom oruijelfen-e beruJeruen,

O Star! o Zon! 't JPintant licijt uluer oogen
HPeeft op mijn G5eeſt een uuonderlijſt bermmogeli.
4.

SCijt gp mijnJEAan ik ben uuJIBaagb/uu25:ttig'
j) n

3?:ââl0
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392aalù gn als 't iDoofd ? uuu leben moeten bolgen,
&I en culbc Uan 't ontfegelbe 25efluit/
3ſ)a aſte ramp voor eeuwuig 3ijn berfuuolgen:
3Pan 3al mjn 3iet op uuben 25oefein ruſten/
&Dm in uru fcljoluut mijn 3iele te berluſten.
5.

ſflijn 5iele 5al / met b'eeulmigheib bchleeb /
tl ſien/ bie met mijn Bleeſclj 3ijt obertogen/
lhu lieflijhheen genieten/ ag uiten bleet!
13oc gp uwu 25:uib / in 'g H)emeig ruimte 25ogen/

omjelfen 3ult? en op nul 25oeſem bruhhen/
«Dru murberfijtg uu

aiºns 123tigt te plukhen.
)

jl)ijn oogc 3aſ u ſien in Lºeerlijkheib/
JPic 49ggen/ Die boo2 mp op ?larben ujeenbe/
UDie HE)omb / bie H)amb tot onſen bienſt bereib:

2ï(g gn op Harb u tot een linegt berHleenbe/
JPie finanſie hielp / ble boobe beeb uerrijſen/
TBien jl)ibbelaat 5al lllijne 3iele p?ijfen.
7.

Pie aan het HYout/ in 3ijnen laatſten nagt/
gn 't 25loeb geperfb/ met boot geſlagen ſleben/

2{lg #log-beer riep / my dorſt, het is Volbragt,
Jlſºet hem 3al ik / in bolle H)eerlijftljeben/

gin't ſtoob en Albit/ boo! eeuunig diriumpijeeren/
#Paar moit mijn G5eeſt

#n liefde 5al ontbceren.

ſtam/booguinſbeeſt/be boogfmaakt mijn gemoeb/
gn 't ſterf'lijſt ſºleeſch / mijn bo?ſte 3iele raken/
3Dat 3al bat 3ijn uur bolle liefde gloeb.
“Algjl 2omb aanjlºomb/inungenâchoot tefmatten?

gn 't eeuwig licht/ bp bloepeube ?imb?oſen /
, &# 5alig! bie u tot hun beel berhoſen.
9.

Glſ 't 5ielen merk/ 5oo onnolmaakt op ?latb'/
UPat 3ugten/ al Bat haken/ al bat bijgen/
Zult gl, bolÜoen / alg gn um 252uiù aanbaarb | |
&#n 3oetelijk in uwe liefbe furijgen/
&Pat
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3Dat fungen / bat olig eeuuuig ſal been ſpiehcn/

lean bat luaat in uun liefde 1g geblelicil.
IO.

25p u te 3ijn / en met u om te gaan /
1Doo! eeuuuug uuut liefde op geb2ogel1/

3in 't 5alig licht uoon uuo geſigt te ſtaan/
1lu uunſe ſlºonb te hoonen / uuJe oogen
JIe ſtruiſ en m uue bolle HI)in te boolen /
"Dat ig een ſchat tot nog u002 olig uecijg0len, .

Tweede Deel.
II.

Cyn 3ijt boo! omg bien koſtelijſten &teen/
Tien Jaſp's, ble omg boogen 3al berftethen/
«Dun 45ob te ſien in al 51jn lDonderbeen:

ilu Locumelé ſtoob / 3at onſe 4Beeſt beuberſten
om boo! ging G5:oen/ uur ſchoone Goudc Stippcu
&Le melden/ met bergeeg de ſpelnel ſlippen.
IZ.

Gyn 3ijt be Oog maar boo? bu'ubu Daber ſien/
3De ſlºomb / maar boo! upp tot Heljobaij ſpreken/
JBe Doet'/ maar op uup na ben L)eere ulien/

3De ſDeg / maar langg Gyobg ſiefbe ig gebleſien:

op liepeling! gp 3ult uur licue &cbaten
âDe liefoe G5obg uit liefde openbaren.
I3

ºp spiegel G5obg ! uun 3uſſen in uw ſºlang
lhu Daber ſien / en 3ijne liefde naau'ren/
ZBaar gn uuo 232uub bertjeugen 5ult altang /
2tſbaar uub GBeeſt uur jl)aagben 5al bergaab'ren/
Om boon uuu licht/ban glang tot glang beramberb/
&IZe juichen/ alg ten leven op geſchaamberb,
I4.

, €5n 5ult/ gelijk een opgeklaarbe ſton/
ilm ſpemelg licht boo, uue Leben Sbttalen/

Om uwe ſpaaagb te leiben aan hoog 25ion/
3Daar boog ubotbloon## heerlijäbeib3al balen?
3 Il 2

“P
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o? Schounlit ! uan De lilliutten ue, ſlºemicijen?
4Dat 3icle 3ou niet na uun liefde menſchen.
15

ilm blank en roob perſolten bie u henb/
TIun liefbe ig be Zeil-ſteen ban ong herte/

IIm Pogen / bie gp na uuJ Jlhaagben menb |
Hilm geeft bie ong bettrooſt in mee en ſmerte/
TI'm ſº eerlijkheib / be liefde ban uur 13aber/
JOerboeren onſe herten

# gabet,
I

JThijn 252uibegom/ uuanneer 3ult gp bien bag
JPoen bagen? oln ulu afgepijnbe ſtrooſten

t'Omhelſen/ ag dat u mijn ooge 5ag!
illuj ſiefbe kan alleen mijn 3iele trooſten/
qIeib mijnen beeſt in nieuuu geſtikte Hitleeren

(Ien HBobe/ baat ump uuJe lief-e eeren.
I7.

2ïg leib mp in um ſpijn-huig bp um Zoom!
Zie op mijn 45eeft / boo? alle 13emel-boogen/
3lok mijne 3iel / boo? uun 45enaben-GLhtoon/
49m na mijn boob / met broopelijſte oogen/

HIun liefde in utu liefbe t'onbetuinben/
Jl?et uube &cljaat/

va:" uit alle ſBinbell,
•I

-

3Pe bootſmaah ruſt mijn ſtembe 5iele lueg/
't ſtaakt mijnen 45eeſt/bit Lintel boog mijn5innen/
Jl?ijn herte5ugt/mijn ſboºſt/mijn 12eilanb3eg/
#g bit ben Ioon/ boo, bie uun liefde minnen?
#oofmijgb mijn 3iel in uule ſiefbe meebe/
jl)ijn ljette juicht in u mijn 45ob alreebe.
I9.

3Paar 5al mijn 45eeſt/ bp u in 't eeuunig licht/
39erruitt/ ºnaan 't lichtbanum aanſchijn ſchep
pen

«ën juichenbe/ boog al um obernuigt/

ſite repe gaan/ en mijne 3Pieken reppen/
ºnſ ººk voldaan / net um bergaarde ſpelben
&Le fooijgen/ en beſp,ofte biqgen inelben.
-

(9m1
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2-2.

om ml5 uuu X3:uib / uuu liefbr toegrºmijn/

Jtnet bºnecle tterſt / in 't luſt hof aller U)ouen /
3Doo: 25ecluben en 1Darmnûen b?ecb en buijb/

Alu 5aligthcen all' ecuulen uit te lopen: «D 5aug! ble qm tot unu Chroon 5uit Ijcºfen /
apaat bood / nog l)ct o'tjerſtelbc 45ceſt 5al treffcil.

Ten vijfden, wy zullen God zien en
kennen, door den uitgevoerden
Raad des Vredes, door
We

&#

gen en Daden, met de gantſche Ker
ke, volgens Moſes en de Propheten.
Eſa. 25: 1. Openb. 21 : 6. en 22 : 5.
2I.

33?ophete G5obg / baar 3af ubu mijſe nomb
Ong mclben al be groote Gyobg Opaah'len/
illun 132eben-ſtaab / bat 3alig 1D:een-berbomb
SZal uuben &#5eeſt bgo? onſe ſBeeſt ontſcijaah'Ien :

'Aſg #Prieſter 5ult gp #ion rein berálaten /
?lig #toning ong geleiben en beujaren.
2 l•

G5p 3ult ubu ſterft/alg uiau berloſte 233uib /
Ontbchhen al be 3ielg berbotgenbbeben/
RPat groot geheim ban ubu bepaalb 25eſluit
Ontbouuben / alg De Jilhomb ban ume Hleben.
&D jlèonb ban 4,5ob! mat 3ult gp 3egen uiten?

3Doo? bie met u bit Itoutm-berbomb 3al ſluiten,
23

illu 19:eben-Haab / be trooſt ban ong gemoeb/
UPic X5:on-3Fontein ban 5aligheib en leben:
#al onſe (Beeſt/ in ruimen oberbloeb /

3^erhuihhen/ en een 3oet genoegen genen/
33an ?lbain tot het einde aller bingen/
«Bm in te 3len/ en 5tembe in te bringen.
'
j? n 3

“AI
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24.

“AII mat gp mºogt / beo? / onber / ma be âBet 7
illup IPaben/ en um ggoote Lempel-G5angen
staan open / boo? bie op um 3Paben let:
Oui boo? uuu Çöeeft in alles licijt t'ontfangen/

“Doo! uube ſlºomb geſchakelb aan een liteten/
“Doo2 dlºoſen en boog al be G5obg 392opbeten.
23 -

zoo 5al uño 252uib / aan unie ſtegter-hamb/
Staag beelen in uur rijlie H3elnel ſchatten/

den eeuwig boo! bat ſpelnelſche leerſtanb/
Jºaat umben iiaab / De ſlBijäbeib 4ſjobg bebatten/

"Alſ upat be 3iel 5oo buiſter unag op ?larben/
&al ong uub JPomb

va:aan b00? Dien ujaarben.
2O,

1lub Deugben/ en uun eeuunig (Leſtauntent/ .
illu ABerhem / al be boo? en tegenbeelden/

aPien Hl)ibbelaar/ boo, beelben afgeprent:
25eſchouwen/ in bie G5obbelijſte mueelben ,

gpat 5al uur 23 uib boen juichen/ louen / banken/
qPp 3luit/ en 23om / op noit geijoogbe klanken,
27.

ABag 't momber ſchoon/ alg gn op @Labo? 3at/
?Ilg gn in 't 1èleeſch uur 3eligheden melbe?

albag 't Lycerlijſt alg gp op 't Bebergte trab /
aDaar Moſes en Elia u berfg/be ?
alDat 3al bat 3ijn bp u te & Labernaaſt'len?
dPaar uubell ſlºond
alleg 5al ontfchaaft'ſen.

"#

285,

gig 't hier 5oo ſoet / geraaitt boo? uur en 45eeſt/
(GIe legen? en uug liefde te genieten?

&Ze juichen aan dat moet ſpel ban uur feeſt/
âDat 5al bat 5ijn/ na 't afgetobb berbgieten/
3eolmaaltt / attoog uud HBijgheid te genahen?
gPoo, HPijgſheid die ong eeuwuig 41Bijg fal maſten,
29.

-

#

mijn hoop
mijn Hºeben
buenſchen eben 3ect
49pRPit
beſeigg?onù
leg iſ/ mijn
3eer/
63lt!

"I'W'Cede IDecI.
5 o7
Om na mijn boou tu in 10ct uib en mm1 l, cr

Ic 5ten

en inrt 5ijn ſl}aarbril ging en uurSrt

NIt unan b'Ien

olti na zijne ſl) onù te l) oºrn /

Cln uitijnen Cºctſt tc Daorn in Cobo gegoten.
RO.

TDat zielt tal u somber oogen zien?
Op beſcn X5erg in 't licht intet u berſirrrril ?

?Il Dit gelooft en na tuun ll)onden uittil :
Te trille en nie tuuuc lief bt ccrcil /
TYic stelt 5al alleen op Ilonn Mugonen /

45ob 5al geen il)enſcl) alg in zijn loon berſctjoonen.

Ten ſesden, wy zullen God ſien, door
te ſienGodsWijsheid, Magt en goed
heid, die God in het Heel-al heeft te

ſien gegeven. Deſeſes Hoofd-deelen
mogen wy noemen ſes van de Verſen
van het nieuwe Lied. 1 Cor. 13 : 1o.

Rom. 8: 19. Pſ. 16: 11. Openb. 14:3.
RI.

Ong funalt Derſtanb bat oubolltonnen ſtemb /

ſtal boo: itun Ch?oon / boo: Hilarc Humbugtjeben
23egrijpen / boat gn in be & Accſten prent:
Onn 3icnbc / in aſ unu behoo?'lijftijeben/
all Henn.cm.be / all' ecuulen in te bringen /
3Doo: 't oppet blaft tot 't uueſen aller bingen.
32.

Inter zien mn ſïegté be lang getuijgbe Stof/
SDe uſaatg/ be ſtamb / het opper-blalt/ be beeſen/
15et boeſem en 't bermogen/ baat um lof
2ſn ſpeelb blijft/boo: bie om uuo Wuijgijeib huueelen/
Berborgen ag! Yoten Henb be ſDeſembtjeben

3Dct ſDefeng ? boo, het Spiegel-glag bet reben.
33.

3Paar 3ult gn omg uuu g'L)eimen boen berſtaan/

De 3Deſembijeib bet âDefeng boen beſchouuucn/
30 n 4
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3De ozber ban ce &terren / Zon en Jllaan :

ſpoe ?larb en #eef in een balang gebouwen/
25eſtaan: hoe al be beelen 5amen hangen/
23eujegen/ en ban u be liragt ontfangen.
34.

b'I)ooft-ſtoffen bic boot tegenſtrijdigheem

«Beſcijeiben / of berechten tot een uuomber/

#on utreſelijk beriuerren onder een /
'Algalbater/logt/licht/25lirſeing en ben Ponber/
I)oe uuuc baub al bit alg ?ll-beuleger
23epaald en leid/ alg l9eet ban 't g?oote 1 gr.
35.

TYen ſºcincl en 3ijn 25ogen ruim en groot/
boeten/
be ſjeeſten 5omber
UPe“Die
Logt/
fijne
ontbloot:
bleefcij
plaatg/uanl)emelg
50mber
'RII bcnlicmbe itun eeulbig licht begroeten/
oën aan elſtaar hun bemſt-beeſb ober b?ingen/
«boog te 3ingen.
qDm (Longeloog / net

V

#engen

5 v•

UDaar 5al um fterſt / in al 't geſchapen ſchoon/
4ing Paben 5len / boo: alle 3Deerelbg beelen/
Om uanbe?larb'/berluomberb/naar um&Lijſoon
(ſte ſtijgen/ om ulu âl?ijgheid uit te huueelen:
g@nu bauhembe met blºemelſche ſtoralen
illuj (3eerlijäljetö te ſilinſten op ſtilnúalen.
37.

t

1Door eeuwig 5al uur boiljeib mijn gemoed
3Derſaben / niet alg ?Ibam hier beneben/
3Dat 33arabijg geeft eeuwig oberbloeb/
dBm omſe ſfeeſt boo2 uuje lieflijkheden

*

-

ſ@te voepen/ om boo? fpachen en boo? fluijgen
?Iſ 3ieube na 't gejielle
-

#oon te ſjijgen.
38.

g) 3ielen ſcijat! ugo2 uupe reine JI)aagb/
&#at blijuenB &#oub uit uwe hambt ontfangen/
#n thuen. Schoot (baar alle bolbeib baagb)
&#e ruſten / bp bie blijde Iſjoo! «Beſangen:

#2at 3af uw 253uid alſ eeuwen uit perinaken/
Paar

l

5 o9
1 WCC de LDCC1.
ſtallen
Sterren
blalicut.
nog
aan
ſl)
nog
UDaar Con
A').

Dat zal bat zijn / Coög ter en ljerrlijRheib
QIc tten ? en al bell)crlirin CoD5 te Hennen ?

Zoo in ong 3elfg / alg boo: 't tºcel-alberſpreid:
&Duul ouer al op ſnellc 1)clnel JDellllen /
Telbijg!jeto Gobg met liefde uit te brommen/
#! uJaat uJij 3ijll / al luaat lul! Gdall en Holllllltil.
T.

-

Trm Inclnel en bc Auurbel en De Tec
SINc tbcilige / De Geeſten/ licht en uJaartjeib

Stijn letterg/ in bien Genietſcljen al / 25/
HDaar tut De gerſt / In Ullgeincent Hilaarhetb /
5 al leefcn/ al be grootljeto ban 85cbg UPaben/
Dan 3efug / ban 51jn eeuuuige gewaden.
4I

Gyn blijft boon al 't boo?name onberujerp
Dan olife Cyreſt / all’ uuJe 5aligljeben/

LIuo benH-beeſb / Dat be 5iende 45eeſten ſcherpt/
Tal onſe G5eeſt berbullen alg uuu Heben
Tºll bit / en al luat gp ong 1meet 3uit geben
$Lal ong altoog een bol genoegen geben.

Een Beſluitende Toe-paſſinge,
ziende op al dit voorgaande.
V O OR - Z A N G.
Op de Wijſe van den 16 Pſalm.
I.

&#ljobah heeft boo! olig een plaatſ bereib/
JEen U2emel / een beel-al in 't romb beſloten/
1Dol blijken ban 3ijn g?oote ſl)ajeſteit:
(Lot 5aligheib ban 3ijne eet-genoten/

dºob blijft voor al be 232on-heer aller bingen
L)et hoogſte Göoeb boo? 3ijne fteutelingen.
2.

ſtom 5alig 3aab / 't igpbel. Dat gn Weenb/
2 n 5
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Zie hier uur loon/uur Giuſt-plaatgſume Schatten/
L)ebt moeb / ben bloeh ig nu haaſt door geſteenb:
JIeer op be ?larb bit ſpemelſche bebatten/
3Die bolheib bie be 3ielen 45obg altebeng
£alboeben/boo? ben G52oemen 25ooln beg Lebeng,

Emile

ban alle fibuaab /
3Paar 3al ubn GBeeſt
12an 1Deerelb en ban buile 3Laſter-monben/
1Dan Albaumg ſmet / ban b.ift / ban eigen baat/
3Dan b'I)elle/ en ban bagelijkſche 5onben/
dBeheel berloſt/ in bolle ruimte uuoonen/

3Daar 45ob ong ljert 3ijn liefbe 5al betoomen.
4.

3Pat 3ielg 25anhet 3al eeumig en altoog

1Bernullen / al be millenig omſer 45eeſten/
J12ijn 3iele 5al bien Bemelſchen ?lInbroog /
JI)et Dankbaarheib/ genieten aan 45obg3Feeſten:

giën juichenbe/ op moit geijoogbe klanken/
@Le repe gaan en 't ſpoofb ber beeſten banken,
5.

3Paarfal um geeſt boſb?etigbe/hoo! ſºobg th?oon
Haerleben/ met be 5aal'ge ©uberlingen/
sterbiebig / op een hooge H)emel toon/

?lig ſlaaagben Boog/biegrooten lof-ſangfingen/
Gy Heere God zijt weerdig aangebeden,

U is de Lof tot in all eeuwigheden.
•
6.
o@m in bat licht / met al be Pierem t'faam /
't Halelujah en 't eeuopig buurenb' Amen,
25p tegen-3ang/ en toe-3ang ubuen iſ)aaln
(@Le melben/ baar uim 3alige berfanten:

gem 't nieuwe Lieb/ alg spelende schalmepen/
(Le 3ingen / al maar uube 25guib 3al boepen.
7.

illaíjn 45ob/mijn
# ſheet/mijnijeiſjmijn3aiigheib/
# # ## igh
e:##
2# gp boog mp bat G5gbg 39aſeig bereib?

5n ſtijgiſtug/ bie ong aſſeg # # /
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& Yrſoofb un ſyoo lton CYoue geliefde ſtrooſten/

“Dit 5al uuo GVreſt in alle nood vertrooſten.
S

o taliq Hruig! bat too brel 5egen uit /

o zalig lbootb! Dat ong uit heeft ontſloten/
op 5aal'ger boob' bir ono be beur ontſluit!
'Die grenc uan be JDuuuten toe 5at ſtooten/
Ja 3aal'ger Cob / ble 5oo beet 3aſtgheben
& Mitſleten ijreft / na 't tocgeſlotell Coen.

T E G EN - Z A N G.
O

1Dat iſ, al 't Marbg bn 't Ibemeſſche 23anfict ?
«Een tjanb-bol met ſuctfotte Zinne-poppen/
Gen itinber-Hraain / bat onfe 51ele fmet:
&#n ſchijn boo: 3ijn / bis onfc heeſten ſtoppen/
geen blinkenb'ſ)iet / batong Gbenoeb ontluiſterb/
geen ſtoarte âDolk bie 't Lyennelg licht berbuiſterb.
O
IO.

&Be eere / baar een ſDeereloſing na braafb/
Staat in be magt ban bie ong eere geben/
JEDte cere baat ben JIRenſch ſig aan berſlaafh
Ipceft 3clben g?onbſ in ble na tere ſtºepen:
Jae upart lof 3al eeuuuig 3egen-p!alen/
RPie GBob regt eerb 3al bp bern eere tjalen.
I I.

'De ſtijltbom/ bie be 3ieſe ſoht en bleib /
3Js eb en bloeb / een L2omben 25goit bol pijnen/

«ëen Mammon bie mat abem heeft verleib :
&#en ?larbfc Bilomp / bp blijbembe 5ang?ijnen/
“Daar is geen ſchat / alg rijk in Göob te buefen/
«ëen Schat/ een G50eb / boog heben en na beſcu.
I2 •

wee ſpeſiuſt/ bie 3ijn eigen beer berterto /

-

3g kort ban buur / be 25aar-ſnoer aller humalen/
&Die 3ijnen 25uiſt alg 3ijnen tºemel erto
#Zal 4,5ob hiet na 5ijn 4Belluſt boen betalen:

ve
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doe 1Delluſt & Boog gaat boben alle meelben/
(ILot trooſt boo? Die om beſe HDclluſt huueelben,
I

3.

illum eere / bie gp onſe 3iele geeft/
illu ſtijhboun / ja um HBelluſt baatb genoegen /
JBie 3iele bic in umc liefbe leefb

5 al 3ugtenbe na uume Schatten ſmoegen:
âBeg 3Deereld / met alſ umc Ilchhermpen/
illuj 122ugten 3ijn berbobe Snoeperpen.
I 4.

-

âBeg ?larbe/ net uun eerſugt / ſtaat en praal/
€5p boerb be (Beeſt in maare buiſterniſſen/

ilm ſpoppe-goeb/ um meeſben altemaal
LI alg ons beel/ boo? uunen ſfeeſt t'ontfangen/

5-ijn bingen/ bie ong buiſemb'- maal bergiſſen:

.

“Dat ig het al nJaar na uup hier oerlangen.
I 5.

#Teijn Bob / matig bie 3ielt met bebagt / .
&Die 't eeumig ſboeb bg 't Blacbſche bergelijſten / .

3Pie in Beloof al 't Harbſche ſ)iet belagt:
6Amboogulu goeb al 'gâBeerelbg goed t'onthoijſten/

3Pe ?larbe 3al bergaan met hare &taben/
G#n einbeling haar

dat gat beg?aben.
IO.

JPijnſchat/mijn bccl/ontkleebmp banaſ't ſtof/
Oun ouerhleeb/ ban al het alarög ontbonben/

& Ze ſtijgen/ na uur 3alig 12zeeben Hºof/ .
'H «En foch geen ſchat aig in uun liebe 3Bomben:
ſBergun mp bit / boo? aſie ?latbſche bingen/

illun band alleen han mn De H3el omtuigingen.
T O E - Z: A N G.
I 7•

-

*on ig bet/ ja hom laat ong ſjanb aan hand

âl?et hert en ſfeeſt bp ſtepen en bp 5charen
&taag mamb'Ien/ na ong eeuunig Baberſamb/
42m boog be boob bp gefug te vergaren:

3laat Emas, met al 3ijne âeeereſtingen/
Op
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Op Hatbcht van jun ſlruten Lyennel 3ingen,
1 8.

Tat 1Darabijg die ſituft-plaatg boo! mijn 45reſt/
Tat ſien nan Cob / Dat leuen bn mijn ſtoming/
& Yobo ll. Drg/ en ltaad te melden aan bat 3-reſt/.
“ In 't Lheutelg Direct) tc etcn ban Cob5 l)oning:
"Daar tg innn ſchat, uueg met al 't?larbg geupcmci
UDaar 1g geen breugd alg bp Gbob in Den Hºenneſ.
19.

Tlaat ong te 3aan / bp boon en tegen-3ang /
Doo. fietnumen14:3 oog Duo? mengeifang ban tongen

Ce iïene gaan / in 't mibben ban ben bang ?
Cn jutctjenbe/ met opgeſpanne longen /
3 ct)ouig lof boem bonbºren in be oonen/

ICan Duc betfot un ciatbſe luften finoogen.
2O.

lft om ambernuerf/ rep ume 1Dichen/ braafè

Rilg JPuuben Göoog. Door 'g 13emelg blaauune 23ogen
jna 3eſug/ Die bermoeibc 3ieſen laafb:
Uluj 51elg-5ang heeft op Heſugbeel bermogen?
Dat ?lmen G5oog 3aſ al bet ?tarbſe belben/
KLot b?eugbe van Heijobah en ong 3elben.
21

O Lyennel-bo:ft! mat Han een 5-onbaar boen?
€5n moet uur 45eeſt in onſt herten 5enben/
&#p Homb alleen berſhuahte 3ielen boem:

Om onte 43eeſt ban 't ?larbfcije af te memben/

3Aan 5al mijn 3iel ontbonben 3ingen/ ſpeelen/
«De gall'men G50b5/ boog rijh begeegbe iteelen.
22.

SHG 't ?Larbſe nietg/ ig aſlegpbeſheib?
23p u alleen ig boeſem/ 3ielg genoegen/
't 3gpbel bat men ober 't ?larbſche fcijnetb /
't 3g maar een neſt ban?{bberg bieong bloegen:

23ereid mijn 45eeſt/ baar alleg blijft in meſen /
«Daar 't ijcben ig gelijk het mag woog beſen.
23.

JEijn herte 3ugt na/ 3eſug. Pabibg
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dBm ban mp3eifg ontbaan / met 3ijne Scharen
(&Ie b2aben / na bic onuerbienbe ſtrojn:

dom boo! uun itroon uur ſtroom te euenaren/
lim ſtrooile 5al al 't ?latbfc obermegen /
© 5alig! bie um ſtroone heeft berätegen.
24.

3Banneer 3ult gnum afgeſluoegbe iterſt
Herſtellen? om bit ſpemelfcbe te erucn/
&Baar íg bp u een loon/ een ſtroom naar Wuerli:
dD 3alig! bie alg op uur 25oefein ſterben /

dom't ſloou'ren feeſt/met 3 balſemen/ en ſtooſen /

(Le uieren/ met bie u alleen berkooſen.

-

B E S L U I T.
25.

Zoo tg het f ja ſºob heeft boo? 't heilig 3aab

«Een bemel/ noo! bie om een 19emel bibben/
aPie in 4Beloof hem bienen naar 3ijn ſtaab
25ehagen (Bob / baat baalb ijn in het mibben :

dem boo: 3ijn 45eeſt bie 3ielen op te beuren/
3Pie 3ugtenbc om

stus tot tTelltell,
2.

#ſtaijn 3iele menſt naar u mijn tmeebe Zon/

aPaatſtgaaſbeenglang panum beglanſbe beugben,
ilm liefde is mijn ſchat / mijn teneng 25 on/
Hºlm 85eeſt/ bie mijnen 45eeft formtijbgberheugben/
(Ircht mijn gemoeb/boo:5oo beel?Liefbeltoogden/
jlager alg be haalb het afgelegen 3.2002ben.
27.

Alluj 3aligheib ig al mijn p?ijg/ mijn ſchat/

Heijn een en al van u inp toegeſonben/
jiaijn herte menſt om in 3eljobåg &tab
&Le teoen/ ban al 't ?tacbſe ſtiet ontbonden.
d? Loon en Hitroon! mat 5ult gp 3egen uiten?
3Pooy bie 5ijn lºoofd in # ſtroome ſluiten. ''
2.Ö,

ilm beerlijkheib / uur.noit bolvoembe eet
#?opt
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JYopt min / oun ou uu iDouben te bertrouuoen !
Aq au nunn lolrrichtteſit mn ter ?tarben neer!
TIli tobben nou op 25atcn uan bcuoluunen /

Derloo nuïn Coerſt gm Romb minn 5tel uerſterften/
NIen leuen Doo? uun gocben Ceeſt beluethen.
29

Om ſtaanbe in te 5ulu're licfbe 43obg /
ſa D'hope en 't ſºrlooue 31jn 43eſtorben/
Ce babcn/ In De liefde ban mijn tiotg/
ſDitng lietbe mn beeg tefbe heeft beruuo:ben :
Om eeuunig boon uuu liebe liefbe ſtgalen

SUDoo! u nujn Ceb alleen te abeun balen.
3C,

ſtom Derre hom/ Amen Halelujah,
Jl}ijn 31elc upenſt u b?oopink toe te gall'unen
't Hoſanna & Bobg/ tot toen ban um gena:
Om p?alenbe / in't ſBit/ met 45?oene Dall'men/

Gill' eeuuben uit / boog blijbe ſhoo! G5eſangen/
Deruvonberb / in uuu lof te blpben hangen.
3 I.

Eig 't raakt mijn 65eeſt! bit&Lintelb boo: mijn5ieſ/
UDit boeb mijn hert in al uba ſchoon berfuainben /
dl)ijn Çob / mijn 13eet/ ag bat bit u bebiel !

HTEijn 3iele met mijn Ipemelſchen beminben
&Le paaren: baat gepaarde nimmer ſcheiben /
UDat 5ou mijn Ceeſt boog uuuc Peugben boeiben.
32

Op op mijn 45eeſt/ 3ie uuoe heerlijftijeib/
illu ſchat / uun toenm/u op eeuboig 3ielg genoegenſ
JDaar ig boo? u een HDeereſ-itroon bereid:
13oor u / boo? al / Die ſig in 45ob bernoegen/

Gelooft/pertroumb/ Bob3atuuo Beeſtenmehaen/

t

JDa G5?af en Boob tot hem ten lºpen met treithen.
33.

1Laat 'gſbeereſbgeïotjboon welluſtfgelb en ſtaat
IYun Loemel op bit ?Laroſcije ſtond genieten/

UDien gemel/ bie in eene lºei oergaat /
«Die met de boob ben eeuwig 3ai ontſchieten e

by
0
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dºod heeft alleen een lºemel na het ſtrepen
HOou? 1)eilige/b00? 5ijne 5egen erben.
34.

-

op ſtegter Bob! alg gn ten Bobcel maakt/
2ïlg 't gantſch libeel-al 3al 3itteren en benen /

#lg alleg baanb/ en ſchub en barſt en Hraakt
3Deeſt ban mijn heil/mijn blijdſchap en mijn leben:

- ſpet luſt mijn beeſt tot u alleen te ſtomen/

G#n Chriſtug regt / bien ſtotſteen aller 192omen. 35.

3Dan 5al uïn ſterft met u ten {}ernel gaan/
SMIg Schapen bie bp ijlinnen tºerbet moonen/
& Zot gloºp boo? bie maar geen gloºp ſtaan/

€Am glozn-rijft / uur gloºp te bertoomen:

31Bel 5alig bie ten einde 3ijner 45angen/

#n bit begin/ bit einde # ontfangen,
36.

- HIRijn #ang-helbin balb hier permoeib ter neerſ
ſpier laat mijn geeſt het bijbe 2linker ballen/ - ; Om na-maalg in 4Bobg ſtufte / meer en meer/
%jn ruimer #ee / G5obg gſopp uit te b?allen /
&Pm altoog oooº be âBinb te &peele-baren/

&Baat âDeer en albino boo, eeuwig op ſal Hlaren.
37.

-

Op beſe Zee te bobb'ren boeb be geeſt
2lan b'4Peberg ban be eeumuigheben Hanben/ .

3Pat landen ig 't begin ban 't Heemelg feeſt/
3Paar nimmer 3iel op eenig ſhotg 5al ſtaan ben / .
't 3g 3aligheib uit beſe #ee te blinken/
%Ha/3alig biet boo?
te berbyinſten!

“En
38.

32erbinhen? meen/ baat 3al um ſiefben gloeb
3|2ijn matte geeft boo: Igemelg nat berberſen /

ºm inijne 3iel/ met un geliefden ſtoet/
42 gºede boö! bergun ong bit aft';amenſ

3 lit 'g 3Leueng 25?on / alſ eeumen boºſt te leſſen,

32a Boob en Ezaff om fijniſiugimºffie/ 2ºmen,

E I N D E.

-

