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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of Geſeljk
GE ZANGEN en LOFZANGEN,
Op

Verſcheyden Voorvallenen Gelegenthe
den, t'zamen geftcld, en tendienſt der
Zanglievende in 't ligt gebragt.»
D O O R

Jo H AN N E s

K L O E K

Herder der Gemeente Chriſti tot

ED E.

TDen Segden TDzuk/ veruneerdert met een

A A N H A N GS E
-

eU t R e c H t,

–

Gedzukt bp Jacob van Poolſum, Stads TDzukker
tegen over 't StadhuPS.

1 Kon..4: 32. Salomon maakte duyzenden vyf Liederen.

Pſ 119:54. Uwe Inzettingen zyn myne Gezangenge
weeſt ter plaatze myner vreemdelingſchap.

1 Cor. 14: 16. Heefeymand vanueen Pſalm, heefthy
een Letter &c. laat alle dingen geſchieden tot ſtig
tinge.

Col. 3: 16. Leerten vermaandmalkanderen, met Pſal
men, en Lofzangen, en Geeſtelyke Liederen, zin
gende den Heere metaangenaamheidin uwe Herten.
K

Apoc. 14: 3. Enzyzongeneen nieuw Gezang voor den
hroon en voor de vier Dieren, en voor de Ouder

lingen, en niemand kon dat Gezang leeren, dande
honderden vier en veertig duyzend, die van de
Aarde gekoft waren.

Jeſ42; 10. Zinget den Heere een nieuw Lied.
\

Pſ 18: 1. en4. Zingetvrolyk Godonzeſterkte&c.want
dat is een Inzettinge in Iſraël, eneen Regt van den
God Jacobs.

Matth. 21:9. De Schare zong het Hoſanna.
Eph. 5: 18, 19. En word niet dronken in Wyn waar in
overdaadis, maar word vervuldmet den Geeſt,ſpree
kende onder malkanderen, met Pſalmen, en Lof

zangen, enGeeſteyke Liedekens,zingendeenPſal
mende den Heere in uwe Herte.
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Aan de

Hoog Edel-geboore en

Godrugige

V R OU W E ,

Vrouw JOANNA MARGARETA
van

A R N H E M,
Gebooren van Arnhem,

Vrouwetot den Roſendaalen Harffeloo.
- Hoog Edel-geboorene Vrouwe,

Retwas niet redenloos, dat voor

Ämaals een uytſtekend Gods-ge
leerde wenſchte, dar allediege
tot grootheid van ſtaat geliefdte verheffen,
en met een over-edele Geboortete bekro

nen, zig geduurig mogten erinneren het
zeggen van dien grooten Apoſtel der Hey
* 2

denen,
-

o P D RA G T.
denèn, 1 Cor. 1: 26. dat de Heere niet ve
le Grooten, niet vele Magtige, niet ve
le Edele uytverkoren heeft. Buchananus
Meeſter van den Koning Jacobus, terop
voedinge derzelve verordent, liggende on
der het gewelt van een doodelijke ziek
te, verzogt van een van des Konings
Raden, die van den Koning tot hem ge
ſonden was om na zyn
te
vernemen , dar hy den Koning zynen
t wegen zeggen zoud dat hy ging na een
plaars daar weynig Koningen quamen. Van
lſraëls Edelen wordgewaagt, dat zyharen
hals niet bragten tendienſt des Heeren.

Ä

Neb. 3:5. Ik zal gaan tot de Grotenzegt
Jeremias, maar die hadden het jok des
Heeren verbroken. jer. 5: 5. Vermits de

luyſter van de grootsheid dezer Werelt
gedurig in haare Oogen ſchitterd, ende
Prince deſer eeuwe alle de Koningrijken
deſes Werels haar zoo ſmaakelijk aan

bied, indien zy nedervallende hem willen
aanbidden, (daar het verdorven hert des

Menſchen ſteeds na hunkert:) vermids
zy zoo veel gelegentheden hebbenten qua

de zulke ſterke beſoekingen, (gelijk
2

--,

o P D R AG T.
de hoogſte Boomen de Stormwinden 't
meeſt onderhevig zyn, wat iſſer niet een
kragt en ſterkte van genade van noo
den om die alle te boven te geraken ?
niet vreemt dat her Rijken zoo zwaar

valt in het Koningrijk der Hemelen inte
gaan! Matth. 19: 23 O wat valthet moeye
lijk een vollen Beker zonder plengente
dragen! En wat is het niet eenzware zaak
een Hemelſch hert te hebben in Aardſche

voorſpoed ? van God verheven zynde eg
ter een hert dat niet verhevenis, nogoogen
die niet zien na hooge dingen als dat van
David was. P/ 13 1:2. En in een overſtro

minge van alle onderaardſche zegeningen
zyn herte daar van geſpeent te houden als
een geſpeent kind ? en zoo in de Werelt
boven de Werelte leven ? Hierom ziet
men veeltijts dat Menſchen van dien rang

gelijk de vetſte gronden her meeſte on
kruyt voortbrengen Hooge plaatſen enty
delyke gelukzaligheden vervoeren haar
ten meeſtendeel in zodanigen waan en
hoogmoed des Geeſt, dat zy zig niet buy
gen konnen na de eenvoudigheid des Euan

geliums, en heilige ſingulariteit eens Chri
3
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ſtens, ja dat zy wel zouden zeggen (zoo
niet met den Monde) nogtans in hare Her
ten, (waar van zy uytdrukſelen vertonen

-

in haar leven ) wie is de Heere dat ik hem

zöude dienen ? Exod. 5: 2. zynde te hoog

om zig zoolaag als onder des Heeren ge
zegende Wetten te buygen. Waar word
het leven der Atheiſten (beſtaande in laat
ons eten en drinken morgen ſterven wy,)
levendiger verbeelt , en die maximen van
dien Braſſert in zig dagelyks koſtelyk te
kleden , en zig zelvenfeeſtelyk te traête
ren, nauwpuntiger nagebootſt als veeltyts
onder deſelve ? en dat zelfs in zodanigety
den wanneer ons God roept tot rouwklaag .
en geween, en tot omgordinge eenes ſaks.
Waar vind men meerder verſpilling van

dien koſtelyken tyd in ledigheid, onnodi
ge Zalerten, engeveinſde Complimenten,

waar van Salomon zegt älshymet zynſtem
me ſmeekt gelooft hem niet, Spr. 26: 25.
als even onder de zelve? Heele uren kan

men onvermoedelyk daar in beſteden,
'c pragtig optoyen des Ligchaams; maar
mauwliks een uurtjen afbreken om die te

beſteden tot een nauwkeurig onderzoek
A

-
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van ons hert en wegen, in hertbrekende
beweeninge van ons eygene en des Lands
overſtromende zonden, in heilige Medita
tien , onderzoek van Gods Woord, zin

gen van Pſalmen, en ernſtige gedagten der
E.euwigheid.

En dat het voornaamſte is

dat gemeenlyk lieden van Staat en die
haar zelven met die bedriegelyke en Ziel
verdervende gedagten voeden, dat de God
zaligheid met Grootheid niet compatibel

en is, en de Godsdienſtigheid den luyſter
van hare Grootheid bemeemt, daar zy den
regten glans en vernis aan de zelve geeft.

*

Salvianüs klaagde in zynen tyd , indien
ymand der Edele tot God bekeert word,
terſtont verlieſt hy de cere van zyn Adel
dom , en zoo waren zy genoodzaakt te
zyn om quaat te weſen , op dat zyniet in
veragtingegeraken. En helaas! hoe gemeen
zyn die gedagten by de Grooten van onze
tyd, dat het alleen voor geringe menſchen is
Godsdienſtigte zyn, gelyk die wereldſche
Michal Daviddaaroverbeſpottede, keuren
de het beneden zyn Hoogheid te zyn met
zyn Dienſtknegten en Dienſtmaagden voor

-

de Arke des Heeren Godsdienftelykte
2k 4
hup

o P D R AG T.
huppelen, 2 Sam 6:2o. Dat in der daat
den Menſch niet veragter maakt, als d'on
godsdienſtigheid en godloosheid, verdo
vende den luyſter van alle hare aanſien
1ijkheid, P/ 15:3. De Ziele van een god

looſe (al was het van een Koning) is wei
nig weerd, Spr. 1o: 2o. Hoewel van Ade
lijken Bloede afkomſtig, God de Heere
agtze niet meer dan de kinderen der Moo
ren, Amos 9:7.

Daarom wordenze ver

geleken by ſchuym, Ezech 22: 19. Kaf,
Matth. 3: 12. by hondenen zwijnen, Matth
15:26. by ſlangen en adders, Matth. 23: 33.
Luther ſprekende eens van den Turk
ſen Keyſer en zyn Rijk, zeyde daar van ,
het is maar een brok die God die groo
ten hond toewerpt. En voorwaar, wat

zyn alle Aardſche heerlijkheden zonder
Godzaligheid? maar ydele droomen, nagt
ſchaduwen, phantaſien, Aé7. 25: 13. Win

dige nieten, waar mede de Heere zelfsde
ſnoodſte deugnieten begiftigt. Het was
beter voor haar gewoont te hebben in een

Spelonk dan in een hof, van deur tot
deur haar Broot bedelende geſogt te heb

ben, dan volle Bekers en Tafelen
*
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loos zyndegenootente hebben, dewijlezy
de grootſte Rekeningte verwagten hebben,
want dien veel heeft van dien ſal veel ge

eiſt worden, Luc. 12:48. Philippusdeder
de , Koning van Spaanjen, een Man die
anderſints onberiſpelijk ten aanſien van uyt
wendige zonden geleeft had, zynde in
Doots nooden, overpeinſende die groote
Rekeninge die hem ſtond te geven, brak
uyt in deſe Zielroerende klagte, ach dat
ik die Jaren die ik in het Regeren door
gebragt heb, als een byſonder Perſoon ge
leeft had! hoe geruſt zoude ik dan ſter

ven ! hoe vrymoedig zoud ik dan gaan
tot den Throon Gods! wat nuttigheid heb
ik nu van all' de heerlikheid des Werelds,
als dat ik daar door nu meer benauwt en

gepraamt word , in mijn Doot ? En ze
kerlijk , hoe hooger wy in den ſtoel der

eere hier op der Aarde verheven zyn, in

dien wy godloos geleeft hebben: het zyn
woorden aller opmerkinge weerdig die wy

vinden, Apoc 18. daar Johannes hoorde
een ſtemme uyt den Hemel van Baby
lon, zºggende, zoo veel als zyhaar zeif,

verheerljkt heeft en weelde gehad, zoo
* 5
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grooten pyninge en rouwe doethaar aan.
Aan de and're zijde, iſſer niets dat den
Menſch meer verédelt en verheerlijkt als
de Heyligheid, zy iseen ſtraal van de Hee
re der Heerlijkheid; die word gezeyt ver
heerlijkt in Heyligheid, Exod. 15: 11.de ey
gene Printen beelteniſſe Gods, hoemeerder
wy die deelagtig zyn, hoedat wyookmeer
der verheerlijkt zyn, de Heere woudehaar
maken boven alle Volkeren, haarhoog ſet
ten, totlof, tot een Name entotheerlikheid,

en waar door? op dat gy een heylig Volk
zyt den Heere, Deut. 26: 19. O! de Hey

lige dat zyn de heerlijke op der Aarde - die
koſtelijke kinderen Sions tegens fijn Gout
opte wegen, Klaagl. 4: 2. hebbende zul
kekoſtelijkeen dierbare genade, 2 Pet. 1: 1.
koſtelijker dan fijn Gout , enal wat men

i

wenſchen mag is daar byniette vergelij- .
ken, Spr 3: 15. En daarom geeft de Hee
re de regte Eſtimateur van alle Heerlijk
heid zulken hoogagtinge van haar, van
doen af zyt gy koſtelijk geweeſt en ver
heerlijkt in mijne Oogen, je/43:4. Je
ſus het afſchijniel van Gods Heerlijkheid,
kendze in zulken weerde, dat hy Zig
Il1CC
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niet en ſchaamt haren Broeder genaamt te
worden, Hebr. 2: 11. De Engelen, die ge

zegende en verheerlykte Geeſten, bieden
zig aan tot hare Trauwantenen Dienſt
knegten, Hebr. 1. ult. Lutherus kon meer
heerlykheids zien in den plompſten Boer,
den Heere vreſende,dan in Alexander of den

grootſten Monarch van de Wereld, godloos
zynde. De Keyzer Theodozius ſchatte
de zig meer verheerlykt te zyn dathy was
een Lit van de Kerk als het Hooft van een

geheel Koninkryk.
Ik ben verzeekert U Hoog Ed: me
-

de van dien zelven imborſt en gevoelen te

zyn. De Heere heeft deftige Juwelenaan
uwe Aardſche Kroon gehangen. U Hoog
Ed: gezegent met eenzeer al-oudeen voor

treffelyke Afkomſt, verrykt met uytmun
tende Goederen, maar ik weet dat U Hoog

Ed: ſg met deze dingen niet laat affetten,
gelyk eens Luther in zyn Gebed tot
Godzeyde , als hem den Hertog van

Saxen met eenige duyſenden begiftigt had.
O ! wat is het heerlyk als die gene die het
Bloed der Edele door hare Aderen lopen
de hebben , gelyk U Hoog
Ä
OO
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hooger Geboorte konnen optekenen, en
niet uyt den Bloede en wille des Vleeſch
nog uyt den wille des Mans, maar uyt God
gebooren zyn ! en niet alleen konnen ver
toonen van een overoude Stamme geſpro
tente zyn , maar ook met u Hoog Ed:
konnen rekenen een Afkomſt van dien
Ouden van dagen ! en zoomet die van
Berêen regt Edelte zyn, vertoonende in
hare Chriſtelijke Wapenen de Leeuw ,
verbeekdende hare Chriſtelijke moedig
heid, Spr. 28: 1. de Duyf, verbeeldende
hare onnoſelheid, Mat 1o: 16. de Slange,
verbeeldende hare voorſigtigheid, Mat 1o:
16. een Schaap verbeeldende hare ſagtmoe
dige lijdſaamheid, job 1c: 16 De Heere
heeft U verrijkt met het geen koſtelijker
is dan fijn Gout, begenadigd met een le
vendig geloof, grondige kenniſſe van de
verborgentheden des Hemels, en met een

nedrigen en ootmoedigen Geeſt. O wat is
het een gezegende conjunčtie als men zoo
Grootheid en Nedrigheid ſiet zaamen ge
paart ! en men ſig weet te voegen by den
nedrigen en die van minder ſtaat in den weg
van zynen Godte verheerliken ! en zoo
1Il
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in zyn Hoogheid de grond - deugt van ne
drigheid laat uytblinken, gelijk hy die in
het hooge en het verhevene zijnen Zetel
heeft, nogtans woont by die gene die ne
drigen ootmoedig van herten is. O ! wat
is het God verheerlijkend als de Taberna

kelen der Grooten zyn Tempelen Gods,
ware Bethels gelijk hetuwe, daar de Heere
woont door Gebeden, dagelijks lezen van
Gods Woord , en andere Ziel-ſtigtende
oeffeningen ! lk zouw van U Hoog Ed:
Huys mogen zeggen, het geen van Wil
hem een van de Land-Graaven van Heſſen

gezeyt wierd, dat zyn Huys was een Hof
van Wijsheid, en een Kerk van Godsdien
ſtige oeffeningen.

-

Dit heeft my de vrymoedigheid doen
nemen om met een nederige eerbiedigheid
deſe mijne Geeſtelijke Gezangen (vrug
ten van mijn ledige uren ) U Hoog Ed:

op te dragen, om onder den luyſter van
U Hoog Ed: aanzienliken Naam te
ſchuylen en het Ligt te ziem En zeker
ik zoude geſchroomt hebben zulkste
ondernemen , ten ware ik my verzekert

had U Hoog Ed als aertijds Artaxerxes
ge

o PD RA GT.

.

ge-aart te zyn, die het hem betamelyk
oordeelde niet alleengroote maarook kley
ne dingen aan te nemen. Daar word ver
haald van een Man, die den grooten Au
guſtus een Boekjen aanbiedende , zulks
niet als zidderende en bewende dede, zyn

hand dan eens uytſtekende, dan eens we
der te rug trekkende , waar op hem zeer

aardig van den Keyſer gevraagt wierd, of
hy meende dat hy een kleyn Pennikskeaan
den Oriphant gaf, leerende dat het onbe
taamelijk is dat men dan aan de weerdig
heid van de gifter of indien die gering
mogt zyn, de goetheid van den Ontfan
ger miserouwen zoude Deze kleynher
tigheid zal ik niet navolgen, of ik ſchoon
van desſelfs onweerdigheid en geringheid
genoegzaam verzekert ben, evenwel heb

ik van U Hoog Ed: beſcheidenheid zoo
danig gevoelen, dat ik niet entwijffel’t zy
dan zoo gering als het zy, het zal van U
Hoog Ed: gunſtigaangenomen, en her geen
aan de Konſt ontbreekt in de ſtoffe vervult

worden. .

.

Ik zal beſluyten op dat ik niet te groot
een Portaal voor dit kleyn Werk en ma
-
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ke. De God der Goden doe U Hoog
Ed: in de kragt van Godzaligheid meer
en meer doorbreken ? hy vermeerdere in U
Hoog Ed: het werk zyner Genade ? hy
overſtorte U Hoog Ed: Huysmetalle gee
ſtelyke en tydelyke zegeningen, hyzegene
U Hoog Ed: met een vrugtbare Baarmoe

der, of zoo dat de Heere in zyn heylige
Wysheid niet mogt behagen, ten minſte

met een vrugtbaar hert, op datineen goe
den zin op U Hoog Ed: mogen gepaſt wor
den de woorden jefaiae 54: 1. de Kinderen
der eenſame zyn meer dan de Kinderen der

getrouwde , dit is den hertelyken wenſch
van dien altoos verblyvenzal.

Hoºg-Edel-geborene Vrºuwe,
U Hoog-Edelheids Ootmoedigen en tot
alle dienſtbereiden in Chriſto

JOHANNES KLOEck.
Den 20. Dec. 1676.

Op

Op de

-

E EDI SCHE GE ZA N GEN
Van den Ee.

waardigen , Godſalgen, ende ſeer
geleerden Heer,

JO HAN N ES KLO E K.

I

EDE N was de looſe Slange kloek,

Om over 't Menſcheljk Geſlagt den vloek
Te brengen: maar der Vrouwen Zaat, met Ee DE
Ons toegeſcyt, bragt wederom den Vrede.
Des Satans Woordwas, EDE, g'hebt geen nootz
Dogeylaa / 't Eetendeed den Menſch den doot.
Maar Chriſtus ſeyd ook, ED E, 'k zalugeven
Mijn egen Vleeſch om eeuwiglik te leven.
O EE DE ! wat geluk is dit, dat gy
Ook me'e tot deſom Boom des Levens vry
Toetreden moogt, hoorende KLOEK ſeer prangen

AMet kloeke femm', en ED 1 scH E Gezangen,
Dat elk, die zijne Zalgheid bemind,
Met EE DE ſg aan zijnen God verbint,
Om't Hemelſh EE De N koek'likte beſtrijden,
En als gewet bet ſelve te den lijden.
Wel aen dan Ee D E , ED Evan dit Broot,
De Heer belooft met E E D e, dat de Doot,
U niet ſal houden uyt het Hemelſch E De N ,

Zoo gy zijn ſemm' hoort, nu het mog is Heden.

JACOBUS STEEN, V.D.M.
Scherpenzelanus.

-

-

MOR

-

MORGEN - GE ZAN G,
ö F

Eenige

Zielzugten, in den

Morgenſtont onder

het gezang tot God uytgeſtort.
Pſalm VIII.

-

Stem:

of XVIII. twee verſen by een gevoegt:

TDesmozgens vzoegzoo haeſt ik koomt'ontwaken/
Boozal myjn tonge zig terſtont opmaken/
Gmuit te jupchen met een zoet geklank.

KCot UWen pzjs/ een

Fºrm an

Gp koomt mp alle nagten t'overladen!
En's mo?gens met u goedheid te verſaden!
Een pder dag/ een pder magt is meer
Een nieuw getupg' van uwegºº Heer.

2.

e D 15. He
V.

-

Gy zijt het die mp deſe Aagt bedekt hebt/
GEn uwe Dlercken over mp geſtrekt hebt/
Poo? Satans liſt/ vooz ſiekt/ voo? tegenſport/

Leeft uwe gunſt mp deſe sagt behoet.
Boezal ik uwen Haem genoegſaempºjſen!
'k En kam H. geen gemoegſaem eer bewijſen !
HLofeeuwig lof! 3p God die deſe Jàagt
de Wagt.
WPanneer iſt ſiep

schºn s

De Sonne koomt het Aertrijk weer beſchijnen/
IHet nieuwe Ligt doet dupſternis verdwijnen/
ICaet ook mijnziel met zielverquickent ligt
Berligt zijn van H.

beiz Fºggt

Beſchijmt dog Hemelſch ZSommet uwe klaerheid
JWDijn dupſt're Diel! verlichtſe dooz H. waerheid /
Doet mp op Aerd zoo wandelen in den TDag/
Mag.
Dat ik het eeuwig

zum

Ach dat mijn Sielmet Chziſto mogt bekleet zijn;
TDamzal in my geenzond/ geen ſmet /geenleetzjn;

Waeerd d'Jºdelheid dog ver van mijn gewaet/
Perciert myn Ziel miet

Fººm rijk cieraet.

Geleid my dooz den Geeſt in uwe wegen/
Än mijn geroep verleent mp uwen 3egen: „
Behoedmjm Gog/myjn Cong/mijnhert/mijn Zand/
Dat geen van al zig sº Ten kalt.
WDilt quaet geſelſchap verre van my weeren.

De Hemelingen liever tot mp keeren/
Soozal ik van den qua'em miet zijn belet/
JMaer Van de goënter deugt zijn aengeſet.
Xl. Laet
.

-3
-

/

/
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X I

„Laet amjndaemma uwe WBet gericht zijn/

ºp dat mijnmaaſten mag vam mp geſiicht jn/
En Gp moogt lof/prijs/ roem eneer ontfaen/

Ban al het geen dat van mp werd gedaen

A VON D - GEZ AN G.
Gf

-

-

-

Eenige Zielſüchten in den Avondonder her
geſang tot God uytgeſtort.

-

Stem: Pſalm 42.

»

I.

IÄes Herder die de wacht houd/
Dooz lädiergekofte ſchaer/

Foo by Page als by Sagt houd/
GEn bevºijt vooz all' gevaer;

-

2 eng mijn Avond Offer weer/
Leg het boo? H. voetenmeer/
HLaet het vooz H. Heer gep2eſen,
Als een liefjk

aar

ºn

Ät ZSoete Tigt dat is gewelten /
d'Avondure die komt aen/
En de TDag die is verſtreken/
Heer wilt doch miet van

Äm

Blijft mp met u goedheid by7
Ewe gunſt vertzooſte mp/

-

Laet des Hagts de ſoete ſiralen
-

Bam Haanſchijn op n

ºn

– Maget Ä

ſehaemt beljden

Ä
-

LI

TSagter
HW
zzijden2
-

-

Band

/

E DIS C H E
aan uw MBet benafgelept;
TDan mèt ſpzeelten van een WoO2t
IWAet gedachten ongehoo?t/
En met upterlijke dade
Deelſints heb betragt het
-

.

.

"

-

yº.

l

'k Weet Heer dat gp zijt regtbeerdig/
MBilt gymp te gYond doen gaen/

Ik ben ſtraf/gy eere weerdig /
Fay wozd danmaar recht gedaen;

A

Äaer ik ſteune op Chziſti bloed /

Ä hem gzipt myn ziele moed/
ie myn ſtraffe uptgeſtaen heeft.
En vooz myne ſchuld vºm heeft.
Päond ik nu met mijne kled’ren

CDok afeggend'ouden Menſch
Emmy recht vooz God vernedren
TDat is mynes Herten Wenſch!
I2aer ik bemals zonder kZagt/
Levenloos en zomder Magt/

Twen Geeſt moet mp opwecken/

En het zomden-kleed wirken
'k Balmy muter ruſtbegeven/
IHoeder Iſrels wackt voo? mp/
THat noch ſond/ noch ſchand bedzeb
Dan mp deſe machten zy;
PLaet het goet noch zijn betragt./
Pam mp in dedupſt re nagt/
WDant voo? H alſiefd geſigte

Js de duiſternis emigº
V

I
-

Taet mijn hooft doch meergeleid zijn
CBp de peuluw der genae/

gEn H. vleug'lem uptgeſprept zijn
h

-

VO OR - Z AN G
CDver mp/dat alle ſchaa

4

.

.

5
"

Diekt'/peſt/ band/ en moozderp/
Der van mp geweret zy.

DSatans liſten wild verbzeken/
JWRaekt tst mict zijn

ſº im
l I l.

WPerdik wacker in de magte/
TDoet de UDereld bupten ſtaen/
JLaet aenſtontsdam mjn gedagte/
(Tot H. na den Hemel gaen:
Want ’t is goet bp u te zijn

Ja geen zoeter zoet voo2 mijn/
Als mp ſelven ma de ruſte

In den Heere te

vºr.

x

JMaekt mp dooz den ſlaep indachtig

JAjne bzooſe ſterflijkheid;
Gvertupgt mp daer doo? kzachtig
Dan mijns levens nietigheid;
TDat ik mp in tijds berep/
Eerik upt de wereld ſchey
Enzoo na eenzalig ſterven/
't Eeuwig leven mag be-erven.

Eindelooſe

Eeuwigheid

Stem :

ter Elende,

Repicavan.
I.

pd
OÄghe
Gnpeilb're eeuwigheid!
WBat wozd gy weinig op der Aerd bedacht!
MBat heeft men klein beſeffen van u k?agt!
WHoe weinig/ weinig / wozd ghelaes betracht!
'k Boel ſchzilten
dooz mijn

an.ſnijding
A 3

berl§
-

.

F

EDI SCHE

Als ik denkt even/

Eeuwig televen in Hel

ºf

en ſmert!

GP end'loos end! Begimend noyt vol end!
CB TDood die ſtervend nimmermeer en ſterft!

JPaar Gods verquickend aenſchjm eeuwig derft !
CD w?eede daar men mopt gemaa verwerft !

CD Doodend Leven! Levendige Doot!
Gp blijft geſch?even/

º

Hier's geen herleven/

een eeuw'ge noot!

(

Poe meer men denkt./
Joe minder mem de lenkt/ ,

dGueind'ge hoogt/en diept daar van verſtaet/
Laer tijt/ haer temgt/haer bzeed is zonder maet/
IZoe verder datmen in dees Tee doch woed
Hoe minder gzonde/ meerder diept men vint/
JWHen wozd verſloude

"

-

Äm dat verſint!

In 't end'loos ronde/

CDnlijdb're pyjn! die nimmer uit moet zijn;
Hertbzekend weemen! nimmer uptgeweemt/

Erberm'lijk ſteenen! nimmer uptgefteent/
Erberm'lijk Ec.

-

Elendig kermen! dzoefheid mopt verzwolgt/
TPaar geen erbermen/of zoetontfermen
Gfzoetontfermen
op Volgt.

nimmer

ZStik-dupſt're JNacht!

Die nimmer ligt aenbracht/
WDiens dupſternis dat mopt wozt opgeklaert/

º

Gf't minfie ligt ſig optim openbaert/
Dat eeuwig' eeuwig donk're bezwaert!

TDaer Zom mog HWAaen-ligt eenge heldzing geeft/
ZDog Gods Zoet aenzigt

"

Den menſch opt aenligt/ maer in 't denes Ä
“-

l

-
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Gnlesb're gloet!
Die barnend nopt verdoet/
WDiens ſchzockend Buer dat nimmer upt engaet/
WHoewelſteeds bandend nimmer wozd verſaed/
En als het Bzaen-boſch bzandend niet vergaet
Dat mopt gebluſcht wogt/ ach wat dzoev'geptjn!
Die mopt geſuſt wogt !
Daer mopt geruſt wogt
daer eeuwig zijn.

z nº

G2ond'loos' afgzont
TDaer niemant gzont en vond!
GPnmeetbaer diep/daer mem mopt upt en raekt!
CDnſluptbre klupſters die men nopt ontſlaekt!
Gevanckemis die nimmer wozt geſtaekt!
Dem mag 't begime/maer wogt hopeloos/
-

Die dagrte binne

Haekt/bljft daer

m Fºs en altooš.

Beſtend'ge tijt!
TDie nimmermeer verſijt/

TDooz geen verloop van jaren minder wogt/
ZSchoom dupſende vergaenzijn miet verkozt/
TDie altoos gzoend./maer nimmermeer verdozt/
Hoe lang u lijden duert/ het mindert miet;

Ddzoevge tjden! ..
ZSchoon ſteets verglijdenf

ºrm" in’t verſchiet!

CD bloet die bloeit !

En gloet is altoos gloeit!
UBiens ſtzoom ſteets loopt / en nimmer ſtille aet
Die ſtadig bzamten nimmer onderlaet/

Sonder verpoſe altoos? altoos ſtaet/
Die niet een quilje in de eeuw getjt/

Ä niet een Ä

ſonder pijn verſlijt!
a niet een ſnickje ſonderpijn verſlijt!
A 4
ſ

--

JVA jn

e p 1 sche

-8

»

JNijn Zert bezwikt /
JMijn Sielen Tichaem ſchzikt/
'k Perlies mp zelven als ik daar in tree/
-

'k Perſink in deſe endelooſe Bee/

CD d?oewig / dzoevig/ d?oevig eeuwig wee!

nplaets van't lyden geeft mp vzeugt in ſiee/
ilt mp bevºijden/
Ecuwigljk verblijden/ iš mijn ernſt'ge bee.

Triumphe des Geloofs over de Wereld.
Semme: Eykom mijn Flora.
1.

-

-

’t Geloof.

W

weg wereld/ 'k heb een bet'rem Heer!
Hwen verachten dienſt luſt mp miet meer;
*k Bei u omtſp?ongen/ 'k ben nu losen VW
Pamu vupl en ſnoode ſlavernp;

"k Ben lang genoeg in uwem dienſt geweeſt/
Pan nu aen/
CPntſeg ik U vooytaen/

JWHijneu dienfi

aveſ

-

I

Wereld.

Jººp te verlaten! ſulkem goedem vzint/
'k Bidu verſint cer dat gp ſullis begint:
'k Geef mijne dienaers weeid / vzeugden vermaek/
IAyte verlaten is een bitt're zaek !

Daerom bedenkt te recht wat dat je doet!
Jºiet dan vzeugt/
-

En aengenaem gemeugt/
Geeft mijnen dienſt't gemoct.
-

-

-- -

-

-

--

--

V O OR - Z AN G.
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I I I.

JAyte verlaten ! dan en hebt gp miet
Als kzups en ſmert allerley verdziet;
TDan raekſ aen treuren/ ſuffen/ en geween/
TDat is het lot der vzomen in't gemeen/
Daerom vermaen ik u/ ep keer mog weer/
°t Dalt zoo zuur/

Y

JPiet een vzolijke uur/

WZebt gp op aerden
-

*

mer

V

't Geloof

HFoep weg wereld/ met dem pdelen ſchjm
Banu vermaeken dertel vzolhk zijn!
't Ismaer eenflik'ring/ die in't eerſt wat ſchijnt

Jºaer haeſtelijk alsrook en damp verdwynt /
Dies' hedem heeft die isſe mozgen quijt/

'k Pind geen ſmaek/
Äm al u wulps vermaek/

3 Js vooz een kozten

vº

H valſche vzeugdeſnaeltt in 't eerſt welzoet/
JAaer is in't ende bitterder dan Bioet:

H kozte welluſt/ blijdſchap / ruſt en vzee/
Eindigt in ecn rampſalig eeuwig Wee;
H lagchen agt ik maer vooz ſottigheid/
WPamt in't end/
Polgt er niet dan elend/
Jºa's UBerelds

vobº

-

-

I

MBel gelukſalig is de Menſch veeleer/
TDie God verkooren heeft tot zijnen Heer;

D! God is de fontein van alle vzeugt/ .
In God is myjmeziel eerſt regt verheugt,
Pp is het zoet van alle zoetigheid/
Als 'k mag zyn

In zijnen dienſt/ dat's mijn/

-

so

E DI SCH E

Degzootſie vºnhº,

I I

*t Js waer dat ik mijn zond' beweenen moet/

Die bitterheid die is mijne ziele zoet /
GD! mijne tranen die ik daerom quijn/
Die doen mp boven maten vzolijk zijn:

tipt den etter gact hier ook zoetigheid/
Dooz dzoefheid

MDoºd hier den Menſch geleid/
KCer plaats der

zagliº

I I

God geeft aen ſjmedienaers cerſt het quaetſt/
UBijn die ſpaert hp op het lactſt;

TDen

Ä

Eerſt dzenkt hm zyme kind'ren metazjn/
En daer ma net ſjn koſtelijke wijn/

Die hy als dam ook overvloedeljk:
ISondermaet/

-

Ä
Ä
n’t Ä
Yemels
läoninkrijk.
.

l 1.

"

-

ke :

Wereld.

-

IAyte veraten ik geef gelten goet
Aen mijnedienaers hier in overvloet/
TDie mn wil tzouwlyk dienen die geniet
Hijkdom en ſchatten zoomen daeg'ijks ſet/
TDe Koningrijcken deſer aerde ſchoon/

Die geef ik/ .

.

Alhierſeer mildelikt

-

JDjn Dienaers tot een

º

't Geloof

Foey weg Wereldmet het pll getop
Pan uwe goederen! ſchoon dat zP MOP

In 't oog des werelds ſchºnen/meen ihza
Än eeuwigheid om 's werelds goet ſoo mal
--

V O OR - Z AN G.

L.

Haiet zijn/ dat 'k mp in uwendienſt begeef/
Äk ontſeg/

BI zonder overleg/

-

Den dienſt ſoo lang ik

z,

-

Aluwe goed’ren die gy my aenbiet/
WDat zijnſe zonder Godº een nul/ een niet:
WDat is u gelt/ u gout ? een blinckend flik/

Enrijkdom zomder God ? een goude ſtrik/
WBeg! 'k agt het wepnig/ 't heeft ook zijn beſchept
't Lijkt wel iet
NRaer als 't wel beſiet/

I§ het maer

wºbºx

I I

JDeemt dat u ZSchuren zijn vervult met Koozn/
TH zolders vol/jaa dat u hups een hoozn
Dan overvloet is/en u kaſt vol gelt/

H. goed’ren veel/u huyſen ongetelt:
g"Hebt land/ en zand/ en goed in overvlaet/

-

Daten kaln/

GDok miet eenig man/

Berzaden zijn

smar,

I

Ghoe vergank'lijk is het Aerdſche goet!

Het komt engaeten is maer ebb en bloet/
Het maekt zig vleugelemen verlaet zijn Peer

Beſit gp 'theden/ mo?gen miſt gp 't weer/
*t Js ongeſtadig / en heel wanckelbaer /
Heden rijk/

",

GEn mozgem mogelijk
Cem armen bedelaar.
-

X I V.

Wijckdom/ ſchatten/ die zijn niet den p?ijs

MBaar dooz men koopt een deel in 't Paradjs/
WPat zou my baten al des werelds goet

Als mºne zie hier naſchaalſden moets

Gf

E D ISC H E

I2.

Gfmen ſchoon gout/ of gelt/ of goetaenbiet/
Än de TBood/
GDfin de laetſte mood/

. En helpenzp ons

-

-

nºt»
V.

-

Weg met de Beek die in haeſt verloopt!
ºk min de Bºon/ die ſchat op ſchattenhoopt!
Än God is alles vol in overvloed
G God is my in plaets van alle goed!

GDntbzeckt mp petik vind het weer in God!
'k UBenſch niet meer/
- Ändien ik maer de Heer/

-

Zeb tot mijn deelenlot.
I II. Deel.

-

X V I.
Wereld.

JDP te verlaten ! ik geef eer en ſtaet/
Die mp niet dient die wozd vau elk gehaet/
GP wozd een hoon/ een ſchimp/eem ſpot/ een ſmaed

Boo haeſt als gp maer mjmen dienſt verlaet/
Jººp te verlaten ö dat zietzoo veer
Diel weltoc/

GP wozd ſoo haeſt weer moe

Den dienſt van uwen Heer.
-

X V II.

-

-

’t Geloof.

Foep weg wereld met u eer en ſtaet !
z' Äs als een bloem des velds die haeſt vergaet/v
-

Dtaet men verheven't neemt zooligt een keer /
Dem raekt zooligtelijk van boven neer/
Die heden wozd van pder een ge-eert/
GP die wozd
Delligteljk op een kozt

TDenecke toegekeert!
„XV II I.

--

-

V Deg met dien unterlicken glooz en ſchijn! z'

Is
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z' Js kozt/em moet dog eens verlaten z!jn/
Indien ik hedem ſchoom en heerlijk pYael/
MBie weet hoe haeſt ik weer ter meder-dael !
UDat is helaes des Berelds Heerlyltheid?

Als den menſch/ .
ZSchielijk tegens zijn wemſch/
UDozd in het gzaf geleid?

º

X I X.

CD ! Godte dienen is de g2ootſte cer!

Deen/ſchaem mp miet den dienſt van mijnen Peer/
Ik zal Hem dienen in het openbaer/
In ſpüt des werelds/ ſchoon het vzy wat zwaer
En moeplijk valt voo?'t Vlceſch/ ik zal daerom
In 't verdziet/
JPijn Heer verlaten miet/
TDaer kom dan

watra

't Em kan miet ſchaden dat men hier den haet
Des wereldsom het goet doen opzig laet/
Als ik de gunſt van H. mijn God gemiet/

'k Dzaegdan ook ma de gunſt des wereldg miet/
’t Js beter Gods als's werelds vziend te zijn.
z' UBereits haet i
Is miets/ noch haren ſmaet
Bp Gods vertooznd

Äniſ

I.

Laet mp, v?p een Uptvaegſel zijn op aerd'/
Als ik maer weſen mag by God in waerd'/
Pooz God geſmaet te wozdem dat is eer/
Äk agt de ſmaedheid van mijn Jeſus meer

an alle onder-aerdſche heerlikheid/
Ja dien hoon

-

Die agt ik als een Lizoon
Pangzoote weerdigheid.

\

X X I I.

ZSmaed dan v?p dapper/ bzaektu galvºp upt /
-

ZSchim

ED I s C H E

14.

ZSchimpt booſe werelt/ ſpot byp overlupt/
ZDeen 'k ſtooz mp daer hetalderminſt nietaen/

Daoz deſen weg moet menten Semel gaen/
Gp zult mp welkom zijn/ want ſoo ?k verſtae/
Defe baen/

# Jefts voo?gegaen/
Jk wilhem Völgen uae.
Eens Chriſtens Klage over dat droevig
eygen Ik.
A

Stemme: Van den 38. Pſalm.
I.

Aeb myjm Godik kom H klagen!
JENet mishagen/
Dat dat dzoewig epgen Ik

Iſèp noch houd ſoo vaſt gebonden/
Aen dezonden/

En noch ſteeds is wºn ſtrikt.
Als ik my denk te begeben
CDm te leben

-

Heyliglyk na H. geboon:

Epdat Ik kom mp beletten/
Ja zich ſetten/
FºtoUtelijk op

mºnºtºn.

Enzoek H. zelfs t'overheeren/
-

Heer der Heeren!

2ichte maken tot een God/
Dooz het epgente betrachten/
-

En’t verkzachten/

Dan H. Goddelijk Gebod.

-

V OO R - Z AN G.
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I V
V.

-

Daar het mietwil onder dupgen/
Jºoch ma bupgen/

-

-

Waar gedurig tegen kant;
Pögende op zijne wjſe/
Foey ik gºlſe!
God tezetten mazijn

Ät.

Achik ben dat lk zoo moede!
'k tan dat Woede

Piet meer dulden van dat Ik,
Wied mp van myn ſelven Heere/

MBilt het weere/
't Is mijn zielzoo

ſº
V

TLaetik dog miet meer Ik leven/
JWAaer verdzeven
Tijnal 't geen na epgen haekt;
En upt mp verbannen weſen/
ZSteeds ma deſen/
Al Wat na zich
--

-

ſetz Ächt

Leert mp Heere miet metalzin/
TDzijf

Ä het Ä #

t

zijft het myne doch daer Upt;

Epgen wil/ en epge luften/
TDie daer ruſten

-

-

-

In mp/ met watdatº ſpÄupt.
Dat ik mp in H verlieſe
En verkieſe/

Plwen wilook vooz de mijn/

En 'k mp zelvenzoo mag dzagen/
-

Almijn dagen/

Datik een met H mag zijn.
En

E DI SG H E

IG

I X.

-

En'k voogtaen mp zelven eenig
Beel alleenig
Aem H Heer my overgeef/
En dooz 't mijne te verzaken/
't Zoo mach maken
TPat ik u ter eeren leef.

vREUG DE-GESANG
ovcreens Chriſtens groot intreſt, ofzijn deel
aan God zijn eenig All.
Stem: Cupido onlangs geleën.

-

%

/

W

-

-

I.

is mijn ziel verheugt !
En vol van Hemel vzeugt !

EBm dat God

Äs mijn lot / hoog gepreſen/
Dat is almijn gemeugt/
ABp is mijn eenig All/
HAjn tzooſt in ongevall/
All het geen/
TBat bemeen is/ dat acht iſt BP Zem maar miet
all.

F

“

-

-

MBeg Aerdſche ſchepſels vlied!
En al het geen dat nier
God zelfs is/
G! gewis/ dat veracht ik/
Hoe ſchoon het zig aanbied:
GB! God is my alleen
Genoegen anders geen/
-

Sk begeer.

.

.

Dan niet meer/ als ik hem maer
-

Heb
Je

-

>.

-

v oo R - z AN G.
Heb tot mijn

ºf ſ

LZ

Neen

-

- N

By is mijns herten luſt/
TDe center van mijn ruſt/
TDaer mijn ſin
En mijn min/ op geſteld is!
Die mp in dzoefheid zuſt:
Wºeb ik op aerd niet veel/
*k Heb God het beſte deel/
't Geen ik mis/

CD dat is / mp de Heere/
Pºp is hetal

oek

-

En hp zal voogtaen mijn/
Än plaets van alles zijn/

#

iles dat is in 't Schepſe
Schepſel/
GPneindig in 't verſchijn:

Äp is die bzon allein

-

Äpt wiens vloet
Al het zoet tot het ſchepſel
J.Ne'er vliet in 'talgemein.
V. -

Misik in 't ſchepſel iet/
Äk mis den ZSchepper miet/
Het is maer

Allegaer als een dzuppel/
Bp 't geen 'k in Hem gemiet:
ºp is oneindig goet/
Die volkonen 't gemoet

Dan den menſch
JNa 3jn wenſch kam verſaden/
TDooz zijn

sººº

Maer al het g0ed der aerd/
25
a

W.

-

TDie volle Hepl fontein

-

:

13
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(Te zaem bp een vergaerd/
Pian Met LeN

-

Alen mp geen ruft uptlev ren
Het is mp wepnig waerd:
IWAaer als mijn God maar zeid/
Jk benu zaligheid/
Erfen God/

CD! dat doet mp vergemoegt zyn/
J.Net Wond're vzolikheid.
Iſ. Deel.

-

V I I.

Aldzoeg iemand een kzoom/

Alzat hy op een Chzoom/
'k UBou het mijn
Pooz het zijn
JAiet verwis’len /
JMeen 'k agt het niet een Boon!

WBant ’s werelds heerlikhepd/
Hare begeerlikheid/
Die ſeer ſchoom
Sichten toom komt te ſtellen/
Äs miets bp hem geleid.
V I I I. -

't Ismaer een kleine ſtrael
Ban God/ die duiſentmael
JWHeerder heeft/

En uptgeeft vso? de ſijme/
Boven in 's Hemels zael:

All 't onderaerdſche mop

TPat is maer ſlecht getop/
En komt gants

All zijn glamts in te trekken
als Jop.

Pooz God/ 't

Än

Schoon het cierk ſtaet/

En moop en heerljk laet/
-

VOO R - Z AN G.
Als het Gzas

19
-

/

äomtheerlikheid
her rastevergaet?
verdozren/
Iºaer

- e

Jºaer Godesheerlikheid/
Die mp te deel geleid

-

-

Äs/ die blijft/

En beklyft zeer beſiendig/
(Tot in

entwobe.

-

JNAijn deel is wonder zoet!
Des wereld vzeugderset/
ZSchoon datzp/
Zich aan mp/ geheel lieflijk
En aengenaem voozdoet:

Haer goed en heeft geen duur/

:

Baer zoet is waerlylt zuur/
'k Jeb berouw/

!,
-

,

GEn ik houw haer booz alzem/
HZaer bljdſchap

ºrme

Maer Godmjnderhaer pand/
TDie is aan alle kant/
TBooz en dooz/

àaer en vooz/mietdan zoetheid/
Zoo merkt hemmjn verſtand

Svindinem geengaſ
p is in mp heel en al
aer 'lt mp keer/

Aen mp zeer zoet en lieflijk/
Enzoo hp

byz F

CB 'k ben zog welte vzeen
Mºet H / en anders geen/
Än H zal
Eenig alik

Ä

Ban Vzeugde

is m

-

-

sº

-

30
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Als 'k H heb dan kam mp/
Ä zy dan hae het 3P/
-

HE

aer ?lt
na jaekt / Oit
Ä
Ä/
it Oll
mbeckLT! /

In H. ik

mp verbrx

1 .

-

Jazelfs integemſpoet/
Sijt gy my wonder zoet /
*t Ben in 100t

:

-

. .

Haiet ontbloot van H gUmſte /
Mijn hepl is overgzoot/

In dzoefheiten in dzuk/
In ſnert en ongeluk/
Als ik lp! ,

Eijt gp mp/ een vertzooſter
Een ſteunzel en

eng, V

CD God! hoe goet! hoe eel!

Ja wat eenzalig dee!
Äomt gp hier /
– Goedertier mp te geben /
UBaer voo? ik lof upt quecl: H zegenrijke hand /

-

-

Heeft in eenkoſiljk land/

-

ZSchoom euryk ! “
HDildclujk myne ſnoeren
Gewo?pen en geplant.

s T E R. v E N S - L US T.
-

-

Stem: Petite Royael.

-

-

I.

-

WÄ
" I wenſch net meerte beiden/

JNaer

V O OR - Z AN G.
JNaar van hier te ſcheiden
JNa den Hemel toe;
Ik vind op der aerde
Piet Vooz myn gemoet

zE
--

-

-

Dat genoegen baerde/
’t Äs een hooger goet/

Dat mp dus

wºhnºrt

MDee mp dat iſt in Meſeg ben!
ºk woon onder de booſen/
Die niet eens en blooſen
Als zy zondigen:
Äk moet met mijn ooren/

-

I?aer godloos gere dageljks aanhooren/
'k Ben als in een hei
»

-

UDaer over ik my

ar i

UBaer ik mijn oog / dog wend of keer/
IHet is al vol godloosheid/

-

Ä Ä met boosheid/

-

at bedzoeft mp zeer:

Als ik hare daden met myn oog beſchouw/
TBaer mee zy u ſmaden/
TDam bedzijf ik rouw/
En ween enzucht º

ſº

-

WDie zig hier van de booſen ſcheid/
GEn met haer ook dien bzeeden
TPegniet wil betreden/
Die ter helle leid;
Jºaer met zo?gen in vzeeze
ZUBandeld vooz zijn God/
TDie zal altoos weſe
(Cot een ſchip en ſpot
het godlooze rst
-

–

-

-

ºn

Ach! wauneer tomtg zoete tijd/

.

---

E D IS C H E

TV,2-

TDat ik van die heilooſe
WBerkers van het booſe

Gantſch zal zym bev?pt!
TDat it met de repen

-

In H. Hemels hof/
Geuwig zal verbzepen

Hwenpzys en lof/
UPaer toe gp mp ges

ºf

MDat is hier op dit aerdſche dal?
JAiet dan geheele benden
Dan alle elenden/
En van ongeval:
Peele water-vloeden

Danziels bitt're ſmert/
GEH bam tegenſpoeden
Berd menmee bemert/
UJet Vald op aerd zºs

be

JMAaer boven in het Jemels zups/
Daer zullen alle ppmen

-

Gautſchenk verdwyncm/
Daer is filtert noch kzups: Daer kennt God de oogen/
Die vol tragen zyn
Sachjens afte dzoogen/
Daer zal gern gequpn
Dan quael of

zieht,mº zp

JDaer met een volheid van gemeugt
Salmyn ziel in die ruſte
Zg in God verluſte/

Da van Hemel vzeugt:
tÄs niet te bevatten
Bat een heerlikheid!

– wº
*

zender maaten/
--

- V O OR - Z AN G.
THat daer is bereid/
En VoO2 ong

wesse"

Zoo lang ik hier op aerden zy /
Cn benik niet ontbonden

Pan het pak der zonden/
'k TD2aeg het om met mp ?
'k Dind een wet der ledem

Diep in mpn gemoet / TBietegens dezeden
ZSteeds geweldig woed/
Eui mp zondigen doet. X

Maer als ilt zal ontbondenzpm/
TDanzal ik heel gehepligt./
En vollmaekt geveiligt zsnder zondenzpn:
-

'k Saldan zyn ontſlagen
Pan myn zond'likheid /

TDie mp plagt te plagen
'k WBozd in eeuwigheid
JNiet weer van haer

ºd
X

s

Ach hoe woed hier dien helſchen Geeſt!
Pºp zoekt mp te verveuren/
Ja mp te verſcheuren

Als een bzieſchend Beeſt:
'k Dind zpm helſche nette
EBver al geſpzeid/
lBaer ik myn voet zette

ZSpm ſtrikken geleid/
JUNet g200te

haben,

I I

JMaer uyt het Hemels
Zal hp zyn uptgeſloten

Äoninkrpk

En van God verſtooten

Im het helſche Epkt:
Als ik daer ſal. Weſen
-

/

-

254
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.
IPöef ik hem niet mee/
t' Gntfien/ of te vreſen
JUNaer helaes! wanmeer

--

Sal die tyd komen Heer?

-

X I I I.

?

Epkom doch Heere Jeſu kom!
Ja laet de dood v?p komen/

't Tal haer zonder ſchzoomen
Peeten wellekom !

-

dBautal. mijn begeeren
s dat ik verſchijn
By Pl; H t'ontbeeren
ºs mijn g!ootſtepijn/

". -

-

–

-

Doet myhaeſ by Azijn.
Jeſus

den goeden Herder.

Stem: Rooſe-Bloemen aan mynen hoer.
I.

-

A

het Schaepje was verloren
Pan den helſchen geeſt vervoert/
Äs den Herder ons geboren/

Jeſus/

-

Äefus mu al lang verwacht/
IBierd geboren in der nacht/
OntrOcrt.
't Welk het

-*

beſchºss

G.

GBp dat hp zijn ZSchaepjens weder
BAengen zou in 't Hemelrijk/
Häonnt den Herder tot onsneder/
Teſts /

Ä verlaet 's

-

Hemels (Dh2oon/

Woºdeen waren Menſchen Soon/
- -

>

-

-

-

-

Gng

25.
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Gns in alle ding gelijk.
1 i

-

-

-

-

.

CDm zyn ZSchaepjens op te queeken
Geeft hp haer degzoene weid'/

Leid haer aen de water-beeken/

Äezu#/..
Sezus zeif is dank em ſpys/

-

CDP een geeſteljke wjs/
En Voed zielen lichaem beid'.
1 V.

CDpdat’t Schaepje miet zou raken
Pan het ſpooz des Hemels äf/
Dteld hp in zijn UDoozd de baken/

Jezus/
Äezus dooz zijn ſterke hand/
ZLeid ons in een effen land/
ſTrekt ons van den
af/

ºwrg

läomt hetegter afte dwalen/
IPp verlaet het daerom miet/
(Cerſtond zal hp 't wederhalen/
Äezus/
-

Jezus zoekt 't verdoolde weer/
Bzengt het tot zijn rechten Heer/
Pan wien 't
vliet.

amerºnI.

Heeft het ſehaapje dooz de zomde

Zig verwond ofzeer gedaen/
Äp giet olp in de wonde/ Jezus/

-

-

/

Äezus is de Medicijn/
Belet hare ſmerten pju.
Als een recht

sanºrar
I

.

TBezen Herder houd de wachte

Pooz haer zeer sºndyhe
-

»

-

ſ

-n-

z6

E DIS C H E

Soo bp dage als bp machte/

-

Jeſus /

-

-s

Äeſus woºd niet mat noch moe/
Ziet gedurig neerſtig toe/
TUBaekt vooz haer

-

zºg.

TBozd het ſchaepje fel beſp?ongen/
CDf verſchzikt/ doo? 's woifs-gehupl/
Geen en wozd er hem ontwzongen/
Scſus/

-

-

Äeſts isdienſterken Held/

Die 3pn ſchaepjens met geweld

en",

Miucket upt der

mupl.

I

Äs het ſchaepjen afgedzeven /
Doo? vervolging moe gemaekt/

Äp en zal het niet begeven/

Seſºs/,

...

Äeſus laet het niet in noot/ .
Dzaegt het zwakke in zym ſchoot/
TDat’t weeraen

warm Taekt.

Eicthoe trouw is deſen Werder
Zoe gevoelig van häer wee
Ia het gaet al vzp wat verder
Äcſus/

-

Äeſts geeft hem in’t verdziet/
Dpaert hem epgen zelven miet/
DJo? de welſtand
VCe.

º zum

EBm zym ſchaepjenste bevºpden
Poo? het ppnend heiſche vier /

Stelt den Zerder zig in ipdeu
Jeſus/
ºeſus gaf zig in de mood/
AS Zötierf een ſchandephen dsod/
-

-

A.
- -

-

s

-

-

VOhapirº
O R -e ZenAN
G.
dier.

zy

Poo? 3pn

Gp dat hp haer’t

eeuwig leben

Jn zyn Hemels Koninkryk/
Eindelooſe vzeugt zou geven/
Jeſus/

Jeſus is ons vooygegaen/
En heeft ons daer dooz de baen
(Coeberept tot 't Hemelrpft.
-

Eens Chriſtens Hertha Boven.
º

Stem: Belle Iris.
J.

Hº om hoog / dog om mpn

Hert/

Zoeltt beneden uwen iuſt niet/

MDant op Aerdem is de ruſt niet/
Boven leeft men ſonder ſmert;
UDilt u ſteeds na boven geven/
Boven is u Baders Hups/
TPaar geniet men't zalig leben/
ZSondertegemſpoet

f us.

Segwat doet gp dan beneen?
CBp der Aerden is u goet miet/

t Aerdſche dat verſaeö 't gemoet miet/
Peft u hert ma boven heen/
All die onderaerdſche dingen

TDie zyn vooz u alte ſlegt/
CD däer zyn vooz Hemelingen
Bet’re goed'ren

wºggt
1 1.

Hoog om hoog dog op oM hoog/

Want de Hemelen bevatten

. .
.

-

Gl

-

E DI SC H E

2Z

EPnverderfelijke ſchatten/
ÄSchoon onſigtbaer voo? het oog/
Boven moet n hert geveſi zijn/
Hnem ſchat dic is hier miet/
25aven zal het verher beſt zjn/
Oader is het voi

verz

Moog om hoog ma bgven dan/

Jnimers hebt gº op Aerd u deel miet/
Acht de wereld dan zoo veel nict/
Crelit U hert enzin daar Vau;
En gedenkt dat gp beneden
JPaer geijlt een v?eemd'ling leeft/
ºmmers hceft het dan zijn reden

Datgu hooom

bºg begeeft.

„ Boven is u Paderland/
Daer zijn uwe lieve vzicnden/
Äezus uwes ziels beminden
ZSit daer aen Gods regterhand;
Daer is uwentzsuwen Dader /
Hwen maker enu JPan/

Alu hepl entzooſt te gader/

ºn DaN.

Poogom hoogma
V

JWHaer mijn hert is mog zoo vaſt
Aen dees onderaerdſche dingen/
Daſt aen miet'ge beuſelingen/

Ach wat is mp dat een laſt!
Als mjn ziel zig wil verheffen
Hemelwacrd tot God den Hecr/
GPm het Hemelste beſeffen/

Eerſiond daelt zy wº

ner

Jºaer Peer mackt mp dog eens log/

Dan dit sideraerdſche ziemljk/
- -

-

--

V O OR - Z AN G
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-

En ontbind me/ want ’t is dienſtlijk/
Dan bit mietig Aerdſche bzos;
WDilt mijn ziele zoo bewerken

:

-

.

. .
** -

TDat ik mp na boven geef /
En! ſteeds als met Arends blerlten

Poog om hoog

º º

zweef.

WDant ik ben de Aerde moe/
'k Beb
genoeg
gelijlzollen/
de JWRollen
In
de aerde
leggen

s

-

(Trck nijn hert maboven toe;

-

En geef dat ik ſteeds na dezen
HHoog om hoog bp H verſchijn/ CD wat zou dat tzooſtlijk weſen!
Ja op aerdeem Zemel zijn.

Klagte over de onnodige Buykzorg,
Als een uytgeſtorten balſem.

Stem:

”

. Laet een ander klagen, kreunen.
-

-

-

I.

-

A l den arbeid van de menſchen/
TDie men hier ten dage ziet/

-

Ss maer om een nietig miet;
All haer pogen/ al haer wenſchen/

-

Al het geen men denkt of doet/

Js om 't tijdelijke se

l

JWHaer de ziele die gamts heerlijſt/
Beter is dan al het geen

Ände wereld is met een/ .

..

TDie vergeet men dog gamts deerlijſt/

Hoemen die behouden zal/
TPaer op let men miet met al.
-

-

-

Ghoe

ZG

-

E DI SCH E
I l l.

-

G hoe woelt menen hoe dzaeft men?
's JLRoygens vzoeg en sabonds laet/
CDm het geen dat niet verſaet:
JFoey hoe vzoet men/ en hoe ſlaeft men!
JWYen vecgeet den gantſchen dag/
Poe deziele varen mag
Heele dagen ſalmen vzoeten
Als de JWRollen in de aerd'/
DEonder dat 's een Zemei-waerd

JAct gedagten God begzoeten/
GDf haer herten van beneen
Heffen ma den Zemel

ber

d'Aerde heeft het hert beſeten/
°t MBildog na de wereld gaen/
't Hemelſche moet achter ſtaen;
't Dodige dat wozd Vergeten/

Als men 't aerdſche maer gemiet/

't Zemeiſche dat acht wºnnet

-

-

Iſſer maer hetminſt te wimmen/
Genen arbepd is te zwaer/
En men agt dan geen geVaer/
Jºen durft alles te beginnen/
Indien dat men maer daer van

Eenig voozdeel beºbahn
JWPaer hoe traeg ismen in 't goede/
Als men daer in't minſt zal doen/
In het Pemelſche zich ſpoen/
E>terſtondzoo wozd men moede!
En upt vads'ge lupigheid
Hoept men wat een moeplijkheid.
B.
-

-

-

Ach

31
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Ach net wat een pver loopt men!

CBm het aerdſche is men gauw/

In het Hemels is men lauw/
Ja zijn eigenziel berkoopt men/

Poo: eenwepnig blinkend ſljk/
Foep wat is dat

banºp

CDf men gaet doo? rechte wegen

Eºf verkeerde wegen in/

-

UBaer dooz dat men zijn gewin/

Enzijn rijkdom heeft verkzegen/
Hoe zy tot ons is geb?acht/
TDaar op ſlaet men
acht.

wing

JPaer wat winſte zoud' het weſen/
Dchoon ik al des werelds ſchat
Hier op deſer aerd' bezat ?
Indien dat de ziel ma deſen
Eeuwig zijn moeſt in 't verdziet
Mpluſt zulken wimſie

n

-

-

'k Acht der vzonen deel/ſchoon't klein is /
Dat haer God op Aerd' toeleid/
Pºp van gzooter weerdigheid/
Als ’t gemoed maer blanken rein is/
TPan der booſen overvloed /
JlMet een quellend

war.sº

WBaerom zoud ik dus beneden

WBoelen? al het geen men wind
WPat is 't? pdelheid en wind;
JAdelheid der pdcheden/
Enhoe dat nien 't meer beſiet/ .

-

Jºdelheid/en anders niet.
-

't Pc

3?
*t

ED I SCHE
ls
ooger achten/sºwie
im

't Aerdſche is maer drek en ſylt;
't Hemels onvergankelljk ?
Pk Salma zulle goederen trachten/
Daer men nimmer afen ſcheid /
Maer behoud in eeuwigheid.

-

...

Eens Chriſtens Zoet, beſtaende in zyn na
by God te zyn. .
. .
-

Tºon:

Alkazar.

-

I.

-

A ch wat is de

wereld luſtig!
Pºolyk in een nietig niet:
Hoc verheugt/ hoe blp/en ruſtig!
Än het geen de Aerd aenbied;

-

JDaer het is my te gering/

"it Laet het voo? een Aerdeling/
TDie geen deel aen 't Hemels goet heeft/
ÄNoch geen ſmaekt in 't Hemels zoet heeft/
JTM aengaende het is myn
Goet na bp nujn
zijn.

-

Sº

'k Taet een aerdwo?m zich vermalien
JDet het w2oeten in de aerd /

-

TBeg! het zyn te ſiegte zaken/
JUNp niet zoo veel noeitens waerd:

-

GP dat Woeien geeft geen ruſt!

*k Taet het die doen die het luſt/
'k Laet die vzoeters loopen dzaven/
JWAP aengaende het is mijn .

'k Laetze tobben/woelen ſlaven/

Goed
J.

VOO R - Z AN G.
Goet mabp mijn

Z3

Sº sº

'lt Laet een Giergaert zig vermeiden
JPNet zijn goedren t'overzien/
Polle ZSchuren/ vette weiden/
Geven vzeugt voo? aerdſche lien/

Die geenbeetre goed'rem heeft/
MDaer alleen bp 't zigtb're Iceft/
'k Laet de zulke vreugt bedzijven/
Met het ramm'lem van haer ſchjven/

JApaengaende het is mjn
Goet mabp mijn

Sº

zijR.

-

TPat ymantop aerd zoo mal is/
!

TDat hp zig in 't aerd verheugd/
'k Laet hettoe die 't aerdſch zjmal is/
Daer ik min eenhoog're vzeugt
Die upt Gods gemeenſchap rijſt/
KToteen Hemels leven wyjſt/
'k Laethaer in het aerdſche bly gijn/

Maer hetzalza niet met unp 3yn/
JApaengaende het is mijn/ 9 :
Goet nabp mijn

Sº zijn.“

And're mogen zig verluſten
Als zy bp haer makkers zijn/
mijn zielen kam niet ruſten /
is ik onder haer verſchijn/
Ach wat is mp dat een ſmert!
Äa een doodſteek doo? mijn hert/
*k Laet de booſe zamen leven/

Ä

kzal mp niet bp haer begeven/
JAijaengaende het is myjn
Goet maby mijn
zijn.

Sº

IBild vºn dapper aunkeleren
-

CL

HÄg

E DI SCH E

paengaende 't luſt mp miet/
Zepelen/ lagchen/ domineren/
Hºwe bzeugt is mp verdzict/
'k Ben vzy van een hoger geeſt /
't Hemelſche verheugt mp 't meeſt/

'It Taet die bloejen luſtig ſmeeren/
JAp aengaende het is mjn
Goet nabp mijn
U.

Sº iz.

'k WLaet de ſlempers bp de glaſen/

-“

Zig vermaken in de wijn /

En die dzooge doºf'ge baſen

-

Gurgelende vzolijk zijn;
Maer die vzeugd is mp te laf/
*k Laet die zwjnen deſen dzaf/
TDie geen hsog're vzeugten kennen/
JAog zigaen den Heer gewennen/

-

-

IDpaengaende hetis mijn
Goet mabp mijn

º ſ zyn

'k Lijd dat velegzatig haken
Ma een welgeſpekte TDis/
TDie als eertjds Petrilaken/
Pol van alle dieren is/
Enzig zelven lekker voen/

't Heb geen luſt om dat te doen/
MLaet haer v?p op gºoote malen
Dagelijks haer hert ophalen/

JApaengaende het is myn.
Goed nabp myn Sº ZÜn.
l

-

Bºaſt v?p dwaſe menſch/ ja bzaſt vºy/
Poed u zeiven fceſtelijk
Leeft in lekkernp/ engaſt vºn/
Jdeen ik wozd U niet geljk:

-

Kreb
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Pk Heb geen and're ſpijs geſmaekt/
Daer mijn ziele ſteeds ma haekt/
Die eens Hemels aengeregt is/
TBeet dat deſe ſpjste ſlegt is/
Jºp aengaende het is mijn
Goet nabp mijn God

zijn.

And're laetik vzolijk quelen
SBp het pd'le kaerte blad /
GEn verheugt zijn met het ſpeelen
Pan den teerling/ ik ben’t zad
Dam die zond'ge pdelheen/
'it Laet die vreugde vooz die geen
TDie in eemigheid alleen is/

Em niet met zijn God gemeen is/

JApaengaende het is mijn
Goed mabp mijn

Sº

zijn.

'k Laet toedat veelarmedieren./
Pan den Hoofde tot den top/
Bare Licharnem vercieren./
Als eem zotteltermis pop/
Ach wat zijn zy dan niet mop!
WHoe vermaekt mp dat getop!
WBeg dat zijn teſlegte dingen!

-

Laer vooz zoere wereldlingen/
Mp aengaende hetis mijn
Goet mabp mijn

ºÄn

Äs

Pyonkt vzy wereld
P2onk vzp
Gp zijt dogmaer ſtof en as,
ZStrikt emſlikt en ciert/ em lonkt bzu
uren vooz het glas;
*k Lact het deze wichters toe/
TDie geen kenmis hebben hoe
Hºare zieleR op te

hat

- 23
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j2et een aer mop te vezriklien/
Jºy aengaende het is mjn
Goet mabp mijn Sº zº

-

CD daer is geem zoeter leben/
Als zoo eenig om te gaen!
En töt God zigte begeben /
Alles moet dan agter ſtaen/
Dat is 't zoetſte zoet voC? mp/
d'Aerdſche vzeugt is roet daer bP/
WPat dat andere oozdelen

MBilik my miet mee vervelen/
HWApaengaende hetis mijn

Goet nabp mji Godte zijn.

D ROE V I GE KLACHTE
Eens Chriſtens, over de dodigheid
zyner Ziele.
Stem: Wat is de menſch helaes.
I.

A enſchout

Heer mijnen noot!

Iſt ben als levend doot/…

Pan geeſtºlijk leven gantſch onbloot/

jn Hert dat is zºoloon zoolaf/
I leg als levend in het
Faſ
Y
.
Il vind geen ſuſ of ſmaet
Gºen bijdſchap of Vermaelt

In uwen dicuſt/Ödzoevezae !
- Pat is my dat een moeiljkheid !
Slt ploeg die zonder zoetigheid!

-

DWD
At
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I I.

MDat dat ift ook begin!
Gf wat dat ik verzin!
Slt vind mijn hert daer dog niet in;
Det is of ik het niet dce/

-

sº ſchafdar ºg F. vagen mit
Als ik mijn zond' beween/
JA!jn hert is als cen ſteen/
Ält leef alongevoelig heen:

-

IAyn oog dat weend/maer 'thert bljft trotz
En ongevoelijk als een rotz.
V

-

Geef ik mp tot 't gebed/
SIk wozd aenſtonds belet
JAet haer gedagten/zoo dat het
JAaer hertelooſe woogDen zijn/

marººms ſchijn.

JAijn bidden is

Lees ik H. heilig UDooxd/
TDat hert en ziel doozbooxd/

Het bengt in mp geen Vzugten boo?t/
JAijnoog is wel in 't heilig boek /
verte zoelt.

JUDaer 't herte

mach g

Doeg ik my bp H ſchaer/
Om met gefprek aldaer/
Ceſtigten onderling malkaer/
WBat dat ik hooz/wat dat iſt ktout.
Mijn Hert dat
kout.

by º ºn

Delfs de roerende ſtem
Gens TDonderaers als 'lt heln

-

Aenhoo2/ heeſt gp mijn hert geenklen;
SIk wozd mietmeer ontroert daer Ban

Dam als een ſteen/ of dº

-

-

G- 3

;

«ſ,
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-

I X.

-

Ditik aen uwen TDis/

't Is of 'k mp zelven mis/
En't Lichaem zonder Siel daer is:
JERijn ziele wozd daer miet gevoed
UOat of een doo'n aen

º

*z

doet?
o

CDf gaa ilt eens alleen/
Gºm Godes hepl'ge re'en /
Ce overdenken in 't gemeen/

-

-

-

Det is als of ik nict en dagt/

msºn kragt.

Pet peinſen heeft op
)

"

EPfzoo ik dooz een Pſalm/
En aengename galm

JAp zelf opwek 7 't is maer getalm /
CEmniet dan enkel wild gezank/
HJet hert is niet bp

-

-

an.

bz

-

I I.

-

MDat is my dat een ſmert!
Endzoefheid in mijn hert
Zoo doods bljften niet lebend werd!
HNAaer Peer ik weet dat ik daer Van
JMijn zelve niet
en kam.
-

anz

TDaergm Almagtig Peer !
TDie zelf de dooden weer

-

-

Gpwekken kond/ komt tot my neer/
UBekt op diendoden dozren klomP/
En doct herleven

mºnºtyp

Atomt magtig God! blaeſt GV
CDp dat ik levend' zy/
TDen Geeſt des Levens dog in my
-

Maekt hat den Geeſt zig dog vereent

Rºma geraernten dood gebeent
De

-

v o o RX -V.z AN G.
-

3s
-

TDe dooden zullen Heer
PI loven nimmermeer/

TDie in de gºaven zijn/ üb’ eer
- IDiet melden / maar die die leeft/

TDe levende H eere geeft.
*

De Navognge CHRISTI.
Stemme: Amote benigne Jeſu?
I.

-

-

-

-

ZÄ Jeſu !

Hemels voozbeeld!
E>ie zupver zolder ſinet/

Jºergens in van zondº verooxdeeld/
Doltºnaektelijk Gods wet
GDuderhouden hebt/ die daer

Zijt hetnetſte Exemplaer /
Eymaekt mp/ ep maekt mP
Dan H. leven een copp!

-

Gymaekt mp/ ep maekt MP
Pan u leven eeM

:

er i

Jaeedrºge Jeſu die ootmoedig
ZSlegt zonderheerlikheid/
ZSchoon in deugden overvloedig
Teefde in medrigheid;

•

FSiede aerdſche praelen p?agt.

3Cof vam menſchen hebt veragt./
Eymaekt mp! Ep maekt mp
Änueveneen coppi Eymaekt Ec.
Dat ik med'rig ben ſ

ſº

Gesge Jeſu enoit C4
ºg

k

40
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In 't goede zijt geweeſt:
’s Mogens vzoeg en 's abonds bezig
’s JAagts waerd gp in den geeft
G wat wacrd gp onVermoet!

Altjd bezig in het goed !

Eymaekt my! Ep macht mp
Dan H. leven een copp! Ep maekt mp
Datik bezig ben als or V
Hermels Jeſu! die upt d'aerde
En't wereldſehe bedzyf/

ZSteeds het Hemelſche vergaerde/
En tot ſtigtings gerijf/

Als een Hemels Alchimiſt
TDaer upt gp te trekken wiſt/

Ep maekt mp ! Ep maekt mp
Dam u leven een copp! Ep maekt mº
Dat ik Hemels ben als sº

Änºs

Stille Jeſu ! die
Än't lijden zijt geweeſt !
ZSchoon A ſmert zwaer wagen bloedig/
Gntſtak mopt uwen geeft;
Hyt kl mond zagtmoedig Lam/
Jºopt cen tooznig Woozd Voogt qmann/

Eymaekt mp ! Ep maekt mp
Dan H. leven een copp! Ep maekt Mº
TDat ilt lydſaem ben als g"
-

Tieve Jeſu die het lieven
Än 't hert was ingepremt!
En ellt een zogt te believen
TBaer dat gp quaemtontrent;
TDie niet alleen uwen vzint/

Jºaer H. vpand heb bemint!
maekt mp ! Ep maekt mp

-

V O O R - Z A N G.

Dan H. leven een copy!
Eymaekt mp! Ep maekt mp
Dat ik levend' ben

alsº

l I.

WDil'ge Jeſu die geen eigen
WDil had/ of zogt alhier/

JDaer den unwen quaemd te heigen
JNa 't Goddelijk beſtier;
AZoe geruſt!
en ſtil/
Boogt g' H onde ’s Paders wil!

Ä

GEp maekt my ! Eymaekt mp
Dan ll leven een copp.
Ep maekt mp! Eymaekt my
TDat ik willig ben
I

ala

Bier'ge Jeſu ! die verteerd wierd
Doo? 's Hemels vuur en gloed!
Jºbzend zoo dat God verteert wierd
JAet hert en met gemoed:

JAopten waerd gp kout of klam/
JPaer ſteets in een Hemel-vlam/

Ep maekt mp/ Eymaekt mp
Pan u leven een copp!

Ep maekt mp/ Ep maekt myº
Dat ik vierig ben als ºx
1

Tob're Jeſu/ die in 'teten
Gfdzinkrn nopt de maet
Hebt van ſoberheid vergeten/
Jºopt deed gp overdaet/
Zonder dert'le lekkernp/

Sonder tongen heerſchappp/
Ep maekt mp/ Epº maekt mp
Dan u leven een capp!
Ep maekt mp/ Eymaekt mp

SPat ik zober ben als gp.

GL
d

-

4E

e D sche

4z

Ced're Jeſu ! hoe bewoogen
WBgert gp met 's maeſtens ſmert?

Hoe barmhertigen medogen!
Hoe naemt gp die ter hert!
Jders t2ooſt enthulp in nGot!
Wat was H. meinden g2oct/
Ep mackt mp/ Eymaekt iny

Dan H leven een copp!
Ep maekt mp/ Ey maett mp
Dat ik teder ben alsº

Kupſche Jeſu/ zupv're TDupve
Sonder deminſte ſinet/

Die u dziften rein te buyge
MBiſt ma des Hreren wet
Än u oog was noit een lonft/

Än u hert was noſt een vouk/

Ep macht mp/ Eymaekt mP
Dam u leven een cupy /

CEy mackt mp/ Ep unaekt mp
Datik zupver bens VP.
I

-

Dzoome Jeſu/ die met bidden/
Dikwils den heelen nagt /
SeeL pvrig in het midden

Dan 't Veld hebt doo?gebragt;
G> met wat een hell' geweld
WPasu bidden dan verzeld!
Gp maekt mp/ Ep maekt mp/
Ban u leven een copp !

Ep maeltt mp/ Eymaekt mW.
> Sullten bidder

/

*

-

vea º
i

sºr

fº-“

-

*- - -

- -- - -

-

Hw.
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V OO R - ZAN GHwe waerheid was noit vleeſch'ljk/

-

t UPas Hemels altemael;
Poe ziel-ſtichtend' was het wooºd
Dat upt uwe mond quam voo?t/

Ep macht mp/ Ep maekt nnp
Pan u leven een copp !

Ey macht mp/ Ep nackt mp
TDat ik ſpzelten Mlag als LP.
X 1 1

".

Heyl'ge Jeſu / wilt uptruktken
THpt mp des ZSatans beeid/
CEm het uwe diep indzukken/

Des ZDatans mp vervceld;
TDat ik met tº een mag zijn/
H gedaante ook de mijn
GEn maekt unp/ Ep maekt mp
Dan u leven een copp!
Ep maekt mp/ Eymaekt mp .
Dat ik Jeſu ben als gp.
-

EENZAAMHEYDS TROOST.
Stem: Schoonſte Nimphe van het wout.
I.

Ach hoe zitik

alleen!
Afgeſméen
En vam vzoomen en van brinden!
'k Sit bpma als in een klups/
Än mijn Hups/
Sonder cemig menſchte
-

-

zen.

(Creurt miet dat gp zijt

alleen/

JNeen ! Öneen !

JAis gp vzoomen./mis gP vzinden/

Iris
/

ED1sCHE

44

JERiſt gy in het ſchepſel wat!
Ep leerd dat

Jn den ſchepper

-

wº

vinden.

1

-

God die ſcheid u van den menſch
Cegens wenſch /
JMaer het is op dat ma deſen
Als g' het ſchepſel niet eu ziet/
JNog geniet/

Sº weſen.

(Cragten zoud by

Jºimmer is de menſche meer
Bp den Peer/

Als wammer hp wozd gevonden
Jm ſtille eenſaemheid /
TDAer in leid

Deer veel zoetheid

spººn

Als ikditeens overleg/
Weg! Weg

weg

Methet ſchepſel klein van waer.de/
Als ik na by God mag zyn/
TPat is mijn

Pier een Zemel op

F º

Jºeen iſt bem miet meer zo bot/

Dwaes en zot/
Tk Creur miet/ ik benaersberaden/
ZSchoon ilt °t aerdſch geſelſchap imis/
1

JNeen gewis
Die God Weerd

hjs / lijd geen ſchade.
l

*k Weet dat God mijn eenig All/
Hem weer zal/
ZStellen in der menſchen ſtede/

-

Goo: hem zelve t weer vergoen
– -

Äen

v O OR - z AN G.

4

Alen mp doen

TPat de menſchen riſsºn
'k Tal mijn herte dat wel eer/ Alte zeer
JDa ’t geſelſchap plagte haken/
Eevcncen ver bet’re ſtee/
't Sadaer Illee

By God tragten te

geraten
l

-G

Beter is het immermeer/
JMet den Heer/

TDam met menſchen te verkeren;
WDie God heeft tot zujn gezel/
Ätan dan Wel

't Aerds geſelſchap

–

bi

"

ontbeerell.

WPaer iſt zit/ of waer ik gae/
UBaer iſt ſtae/

'k Stel den Heere mp te vooren;
Als my ook geen oogen ziet/
JNiemand miet/

k Dengp kond

z zen en hooren.

JAimmer benik zoo alleen /
CDf 'k vind een

TDie mijn ziele kan vermaken;
Als mijn Goden ik alleen/
Anders geen

Hand'lem mogen

an.sºn
l

Zalig is die menſch voogwaer
Doo? en naer

TDie in zijn eenſame ſtonden
Als hp vzoomen/ vzienden goet
HMiſſen moet /

Dan mabp God wozd gevorden.
-

-

-

Broos,

4

.

ED1sCHE
Broosheid des Menſchen levens.
'Ietwes moet ik u Laura vragen.

Stem:

Als de hooge noot by tyden.

Jonge dogter Vol Van jeugden.
I.

-

A ch hoe bºoos is 's menſchen leben/
ZStaat men heden vaſt verheven/
't JAcemt zooligteljk een keer !

't Äs niet anders dancen wadem/
JDer een ſnikje glipt den aden

HJeen/ en ziethp is

ſ

-

ITILLU.

Zag men miet welſchoone rooſen/
Än het middem van haar blooſen
Afgeplukt ? gerukt ter neer;

CDf een windjen quam en ſinoover
JAaer eens zagjens effen over/
En zijn plaetgen
meer.

wa e

G hoe onverwik'lijlt ſtaet hn/

Als een Cederboom za lact hp/
JAacr hp denkt niet dat de Peer
Als hy frisen wel te pas is/
DHemkan toomen dat hp glas is/
Eencn ſlag verbreekt
weer.

ºn

I

d

Ach hoe vaſt/ onſterfijk ſchºnt hy/
JMar hoc raſch en ligt verdwijnt hp/
Als een damp / ent is gedaen:

’r Rurwerkt dat is aſgeloopen/
En zijn tijd Voozbp geflopen/
't Glas iF UPt/ eV h! U19ct gaeu.
Eer

vook-z AN G
-

.

Eer hy komt ter helft der dagen/
TDie hy hem had voo?geſlagen/
WBozd het leven hem Feſtaekt:
ZSegdan dwaſe menſch/ey zeg dan/
ADat raet met die ? zeg Wat weg dam/
TDie qua reek'ning

bgemacht

MDat flateerd g'u dan? wat ſireelt gu? .
WBat belooft ge? wat verbeelt g U
Eenen langen lebens tijd?

Sjtgeſterk/ gp wozd we weeker/
Aiet een turtie zyt gp zecker/
ZHiet toe dat §'U

n ſº

Immers is het voo! u waerlylt
Del perykels! ſeer gevaerlyk
’t Eeuwig / eeUwig Welzijn Van
Sielen lichaem op 't onwiſſe

* .

Hytte ſtellen / kan ligt miſſe
Hoe rampzalig war. º Fan.

-

IAenig heeft 'er zig bed?Cogen/
Dieſe ſchielyk is ontologen/

Eer zy 't wiſten was zy voozt/
ZSykon u ooft wel ontſlippen/
God u levens dzaetaflinippeln/
Hedem zyne ſtemme

º

1

X.

Ende werkt terwijl het dag is/
WDant het alte laet beklag is/

Pzugteloos/ nu noet ghet doen/
Aengeſien uwerk zeer veel is/
En dat uwe tijd te eel is

Gme irren moetga ſpoen

-

-

ED1 che
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Stelt u vooz.de dwaſe maagden/
TDie haer veel te laet beklaegden/

Al haer bidden hielp haer miet:
Czeed terwijl de deur is open/
PJeden moet gp olp koopen/
(Cerwijl dats' u God aenbied.

Een Geeſtlyk Mey-Lied.
Stem: Pſalm 24.
I.

D: lieffeljke tijd komt aen /

-

äont/komt laetons na bupten gaen/

Gun in des Heeren wond're werken
dUptdzuks'lem van zijn Majeſteit/
Zyn magt/ en van zijn heertikheid
Aldaer aendagtipli aen

pern

Een pder ſpxuptjen dat vermelt/
Eem Pder kAuptjen dat vertelt

Gods lof/ en zeid wild in my leere
Poe wijs dat God is / en hoe goet!
Poe aengenaem/ en over-zoet!
TDat g'in mp zict/'t
den Icere.

sº

- Het aerdrijk dat do? en doot/
Pam glans en heerlikheid ontbloot/

-

En gantſch verſtoxven ſcheen vooz deſon/
Poe gºoeu ? hoe cieyelijk ? hoe ſchool ?
Hoeaengenaem kommt dat temtoon?
ÄJet ſchjilt als van den
-

º verreſen.
I V.

– Poe ſpat/ en paet/ emis volvzeugt/
-

-

-

-

-

V O OR - Z AN G.

A9

All wat men ziet dat is verheugd/
Enzoekt mp tot vzeugd op te wekken:
Jupgt dan/zjt vzolk in den Beer/
Än God / in God verheugdu zeer!
ILaet d Aerdſche

vºng

u tot God trekkeu.

TDe ZSpecerien löopen upt/
IWAen ziet dat't aengename Lizupt

Booztkomtmet lieffelijke geuren!
Poe lief'lijk dat de Heere zy/
Hoe mimelyk/dat kommen wp
Hpt haren zoeten

er.

eurºn.

Met wat een heerelijk gewaed!
JMet wat een oberſchoon Cieraed!
Siet men de Bloemptjens im de Zoben;
TDe glants/en heerlikheid/

Dan Salomon daer bp geleid/
TDien lupſter moet

ºf º

. .

Verdober.

– Voeſchoon veeverwig van holeur/
DJoe zoet en aengenäenn van geur/
Dertoonen zy zig in den Pelden!
Haer ſchoonheid die vezruktmijn Geeſt/

Empder van haer ſtrijd wie 't meeſt/
ESes Scheppers

zºſº zal vermelden.

Het doz geboomt herleeft engzoeit/
Hetgºoent/ en knopt/en waſt/ en bloeit
Seer ſchoom/ 't belooft ons velevzuchten;
Betis verandert van gelaet/
Hetdoºre nu heel cierlük ſtaet/
Wie kan het zien

z

zº.genugteil?

Ä doen te Ä

Sig OP gelijk esM gzoen (Lapy
D /
-

-

-

-

->
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ÄMijn Geeſt vezrukt zig in 't beſchouwen !
Het kzield volbeeſtem over al/
TDie God daer in een gYoot getal

Cot's menſchen nut

en

t’onderhouwen.
-

-

TPe Akkers ſtaen vol koozm-gewas/
TDe weiden zijn vol klaver-gras/
Cot ſpijs voo! vee en menſchen;

GP Beer wat zijt gp mild! hoe goet!
TDe aerd verleemd ons overvloed/

UBie zou mog meerder

wº wenſchen

WPaer dat ik zie rontſom en't on/
WBaer dat ik ga/ waer dat ik kom/

'k En kam H. goedheid mietontwijke!
Zelfs het gebergte dat is vol/
JlMen dan in/ dat Upt zijn hol

Het wild gediert

gaºs flien

TDe hooge dzoge ſchzale hei/
Derſchaft de ſchaepjens ware wei/
En veel vermakeljke boſſen:
UPat bind men alfonteinen daar.
TDie water als kriſtal ſoo klaar

TDooz klare beekjens

ºzysſen

Het vee dat op zijn vlerken dzijft/
WDiensmond dooz koude gantſch verſijft/
En toegevzoren was vooz deſen/

TDatzingt/ en ſpzingt en domineert/
TDat flupt/en jupgt/ en quinkeleert /
te weſen. .
Enſchpnt het ſelfd'

Är

Pet Leeuwerkje dat klimtom hoog/
Jk volg het dikwils met mijn oog/
---*er 'thert helaeg! wil nist naboven?

*

-

Foei

V O OR - Z A N G.

Foei mp/ mijn hert is mog zoo vaſt
Aan d'aard/ ach wat een zwaren laſt!
'k En kam H. niet

vºrge

loven.

JW Maar 't nagtegaeltje ſpant dekzoom/
Het queelt en tierelierdſeer ſchoon/
En't kan zig zeiben miet bedwingen;
JAijn dunkt zoo dikwils ik het hooz/
JWAjm logge ziel behoozd daar dooz
Gewekt te zjn on maº

zºgen

Foeimp! ilben beſchaamt Ö Heer/
TDaar pder ſchepſeltje de eer

Dijns Scheppers ſteeds komt te vermelden/
TDat ik die reden en“ verſtand

Gmtfangen heb van uwe hand/
TDaar mee mog
zº zelden!

bezº;

JAjn ziel die is zoo doz en ſchzaal/

Äk denk by my welmenigmaal
ZSou dees' woeſtijn Wel weer vzugt geben:
JW Maar gp mijn Goden zoud gp miet
Gelijk men nu weer alles ziet/
JÄp ook z00

angºr rum

Beſchijnt maar Hemels Son! mijn hert/
Derzagt het/ want het is verhert/
En wilt mp met den douw beſpzoejen
Dan uwem Geeſt/ dan zal ik weer

Deel vzugten dragen t'uwer eer
Än kenmisen in deugden gzoejen.

Fr.

FA

E DIS CH E
Bede voor de Maeltijd.

5 Pſalm 1co. of I 34
Stem: 5. Chriſti die du biſt Dag en Ligt.
I.

O Gzoote God! die al Wat leeft
E. Aerden ſteeds zijnvoedſel geeft/
Enhoud vooz alles ºp dis/
Perzadet all' Wat

º

iš.

U gunſt Ä weer zeer goedelijk/
aDeef Tafel overvloedelijk
>

Äet ſpjsen dank onstoebereid/
(Tot onderhoud in

ºbº

ZStoztuwen rijkenzegen Beer!
Gep deſe uwe gaben meer/
Ämtt is de ſpijſe miet die voed/
HWAaer uwen zegon

y dOet.

Behoed my dog vooz oberdaed/
Ais iſ A goedheid p?oef/ 3ooºe
Äjn hert niet hangen aende Alerd'/
Aaer zig verheffen

mºtº

HLaet ook mijn ziele zijn erzaet/

Injet
ſpijs die nimmermee Ärgaet/
Än't Hemels Man verquikt/ .
Jaijn ziele met

gensvºrit

Gp datik in H. Koninkrü
Magmet H kind'ren eeuwiglijk
Äenſitten/en dooz H. aenſchijn

ſagt vzeugd altoos verſagt zÜn.
>

Lof
-
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ſ;

Lof-Zang na de Maeltjd.
Toon: Pſalm 5.
I.

eil-riſke God! mildadig Bader!
Gp hebt upt uwe volheid Heer /

Än goedheid H. zelvenal weer
Aem mp betupgd Menſchen Bewaerder/
TDgeroun ilt nader.

I 1

Ikzal H goedheid eeuwigpºijſen!
TDaer ik het minſte kzupmken niet/

MBeerdig ben/ van't geen ik gemiet/
komt gp mp op een rijke wüſe/
Dagelijks ſpijſe.
Gp hebt mp nu weer overladen ?
IWAet ſpijs endzank in overvloet/
TDe Aerd'/ de Tugt/ de DSee die moet
ZSpijs geven om mp te verzaden/
TDooz H genaden.
-

V.

Ach dat ik dog deeſ" uwe goedheid
Die ik pzoef/ en ſmaek dag bp dag/
JPiet te vergeefs ontfangen mag!
JWHaer geeft dat mp ſteeds uwe zoetheid/
Cotware boet leid.
-

WBekt in mijn ziele een begeesen/

TDat ik u goedheld met geſang
JWAag roemen al mijn leven lang?
En met mijn leven H. vereeren/
@ Heer der
en!
-

es sº

s,

Eeni

F4

ED ISCHE

Eenige bedenkingen over de woorden van den Mar
quis van Vico, die wanneer hem zyn vrienden
door het beloven van groote goederen, van God

en de belydenis der waarheid ſogten afte trekken,
aan haar ſchreef, dat hy in een uur gemeenſchap
met Jeſus meer zaligheid gevonden had, dan in
geheel Italien.
-

Toon:

Engelſchen Klokken-dans.
I.

O

ZSoeten Heere! blijdſchap van mijn hert!

H te miſſen is mijn gzootſie ſmert!
ºt Doet mp zoo zeere/ ja mijngzootſtepijn
Äs ÖJeſu zomder H te zijn
Gp zijt mijn vzeugt/
JWPijn geneugt/
Jºoit gemietik beter dag/
Als wameer ik bp H weſen mag/
Als ik maer by H verkeer
Een UUrtjen/agt ik veer
Boven alle werelts
º LEL.

fan

IBilt mp beſchijnen met het lieflijk ligt
Dan Halderzoetſte aangeſigt
Damzal verdwijnen al die dupſternis
Die mog in mtjn ziele ob'rig is;
Atomt tot mrp meer/
Soetſie heer/

Bant gp Jeſus Goden menſch
Tijt alleen mijn heil en's Herten wenſch/

-

Håeffens H. mp mieten luſt/
n H. vind nijn ziele ruſt/

#Poo. u wod der Zonden luſt gehuſt

Bº
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I I 1.

-

Bp my wilt blijven/ of mp met H. leid/

Daer ik metu leef in eeuwigheid/
Doet mp beklijven in gemeenſaamheid
HAet H. im gemae/ en heerlikheid:
Dam mp noit gaet/
JAog verlaet/
Geeft dat 's werelds pdelheid

Hapnoit van H ſcheid/ of afen leid/
GEn im voozſpoed en in mood/
En in leven / en in dood/

Map dog mimmer van u

waſ

ontbloot!

Als ik mag weſen bp H. mijnen Heer/
'k UBenſch in Hemel of op aerd niet meer!
Als H zoet weſen mp im gunſttoelagt/

>,

TDat ik boven ’s Werelds Vreugde agt;
Geen eer of ſtaet
IDp verzaed/

JBaer alleen H zoet aenſchijn
TDoet my boven maten vzolljk zijn/
Als ik dat hier maer gemiet/

Zelfs in 't kzups en in 't verdziet/
Js dedzoefheid mp geen ºfº niet.

Schijntdog van boven Ö gp Pemels Son!
Peil-fontein/en waer gemade bzon!
,
TDanzal 'k H. looven want ’t mp meer verquikt
Als wanmeer Gp my met goet Vezrikt/
Geen werelds goet/

-

ZSchoom zeer zoet/
TDaer inik ’t vermoegen zogt/

Heeft mp opt de ruſte toegebzogt/
JDaer alleen het Hemels zoet

Ä Ä mijn Ä
/ d0e
NgteN DOft,

Als gP mp dAſ

betrag

Mash
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Taet dog mijn oogen afgetrokken zijn
Pan de WBereld/en haer pd’len ſchyn/

Bp is bedzogen die op deze Aerd'
etwes neffens H hier heeft in waerd';
p Ö mijn God!
Sijt mijn lot/
Än H ſchepik mijn vermaek/

“

-

»

-

-

äAcht het alles bp A Kjk
JWHaer voo2 dzek Zeer/ en vooz ſlijk/
Tonder H. mijn ziele

hºp

-

l

TDoet mp arbeiden dat ik eeuwiglijk
Bp H weſen mag in't Hemelrijk/
TDat iſ my ſcheiden van het geen mp Heer
Dan H zoekt te ſcheiden nimmermeer;
“
Laet mp met vzeugd/ dog de deugt/

Die van God is hoog geagt/

-

Pan mp altijd po'rig zyn betragt/
Gn wanmeer dat ik dan ſterf/ -

Geef dat ik dan mieten derf
H bpzyjn/maer den

Pºp ºf

'k Wenſch met verlangen/ madien ſoeten Bag/
#
welk mijn arme ziele mag
-

2öen omtfangen in het Hemels plein/ ,
TDaer
mem
zigziet/
verzaedHem
uptgemiet/
de Zell-Fontein/
En
men
God
AV

En upts welluſt Beekendzinkt/
En het Hemels Halleluja ſingt;
ZSpoed H. Heere/ komt dogdzae!
WDant mijn ziel verlangt daer na/
TPat ik meeſing het Halleluja.
HERT

v o o R - z AN G.

7

H E R T-s T ER KING
tegen de beſpotting der Wercld.
. § Welop ik gater lagt.
. Ste"

Windeken daer het Boſch af trild.
I.

D

hier op het deugdem pad/
Gäen wil na de Hennels ZStad/

IWHoet ter deegen oberWegen/

Dat hy veel ſchimpszal ontfaen/
En doo: dzukten "m gaen.

-

’s Hemels weg is mau en net/
Enter zijden ook bezet
Mºet veel ſmadders/ booſe adders/
TDie de vzoomen ſteelten ſteeds/

met haer tongen. den".

leedg.

Doo lang als de menſch zig ſtil
JAet de UBereld voegen wil/

-

Haer geliken/ Enzig ſchikken

–

Tot bedzijf van alle qUaet/

WPozd hp van haer

-

-

ngehaet.

HAaer zoo haeſt men zigafſcheid/
Gnde Aerdſche Vdelheid

Jºiet wilplegen/ Maerzig tegen
Hare boosheid zet/ em kant/
Äs men tot een ſchny in’t Land.

Eneen pder een die za
Cegenshem zijn bitt're Gal
ZSteeds uptbzähen/ En hem Makea
Ä
Ä Van Är
CLN

-

Dat is
shhier der vzoomen
? TD 5 or

-

Beelt

ED 1scHE
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V I.

Peele bloeden zal diendzaek
Cegens haer met gzoot vermaek
San uptſpouwen/haer benouwen
Aet veel ſmaets aan alle kant/
Dit's de weg ma "Ära".

/

-

-

V I I.

Maer ik ſtoo? mp daer mietaen/
Jeſus is my voo?gegaen/
Zal hem volgen/Tonverbolgen

Än verſmaetheiden verdziet/
'k Agt des

wrº fºtº miet.
I

s

Als ik maer voo? Jeſus lp/
t Sp wat ſmaedhepd dat het zy/
k Ben 't gewogen/te gedogen/
t SP dangoed of quaed gerugt/
Äk ben daer vooz
bedUgt.
Jºaer iſt houd het vooz een eer/
Dat ik hier voo? mynen Heer
Alle quaedheid/vuple ſmäedheid/
ZCijden mag/ ik acht dien hoon
Als een peerlaen
Päzoom.

mº

En het baerd in my veel vzeugd/
Soo wanmeer mp om de deugd
Die ſerpenten/
Ban
den Fataninſtrumenten
tooznig zijn/
En uptſpuwen

.

d

bajun

MDant dat mp de MBereld haet/
En mp om het weldoen ſmaed/
upt Weetik/ em afmeetik/
Dat de Geeſt der heerlikheid

Ä

Sp nP ruft in eenwigheid,
- -- - - -

-

Za
R
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9

- *

-

Dalig is die menſch voogwaer/

- -

Die veelſmaedheid vooz en naer
Hiomt te lyden/ met verblijden
Een uptvaegſel is geagt;
Als mem maer deÄra
l

trag
s

All die ſmaedheid die menyd/

Äs maer voo: een kogten tijd; ..

/

t Iseen blikje/maer een ſnilje
25p die eeuw'geheerlijkheid
Die ons God heeft toebereid.
---

v

Vrolyke ſämenkomſte der Vroomen.
Stem: Petite Royael.
1.

E

laetons ook eens vzoljk zijn/
En d'arme wereldlingen/
Die in ſiegte dingen/
Ä gantſch olijk zyn/
Zjn ZOnder maten

.

t MBelk dog mietgedijt/

Jºiette goede laten/ . .
JAaer tot 's werelds ſpyjt

In God regt zijn vºrbp
Ämmers is het uytmemend zoet/
TPätzomtjds ook de vzoomen
Gok eens ſamen kommen
JlMet een blp gemoed /
GPm methoog're zaken

GEn betre geneugt/

f
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Haer vzolijk te maken/
Wat is dat vzeugd?
Poe zijn 3p dan

-

vº"
I.

„ äorn laetons dan op onſe wijs/
ZSonderangſt en vzeeſe/
ZILuſtig vzolyk weſe,
Cot Gods eer empzijs:
-

ALigt is booz d'opregten/
3Dzeugde toebereid
ZDooz die/ die Godes regten
MDoud in Heiligheid /
-

Die is het

erge" v

MBat meendgp arme Wereltling/
GDm dat wp miet als dwaſen
JLaggen/ teeren/ raſen/
JMaer ik mp bedwing
Pan die zottermpen

-

-"

-

TDie ik agten meen

Dat een Chziſten mpen
IWHoet dat daerom geen

vnee!!!

IPzeugd bp ons zp?

-

Een Hemeling kam vzoljk zijn/
Ja kam zeifs luſtig zingen/
En van vzeugd opfpzingen/
Sonder Bier of MByn;
Die een goe gewiſſe
Binnen in hem heeft
äan geen vzeugde miſſe/
Dant de deugd die geöft
Dat hp ſteeds
7

ſºrghºf
7

niemant niet
(Bezoo vzoſken luſtig/
TDaer is op Aerden

WPel

V O O R - Z AN G.
WBel gemoet / en ruſtig /
Jºeerder vzeugd geniet/

Es

-

# Ä Ä"
die

oe 3p Zelliglytt,

God behagen mogen/
’t Hemels Koninkrijk
Ss in haer immerljk !
V II

-

WPat vzeugd genieten zy te zaem?
Als zy een geſpzek maken/
Dan Hemelſche zaken/

WPat is't aengenaem?
't tande ziele roeren /

ºt WBerkt ik weet

Äº/

-

Het kam mp vervoete
JDa den Hemel toe/
Jk wozd' niet

gz. m

WDie zoud niet al zijn Aerdſch vermaek/
Zijm ſlapen/dzinken/eten/

Ligteljk vergeten/
Pooz deeſ zamenſp?aek ?
'k Heb mopt betre ſtonden
Dooz mijn ziel gehad/
INAaer dikwils bevonden

Än het ſpzeken/ dat
e tijd verliepte

rax

Een uur sdam maer een mimpt/
Detjd die is verloopen/
GEn verbp geſloopen /
Eer’t gefpzck is Upt;
G dat ider Ure

TDan een dag mogt zijn!

En lang mogt dure/
'ts mp zulken pjn!

TSÄermoet geſcheiden zijn.

-

---

ED18cHE

6x.

II.

DE E L.

Af-keer van het gezelſchap der Godlooſet.
X.

WÄ.

weg met het godlooſe rot/
'k äam onder haer niet dueren/
TDie mp te vervueren
ZHoeken van mijn God;
Als ikt bp haer merken
TPat gezondigt werd/
Diend' haer booſe werken/

-

WDat is dat een ſmert.
Een doodſteek dooz

mm vºr

Minzel koom niet inharen raet/
'k Zal met haer niet verkeeren
TDie mijn God onteeren/
HWAet het zondig quaed;

Hebeen gzoot mishagen
Als zp bp myn zijn/
'k äanſe miet verdragen/
't Äs mp zulken pijn/
Als 'k ondcr haer

-

ºfi.
l 1.

Genuur dat vald mp eeuwen lang/
Als ik het niet behoeve/
läan daer miet vertoeve/

A

t Is mp daar te bang;
Häoom' terſtond te ſcheiden/
'lt Ben niet in mijn ſchilt/
kian daer niet langer beiden/

ItNaer ik van haer wijk/
"h JWRoetzhn bp mijns gelijk.
X I 1 I.

Men hooddaer niet danboos gerel/
Peer laat mp dog na deſen
S -e-

(

--

.

CDU
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Gnder haer miet weſen
'k Zaetſe als de hel!
zoude ik miet hate
ie H haten heer ?
'k Haetſe upttermaten/

#

WBeerdſe/ weerdſe veer/

Haer bpzijn doet nº

ſt
V

HNAijn luſt haer dwaze vzeugde miet/
Haer dobbelen/_ſpeelen/dzinkeu/
3ſagchen/ danſſen/ klinken/
Js mp een verdziet/
’ſ Pind daer gean vermaek in/

'k Acht het maer voo? TDzaf/

-

'k Hebdaer gamtſch geen ſmaek in/
't Js mp veel te laf/
Mp ſteekt de Walg

ºf

TDie vreugt heeft welcenzoeten ſchijn/
Indien ik ſe mietkende/

-

Ager ik weet in 't ende

Saiſe bitter zijn;

UBegik benzoo bot miet/
läen haer veinſerp/

-

Deen iſt en ben ſoo zot miet/
TDat iſt daeron MV

Bzengineen eeuwig p.
H E M EL S GEW E L T.
Stem: Schoonſte Nimphe van het Woud.
-

I.

V.

Ach hoe mMeilijk!

hoe zwaer!
Dald het haer/

-

64
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Die op's Hemels nauwe wegen
WBand’len willen/ ’t valt zoo bang/
JlMet gedzang

WBozd het Hemelrijk

.

regen

Denkt mietpder UBerelds wigt
TDat het ligt
Sondermoeite Woºd bekomen;

Zbtozmen moet men als een Held
JMet geweld/

WPamt zoo wozd het

-

sºmen

Hier engeld geen laffe zugt/
In de Lugt/
JAeen/'t wozd ſteijdende verkzegen!
't toninitrijke Gods beſtaet
JAiet in pzaet/
-

JWPaer het is in

hatgegen

JWAeent gp dam verdwaesde JMenſch/
JWHet een wenſch

’s Hemels Koninkrijk te wimmen!
JDeen/ maer die met alle macht
En inet ltzagt

Dzingen/ raken

date bimken.

G de Poozte van de Hel
Wäzijgt men wel

Tigt ein zonder arbeid open!
JWDen komt daer van zelfs gemoeg
lte vzoeg?

°t Äsommodig hard

x

erren

't Helſche Pad is ruvm en bzeed/
-

CEmmentreed

-

Koo gemakkelijk daer hoenen;
Ja

v. o o R-z AN G.

sº

Jamen daeld van zelfs al heen
JNa veneen /

-

Sonder

-

meintzºº

ſteenen.
l«

't Bemels Paedje gaet ſtepl op /
TDie den top

Daer vante beklimmenpoogen/
G! die wsºden 'k weet

Ä

JURat en moe/
Die daer zün v". dat UN0gen:
/

Ä daer lijd/
THapper ſtrid (Cegens zijne Zeil-Bpanden;
Salig is

En Umet unacht geweldelijk

t Bemelrijk
JPemen/en in

pºzanden

Göd zal haer een eeuw'ge Itooi
(Tut een loon

Gp haer bloedge 2oofden zetten/
Enſeer ſchoon in wit bekleen/
Tot bemeen
Sonder
of ſtrietten.
-

-

vugabes

Gunten einde vari den ſtrtjd/
-

Zeer verblijd

Boven bp den Jeere

JU)et Palmtakken triumphant
Ände hant .

-

Eeuwigjk te Triumpheren.

.

G

-

)

E D I s C H E
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Zoetigheiden

nuttigheid der een

ſame Meditatien.
Toon: Pſalm 77.
I

Nº en hebik betre ſtanden/
"Doo! mijn mare Siel gevonden/

Als wanneer ik heel alleen
Ilºet mijn God mag zijn gemeen:
G! Wanneer ik ſtilen eenzaem /
Zoo Unet God

Ä gemeenſaenn/

Dat is 't allerzoetſte zoet/
TDat gemieten
genoet!

ha

'k Beb mp dikwils afgeſcheiden
Pan't gewoel / dat afte leiden

Itont de zimmen van den Heer
En ſteeds dzukt na d'Aerde meer/

GPm zoo pºp van 't Aerdſch gewemel/
CPpte ſtijgen na den Pemel/
En het zerte van der Aerd'
Gp te 3enden

Pºward

CD! hoe ſtiller/hoe eenſamer!

Hoe geſchikter/hoe bequamer!
Dat mijn Ziele zig bevind!
Lot dat Heilige bewind!

tammp wonderlükverluſten
Än de ſtilte/ in öe ruſte/

Zelfs ook in het eenſaem Delt
TDaer het

her º VerUlelt.

Pder Dierte pder mierte
ºder Gasje ºder ſiertje/

r

äOepen t'Zaner upt de eer

\

--

VO O R-Z AN G.
Pan den gooten Opper-Heer:

- -

Ä ZSteentje/ pder Zantje/

-

ºdec Bloemtje/ pder Plantje/
CDölt de W5loempjens in den Zof/
Geven overoloedig ſtof.
V.

CDm de wonderlijſte ſchoonheid /

Die daec inne maekt ten toom leid/
Dan den Schepperte verſtaen/
Dan zoo denk ik ſtralis daer aen:

Ändien 't Schepſel is dus Ä:
Phoe ſchoon! en onweerdeerlijk

Mat en glants: en wat een ſchijn
H1Noeter in de Maker zijn!
-

V I,

IZoo: fk daer het tierelieren

Pan de Pogeltjes / die zwieren
TDoo! de lugt/ öf op een Takt “
Singende daer unet gemalt /
'k TDenk hoe zy met held're teelen

§ 2eeren zoete lof uptqueelen /
JNeurſe na/ ep lieve hoozt!
MDat maekt
ºnzert accoO?t! “

da,

Ptoom ik dAlerde te beſchouwen /

k Pind de Bergen en Landsdouwen/
'it 1Dind het gamtſche Aerderijk
Uwer gGed’ren vol eu rijk!
Schaepjes zijnder in de Heiden/
Beeſten zijnder in de MBeiden
MDaer 'k np wende/ waer "kt mp keer/
't Äg bol
Hºeer!

www.thed

-

| |

|

Gaik d'Oogen eens o
JNa den

ÄÄ

JPa de Zon/ of
-

"..
2.

LII

ſ

-

/

>
-

-

6
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DSoo Unoetik verwotndert ſtaen :

En ik roep upt met verbaeſtheid/
MPel bedagt / en miet in haeſtheid/
Gºdot zijt Gp in JUMajeſteit!
Wonderlijk in

Änber
X.

-

Ofindien ik eens van vere
Sie: hoe dupſende van ZStere
en p?alen zelf

Ä

en het buptenſte gewelf;
Dan 360 denk ik unet verwond'ring/
de buptenſte Sold'ring
oo verciert is / Öhoe fijn
wel zijn.
IMoet het

FÄ

binnenz

Of zoo ik de diepe Paden
Ga van d'holle See doozwaden/
TPaer bevtnd ik mog veel Uneer

All we wonderen ö Zeer!
» TDaer is diepte zonder Unaten/
TGaer is beete miettomvaten/
TDanzoo 3eg ik 6! hoe goot

Tüt gp Heere Segº
"kt ZSie daer in de Schepen wand'len/
Die in vere Manden hand’len/

TDie op Gods genade gaen
JDa de JUMoo! / en Indiaen;
'k Dind daer in de Leviathan (
Daer de HMenſche heeft beel baet ban/
kleine Piſſen zomder tal/

Uwe wandtenºy
'k Ga my

->

al!

zontüds ook Welzetten/

Änu Heilig WBooſden MDetten/

In het eenzäenſt van mjn Hups
- -

-

\.

Af
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Afgeſondert van 't gedºups
JMet unp zelven eens ter degen
t'CPverleggen/ t'overwegen

Ent'herkouwen ook dat MDood
Dat iſt

veong b
.

gehood.
.

Als ik aen dat peinſen kome/

k Woºd daer doo als opgenome/
'k MPozd dan wonderlijk verheugd/

'k Poel dan miet dan Demelvzeugd;

Daeren is geen Aerdſche zake/
TDie niijn zielzoo kam vermake /
Sulken zoete zoetigheid /

Is in 't peinſen opgeleid.

GE L A T E N H E I D

Eens Chriſtensonder dedroevige
Oordeelen Gods.

Toon: Uytverkooren Lam, &c.
I

!
LÄ ook kommen wat op Aerd' wil kommen
n
"ſt

F

her

Od ;

3onder ſchzoomen wagte van mijn
-

-

k Weet dat altijd op der Aerd de vomen
tºups en lijden hebben tothaer lot:
't # danwatherzp/ 'k wilhetgeern verdagen!
k Benniet keurig wat hetzhn voo?pkagen/
'k Sal mijn tegenſpoet/ ILjden met een goed
-

Behagen.

Jºp is d'Opper-Heer/ wſezal hemdan vzagen

2ÄjendjnjenvjÄt?,

76
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Schoon da het Pat in ſtukken wozd geſla Jen/
't Dat heeft evenvoel geen wooºd in't Pat/

Din in ongeduld tegens Godte unozren/
t Paſt geen Hchepſel tegens Godte knorren/
JRaer tot lijdſaeinheid /

Noet ons zijn beleid
Aenpo?ren.

-

I I [.

Al het geenik ben heb ik maerten leene/
't tount God al net eene / "t is het Untjne niet/

Gn mag de Heer dan oak miet met het gene
Dathem toebehood / ſchoom ik het geniet

Doen wat heum belieft! hand’len ma zijn wille?

Zal zijn webehagen mp miet ſtilie?

--

Em zijn wilde Untjn! JPiet doen van de zijn
IV
Perſchillen ?
Achmogtmijnen wilin Gods zijn verloren!
En Gods wilverkooren! dat datengen (k

Untmijn verbannen zijnmagnabehooren!
En mijn wil des leeren wil geiji !

Dp dar als ik zy in elend na deſen/
Allwen wil ook nijnen Wil mag weſen/

Enal't geen ºp doet Ban unpzijnvoo! goed
ReſCU.
Gepzeſ

s Vr.

Tugt Hymnik Weet’tis tat mijtenbeſten/
Emherzal re.cſterin mag zijn tengºe:

Pºp komt zijn Zeldaerdog?in upteveſten:
Ö daer ismog Honing aen de fäge!
ZSchoondatik datin teerft mict Wilaenmerken/
Pºpkoult nijn zie in d;oefheid verſtecken/

Endoo?3jnetugt / In Unpnogveeluzugt
(Ce Werlten.

-

V I.

k Ltdookvhatiklöd Leergpzijtreatseerdig!
'k 2öei.herdubbed Weerdigaggºnpkaſtjd;
L
–
-

-

-

-

-

-

Cn
-

/
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Enzalik dam niet willigen veerdig
TDat lijden! daer gp mp bevºijd
Dan veel goot're ſuert en benaud're plagen!

En mp geven mogt veel hard're ſlagen!
't Paſt dan innners niet/ Gver zijn verdiet
(Ce klagert.

V II

Salig is de Menſch die de Heer kaſtijdet / . .
Enveel ſmerten idet met geduldigheid/
Indien dat hp hier ma mag zijn bevºijdet
Pan des Heeren tooyn en g!immigheid!
Pet is maer een blik bp dat eeuwig bzanden/

En een knip bp 't Belſche klappertanden/
'k PYaegniet datiknu / lijdzoo 'k Unaerbp U
"

Belande.

V I ( I

-

Beter iš het hier dan hier nate lijden/
't verblijden/ dzoefheid voo? de
"Äs
-

't

ZLUT

-

Laet mp op der Aerd' doo: dzoefheid vºn beſtrüden?
Als ik naer hier na mag zijn verheugd:
WDild mp op der Aerdbxanden/ſnijden/ kerven/

Dºet mp vºn hier alle dagen ſterven/
Als ik maer U Kijk/ Hier ma eeuwiglijſt
Mag erven.

-

-

KLAEG-LIEDT.
in den Jaare 1671.

NEDERLANDTS

Gem: Pſalm 79.
I.

Aº

dat ik heelenal unogt WPater wezen!
Ilg.
Endat Unijn CPog een

Fronten "
4
/

72
E DI S. C H E
JIAogt Zün! Waer UUt ſteeds tranen mogen vloejen
En't Ziltignat mindore Dangbeſpzoejen
Ach kond' ik niet beklag! Geöurig JNagten Dag
*
JPeerlands elend' betreuren! :

Enom haer nare ſmert/

Mijn ongevoelig zert
Pan dyoefheid als verſcheuren!
I I.

-

Gp hebt de t!ügsbaniere opgeheven/
En een uptlandig volk bevel gegeven
Wºaer dodelijk gereedſchap toete ruſten/
GEn dooz te b?eken binnen onſe tuſten/
Zoo dat Ulen mieten hood

-

Als zügs geſchºep en mood/
- Als klagen en als Kernnen /
en zugt Umen vlugt/ unen jaegd/

-

Men rooft / men band/ menplaegd/
Dat het is own t'erbermen

-

Pns Land het welk een koºten thd geleden/
Eein Paradjs/ een ILuſt-Hof was / een Eden/
GEen Camandat Vol Zoningen vol Melk was/

Zooſhoondatheteel wonder als vanelk was/
Des MDerelds luſtpºice/
Dat eertjds van Jelscl

-

-

Europa ſchoon de koon was/
TPat ükt mueen MDoeſtünf

-

-

-

Een wildernis te Zijn /
TD.at eerſt 300

overſchosſ Fas !-

Ons Kerkendaerde Maerheid in gepzeekt wierd/
Entor den waren Sodalleengeſinceſt wierd/
Daer Wadeenkeerg den Aſgodaengeſtehen

Enººnen nietas Babes-taleſpzeien/
Daer Wod het ware Ligt
-

-

-

-

sº

- - - -

-

- -

Ge
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Gebluſt/ en een Perdigt

Dan's Menſchen eigen vonden
Gepzedikt ein giftijft
Jh. gzouwel! fäep men dzijft

Teaer handel met de zogen
INNenroeptreinaff rein afzelfštot den gºondtoe/
TDaer is het nu de rechte rijd en ſtond toe/

Dp dat denaeum van Jacob niet vermeld wozd/
ën zijnenlofop Aerden meerverteld wozd/
en juygd nu Unet gelag/

:

Ha! ha daer is de THag
Daer lange ma verwagt is!

.

.

.

.

ht vºolijk en verblijd/
ant daer is nu de tijd/

Daer lange mageträgt

s

[

JMp dunkthetiseen Dosdſteek inmijn Beenen?
Äkzoud' mp zelfs welſchier tot WPater weemen/

Als ik gedenk hoe ſtout'lüken vermeten/
Ons daeglüis Woºd 3eerſmaed'ijk toegekzeten/
Dan 't Nepl-loos Babels rot /
- - MDaer is nu uwen God/
TDat hn U red' en helpe/

.

Nijn inoed die wogt daer van
Soo vol/ Peer dat ik dan
JMijn dzoefyeid miet kan ſtelpen,

I I, Deel.

Nederland regtveerdigt God in zyn
Oordeelen.

-

-

V I I.

God! gy züt Kegtveerdig in 1! plagen!
V- Jäben gewillig wº Coozn te daan,
-

-

-

-

5

Allt

E

D

I

H

C

S

E

MPant ik ben't weerd/ hetis Peer/uweſchuldniet/
Alen ons en hielp U wagten en gedult niet /
ZWat hebt gp mietgedaen ?
Poe 't Unet ons aengegaen ?
JlMaer alles Unogt niet baten/

.

WPat dat gp deed afliet/
Meen/ het en hielp dog miet/
JlMen wild' het quaet niet laten!

-

V ! ! I.

CDns Land had gy verſien Heer! meteen ſchare/
Pan pv'rige Siel-zoygende TDienaren /

Die kºagtelijk als Kinderen des TBonders /
Godg vzeeſelijke Toozn tegens de Zonders /
En't makende verderf/

-

Zeer dik en menigwerf
JlMet ernſt hebben verkondigt /
JlMat Wat'er wierd gep2eekt/
En hoe daer wierd geſümeekt/

TPaer wierd niet min gezondigt!
I X.

MBat had gp ons niet wonderlük gezegent!
JMet alle Zeil / en Kijkdoul over-regent/

-

Soo datons Landeen hooºn van alle goed was /
Een JlMagazijn van alle overvoed was /
JMaer 't was al vNugteloos!
IHen bleef aleven boos/
Än die voozſpoet en ruſte
Ja uwe goedheid Heer/
IHisb?upkte nen Wel eer
Cot Boedſel Vall zÜn

-

uº

Als’t weldoen mieten hielp doengaeft Gp ſkagen/
Begoft ons Btieren eerſt rondsom te plagen/

Gp iet onsſien dat TDuptstandomgekeerd wierd/
En Bieland doo burgen-twiſt verteert wierd/
B
Pºet Mooden ging niet vºp /
-

EUR

VO O R-Z AN G.
Den Ungaer was in 't lp /

7y

-

Gp riept/ ziet Peerland / ziet Dog
In Haec verderf het uWº;

Bekeerd / bekeerd u nu

-

U makeud quaed ontvlied dog.
-

X I.

-

't MDas al vergeefs / wp zagen in haer ſmerte
TDees onſe nie / wp nanen 't niet ter Herte;

Daerom begoſt' Gp ook ens 3elfte plagen/
Sog dat men ook een pder Hoogde lilagen/
Dat Dozlog / Deſt / en 52aid
zoogt / ddoxbzeuk / JlMupſ' in 't Land;
En't uminderen van IPeering
EPntſenuwde Van HNacht/

-

-

«

-

Het was miet als het placht/
’t Ging quijnen Aen een Cering.
X ll

/

TDit was hetal.

-

JLRaer ach! men onderzocht niet

JNa d'oozzaek Vandit quaed / heises! Unendogtmiet
TDateigenz sno de 0023ael van die ſmert Wa /
/ TDat het vºo? JAeberland 3GS bitteren 3Go herd was
HEYen bleef noW onbeiteerd /
TDe zold wierC nie geWeerd/
JDem wierd verhard in bog heid/
JUNet ’t meerd’ren Van de ſtraf/
En mam de Zond niet af/
JUNaer Wiesnog de
-

-

agºshio
i

|

-

1

(Totdat des leeren Toon zog wierdontſteien/
Enzjnegiumigheid zoDaen'tdoozbºeken/
Gelijli een ºuer Gettieten. Was ekeeren/
Dooz ee zig Middel Van ons afte Weeren/
HUNäer alles d00? Zijn Dlaun
MDat dat'er OOK VoO? gualm

*

Dernielt/ en neergeveld wierd;

En wp ganſch overheert/
---

-

-

-

Het
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Het Land als omgekeerd
In 'š Ppands unagt geſtelt wierd.
I I l.

Deel.

Nederlandbid Godvierigom verloſ ng
X I V.

OÄ
benedºeftºch
„º
JMijn Sie verſuelt mijn Hertbezwijktikgiſſe
Als ik gedenk hoe 't Land in diepe ſchuld is /
Cen Hemeltge met zonden opgevuld is /

Skwoºd ik weet niet hoe /
Hlºhn Berten Mont gaettoe/
Äk kam mijn tong dat lid niet
Bewegen met beſcheid/
HJet is als of gp zeid' /
Booz JNederlanden bº".
Maer evenwelen kan ik 't niet vergeten

w's Sions Peer dat deerlijk en bekzeten/
Almechtig in een dodelijke ſumert leid/
GEn U mogtans zoo digt en ma bp 't ?ert leid /
Erbermd/ erbermd ÖGod!

En toond mog dat gy tot
Pet zelve zijt gelegen/

Gntwaekt/ ontwaekt unet kYagt /

#

zwakheid toond U magt/

Pant wp zijn 3eer

verz

Gng Scheepien is in gooten noot der Baren/
effen boven in het varen/
jet ſtrikthet Seil. Soo gptnietſtilthetzinkt Peer!
Df uwe Handtoereikt/lvolk verdinkt Peer!

Pet hond

MDaekt op / 't is neer daH ttjd/
(Toomt dat gy wakker zijt/

ZStild de buld’rende Minden/

dgt

v o o R-Z AN G.

77

IHet bzupſchen van de See
Gelijk eens Chriſtus dee/
WDilt met eeN

-

was.ºyºn

Plaet niettoedat dezond des Land§3ouw weeren
PU goedheid Heer! en uwe hup aftere

Ä

Sergeeffdoouwe goedheids Landsgodloošheid/
Ziet over onſe overgoore boošheid /
Enſcheld genadig quüt;
CDm Jeſu wille zÜt

Berzoend in zijnen Bloede

Äetons en net ons land/
En laet dan uwe Hand
Gekeert zin ons "

g

Gedenkt dog aen het

I

zugten en het ſteenen/

En merkt dog aen het klagen en het Weenen/
Pan die die zig Ä ontſtellen

-

Äjde zjdjesſandsbaer Sielen quellen/
Gun harent wil behoud /
Gelijk Gp vooymaels Woud
Gun tien vzomen verſchoonen/
TDaer zijnder mog We cien /
Jatieninael tien miſſchien
FHeel meer die bp

ansºn

Laetons geroep

-

ingewand bewegen /

En ſtrijd met uwe ſterke Hand eenstegen

Tje aſeraers die zeggen God die haet haer /

IGäer Ähaer sozijaer Burgt? d die verlaethaer
Derſchijnt ter deſer ſtand

-

Eeng blinkend' ſtopt haer Mond/
Derloſſende zoo zegt haer/

TDat gp mog onſen Schild/
n helper weſen wild/

Älèet werken wederlegt Haer.
-

xx. En

E D 1 s C H E

7s-

X X.

-

-

GEn werpt den Thzoon des Antichºiſt ter neder!

TDzüft upt U Hups de koopers dog eens weder/
Doet THagon platter Aerde nedervallen/
Derdegcſe die U name laſteren allen/

Derdwaeſt den Antichriſt /
Er maekt ter ſchand zijn liſt/
ZSlaethem metſch?ik en v?eeſen/

W
-

JlMaer laet l Hand en k?agt

Helijk veleerthds plagt/
Alen onze zyde

wesen

Gp zijt van ouds Iſraels hulp in moden/
Die onſe Daders hebt upt dupſend dooden
Seer wonderbaer gered/ als S'op U bouwden/
Än hare noot op l alleen vertrouwden/
MBp ſteunen ook op U /
v

Perloſt Cns dan ook nu
MBild ons doch niet beſchamen/

JAaer red/ en helpt Ous Heer!
AHerſteld/ herſtelo ons weer/
Gp ons Gebed 3egt Annen.

-

T w Is T des H E E R E N
Met zyn Volk in den Jare 1672.
Toon:
-

--

Hº

am 97.

kommt het dat Gp Heer/
U ezºgen Dolk zoo zeer

BenauWat net d?oeve plagen ?

En geeft zulke ſlagen
TDie treffen tot in 't Hert!

En tºevoegt ſmert op ſmert/
Too dat'erkzeukop lizeuk/

z
LEE

-

-
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Seer dzoevig b?euk op bzeuk

Steeds uptgeroepen werd?
1 l.
Seg Heer! hoe kam dº gaen!
CDns ! ons 300 hard teſlaen!

TDie na U Jºn genoeint zün/
En wijden züd berºent zijn /
TSät vöp de Ware leer
Iüws MDoods gemiete Pºeer!
Seg! hoe kam dat beſtaen /
TDät voy te gonde gaen/
Fºetuvo's Haems pzijsen eer!

God antwoord Nederland.
I II.

Daegt gp waerom dat ift
zu plaeg düskonnte
ſmerteilWondem R
Endzoevig
Het zijn u ſnoº.de ſonden/
Feietergen mün geduld

Äerjee gy züt vervuld /
Ät het zoo bitter isl
TGeoözzaek is geºis

Alleenu zomden ſchuld.
V.

Gp roemd we metº JMond
TDat gp züt in 't Perbond

Äet npſ maer upº

werken /

Ä Än niets minder merken
Ä# dat gy mim Polk züt/
Schoon dat g! zulks belüd/
Gemerkt dat WP het quast

Seer ſtouteljk begae 4,

Ä't evenieten unſ d.

-

-

W. 't Js.

BG

ED
-

I S C H

E

V.

-

't Is waer dat ik mijn MDood
Dat Herten Ziel doozboozd/
Melaen u heb gegeven/
HNaer 't Heiligte beleven

Äš bp u niet geweeſt/
Än 't minſte of in 't neeſt/

diºaer heb ſteeds overtreen/
JAijn Goddelijlie reen /
Seer ſtout en

onºriert

GEn hield met loſſigheid /
Än ongeregtigheid
- Ziel-Zeil'gende MDaerheid

#
-

Ä

-

n haere heldze klaerheid
Perdonkert en beklat/

-

.

ſºNett zonden-vuyl beſpat/
Zoo dat zeertaſtelijk/
TDoo!
Mijn u doen laſterlijk ſmar

warehers

-

W

-

.

*

,, Daerom om deſen blaem
d'Gnteering van mijn Haem/
Wiechtveerdelijk te weeren /
En van nup afte teeren/
kond' ik mp langer miet

Gmthouden/ maer ep ziet

Mijn gimmigheid ontſtak/
Die als een Duer uptbak
TDät zig niet

hºf et.

'k WPas des ontfernens moe/
Daerom man ik de Koe/
En toonde mijn unishagen/

Jºet u zeer hard te plagen/
- . . ."

En 3eid' 3ier daer 'g de Dzugt .
»-

..
-
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Äerzond daer g' onbedugr
JNP ſeedé hebt meed' geterg/

Än tot dees MDaek gevergt
TDaer onder gp

-

Äugt.
l

En 3do gp nu vootaen/
Denkt langer voot tegaen
Än 3onden en godloosheid/

S

-

-

-- -

-

-

Polyardet in u boosheid/

- -

Foºzal Ik van nu Äen
* mag veel harder ſäen

-

-

- -

-

(Lot dat gy eindelijk

Lºk wel eens gantſcheljk/
Mogtette gondegäen",

. Deel
Nederlands Schuldbekentenis.
X.

A

Peer! 'k beken dat Gy
Äadigijk met mp
.. .
andelt/ GP zijt Liechtveerdig

Äen ºpneer weerdig
Gº ſtraft mietna de maet/
EPf veelheid van ong quaet/

Maermogt veel herder ſlaen/

-

Gén laet veel overgaen/
(Tot onzer nut

aet

„t Is waer Beer! datons Land
Äs voi aen alle kant
Gep?opt unet ſnoode zonders /

-

/

t Ss veemd/ en vºn wat wonderg/

Ä

Dat wº miet
Verteert
Als Sodom omgeheert/

Beheel vermietigt zijn/
Pet iš alleenig dijn

)

-

--

Sz

E D

ISC H

E

Gena/ wp waren 't weerd.
X II

Derhalven indien Gp

Ma dezen woudet mp „
IWAet yard're Koe'n kaſtijden/

HAog heftiger beſtrijden/
Mijn Sie zal ſtille zijn:

't Salſtom zijn in die pin/

En trachten dat ik niet
Än 't lijdende verdiet

Gngeduldigene
-

t

&b

GEn ik zal van nu voozt
Peel liever zoo 't behoo!t/ .

IMp aen mijn zanden weeken/
gEn dooden nijn gebzeeken /

De ſtookers vän die twiſt/
TDie God zoo aengehiſt
En hebben op gereid/
TDat Zal in eeuwigheid
JlMet nijn nietÄ

ºff

JW Maer ik zal net deU0et/

U vallen Heer te voet;
JNet klagen en met weenen/
Ilºet zuchten en unet ſteenenf
HINet ſchuld-bekentenis /
Socken vergiffemis/

In 's Heeren Jeſu Bloet/
Die 't alles weer verzoet/
En onſ“

versºn

H.

„ Mieweet het ofgpeer/
WDiengingewand zoö teer/

2Barmhertig / en medogend/

ADiens Hand dat is Altusgend/
Gz.
/

A

f

I

, V Ö. O R-ZA N G.
Gp nnoogt U over 't Land

**

.

Ontfernen ? en U Zand
Stil Houden van het ſlaeni /

*

l Coo?n mogt overgaen/
TDie als een PUer ontbzand.

1 1 . Dee
God antwoord Nederland.
XVI.

ood Hederland / zoo gy
U nu mog keerd tot Äp /

Net vaſten ein unet treuren/
HW' herte te verſcheuren/

En uwe zonden haet

--

-

ºprechteljk verläet /
(Cot mijnen dienſt begeeft!
Godzaliglijken leeft/
En zullig sonº Wºº daed.

„Damzal 'k mijn ſlaende Hand
TDie tegens U gekant
ADas / weder van u Wenden/
En weeren uw' elenden;

Jºhn Cooyn zalzün gebluſt/
Jºhn ginnigheidgezuſt/
UW' plagen tot een end/
MDant als 'k die tot u ſend

Jk doe dat niet met luſt.
X V l II.

-

Baer eer on dat ik mioet/
't Is tegen mijn Gemoet

J

plaegu niet-Van herten/ ,
Boel ſinerten in uw ſmerten/
pünen doen Plºº Wee/
,
Als 'k u. ſa/
Jap mee/

*

-

2.

--

ED I S C H E

- *

LÄ Verlaet
en ik

met U

-

F

Emzal des plagens moe/
Alenſtonds dan ook de Hoe

In't Düer der liefd verbanden /
Wl d;agen op mijn Banden /
U redden vooy den val /
U zeg'nen over al/

Zoo dat u quaed in goed /
Wl bitter zelfs in 30et

Peranderd wozdem 3a.

Nederland ſpreekt tot God.
X X.
Z hier ſtel ik mp Heer!
-

Dooz u oprecht'lük neer/
Gm in 't Perbond te treden

JUNet U / 'k beloof U heden
Tagtik van deeſ" uur aen/

Bedugten wel bera'an /

INet ernſtig overleg/
Mijn zondº den dienſt opzeg/
Enhaer zal

egºzzi

Jk zal na deſe tüd
Jºet neerder zozgen vlüd

Gp U geboden ketten/
En pverig l MPetten,
Bewaren als voo! heen /
Akzal ump zelfs en WeeR
Bekende zondhoe zoet!
Coegeven/ ook hoe goed!
Dºp

vormacn ºben.

Maer ach! wat gaet mp aen?

<

VO O R-ZA NG,
Seg is het Wel gedaen/
Dat k?eup'len zig verbinden /
(Te loopen Peerſ als Binden ?
En Laumen in Upa'an
Beloven voogt te gaen?

Als ik inp zelfs ten go'en
Derbinde ietste doen/
Ben ilt ook Wael vera'an !

X X 1 I 1.

Äk Meet Meere dat 'k in mp
Als 'k in mp zelvenzp/
(Ten goede gantſch geen magt heb/

En Zonder U geen kzagt heu
(Le doen wat Gp gebiet;
JlMaer ik beloof het niet
Än eigen wil enkzagt./
'k Steum ap geen eigen magt/
– H' Äg als 't Egpptiſch Liiet,
-

Ärz
Maer Heer! op U ift leun/

Pg uwe kºagt iſt ſteun/
WDild Gp mijn Ziel verſterken/
Dooz uwe kzagt doen werken
Dat 'k magtig in den Peer/
So0 vooytaeniumunermeer
TDoo! uwe ſterkte ſterk/

TDoo! l het goede werk/
En leef" tot uwer Eer!

JF 3
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Over de onverwagte uyttogt, en des Hee-ren wonderbare verloſfinge van onſe Ty

rannyke Vyanden, geſchiet den 7. April
1674,
Toou: Cupido onlangs geleen.
I.

H

-

*

.

ooUmt laet ong nute zaen

Des Heeren Heyl'gen Haein
Met gezank / en geülank eere gepen/
Poa? zijn goedheid bequaein;
En nu jn deſe tijd /

Än weerwilen in ſpüt

- -

Pan die geen die ons net een benijdenf
Än God regt zijn

veroyº

Jupgd volük / zingt den Heer /
Poenix/ pzijſt/ en loofd Henn zeerf
aekt Penn gºogt/ die in ugot/ zagmet d'Dogen
Dijns goedhelds op U neer.
-

-

Cºn u zoo Wonderbaer

-

Derloſt heeft/ dat deeſ unaer /
Poo: onsſcheenveeleereen Doomte weſen/

Sjn gunſt blinkt Someº
-

-

. .

Al Was ik niet dan Tong /

Schoon 'k als een Engel zöng/ .
JPNet nijnſ Nont/upt den gond mijnes Herten/
Enik van Vzeugd opſpyong/
Zoo zoud GP nog na weerd
-

#Ä

Unp

Vereerd sº dOeti

-

ººohet goethebt
/'t verſcheert
geeng'ons doetindeešdagen
Engünſtig
eešdagen/
--

- -

>

IV. Gy

§7
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1 V.

Gy had on onze 3ond
Dng Land wel zwaer gewand/
MPel in noat nietter dood toe getuigt./
En dagt aen U verbond:

En hebt den Coozn geweert/
UWu' gziumlnigheid gekeert!

(Cegens haer / welke daer als Tyrannoſa

Gng hadden oberheert.

V.

En hebt haer wonderlük
Weermetſchanduytons Landſelfsdoennemen/

Pernedert/ en de wijk

't Is onbeſeffelijk!
Pyº vlugt daer niemant dºingt!

-

/

daert!niemanterdwingt
Perlaet
en
Bup

Sijn

Unoet

Ons Baderland

upt / daer heun niemant

onewyo

-

Daegd nu Afgodiſch rodt
MDaer is dog uwe God/
Die in 't ly/aen u 3p plagt te Weſen ?
TDzijft nu den hoon en ſpot!
ºy vlugt daer niemand jaegt!
Äs voo! henn zelf verzaegt!
Enkeerd weer net oneer zie 't gº nog niet
paar
TDat’t God is die

*

-

bey

Siet hoe dat TDagon weer

-

-- --

-

/
vooz de Arke neer
Daltijn
Huns / van't geſpupg der Derkaoper.
Godz
Selfs zupvert als wel eer?
TDe dupſterniſſe zwigt./
En het Siel-zupv'rend Tigt

-

- Taaer’t vooy heen/ helder ſcheen op denktand'laer
UPNºd het weer opgerigt.
-

F 4

"
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JPiet ons / miet ong ö Heer!
U 3p alleen de Eer

-

Dandit goed Gp ondoet onſe banden/
Gp Gp herſtelt ons weer;
Pier is geen IHenſchen magt/

Geen underaerdſche ſagt/
Die ſtaetſtil / Godes wil/ zijnen Dinger
UJeeft ong dit Zeil

gebºt

.

Ach! dat dog dees gena
#
ÄÄ # v

§ 3ij

U.

agen
Magt
zijn Unogt
TDat
God
ons(ſfeeds
up de gedagt
ſniert van Hns zünmogt/

Soo gunſtig heefc herſtelt
- Gered upt haer gewelt!

Dnverwagtheeft gebzagt weerinvºpheid/
Plaet dat ſteeds zijn vºrgelt.
Dat 't Holgende Geſlagt./
Gods goedheid en zijn magt,

INeed' erkend / zig gewend Ute vºeeſen/
En uw' Gebo'on betragt;

En im opregtigheid
God Umag zijn dank gezeid/

Panzjn Schaer/voo?enmaev/voo! zijn goedheid/
Tot in der Eeuwigheid.
-

-

–

-

- v.

-

HI
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HISTORISCHE UYTBREIDINGE,
over de Heylzaame Geboorte onzes

Heeren Jeſu Chriſti.
ſ Pſalm 13o. en 128.
Toon:

-

In 't zoettte van de Mey.

-

Het viel een Hemels dauwe.
Queſta dolce Sireda,

U

Wilhelmus van Naſſouwen,
-

I.

W

in deſe tijden
Dan Herten zijn Verheugt!
En u in God verblijden
Dervuld net Jemel-vzeugt;
Laet nu de JNond en keelen

Des Beeren zoeten lof
Dolmondelük uptqueelen/
JDu heht gp

rech s

-

-

Siet daer is nu gekommen
TDe lang gewenſte tijd!

Derbeid van alle Doonen/

Ä

En heuglijk in
Ziet daer ziet daer het Monder

Pan d'Eng'len lang verwagt!
Siet daer nu hoe den Sonder
Web?agt! Peer werd tot

F"

-Het was al langte vooren
Poo!seid doo: Michae ſtein /
Dat Jeſus zouw gebooren
MDozden te Beth'lehen
GP Beth'fen/ Pups des BYoode/
-

-

-

In u wozd's Levens Byood/
JF

JeſuK

E D I S C H L

88,

us de Soone Godes

aert in goote noot.
V.

-

-

Ach! Heere Jeſu dat Gy
(Ce Beth'lern niet alleen/
JLRaer oök van binnen in mP.

Gebooren wierd! ik meen /
Dat in my mogt gedzukt Zijn

U zoeten Heilig Beeld! „
Des Satans uptgerulit zün/
TDoo? uwen

Seegeteeld,

G wonder! boven wonder!
Dat Godes eigen Soom /
«Pp Aerden konnt hier ander/
Perlaet des Hemels Th?oon!
TDat d'alderhoogſte toning
TDe gedaent' van een kineIt/
ned'righeid betooning,

#enmeemt/ zijn gans af-legt.
Pºet was geen koſt'le wooning /
Geen toninklijlie Sael'/
MDaer in dat deſe Ptoniug
Gebooren wierd geen p?ael;

INet was er niet bepereld /
JRiet koſt'lijk toegeruſt/
Pºp was niet van de Dereld/
Geen Äerdſche

Fºrben luſt.

Maer in een Stalarm'ük
Bp het Dee legt Py meer
En in een kºib' erberm'lijſtl

Ä
deſe gooten Beer!
Den vind Hemmiet in Toeken
Die koſt'ji zün enmooy!

V O O R-Z AN G.
Den moet ?em daer miet zocken/
p haet het Aerdſch getop.

pt
-

V 1 1 l.

Zoekt Jeſum miet in Pupſen
Die ſchoon zijn opgetopt!
In Stallen/ſlegte tlupſen/
JPan ycerijijeid berGPL /

Daer wil 9pzig vertoonen/

Hp haet de Aeröſche p?agt.

-

Daer wilde Heere woonen
betragt,
TDaer d'hovaerdp

ſº

Weg! weg dan Äerdſche mopheid:
Weg met dat pll geſtrik!
Ziet hoe dat Äp in 't Zop leid?

Weg met dat Acrdſch gefik!
Pet med'rige het lage
25eunint de Zeere zeér/
Bp dien heeft ºp bejäge
Ce Wgonen unuierleer.

P. A US E.

Chriſtus werd Herberg geweygertte
Bethlehem, en verichoven b

de Beeſten in een Stal.
X.

OÄÄÄg
9eeft 't yeil loos Bethlehen!
Hee ſchandljk net veragting
Perſtoot een pder Jeun

Tiet hoe den Peer der Heeren!

Dit goddeloos geſpups /
Peil-looſlijk Konut te Keeren

En upthaer Zert/ eu zups!

92
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X .

-

WHae wozd Gp niet verſtooten

2Beſitter van het Al?
Dan kleinen en van gYooten/
Derſchoven in een Stal!
All wil ik Heer verheven!
Mogtang mijn beſte Sael
(Cot een verblijf-plaets

geben

Jºeemt die tot U onthael.
X

I.

Diet daer 6 zoete Jeſu!

Die bsſit 's Hemels Thzoom/
Skoffer en ik geef U
Mijn Zerte tot een woon (
Derweerdigt het na deſen
GEn aet de Siele mijn

Een kibbe voo! U weſen/
En ruſtplaets Fº

"

zijn !

JMogt maer Unijn Diel bequaeUm zijn

Doo zulken gzooten Gaſt!
JRijn Bert laengenaeun zijn!

Een bet're woon Il paſt!
'k Ben onbereit niet veerdig/
Een onWercierd gemalt /

Sp zitte goot/te weerdig/
(Ce zijn onder

ginFah

Maer Heere Jeſu ſchikt Gp
GEn ruſt unijn Ziele toe/

JlMet TDeugts cieraet vezrikt Unp /
Ik ben de zande mae/

Bereid ll eigen ruſt-ſtee
Heinigt 't onzupver Hert/

Bebt daer dog uwe luſt mee

THat djverjerjej

xv. wat

v o o R-z AN G.

sz

X V.

MDat vind men miet al MDonders!
TDie d'Henn’len niet ounvat
Ep ziet hier iets bezonderš!
Hoeſlegten armijk dat
In dseken is geWonden
THät kleine zoete WDigt!

TSie 'tal hood/ om de 3ande
25p 't Dee

verºy

ligt!

Ach Heer wat liefde d?aegt Gp
TDen armen Sondaer toe!

G! hoe verſchoven laegt GP/
Sn wat een ayreuloe?
Têit leed Gp Zonder ſchzomen
TDat ik in 't Helmelrijk

ZHouw wozden ingenomen /
Uwarnuoe maekt mp rük.

11. Deel.

Zynde deOpenbaringe Chriſtiaende Her
ders, met den Lofzang der Engelen
Stem .?

§.

Den Lofzang
Lofzang Zimeons.
Den
Moriaal.
I.

7oo haeſt de Hemel Son/,
De waer' genade Bºom /

Dp Aerden was gereſen;
tond'hare helderheid

-

-

Paer glants en Seerlikheid
Gokniet verbogen weſen.
1 .

.

Maerharen heldren ſchön/
-

-

-

*

-

-

P42
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.

GEn hare ZStralen Zijn
Het dupſt're doo?gebzooken/
En't Ziel-verquikkend ligt
POOM 30Ulmiger gezigt

Zs meer en

mº
ºſteonen
I
-

TDe Herders die in t Peld/
(Tec wagt Waren geſtelt/
Perkondjgt unen deeſ' mare ;

Än 't midden van de nagt /

Än 't houden van de wagt
ºffe,topenbare.

Ptoomt men't

Een Engel hier bene'en
Sigtbaerlijk verſcheen /

-

-

4

-

/

Meäer doo g'haer zeerontſtelden/
WPat zegt 5p ziet gp zoo
BeoMeeſt/ ik beu een boo

TDie blijde tijding

-

jede

Zijt bzolijk en verheugt/ .

.

.

"k Berköndig gzsote vzeugt /

--

- Die den Polke zal wezen;

-

Laet dat die vºeeſ' en ſchik

lptu dog ganſcheilt
Derbannen zijn

ſº Fesen.

-

Mant heden ishet dat
Jeſus in Davids Stad
(Te Beth'lein is gebooren /
iet nu ter deſer ſtand

ſſer-geen vºeeſ / unaer gzond
Ban veugd

vos pºrnºrm.
-

Daer Jeſus in het Hert
Op nieuwog gebooren werd/º

-

-

TDaer

W O OR-Z AN G.

Pf

TDaerChriſti
Unoethetal
vol vzeugd zijn;s
TDie
beeld vertoondf
TDaer Hp in't Zerte woomd/
TDaer Unoet

beº gºust zjn.

Zoo haeſt dees blijde maer
Perkondigt was aen haer/
TDe Engelen van boven
Deelvoudig in 't getal
HWAet v?eugdenrijk geſchal
KTe zaen den

º

|
-

-

loven.

TDe Lucht dºeund' van 't gezank?

HMen hood niet dan geklank/
Sp zijn als uptgelaten:
EU ziem unet blijdſchap aen
Paer begeerte voldaen/
AZaer' vzeugdis zonder unaten!
X.

Ach! dat mijn logge Diel
ZDu unee aen 't neuren viel !

En ik in thdé mogt leeren

Dat zemeiſche Muſik!
En hier na eeuwiglijk
Ilof zingend'

"ſtern

-

MDant Il kommt pzijs en eer!
Tof 3p den GPpper-Heer!
En op der Aerde vzede!
GD! God heeft van nu aen

Een welgeval Voogtaen
Än den

-

sºn. Feden.

PU Seer! Woil ik alleen
THe eer en anders geen/
Pan Uin 3aligheid geven:

-

-

ss
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I

S

C
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TDeze verboygentheid /

God in 't Bieeſch / zijn Menſcheid
IPebt gp
.

vºng
.

X

tell lCVell.
.

.

. . .

.

Gp wozd gewozden Menſch/
Gp aller Jend'nen wenſch
Zebt ong den Dzeed' verkzegen;
TDe vpaudſchap hebt gp

Die ik verſchuldigt 3P/
KCe niet

gema: e,Zegel.

Gertjds was ik gehaet

En van mijn God verſunaed!
IDu Jeſus is gelzonen
JNU ben ilt Wcer belnind / En met mijn God bevzind /

weggyanen.

TDen haet is

Dit Engelen gezang

En duerde niet hee lang

-

.

.

Sp b2ooken af in 't looven /
TDebaodſchap Was gedaen/

-

Sp zijn weer heen gegaen
En trollien

".

-

wº za Voven.
1.

De v2eugt die God ons geeft
Dp deſe Acrd die heeft . . .
Geen duur / zy iszcer week'ljk/
JÜNaer in des

emels Woon

Berandert unen geen loon /
TDäer iš 3p olafbzeeli'lüt.

.

-

-S

Hoe
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1 1 . Deel,
Hoe de Herders Chriſtum hebben

gezogt, en gevonden.
/

Toon: Pſalm 24.
I.

oo haeſt dees thding was geb?agt

ZÄ de

Herders in de maere JRagt./

TDat den Meſſias was gebooren/
Gelijk God die waeragtig is/
WDieng WDoozd niet leugenagtig iš/
WHaer ook vooyzeid
langte vooren.

ºs

Soo hebben 3p dit nieuw beſcheid
IWAet Dleeſch en Bloed niet overleid/
Iſèaer dooz't Geloove aengenolmen/
En hebben alles laten ſtaen/

GEn zijn aenſtonds 3oo heen gegaeu/
GPm bp het

andſ

kOUlen.

Ach dat ik ook zoo willig wag/
Soo veerdig/pverig / en ras/
GDum uwen wil in 't werkt teſtelle!

TDat als ik maer het minſte woozt
Dan W. omtfang/ ik dat ook voozt

Deerdig betragt./

ºpt uptſtelle!

Taet Bleeſchen Bloed verloochentzijn/
Let welk mp onderzoeten ſchün,
eern ongehoozſaem Malien 30Ude:

HUMaekt dat ik altijd willig 3P/
Alte verlaten 't gene Unp
Pan deſen Jeſus
houde,

zºg

V. Pp.
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Op / op dan nu nijn trage Siel!

Polgt deſe Werders op de hiel/
Soekt Jeſuin dog uwen beminden/
S0ekt Jefum in zijn Zeplig UPoozd /

Qok daermen zijne Wooden hood/
25p d'Pemelingen zult g' ?em vinden.
V .

.

ltoom vziendenlaetons zaunen gaen /
„T)en een die po! den ander aen/

IBilt 9em malkand'ren dogaenpziſen;
Die deſen Jeſus 't eerſte vind/
Die Zal dan oot dit zoete ind
TDäer na aen anderen Weer Wüſen.
V l I.

-

TDe Herders hebben hem geſogt/
En woden eindelijk gebzogt
Bp Jeſum; S' hebben Jeun gevonden
JPiet Roſt'ijk opgetopd/rnaer ſlecht/
BP het Dee in een tºib' gelegt/
Ju arnte

Dorn ºps wenden
G

--

-

-

Die dooz zijn k!acht den Pennel d?aegt/

.

HL Wiens Üood dat het alles waegt
Legt bp' onceed'lijk Dee verſchooven !
TDe JUMenſch verſtoot Zeum in een Stal/

Nogfans een overgzoot getal ,

ºekdatumoet

Lai 'g Jenteig

Hemlooven!

-

*

Dan zijn geboot' was hp verſnaet
Et Zander glatits was zijn gelaet \
Dºrfchooven in zijn eerſte TDagen:
IP) heft de ſchand' en ſmaed veragt /
Ein Ons daer doo! ter eer gebzagt /

TBit heeft Pem die doen willigdzägen.

Beaeshoedikwiszietmendog

Dat

s»

V O O R-Z AN G.
TPat Jeſus in zijn leden nog

Deragt verſtooten woºd/ verſchooven:
Die Chriſti beeld hier dagen wil/
TDie moet zijn tºuis opnemen ſtil/

En dooz dien weg zoo gaen naer boven.
X

-

.

De Herders waren al Umet een

Als opgetagen/ in het geen
Zp zagen/ en de Eng'len zeiden;
En hebben overal alwaer
Sp qualmen / deſe blijde maer
Derkondigt/en
Frieden

wº

MDaer Jeſus in het Perte woond /
Enzig metzjn genaedvertoond
Daer moet de Tong ook van hen ſpzeeken;
Het Hert dat is zoo vol daer van/
Dat het zig niet inhoudem kam /
Pet moet dan oek
-

-

-

-

-

Fºyonº uptbecken.
I

-

-

-

Ach Peer ! dat Gp in mijnen JMond

Dokniets dan deſen Jeſum vond!
JlMaer quade re'en Unogten geweerd zijn ?

TD.at ſteeds zünnaen van mp vermeld/
En zijnen lof van mp verteid
TDooz müme Eong msº Vereerd Zijn!
i

4.

Na dat dit alles was gedaen/
TÜu d'Werders Wocer na jugs gegae./

En gaven Godelof em eeren.
Zºp waren uptermaten zeer
Än deſen nieuw-gebooren Peer

Derheugt/ vol veggº Wederkeerell.

„ Gp hebt mijn Ziel m ook het Wood
Dan Chziſti baan Hºoit
* -

Goe
- --

19o E D I S C H E
Gehoot/ het is u verkondigt;
Jºgtuu met vzeugderztieften/

zerCong en monöveryeerüht Zep/
Siet toe d..t g! Uº

bezondigt!

-

V

.

Eere zy God in 's Hemels (Chzoom/
God Sader / Zeil'gen Gesten Soon

Tp ſteeds met Herten Cºng gep2eſen!
PHeinzp iof/pzijsen Beerlikheid
Dºan eeuwighend tot eeuwigHeid
ºzoetºp van unyn verheerütitweſen.

NIE U W-JAARS-GE ZAN G.
Gf

't Voornemen van een nicºw Leven mer
het Nieuw-Jaar te leiden.
Toon: Pſalm 77.
I.

'k HJeb
helaes!
mijnvoo'geſtºne
ÄHet't
bedzijf
van ſnode 3ondon/
. In godoosheid doo! gebag
Tw' langmoedigheid veragt
Zoo
veel ſchoone koſte Ä
(K MBilhetgeernmetſchand'
beklagen)

Scer omnuttelijk verpild
JNaer het goede

m

-

gewild.
l

Ik beken het is een Wonder
Tät Gp zulkenſnoden Tonder

Die uy goedheid zoo misbºykt
Jºiet al lang hebt weggerutti!
-

VO O R-Z AN G.
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Enten p?uje jebt gaen ſtellen

Y

-

Booz de vlammne van de Melle/
TDiem verquiſter was het weerd

TDat hp Was al lang Ver.ccrd.
l I.

Maernogduerthetzoetontfernten!

Jºog ſtaet gy met open Ernen!
Jºog en is de tijd niet upt/
Hºog al roept Gp overlupd!
MDaeron / waeron wild gy ſte, ven!
Teeft dat gp den Jemel erven

-

JIAOogt/ en U niet doette ko?t/

Gf een b?and der Zellen wozd.
I V.

-

'k Sakvooytaen dan uwe gaedheid
TDie den Menſch tot ware boet leid/

JPiet mišbzuiken/ Unaer veel eer
TDie beſteden t'uwer CEer:
't Is genoeg dat ik te voren/
Sulken ſchoonen tijd verloren
Lºeb / tendienſt der zond beſteed /
Dat verlief dat is ºp leet.

-

-

k Sal'tmet’t JNieuwe-Jaerbeginnen/
JlMaer Jeerſcheptdogeerſtvan binnen
GEen nieuw Herten Geeſt in mp
TDat ik heel Verandert zy /
En het oude Umag voozbp zijn/
Maer dem nieuwen Menſch in mp zijn/
PHeel verandert dooz den Geeſt/
JRiet die 'k
ben geweeſt.

vºm

Dat ik miet meer ik mag Woeſen /
senander JW Menſch nadeſen/

"t Gude ik dat moet'er upt/
Methetgeen dat daer uptſpzupt:
G3

JNeen

O2, “

E D I S C H E,
JNeen dat ik niet meer zal ik zijn!
Nog altoos mp zelfs gelijk zijn/
K Salmet dit JNieuw-Jaers begin
Lee veranderen van zin.
VI

.

.

Gn een ander leben leven/

d'Gnde Zond' een ſcheids-bziefgeven/
JNiet UMeer doen gelijk iſt plagt /
JPiet Uncer denken als ik dagt /
JPiet unteer ſp?eken als te vooren/

Maer met mieuwe Doren hooren/
Enzien met een nieuw gezigt/
Eerſt verdunſtert/ nu verligt.
,

V I I I.

d'Oude luſt die zal

Än /

En in Unp een nieuwe luſt zijn/

JRieuwe doefheid in het geen

GEertjds goote vzeugde ſcheen:
Pºijſen/ dat ik voozmaels laekte/

ZSchouwen daer ik eerſt na haekte /
Plieden dat ik eertjds zogt/
JLRianen dat my

bzig

dOgt.

JNieuw geſelſchºp zalik zoeken!

Weg met d'oude pd'le Boeken!
Ponken met een nieuw Gewaet/
Zoeken een heel aer Cieraet:
En beoogen nieuwe enden/

Damp heelen alomwenden l
ZSoo dat lk in waerheid ſchüm „
Een geheel nieuW

nºch te ZUM.

Heer wil mp dog zoo bewerken/
n in 't nieuw vooznetnen ſterken

at ik zoo dit Jaer ga in/
IllOat een zaligen begin

IO3
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MPat een end' zou daer op volgen!
Dº?eugt die mopten Wood verzwoigen
Als ik wezen zak bp Jenn
In het nieuw Jeruſalen.
-

"-

Op het Lyden Chriſti in het Hofken
Gethzemane.
Zson:

F

/

Arundel.

Zoomen een vers in tween verdeelt.

K. Als ik als een Duyve kirre.
I.

Ä
Rºº'ksSie
u wziem’len in hctſtof/
'k Sal het zoo zien dat ik nlee-ip
JNet u in dien dzoeven Hof/
In den Zofis d'eerſte zolde
Pan ons Guders uptgebzoed/
In den Zofis d'eerſte wonde
Al geſlagen in 't gnat

't WPas de plaetze daer d'Gijven

Gertjds wierden untIeperſt/
MDaer dat onzen Jeſus bljven

Äoeſt / en't bloedig zweet uptberſt/
TDaer moeſt hy de MBijn-Pers treden
-

Dan Gods too?n en ginunnigheid /

Sidd'ren zie ik al zijn leden/
Sijn gezigt met

Fºt bezWeid.
1.

'k Sie nu ſtrengenzonden-wzeeier/
Dat Gp zettet aen uw Mond
TDen begald' en bit’ren Beeker/

Die geen Mond op Aerden vond:
2Beeker/ die heun

Ä

Velerd heeft/
4

E D
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Dat hy zügt ter Aerden meer!
Beeker die henn ſoo geſinert heeft/
TDat hp niets
-

Äºm
I

UleeT!

-

k Pind zünziel die in het lijden
"t Lichaeun onderſteunen zouw/
eel bedzukt aen alle zijden
eer bed20eft en vol van rouw ;

Soo geperſtdoo ſmert van binnen!
S00 beangſt! in zulken moot!
Dat het niet ište verſinnen/

Ja geheel bedzoeft ter dood!
V

't Dijn wijn 3onden die den Heere
"t Bloedzweet hebben uptgeperſt/
TDie benauwden hem zao zeere

Dathemt BloeduptdAlarenberſt;
't Sijn mijnzonden die den Heiland
TDeſen d?ank haddenbereit/

TDat hp was benaut aen all' kant
JIAijnen vloek
geleit.

oppen

Ach watgzooterliefdedzaegt Gp
(Tot den armen zondaer Peer !
'k Bid Uzegt mp dog/wat zaegt Gp
In den JlMenſche immermeer
Gm dit lijden t'ondergaen ?
TDat U mag hebben bewogen
't MDas alleen U gYoot Umedogen
Daer Gp Uneed'
AengedAen.

Fº

'k Sienu dat Gpzijtdiengoeden
En Hemelſchen Pellikaen/
Die om Unp net Boette voeden
Plwe Bo?ſt laet open ſlaen;

CD dienbitt'ren angſten Bloet zweet!
TDie
\.

V O O R-Z A N G.

wey.

Die Jel-angſt en nare ſmert!
TDie gp vooz mp in den Hof leed
(Toonen

U

oyſ" er

Scheptnumoedmijn Sielin ruſte/

Dm dat ºp gedzonkenheeft
TDiendzank die geenmenſchenluſte / JlMaer aen u het leven geeft/

k Hoo! dunktmp de Heerweernaden

kontinmünen Hofmin Dupf/
Daerapvan Map zitgevloden
TDzinktmijn
Die zal

wº ſie TDzupf.

ÄÄ Äm

m amegtigheid en phn

verheuging in u werken /
#
GEn u tot een Dectar zijn:
ºtout en eet dog van Dlijven/
JMet deeg Dzugt uw' Ziel verzaed/
TDeze

# het die verdzijven

Ä m en 3ondig quaed.
M

Op dezendinge des Heiligen Geeſt.
7er: Hoe ſchoon ligter den Morgen-Ster.
I.

-

A# Jeſus

Triumphantelijk
Derlatende het Alerderijk
Cen Hemel was gevaren/

eeft hy zünen Geeſt rijkelijk
Upt's Hemels Chzoombaerblijkelijk/
Geſtozt over zijn ſcharen;
JlMen zag/ ten

"s
5.

S

Dan

E D
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Pan zijn Rtºoning / dat deeš Koning
Seer genadig

Zünen Geeſthaer ſchonk mildadig
I I.

-

Ach dat het Buur van't Pinrter-feeſt
CDntſteken wogte müne Seeſt!
Ental in Damme ſtellen! . .

TÄn zoud die koude lauwigheidl
Die levenlooſe flauwigheid/

Hajn Ziele niet uneer quellen
Ep queeät! ontſteekt „ …
IHerten handen/ dat 'k mag bzanden
Poo! leere /

-

-

Za den pver mp verteere!
-

I.

-

-

-

Baeſt in mün Siegn Hoodewind
Enzipvertal het geengp vind
Ä 't zonden-vug beſuette!
aet uwe ſterke Poozderk?agt

Heerbonſenal der zonden magtl
die zig tegens Al Zettet:
En Heer! werpt Meer

-

-

-

Alhet gene/dat met eene
ZSig Jaet Zetten
Teens uwe Wil ºy WPetten!
l

Doowaept nijn do! onvugbaer Bert
Ep zupden MBint/dat verquikt Wert /
Dp dat ik mag opſc ieten . .

In ware Teeigten zetigheid/
Enopregte godzaligheid/
ALs 5aönnen bp de Blieten:
#Saeſt dan ſtert, aen
Untjet Supden/ dat de tºupden
Wogen goepen

«-

EU dc Specerpen bloepen.

-

V.

Laet

to7

VÖ ÖR-Z AN G.
V.

Laet hier dog op dit Aerdſche TPal
Op dat ik mieten koorn ten val

Den Geeſt mijn Leidsman weſen!
Laet 9p mnztin die Wolk-kolonn/
Die Up geleid tot dat ik kon
In Cana uptgeleſen:
ÄLeid mp / leid nup
Dp de paden / der genaden
Dooz geſchºeven

-

De Menſch ten Eeuwigen leven.
V

.

-

BehOed nº dat iſt niet ten qua
De booſe Wereld volge na/
Die mp3.oekt te verleiden;

Laethare zoete vleperp/
JNog hare yarde deugerp
LRP nimmer van Li ſcheiden:

IDeht mp/treit mp

,

Dat ik loope / hier in hoope/
uw' wegen/
ls regte

rº.

plegen.

-

V l I.

G ikHeil'ge
Geeſt!hebwijſt
mp de pa'an
Die
op Aerden
te gaen/
P
Endoet unp die betreden;

Houd müne Poet op 't finalle Pad/
Dat moeflük is enſibb'rig gläd/
Behoed unſ voo! den beeden:

JPild my dog by

de Hand hoüden/dan zoo zouden
Mine treden
Paft zijn en mietuptgegleden.
-

V

.

... aetminzenzondensſchzialityeid
39e där 3P mp it! Eeuwijeid
Cen
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Cen serderf zoekt te trekken

PZare vuple verfselükheid /
En overgzoote gouwlikheid
MPflt vooz mijn GDog ontdekken:
Coont Urpl hoe 3P

In de Zelle/ſteeds zal quelle
. TDem godlooſe/

TSie hier wand'len in het booſe.
X.

--

Als mp dooz uwen Geeſt zan
Gndekt/hoe g'onderzoeten ſchön
zſaijn Ziel legt bitt're lagen/

Iºan zalik net eengzooten haet
*t Derfoeplijke zondig quaed

5Piet dulden mog verdgagen:
TDan zal/ ik al

Iſajne boosheid/en godloošheid
Doodlijk haten/
En ook tragten te veraten.
X

Indien ik in dittranendal
In dzoefheid of in ongeval
GBpt komme te geraken/

TLäetdan den Geeſt den Trooſterzhn/

Die in Siels bitt'redºuken pijn/
HAijn Zerte mag vermaken!
MDilt 't Hert/ im ſmert

ZSoo bewerken/en verſterken/
TD.at 't in 't lijden
A
Dig in God nogÄg verblöden.

De Aerdſchevzeugt is my telaf/
Ikagtzemaer voo? Swinendzaf/
ZDie Kamm niet vermalen

't Is Hemelsdaer mijn Ziel nahaektl

MDo;d van de MDereld mietgeſmaeke/
N

DL
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TDie kan het Perte raken /
MPilt mp / als 'k lp
Geeſtoé goedheid / 's Heumels zoetheid
TDan doen ſmaken/

Soo zalik ’t bizups boven raken.

GEESTELIK GEZ ANG,
Tot overtuyginge der bloote Naam-Chri
ſtenen, die ophareuiterlicke voordee

len hare Zaligheid grondveſten.
Toom: Als een uytgeſtorten Balſem.
I.
-

Wº

beleeft nuen ſnoode (Tijden?
WDie kan 't zonder dzoefheid zien?

Zoe verdoven dat de Wien
Tijn/ die 't Chºiſtendom belijden?
't Geen dar hare IWBond voogeeft
beleeft!
DWDozd in 't minſte

F

FHder een die zoekt te pzonken
JlMet den naem van 't Chºiſtendorn/

-

En men denkt niet eens waeroUn
TDat den naem oné ig geſchonken
CDf waer toe 3p ons verbind/

Keen/ dat ſlaet "F

de WDind !

Chriſten zoo Wilpder heeten /

JWHaer te doen als hp gedasn/
Zijn Poetſtappen na te gaen/
Dat werd ſchandelik vergeten;

En upt 't gamtſche leven bljkt
Dat Ulen heU hef Uliuſt Velijkt,
-

IV. Seg

IG

E DISCH E
I V.

Zeg wat zoud het Unp dog baten
TDat ik unp een Chºiſten roem ?
En Unp Ma Zhn JName noem;

Soo ik't quaed niet tragt te laten?
Schoon ik met zijn JRaem verſchön

'k Souw Hem tot een ſchandvek zün,
V.

't Stjn niet alle Iſraliten
TDie van Iſc’el na den vleeſch
t’Saem afkomftig Zün geWeeſt:
ÄDog geen Chºiſt'nen die zoo hieten

ZSchoon sº het roemen met den Mond /
Ingelüft zünd' in 't Perbond.
V I.

't Js maer zotternp te ſteunen
Ente ſtellen al zijn hoop
GBp den
TDoop:

Ä

TDie op zulke ſtaven leunen /
E>p het teeken van 't Berbond
U20nd,
Bouwen Op een

h:

't Bloote teeken kam niet geven/
(Ten 3p dat men Ook het geen

Daer dao: wozd verbegdmet een
Än zig vind/en ook zijn leven
JAaer belofte doe gedaen
paſſen
Liigt / 'tig

anders

WAen.

Gf unen roent des Heeren Tempel!
MOy u Iſr'el zijn U Dolk/

Pöoren ſteeds des Heeren tolk/
En betreden uwen TDzempel/
Soo daer niet neer bp en is/

Dat is vºp een ſiegt bewis.

IX. 't Ts

V O O R-Z AN G.

II R

I X.

-

't Is zeergoed Gods WDoozdte hooren/
Als inent geen ons wozd geleerd
JlMetzijn leven p?actizeerd:
JENaer die JPMenſch die gaet verlooren
TDie op 't bloote hooren ruſt/
JlMaer tot 't doen en vind geen luſt.
X.

't Is maer pdelheid tezeggen
Peere! Heere/ zoo unen niet
TDoet het geen dat God gebied/
GEn dat tot een gyond teleggen

Ban zijn recht ter Saligheid/
TDat is wel een flegt beſcheid!
X I.

-

God die houd miet van het pRaten/

Eſauws handen Jacobs ſtem
Seeker die mishagen Jem:
JWNaer van zondente verlaten/

TDat is God rechtaengenaem/
ZMDood en

wer".

ggen te ZaeU.

’t Baet niet dat men diepe kemis
Pan Gods MDoozd en MBetten heeft/
Indien dat men't niet beleeft:
JNeen/ dan is3e Unaer tot ſchennis /

En onteering van zijn God/
Sulke MDijzen

# zº zot.

Peele twiſten in te dºingen

Än het innigſt cabinet
Dan Gods Zeilig MDood en MDet
En ſchoon dat zy deze dingen
-

-

MPtſten/ voeren evenwel
JMet die
WZel.

heims ja

Sodte kennenswel Heerük

Als

e D 1 s c H E

I2

Als men doet het geen men weet /
TDät de regte kennis heet:

Sulken kennis is begeerlük/
TDie den JUMenſche ſteeds aenſet
(Cot het houdenÄ Gods WPet.
Zeg wat baet het dat geteekend

ZStaet mijn naeni in 't terke-Boek
Indien ik miet meeren zoek ?
Beter is 't te züngereekend
Gnder die geteekent ſtaen
In den
op aen!

vºm hºf

't Sijn niet alle ware Leden/
Zomtjds wel een houten Mit
Aen een levend Lichaem Zit:
HMenſchen van verdoºven 3eden
ZSullen zomtijdg weltbeſtaen
Aen des

Verg FPh te gael.

All dat upterlijke voodeel

Js niets / ingeval het Zert
TSaer dooz niet geheiligt Wert:

't Souw maer in het laetſte Goºdoo
(Cot vermeerdering van Pijn/
CEn

verzwang yº º 3jn.

Peilig! heilig moet men Weſen!
PHeiligheid die is de baen
ZiBaer dooz wp ten Hemel gaen:
Die niet,

te gaen doo? deſen

Meeg/ die vind zig in hetend
In een ſchMikkelijk elend.

.1

V O O R-Z AN G,
Een

C H R I S T E N S
Stem:

-

B I E GT

lets moet ik u Laura vragen.
Jonge Dogters vol van jeugden.
Als de hooge nood by tyden.
I

A

mijn God! ik ben vol ſchanden

'k Derf nog Long / mog Dog/mog Handel
(Cot U heffen / Heilig Heer!

l Weet dat Gp den Zondaar fier zijt/
Poo? Heun een verteerend Bier ziſt!
TDat verſchlikt endzukt mp zeer.
I I.

.

.

'k kam mp egter niet inhouden/
"ktan miet zwigen ſchoon ik woude/
't Swijgen maekt mpte benerd:
°t UNoet'er upt/ wanthet leid booven/
't tan’t verbergen mietgedogen/

’t Leid mp veelte bang op 't Hert.
I l I.

-

'kkoom vºpljkte verklaren/
Gm mijn zomdem t'openbaren
TDoo! een ſchuld-bekentenis;

’t Herte voo? U bloot teleggen/
En u rond'lijk aen tezeggen
iš.
Als 't met mp

>-

gegen

'k Ben doo? Adams zond' verlooren/
En een Zelle-wigt gebooren/
TDood in ongerechtigheid:

Pan de WDieg afaen een Sonder/
Pan naturen legik

"F

Uwe

14

.E D I S
INwen toom en

C

H

E

anmahd.

'k Ben van boven tot beneden

Pol van ongeregtigheden/
TDaer is niets geſonts aen mp:
'k Pind my dooz endoo: volvuple
3Gol van ſtinkend' etterbuple/
JNiet een deeltje iſſer Vºp.
X

V I.

Mijn verſtand dat is verdupſtert/
En den wil die legt geklupſtert
Gnder Zatans ſlavernp:
De memory is geſchonden/
’t Jert volbooſeſmoode vonden/

eElkens ZOO bH uber Up.
l.

'k Poelmy zelfszoohard van herten/
at het wel de Steenen terten

ouw/bedoºven mijn gewis / .
at d'affecten gantſch verheertzünf
an de Zonden overheert zijn/
En het al

betº

'k Dind het quade ſteeds geologen
Dooz de Penſters van
CDogen
Cot in 't Herte doo? 't gezigt:

Ä

Goren toegepzopt zijn/
TD.at "
Boo? U wooden toegeſtopt zijn/
JMaer het

FF

ik ligt.

JMijne Long is vol gebzeeken/

Indexeſe Änjeſjej
En mijn ſteel een Gºaf geljk/

dat ikeen vuplen wadem,
JMijne Tong omteinmeik.

Steedg uptblaes met mijnen Aden/.

X. Ja

-

V O O R-Z AN G.
X.

“

-

Ja mijn gamtſche Sielommagti
(Tºot de

Ä

UUHLT

Äº

-

(Cot de ongeregtigheid:
(Cot het quade zeer begeerig

Dan het goede heel afkeerig/
TDoo mijn's Herts verdogventheid,
I I.

Deel,

X I.

A

wat bittere zondenſtroomen

* Zijndaerdaeg'lijls vootgekomen
Upt die MDel/ een heele See!

Soodat'kzond' Ä3and gehº
d'Eene zond aend'aer geknooptheb /

't Eene quaet ma

Ä

dee.

JPiet alleenig in die Jaren .
Pan min eugt/ doe 'k onervaren
Än l HDgs;d was / en niet wiſt
ãDatte doen / of wat te laten/

IDatte vlieden/ wat te haten/
AZeb ik ’t rechte

Pº gmit.

-

-

JNaer ma dat ik al verligt was)
En van uwe wil berigt was /
Jeb ik ſtoutelijk gedaen
t Geen ik wiſt tezijn verbooden/
Hºeb het quade niet gevloaden/
JUAaer opſettelijk

Ä

-

-

–'t Iswaeruwen Geeſtbewogtmp
CD! hoe Ziel-bewegend zogt Gp

Ä ÄÄ

g“

Ä

te

Lt

GL

Ugdel Aente
? 2Zettel

!

*

es

f

is

E

D

I S

E

C H

'k Peb daer op niet willenletten/
JLRaer halſtezrelijk verſinaed.
X V.

Schoon 'k mp dikwils heb verbonden
Doo beloften/ om dezonden
Mate laten/ 'k heb terſtont
(Clot Unijn voorigzondig leven
IMp trouwlooſeljk begeven/
Cn verbzoken mijn Perbont.
X V I.

Alp unp! ik ben zeer elendig!
JNyme zonden zijn onendig!
Jºeerder dan het Sandt der Zee:
MDaer 'k mp wend' ik vind' gebzeeken/
'k Ben ten Halſe toe geſteeken
Än dezond':
f Wee!

º

MDateen ſtraf zoud' daer op volgen! Ändien dat gp zoo verbogen
JPNet mp in 't Gerigt woud tre'en?
JPiet dan't eeuwig! eeuwig bzanden!
't Belſch geknerſchen klappertanden/
Goot gehupl

Ä pºwen

'k Bendit dubbbeld over weerdig /

Straftgy

Ä zit rechtveerdig/

Dat belijd'irrondelijk:
Igeb Gp luſt mp te verſtooten/

-

Eeuwig van U gunſt t'ontblooten/
Gp doet my

aerº.ºpzyk.

s

HAaer wat eer zult Gp behalen .

«Soo Gp. mp laet nederdalen
Än de afgzond van de Jel ?
Ändien Gp u wilt ontfernen/

(

Mcn u müner wilt erbermen/
-

vo o R-z AN G.
erº

PHebt gp U eer

z
v

Peer! hebt dan dag medelijden!
Set u ſtrafheid dog ter zijden/
niet Ra regt Met Up :-

Ä

oekt in uwem Soon valtoening/
TDat zijn lijden een verſoening
Pooz Unijn
zp!

am Fre

Laetzijn Dood mijn even weſen/
DStjne ſunetten

Ä

geneſen/

Zyn Geregtigheid mijn Deugt/

Süne banden mijne v?pheid/
Zyne doefheid mijne blpheid
Süne Melangſt unijn geneugt.
T

BE DE om H E 1LIGH E 1D.
Levit. 11: 44, 46.

Zyt Heilig, want ik ik ben Heilig.
Zoen: Roſemont die lag gedoken.
-

I.

Hºº!

Lºeilig! Heilig Meſen?
MDezemtlijke Zeiligheid!

VDie van Seraphims gep;eſen
Hoenrugtig wözd untgeboid;
Zeiligt/ heiligt heiligt. mp/
TDat ik weſen

masº

Gp.

Die is Heer als Gº verheerlikt?
.
-

Schoon in Heiligheids Cteraet!
Zoe uw Zeiligheid
meer blijk

"

Z

**
.

„- .

"
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Hoe Gp my ook ſchoonder laet:
Ajeiligt/ heiligt / heiligt nP
Datik weſen mag als Gn.
-

I l I.

Uwen glamts en gloo was dupſier
Deed het niet twº yeligheid/
Heiligheid die geeft dem lupſter
Alen all' uwe Peerijheid:
IHeiligt / heiligt / heiligt nP /
TDat iſt weſen mag as Gp.
IV.

Supver Ligt dat niet beſinet is
HMer de minſte dupſternis/
ãDiens Dog'nopt ten goe geſet ist
Dp het geen dat zondig is/

Zeiligt / heiligt l heiligt np
Dat ik Weſen mag

Fs Gp.

Gy züt d'Heiligheids Spink Ader
d'Gnuptputtelijke 25Pon

Schepſelen Zeiligheid te gader
Äseen ſtrae Wän uwe Son:
Heiligt heiligt / heiligt ung/
TDatik Weſen maals GP,
l

WZeilig zijt gn miet alleen Meer
Jn U zelven/maer wilt dat

look Heil'gen zal die geen Beer/
Die opt madzend tot U trat:
Heiligt / heiligt / heiligt wp/
TDat ik weſen mez

P. GP.

MDanneer vooMUnaels Zonderſch?00Uen
Ämand reukelaos beſtond
-

Ähelig tºt

-

Alte Kouen/

d'Aerd' gemie Jendig verſiond;

Cº.

!

-

gep

vo o R-z AN G.

ºs

Heiligtyeiligtl heiligt my/
Datik weſenumag als GP,
I I.

Deel.

V I II.

-

Zºº gy Sael'mons gunſt my totſeid/
Geven woud wat ik verzogt/ .

'k Zouw verſoekendatg'uptoeleid

Datik Heilig weſenunagt:

Heiligt/heiligt,
heiligt nº/
magas
Gp.

TDat ikt Weſen

'k Bid U omgeen Aerdſche ſchatten /

Deen maer dat ikºeig 3/
Die het vat die maghet Wätten/

-

Zyzyn veelte ſiegt daer bP :
Heiligt/ heiligt heiligt º/
TDat ik weſen UnaN

ss GP.

ºk Aineenſchatvan meerder waerde/
TDie geen dief nogroverrºſt
PÄervoo! allen ſchat der Aerde
Haren lupfter gantſch verdooft/
Heiligt/ heiligt/ heiligt º /
TDat ik Weſen Wlagº CBp.

Dien ſchat die voo wereidlingen Peete koſt'lijk is en teel/

It Eigen lot der Hemelingen/
Hejet dat dog zün mindeel!
Heiligt, heiligt heiligt nº/
TDatik Weſell

ma

Gp.

'k Hain een ſchat die ma dit leben
Onsnog nuttig isſ een baet/ .…

TDieast Aerdſchonsmoet
Ä 4 begeben

L

-

E D

x 23
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Ons dan miet alleenig laet:
PHeiligt/ heiligt / heiligt unp
Dat ik Weſen mº
ºp.

E.
--

ſ

'k Bid lom geen Ampt of Staten/

Gun geen Aerdſche Heerſchappy/
'k UBil die geern aen and'ren laten/

IHoud maer Heiligheid voo! mp/
PHeiligt/ heiligt / )eiligt unp/
TDat ik Weſen

mº Fºop

't WBeet dat daer niet veel aen vaſt is.

Als men die wil wel bekle'em/
Teat een Ampt dan maer een laſt is

-

En veel onriſt baerd net een:
Peiligt/ heiligt / heiligt nP /
TDatik weſen
ſ UMag as
als GP.
P
Jk agt dat v!y wat meer is
Aseen koming zulk een JlMan/
Die van zig zelVeneel Jeer is /
En'zijn luſten temlnen lian /
PHeiligt, heiligt / heiligt nP /

Dat iſt weſen ma als GP.
X V

.

'k Hoef geen Landente regeeren
Iſèet a'er werken mpte moen /
tan dat ruftelijk ontbeeren /

k Heb genoeg met nº te doen/
Heiligtl heiligt / heiligt Wºl
Tºatik weſen mag als Gy.
II . Deel.
X V II.
k

U on geem Of
Aerdſche
hoo eid /
B idMPereldseer
Än
TDie

V O O R-Z AN G.

1z

Die dem Aerdling ſteeds in t Gog leid/
W?eer geeft my mäer Heiligheid:

Heiligt/Zeiligt/ Heiligt. mp/
TDatik weſen mag als Gp.
X V. I l I.

-

t Aerdſche hoog dat lükt mp Hel-laeg
25p het zemeis hoog/ gewis
Il Mag ik dat genieenzº Äeg
h niet wat 'k voo! hoogheid unis:
eiligt/ Heiligt/ Zeiligt mp/
TDat ik Weſen mag als Gp.

Laetup vºp op Aerde klein zijn/

en uptvaegſei zijn geagt/
Als Üet Pert mag bank en rein zijn/
Än de Heiligheid betragt:

Beiligt/ heiligt/ heiligt my/
TDat ik weſen

mag.a

GP.

d'Zeiligheid die lijfit my heerlijk/
Paren glanſchen ſchoonen ſchijn
Sie isvoo nijn Ziel begeerljk/
Ach nogt ik maer Heilig zijn!
Heiligt, heiligt/ heiligt ng/
TPat iii Weſen

mag

ºp.

'Schep geenveugtin ſchoon gewaden/
t Hºoot geſleep van langen bee/
'k Laet Dereld die cieraden
Heef my maer het TDeugden-kleet:
Deiligt/Heiligt/ heiligt ni/
TDat ik weſen mº

s ºp.

Ach! Wat is 't een pdelpzalen
ºp Wat mois of MBoºm-eſj

Pat eer zal men daer dooyälen?
I?

-

»

-

:

/

-

-

.?

Izz
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Daer ſteekt wel een deugmiet in!
Peiligt / heiligt / heiligt my /
TDat ik Weſen Umag als Gp.
X X l I l.

Zoo de Heer 't onſigtb're mope
Aem de MPereld te zien gaf/

All dat cierſe / al dat tope
Diel dan wel van zelver af:

Peiligt/ heiligt/ heiligt mp/
Dat ik weſen unag als Gp.
PHeer geeft my d'inwend'geſchoonheid/
Daer toe ſtrekt dog al mijn zin/
TDie voo! d'Dagen miet ten toom leid /

Dat’s een mopheid die ik min:
PHeiligt/ heiligt / heiligt unn/
TDat ik Wezen Ulag als Gp.
IV.

Deel.

X X V.
’t

Biº U

om geen koſt'le wooning

Dnwaerdeerlük toebereid/

Ä metal verſchaoning/
Al mijn zugt is Heiligheid :

AHeiligt/-heiligt / heiligf mp/
TDat iſt weſen mag als Gp.
XX V. l.

'k WPeet dat Jeſus in een Stalle
Js geboren in een tlups /
" Acht dat topſel niet unet alle /

Lºeb ik Jeſum maer in Huys!
Heiligt / heiligt/ heiligt uny/

Ä. als F

TDat iſt weſen

X-X V I
-

–«-

't Pupszalligtvooſehoon verſtreiken P00
Q
-

*

* *.
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Poo! een vzeemd'ling op zijn reis/
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TDiemaer denkt daer do0? tetrekken

JDa een toninklijk Pateis:
Peiligt/ heiligt / heiligt mp/
TDatik weſen mag als Gp,

X X V 1 l l.
'k Vid U. om geen lekkernpen
Gln geen koſtelijke TDis/

.

"k tan my zonder die Wellpen/
Als ik’t Heil'ge maer niet unis:

AHeiligt/ heiligt/ heiligt unp/
TDat ik weſen mag als Gp.
X X | X

Miedieſpijſeeens geſimaektheeft

Die de Mereld mieten kend
INetzijn Tongeaengeraektheeft/
Is dat lek're haeſt omtwend:

AHeiligt/ heiligt / heiligt Up /
Dat il. Weſen

Wag ak GP.

WPat zünjeeſten
Delicate
bzaſſery/ koſt'le Malen
W

25y dat Goddelijk onthalen?
h Achthaerzoetmaer Hoetdaerby:
PHeiligt/ heiligt/ heiligt mp/
TDat ikt weſenÄ

z

G".

Soo de Wereld die eens ſinaken
Em haer zoetheid pzoeven Koſt/
'k Mºeet zu zoud' de Aerdſchezalien/
AYouden voo! een lichte Koſt /
Heiligt/ heikigt / heiligt nip/
Dat ik Weſen unag als Gp.
-

X XX 1 l

Achdoet mp datzoetdogſnahe

Poerdmpin l WDünhups geer/
–

'k Sal

E

º24

D

I

S

C

H

E

'k Salzoo gºatig dan niet haken

Da dat Aleriſche lekk're meer:
Zeiligt/ heiligt / heiligt Unp /
TDatik weſen mag als GP.
X X X 1 l I.

Taet mp dikwis zijn beſchonkon
Än een Heil'ge bzaſſerp /
En des Heil'gen Geeſtes d?onken/
Dat is ’t zoetſte zoet Vo02 UW/

AZeiligt/ heiligt / heiligt UP /

Datik weſen mag als GP,

Eens

CHRITENS

HOU W-V AST

aan J E s U s.
Rom. v111: 35, 36, 37, 39.
Toon:

§

Ach wat zal ik ſondaar maken,

Als een uytgeſtorten Balſem.
V

LÄ wät
I wil komen
-

TDupvel / MDereld / wat het zy /
Kampen / ſnerten/ kups en lp/

k Sälnietzwikken/ſchihten ſchºoomen
Pooy al 't geen dat Bleeſch'lijk hiet/
Jeſum en verlaet

net

Bueren / Pzienden/ Bader / Moeder/
Man of Pouw / hoe na bevzind /
Em hoe teder ook bemind!

Toon of Dogter/ Suſter / Bºoeder/
Gf wie dat het optaeuriet/

Ie- -
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Jeſum en verlaet ik niet.
l II.

Alhoevel dat zelfs een pder
Jeſum ook verlaen wouw/
Echter evenwel ik zouw

Jeſum niet verlaten wie der
25p #em bljft of van Peun vlied/
Jeſum en verlaet ik niet.
I V.

In het zoeten in het zuere

Blyfik mijnen Jeſus bp/
'k Lijd' dan ook wat dat ik lp !
JNood mog TDood zal mp vervueren/
't Sp ook wat 'tzp voo! verdziet/
Äeſuln en verlaet net.

Laet de THuyvel woeden razen/

Jeſus is myn ruſt/ min Kotz/
JMet Penn ik de TDupvel trotz /
JLaet heun Duer en Roozd uptblaZen/
Jeſus ump zijn hulp aenbied /
,
Jeſum en verlaet ik niet.
V. l

MDat ik ltjd'
niet en lijde/
Eene kus van Jeſus JPMond

Die verzet dat weer terſtond /
'k Lijd' dat lijden met verblijden

Als yp maer een ſtrael uitſchiet/
Jeſum en verlaet

niet.
.

^

Schzikmog
zwikvoo?'s
MDereldsdzei
ºk 'k
Aſcht
haer zuerzien
niet metal/
AZarentoon en ongunſt Zal
UNp dog nimmer tot haer neigen /
Zoe verg?imt 3M mº aenſlet/
Seſum en verlaet iſt mist.
/

.

f

4

VIII. s I -

r

E D I s C H E
v 1 1 I
’s Wereldg zoetzien is my zuturzien/
MDee! indien ik ben haer vziend!
Pan de Wereld wo?d bemind !

’s Werelds laggen is mijn ſtuurzien/
God mp 's WHerelds gunſt verbied
Jeſum en

vera

niet.

Een zoet aenſien van zijn Gogen
TDät verſoet verſet heel ligt
"s MPerelds donker zuur geſigt./
Als wp dat genieten mogen
Alle dzoefheid die vervliet/
Jeſum en verlaetº UliCt.
MBild de MBereld ſpotten hoonen ?
Jk en ſtoo mp daer niet aen/

Selfd' is Jeſum ook gedaen;
Zijneſmaethe'en zijn! Umijn tzoonen)

@f 3p mog zoo vinnig ſchiet /
Jeſum en verlaet ik niet.
I I.

Deel.
X I.

LÄ

de WDereld loklien tollen

Zk en&#

haer geen gehoo!/

Poothaer Croonen 'kſtop mijn Go?/

Ideen/zy zal mp miet verlokken/
Jeſum en verºſ Niet.
CPfzn mog zog koop'lijk bied/

sºwereldsvleienémyvloeten
Queelen/ quellen/ſtreelen zijn
ZSteeken/ al haer ſoet femijn/

Plemen/vliemen/laets' hetzoeken/
-*.

Hoe 30ethaer gewley geſchiet/
-

s

Je
d
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Jeſum en verlaet ik niet.
X | l I.

-

-

Al haer ligt dat is Inp dupſter/
tºoonen/ Chzoomen gYooten ſtaet;
All' haer heerlijkheid vergaet;

Die betooverende lupſter
Noe zy flonkerd die verſchiet
Jeſummen verlaet ik niet.
-

X | V.

Ärgen

MDatzijn Scepters!
JLeemenieten/ Plupme-ligt /

Bp dat eeuwig zwaer gewigt!

Gº! die moeten daer voo! wijlen/

Df mp 't Aerdſche goot ontſchiet/
Jeſum en

vera

niet.

'k Hebeen ander gloo! in d'Gogen/
TDie men ziende mieten ziet/
En niet hebbende geniet;

TDie al’s WDerelds ſchoondoetdoven/

Als men die daer bp beſiet/
Jeſum en

verg

net

All woud'imand aen my ſchenken

Doo zijn liefdeal het Goud
Danzijn Huns/ voo?waer ik zoud
Gantſch veragten en miet denken
HYem te ſchatten tegen iet/
Jeſum en verlaet ik niet.
X V -I 1.

-

Gfſchoonimand maektenblootis/
JPauweliks een Penning heeft/

@p de gunſt van and're leeft/
Gern toningzoo rüken gootis/
Als hp Jeſum maer gemiet/
Jeſum en verlaet ik niet.

xvi.
/

128
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X V I I I.

Jeſus zal mijn Goud mijn Eoed zÜn/
Atoſt'lijker dan all' het geen
t'ZSaeim gevonden wozd beneen /
Än heun zal mijn overvloed zijn/
Pºp mijn All zijn / Lieve ziet
Seſum en verlaet#
-

n X.
-

Of men ſchoon all' vzeugd' der Aerden
En haer blijdſchap aen Ump gaf/
Jeſu zoet dat maektſe laf;
Zp is unp van gener waerden/
Poe zoet 3p zig unp geliet/

Jeſum en verlaet

!

’s MPerelds zingen is my zugten

Fiepen/ ſchzeyen/laggen is
JUAime Siele bitternis /
*k ZSchep geen vzeugt in hare klugten
In een pdel Werelds liet
-

Jeſum en verlaet

P

JNa dat laggen volgt een weenen/
Gl die Veugde die beekt op!
AIoe bitter is haer gYondzop!
JDa dat zingen volgt een ſtcemen/
AHoe die Uzeugt unp blijdſchap bied
Jeſum en
Uliet !

vera k

-

IWAag ik Unaer daer boven zingen
't Hemels ?alleluja Beer!

Ikea Wenſch geen vzeugde meer/
En daer TDavids ſpzongen ſp?ingen/
MDeg dan MDerelds vzeugde! Vlied:

Jeſümen verlaet ik miet.

-\
-

-

>
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EDISCHE VOOR-ZANG.
Van de

LI EF DE CHRISTI,
Toon: 's Morgens in 't kriekjen, &c.
-

O

I.

-

Soete Jeſu mijn 's Herten begeeren!
JURijn Ziel hijgt ma l untermaten zeer!

Mat dat ik mis laet my U miet ontbeeren;

All' datik zugt of wenſch is ma l Heer!
Plaet mijn de uw' zijn/en zijt Gp de mijn/
JlMijn gootſte ſinert iszonder U te zijn!

Segt tot mijn Sielik ben U Heil/en goed;

Geeft daer verzeek'ring pa. aen Uijn geUnoed.

Sonder U zoud zün eeuwig verlooren!
Än onbedenkelyke ſunert empijn!

d'Ellendigſt die opt van Menſchen gebooren
WPas/zoud ik zonder lö Jeſu zün!
Gp zijt mijn trooſt / mijn Heil/ mijn hoop alleen/
Än Hemel of op Aerden iſſer geen

Än wien dat Saligheid te vinden is/
Gp zijt alleen mijn 'g

F.

-

behoudemig.

*.

'k Hebneffens U niet in Hemel op Aerden/
CHy Zht omeindig onmaſpeurlijkrijk!
MDat zijt gy koſtel? zeer dierbäer van waerden/
-

'k Agt alles bp U maer voo: dzek en ſlijk;
TDaer is een volheid in U van gemaen (
MDat mp outbºeekt kan ik in U ontfaen;

s't º Ä ’t zy F Ä Ä ZU

'k Ben wel Vermoegt/ dam is het wel Unet MP.
J
1V, Ach,
-

E D I S C H -E
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I V.

Ach Heer watzt gn een wonder in ſchoonheid!
"t Afſchijnſel van U. Daders heerlijkheid/

Zn Beelden lupſter naekt in uten toon leit/

glamté en flönkerende Majeſteit;
# al zelfs
äs Gp quaeint in den Pleeſch bemeen;

Pat waerd Gp val van zoetaemminn'ltjkheen ?
Alle volumaektheen vloeiden t'zaem in een
In l / gelijk de WPat’ren in de Zeen.
V

Gp waert eenbundelvan TPeugden/Volgoetheid/
DSonder de alderUninſte ſinet of leet;

Hoevloeiden u Tong van Hemelſche zoetheid ?
lNet Wat een lupſter waert Gp Heer bekleet
Dan Heiligheid ? Hoe blonk laengeſigt

Än wisheid ? pver / vol van bandent ligt!
Pol liefd engadelooſe medzigheid/
En's Pert inwimmende zagtmoedigheid.
V I.

Tuſk een is min Piendl heb ik dan geen reden
GP TDogteren/ dat ik Heum zoo bennin?
MDaerk n ik min liefde beter beſteden?
toan Jeſu lief neeunt Gp mijn Zert dog in;

MPa. all' wat aen U isſ is waerlük weerd
Dat het gelieft word/ en van mijn begeerd:
itoum Jeſu/koon beſit Untjn Herten zin/

't Js vooz l / 'k dralder niemand anders in.
V I l.

-

Laet müne Tong uwe Deugden verkonden
Den roem van uwe zoet aennlinlijkheid

Plaet ſteets beſtoven zijn in mhmen Monde/
EnWaer ik koom roemruchtig uptgebzeid:
Datik ll ſchoonheid zoo mag zetten voot TD
Af
- -

-
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TD.at ook een wder een daer doo? bekoozt/
En in een zupv're uinen lief.de gloet
(Tot U ontb?anden mag / ÖJeſu zoet!
V I l I. -

Gp zijt mijne ſchat/laet dan mijne gedagten

Bp l zijn/en aen l wel vaſt gehegt/
JU)ijn Zert kam ncrgens miet beter vernagten/
D wat een zoetheid is daer in gelegt!

-

Als ik met Jeſus eenig oun mag gaen/

*

AllPeg Aerds geſelſchap / dat moet agter ſtaen/
ÄNeemt weg Heer wie Gp wilt anttrek mp vzp/
Als ik maer bp mijn lieven Jeſus zp.
X.

-

'k Ben willig alles voo? Ute verlaten
Pet geen Gp eiſt/ of van mp nennen wilt;
Sonder U zoud' mp een MBereld niet baten!
All Welbehagen mp in alles ſtilt:

MDat dat ik mis dat vind ik in U weer/
Gp zijt mp hondert dupſend malen meer!
In al berooving bljfik U getrouw /
MDat gp odk weg neemt/ als 'k U unaer behoubº.
X

-

THoet unp zoo leben dat ik U behagé/ .
En dat doen waer doo: ik U gunſt verwerf;

TDaer valt niet laſtiger vooz mpte dage

Als datik uwe gunſten liefde derf;
Een zoeten toelag Van laengeſgt/

IlRaer een klein ZStraeltjen van dat zoete ligt

Derquikt my meer dan't onder-Äerdſche goet/
MDat is het dierbaer? vooz mp Honigzoet.
-

-

XI.

Taet uwen wil Zeer den minem ook weſen/
Die Gp benint dat ik die ook beMin./
Ä2.
-

f

TDie

E
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VSie Gp haet doet mp ook haten nadeſen/
Endoetong tween 3jn van eenen 3in;

ZSmelt Gp mijn 3erte met uwinen
Sereenigt met U / hegt zoo vaſt onstWeen
Tºatooſ geen ſchepſel immermeer onš beid:

Innootſ of dood onš van malkand’ren

ſcheid.

Datſe de Name des Heeren love , want

zynen Name is alleen hoo
verheven.

Ps A L M

148: 13.

Toow: Repicavan.
I.

R deunrugtig

Peer!

Die böven alle eer

Enlof/ pzös der ſchepſelenzt geſted
Mºien eindelooſen roem niet kan vermeld7

#chöön
eeuwigheid na weerde zün verteld;
jopzongen ('t was dog veelte ſlegt)
WAet Englen Congenefºrm t’zaem gehegt. -

-

Blijdonbedwongen/
Panneer ik tree

#and'onaſpeilb're
zee
u völmaektheenſ in dees diepen hink
»-

kzink/ ik zink/ ik zink/ ja ik verzink
Änr deesonmeetb’re Ploeden ik verözinkt /

aën Wozd verſlonden van dien GCegen/
-

TD
ALU
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TDaer geengzonden Wo?den gevonden/
"ä HDöet daer in vergaen!
1 l I.

«D zupv're Son!
CD eeuw'ge klaerheids Bºom! ...
TDie daer bewoont een ontoeganklijk Ligt./

TÄt jo hetalderhelderſte geſºgt

Äeſenteſterkisſen Ä/
TBaer 't minſte vlekje Van onzupverheid/

Fiet 't minſte plekje/teeken of trelije
Selfs van in en leit-

-

I V.

TDer Eng'len ſchaer

Dermeldet ſteeds be maerl… „ ,
FHjuwe Cyiſtalijne zupverheid

- -

Äjn juwidoo lugte Zeiligheid/
TÄhooſe queelen heilig is de Beer/

Envan L. flonkerende Maeſter/

-

INet held're teelenf
IHeilig weer en Weer. V.

Uptmumtend ſchoon
Blinkt uwen eeren Ch?oon!

Deel klaerder dan den heldrºn TDiamant/
Poſchitterende glooz äen alle kant
Der
het Chzoomenen
bereik vanonswat
verfº
Al boven
Aerdſche
ging ſchijnt;
Äepters en Thoonen/hoe ſchöonſ' ook toonen l
25p deeš glamts verdvohnt.

-

-

V I.

MDat cierlijk ſtaet/
MDat mop of heerlijk laet/

!

t Js mäer een düppel ºn
TDie van die ſchoon

Äg
-

Z

»

volheid Heer/
oneindig Weer/
–
-

E - DI
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Soo als ſe van U is ſoo moet die weer /
t'Zaem tot U eeren / Gp zijt de Fontein;
En ons Heere leeren / l daer van d'eer
Geven in't GeUncen.
V II.

ZSchepſelent' gaer

Ep kommt vertoont eenpaer /
Son/ Hl.Naenen Steyren Uwe Heerlikheid :
JMenſch / Engel / TDieren uw' bevallikheid:

Bloem/ Koos / Pliet Beemdenalwataengnaem
t/

-

Al' uwen lupſter is een ſchaduw maer /
En bp God dupſter / zwigten verhupſter
Poo? heln Unet malkaer.
V ( I I.

Gp zijt alleen
Polunaekt met ! te Vyeen /

# zalig algemoegſaenn eenig Al!
upten U zelvenhoef gy niet metal/
Geen Schepſel opt U Weil Vermeerd’ren zal;
Hoe zöet eneel leeft zulk een Menſch o Heer!
Zºchoon hp niet veel yeeft/ die Uten deel heeft/
Menſcht op Aerd niet

nº

-

alles vo02tgeb?agt;
Ä
##
Ä Är van het Al/
de

Teat is of was / of inmer weſenzal/
M ſterke kºagt bewaert het voo! den val /
(Tot 't minſte Diertje woºd het geregiert /

Tott kleinſte Miertjen/ tot minſte 't ziertjen
MDozd van U beſtierd. X.
Hzoot zHt g'in daet!

GEn Wonderlük van raet!
r-

-

-

Uw'
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lw' Heil'ge wegen onnaſpeurijk zjn/
Uwe gedagten höger als de mijn/
WPat dat 'k die navo!ſch/hoeik mp verpön
Atan dog U wegen/ 3p zijn Wonderbaer/
g?ont ter degen/ niet overwegen/
p 3jn te
l.

Ä

zwar,

-

WDie 3al ong Peer
Dermelden immeruneer/

U wonderbare Eeuw'ge evens ttt/
Die is / was/weſen zal/ echter 3jt/ .
Sonderverand'ring ſchoanze ſteedsvergüt;
Hoewel U jaren in des tijds verſchiet/
Algter elkarem / plinkg vöoztvaren
Mind'ren

daran,ºf

WDat dat iſt denk !

Zoe dat 'k my zelve kZenk!
'k En kam de Eeuwigheid dog niet verſtaen/
Hoever ik ga ik nuoerdog alverder gaen/
k wogt verzwolgen hier's geengonden aen;
lšk unpte binnen b?eng altooste zijn!
Sonder beginnen in dit verſimmen
Äk geheel

verbºt

I

-

l 1.

-

-

/

All Weſen zent

JNog Daet / mag Pael/ nog end:

Der Heem'len Hemel han l miet ombaen/
Hoever iſt peins ik bijf maer dog voo! aen/
'k Derlies unp zelven in dees wijde baen!

IPaer dat ºk up wende of waer'k mp keer
Alen alle enden / daer ziſten bende
KCegenwoo?dig

F

-

G

Alles is klaer/
En in lopenbger
J4

s
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Dedupſterniſſe zelfs is voo! lligt

- -

In het verbog'ne ſlaet Gp u gezigt/ ,
Gp peilt des gerte diep en ſnood verdigt /
P9äer liſt'ge ſtreeiten kent GP na en voo?/
En lijd'ge treeken/ inn'ge geb?eeken/
Ziet gp d003 en d002.
WDie kent U magt

TDe gYootte van l kºagt;

Poo: U is miet omnog ük of te zwaer/
Als Gp maer ſpeekt Heer ziet zoo is het daer/
-

MDat zijn Ill Werken gYoot en wonderbaer ?

TDie uwe goedheid upt niet heeft gewagt;
JUNet wond're 30etheid/ 3onder vermoeitheid
All' heeft
v

voorgen

TDer PHeem’len beet
Gp unet eenſpan afmeet /
De 25erg' en Deuv’len weegt Gp in een Schael:
De MDateren der See zet gp een Pael;
Als Gy maer ſpeekt haer bzupſen ſtilt te mael;
JNiemamt kam keeren uwe Jand in 't ſlaen /
TDie van henn weeren/ U Heer der Heeren
JRiemant tegenſtaen.
-

Beede om vergevinge der zonden.

Teen: Trompet Maryn.
I
"ſt

my.zeer dennoedig
Poo: U voeten meer/
W 7erp
-

Gm net Tranen Bioedig

MDaer het mog’ük Heerſ

V OO R - Z AN G.
(Ceſmeeken dat Gp woud
JlMijn 3ondem menigfout/
JL2p Vergeven die 'k bedzeven
A)ev zoo ſtout.

-

Ach mijn Godik ſteeke

Än een diepe ſchuld
"li Ben unet veel gebyeeken
DP en t’op vervuld /
Dan boven tot beneeu

Pol ongeregtigheen/
En Vanzonden
t SaeUn gebonden

Paſt in een!
-

-

I | I.

-

Ik heb al mijn dagen
Snoodlijk doozgebzagt /
Hilaeg het met mishagen)
Steeöš het quaed betragt

HNünzonden reiken Heer
(Cell

Neunel in zijn uneer/

Dan de Zanden
Aen de ZStranden
JNan het
V

mer

'k Ben tien dupſent ponden
Schuldig/ daer ik van
"tjlAinſte t'eeniger ſtonden
JNiet betalen kºn;

Soo Gp in 't Kegt wilt treen
CPP dUpſenden niet een
Zoud ik even/

Antwood geben
TDat ietſcheen.

-

h sen belaes vºooren
Ä 5

137
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138

Än mp zelven Peer/

-

2Beter nopt gebooren

Zao gp immeruneer .
HMijn zondº woud gade ſlaen/
Ach! ach ik moeſt vergaen!
AZeſche ſagen/

Eeuw'ge plagen
Gºldergaen,

Weemp dat 'k zoo zwaerlijk

Heb mhn God misdaen!
Zétout en openbaerlijk
Sond OP Zond begaen/

ºk Behlaeg mijn zelven Peer/
k Perfoei mijn zelvem zeer
Doet mp ſteenien/
Die beWeenen

JlMeer en

meery

Itond ik als ik woude
Gver Unijnen ſtaet
ADeenen/ Ö hoe zoude
KCranen 30nder unaet/

Ja heele Water-Plgen

#Ein doºr MPang beſp?oen!
*k ZguW Untjn EBogen
JNiets JedoOWIen
9ers te

dorny

.

BYeekt Gp dog de Fiotſe *
-

JMines harden Hert/
TDat Wºel ZSteenen trotſe
Zhou: en ltepen tert:
Perſºnclt het doo? den gloet

Der liefd' in Chriſti 25lset
Gzupft het Zeece /
/

Macht

V O O R-Z AN G.

139

Maett mp teere
1Dan geUnoet.
TDat ik mijner zonden/

Die wel Plupn' ligt
Schünen/ voelen könde
ABaer opregt gewigt;

En met dat pak belaen
(Lot Jeſum mogte gaen/
Dun öntlading
-

Sonder gading
(Ce ontfaen.
X.

'k MPeet geen trooſt te vinden

Elders als im U/

# ot

mijn beminde
U keer ilt nu;
'k Perzaelt al eigen goet/
Ält wend my tot U Bloet/
at alleen Jeer /
ZSonder iet Umeer
-

Saal'gen dqet, X
MOilt up vergewiſſen
Dat Gp zijt de nuijn/

Jeſu l te miſſen ,
Äs Untjn gootſtepijn /
'k TDºſt upternaten zeer.
JNa kl/ en iſt begeer

Neffens U miet/
Dat zig aenbied

Anders meer.
-

Htond gp

X II

troöſtejº ſpzeeken /

Loomt het deſer tijt /

Alle mjn gebzeeken
Zöcheld“

h

140 EDISCHE VOOR-Z AN G.
Scheld gemadig quüt;

-

Speekt Soon hebt goede moet/
Ik bied u aen mijn Bloet

-

Cot verzoening /

Lot voldoening
All' mijn Goet.

-

X I ( ſ.

Ik heb mopt vernommen
TDat Gp immermeer /

Die tot U vcou konnen
Wºebt verſtoten Jeer;

MDie dat opt tot U quam /
Zijn toevlügt tot U nann/
Gunſten Zeil dan
Crooſt en hulp van
Pl bequam.
I V
Itoom dan met vertrouwen

Jeſu neemt wmp aen!
âlºilt mijn Ziel behouwen/

En doet min verſtaen/
TDat zoet en trefflijk HVoogt
Gevoelt/ innige hooºt/

t Is vergeven/
t Eeuwig Leven
Wl behoot.

BLAD

BLAD-w Yz E R
DER

GE ZANGEN.
orgen Gezang.
Avond Gezang

I

3

Eindelooze Eeuwigheidter Elende.
5

Triumphe des Geloofs over de Wereld.8
Het tweede Deel.

IO

Het derde Deel.

12.

-

Eens Chriſtens klagte over het eigen Ik.
I4.

Vreugde
Gezang overeens Chriſtensgroor
Intereſt of zyn deel aan God.
I6
Het tweede Deel daar Van.
Stervens Luſt

18

/-

2O

-

Jeſus den goeden Herder-

24.

Fens Chriſtens Hert na boven

27

Klagte over de Buykſorg,

29

Eens Chriſtens Zoer, beſtaando in zyn na
by Godte zyn.
32
"

-

Droe

BL A D-W Y z E R.
Droevige klagte over een Chriſtens Do
digheid.
De Navolginge Chriſti.

39

Eenſaamheids Trooſt

43

Broosheid des Menſchen levens.

46
48

Een Geeſtelyk Meylied.
Bede voor de Maaltyd.
Bede na de Maaltyd.

36

52.

53

Zoetigheid in de gemeenſchap met Jeſus.
54

Hertſterkinge tegens de beſpottinge des
Werelds.

57

Vrolyke Samen-komſte der Vroomen.
59 «
Afkeer van 't Geſelſchap der Godtlooſen. t

-

-

62

Hernels Geweld.

63

Zoetigheid der eenſame Meditatien.

66

Gelatenheid eens Chriſtens onder de Oor
deelen Gods.

Nederlands Klaaglied.
Het tweede Deel.
Het derde Deel.

Twiſt des Heeren met zyn Volk.
Het tweede Deel.

69
71
73

76
78
8I

Het

B LA D-WYZ E R.
Het derde Deel.

83

Zegenzang over de onverwagte Uyttogt
der Vyanden.

,

Hiſtoriſche uytbreidinge over de Geboorte
Chriſti.

91

De Openbaringe Chriſtiaan de Herders.
93

Het vinden van Chriſtus door de Herders.
97
IOO

Nieuw-Jaars Gezang.

Op het Lyden Chriſti in het Hofken Geth
ZEI)AIC.

103

Op de zeodinge des Heiligen Geeſts.
105

: Geeſtelyk

Gezang tot overtuyginge der
bloote Naam-Chriſtenen, op haaruyter
lyke voordeelen hare Zaligheid grond
veſtende.

Io9

Eens Chriſtens Biegt.

I 13
1 15

Tweede Deel.

Bede om Heiligheid.
Tweede Deel.
Derde Deel.

Vierde Deel,

*

117
-

1 19
I 2. Q

I 22

Eens

B L A D-w Yz E R.
Eens Chriſtens Houwvaſt aen Jeſus. 124.
Tweede Deel.

I 26

Van de Liefde Chriſti.

129

Pſalm 148: 13.

132

Beede om vergevinge der zonden.

136

A ANHANG SEL
0

F

Ediſche Verluſtingen,
D 0 69 K

JO H AN N ES KLOECK,
Herder der Gemeente Chriſtitot ED E.
GEn andere

SANG-LIEVERS
Als unede den

SWACKEN A DE M - TOCHT,
Daneen Aemechtige Zieleinharegeeſtelikeflaute
D O O R.

NICOLAUM BAREN ZONIUM,
Bedienaar des H. Euangelium tot GoE S.

T U T R E C H T,

By JACOB van PooLSUM, Beekverkoper,
tsgen over t Stadhuys.
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Z ON D A A R s,
Inkeer tot hem zelven.
Toom: La Ducheſſe, &c.
I.

SSÄCE zoºge mijner zalighepd

AVI Alen 't hertelepd/
§§k Ben zeer daer mee bevangen?

%

Al mijn verlangen/

ErzrSF Tuchtenſmeeken is/

Datik doo uwen Geeſt mag zyn herboren!
Allw dierbaer beeld zoo ſchandelijk verloren/
# my herſteldunagzpn/hervount'tdoo: uwen Geeſt
atik een ander zu als 'kvoozmaelšben geweeſt;
Enik niet meer magik 3pn/
lNaerik mag God gelijk 3pn
Än zupvze heplighepd/
TDebaen ter heerlik
-

er

-

Te voren was ik heel geruſt/
TDooz 't vleeſch gezuſt/

Zander zog of vzeſe
#etMas
't ook Ä Äſe Uljn Ziele ſtRet!
-

A 2

-

-

- -

4

:

E D 1 s C H E

onderzogt/ nog overdogt min ſtaet niet /
oe ſnood ik was ik kende dog minguaed niet

u ig mün oog gewend na binnen? Achikſch?it!
Sog 30ndig is nijn, ziel / enzoo verdoemelik!
JNijn hert dat is verſlagen

Änün tong doet niet danklagen
Ahnoog beweent mijn ſtaet/
Berloren pſyk auar
[.
Pºet leven der natuur hebt gn
PÄ
reden mp.
2Boben 't gediert geſchonken/
Dat tigt die vonken
En voldoen mp niet:

Baer, Wºod in my mog luſt/ mog ruſt gevonden
Fºo lang ik nagben in den ſtaet der ſöndej
Sºnik der goddelijkev natuur mieten zu
Deeagtig len het geeſt'lijkhennes even mp
-

Dntb?eekt /ben ik verloren/
St. Was beter nopt geboren/
G?f dat ik was geweeſt
Een woznn / of änder F

-

Betighaan had min zog voohen
Ma't geen beneen
Was dog all' mijn poogen/
Slt ſloeg mijn oogen
Cºp 't geen dat niet is:

#

MÜn Ziel mijn koſt'le ziel/hoe hoog vanwaarde
Peel meerder waard dan all' het geen op aarde
§Heponden word/dat dieren koſt'ljke juweel

ºeb ik verwaarloſten verzupmt jet bejdeel
Dat gºoot/beſtendig wezen
2 eret voö: die urezen
Än niet/ eenrook eenwind
Dierd van untjnje bemj

vo o R - z AN G.
V.

-

Ik dagt niet eens aan d'eeuwighepd
ItNet regt beſchegt
IHijn oog was op het ziemlük /
IHiet op 't dienlijk

-

WPasterzalighepd:
Al wat ik dogtſ'of zogt metamin Ägº, ãDas naehettegenwoödige/al mºn trachten
Ä'jeeñdajsenniet
dat altüdsºezenza
Äaar Godz dank ibenmietweerzoo
bot/300 nial
-

'k Zie Werder unet umhn Oogel /

JlMaar nae boven is Unijn Poogen
EBm welte zyn berepd
(Cegens de Eeuwi

ber

I
-.

Meg wereld 'k geef u nu de ſchop /
Jk zeg u op

FrNijm dienſt 'k wil mp begeven!
Ik denk televen Dp een andere wijs /

klºpfren
ÄÄhjheden van uaf/ik kiesee an

SIſ laat mp in u boejen miet meer

-

Äjajfleemenvootaenmietmeec lupſtrº /
IPeer/

ÄFjetjootaejdeaerd den heimelzoekik Weer:
Maar wilt nun dog verſterken/

Het goede in mp werken
'k Ben van naturen dood /

- Dank!agten ganſch Fººt

Herſchept dan en vermieuwt 6 Peer
JERp meer en meer!
Belteer ! belieer en treitt UP

Totuſ verweht mn/ Cerzalighend;

Äjden
Sonder:
zupſt dodet dagmijnvleeſchlenbengt hetonder!
PÄtinnmietruſenvoo ik oind unet Zeliergepd

Ds wiſſe bſhken

ºn.Fºs. zalautºren

ED- I S

C

H

E

Cen epnde van mijn leven /

Ach Heer Wilt mp dangeven
De Ptyoon der Heerlijkhept
Doo: Chºiſtuln mp verept.

K IN DE R-GE ZAN G.
Toon: Noyt zägik myn levengeendroeviger dag
l.

-

7

G

klepne Lieflingen
zptge nog teer/

Gp kleine Lieffingen
Af3ptge nog teer/
MDilt vzoeg opzingen

't Lof van uwen Heer/
Gp kleyne Liflingen
AWDilt ſteets öpzingen

Jets tot 3pner

F
*

PLaet voeg uwe keen

-

Den Heer toe gewepd/

ſ:

Laet Voeg iWeielen

Ä/
Gods
of uytquelen/
ãBaer dat gp ook 3pt:

Laet ſteets uwe kelen
-

Gods of uptquelen Zupcht den

ºf ſtºr

Izet is in de Pſalmen
Pan u liem vooſepd/

Hetig in de Pſalinen

--

Sanulien vooſepd/

.

-

IHat gp uptgalmen

-

-

Zoud net aengenaeinhepd/

--

Spm ofuptgannen
.

- -

-

-

-

JKet

v oo R-Z AN G.

#

HINet Lied en Pſalmen
Zoud zpm

totypo

Gedenkt hoe de tongen
Der tind’ren Wel eer
Gedenkt hoe de tongen

-

.

.

"

-

TDer Itind’ren Wel eer /

't Hoſanna zongen/
Hoenende hem zeer/
Gedenkt hoe haer tongen
In haer ontſpºongen/
Puldende den k

-

TDe dzonkaerts haer repen
PYaer vzolijk gezang

<

-

De dzonkaerts haer repen
Paer vzolijk gezang

alDild die beſchºepen /
INet een matte Wang /
PYaerzangen en repen
MPilt die beſchºepen
Plied ſ’ UW
lang.

-

eF

't Js beter beſchonken
TDen Jeere te Zºn/

-'t Js beter beſchonken
Den Heerete 3pn/ . .
En zyng Geeſt dzonken
Äupchende te 3pl /

-

T Js beter beſchonken/
Enzpng Geeſt dzonken/

WF

TDat is§ Eng
Englen wijn !

-

--

Lºeft op dan gp fpzuptjens
AU heldere ſteun/
Peft
op dan
gp
U heldere
ſtern/

“4–-

ſp?uptl

E DI S-C H E
Zingt overluptens
Ler eeren van hen/
Hºtedere ſpºuytjens
Singt overluptjeng

IlRetu 3deteſtem
VI ( .

Pº heeft ze geſchapen
Änis Beer daer vÄn.
ºp heeft ze geſchapen
Enis Heer däerj
Gp kleine Schapen

Dooften pziſt henn dan/
P klePne Schapen
ºp heeft ze geſchäpen/

-

Fer VAI.

Igem komt d

De Heer die wjſ Wollen

OÄ
De Beer die Wii anonen
CPnder 't lof geſchal/
JNet Zegen kzonen zal;
K.

Die henn 3ingen 3al;
De Beer die wil women/
JlMet 3egen kzonen/
Zingt hem aber al.
X,

Dan 3ult gp voeg leeren
Lºet Hennes ſºufiſ

Panſult gp voeg leeren
Het Lemels WMuſik/
*-

#

IPeersir
Gnophoudel
J.Net d'Engelen leeren

TDen Heere

–

ZSteets tº verceren
Ewig! ewiglijk!
X I.

- Als Peens zultzingen

. Ret

V O OR - Z, A N G.
Hºet Hemelſchen toon/

9
-

Als gn eens zult zingen ,
IMet Yemelſchen toon/
Met d'Hemelingen . .
Poo! des Zeeren Thzoon/

Als gp eens zult zingen
IlNet d'Penielingen
"t Jaleluja ſchoon.
A P (DC, XXll:

6.

Ik ben de blinkende Morgen Ster.
Toon: Hoe ſehoon lichtet de Morgen Ster.
[.

-

-

DÄe helde

Morgen Ster!

Als 'k unet mtm oog beſchouw van ver
Uw flonkerende lupſter/

--

All's werrlds gloo: hoe zeer's ook ſchünd/
IHaer glans en heerlikhepd verswijnd
En wozd bp uw ligt dupſter /

«

Perdooft /

Berooft,
Dan ſchijn ſchoonhepd/
TDie ten toon lend

-

Gnnte toltken/

-

't Wert des aerdlings te

prohen

G! Heerlijſt! Lºenlig! Heinels Ligt!

Oneindig goot! die het gezigt

»

-

Pan alle met u klacrhepd

Beſiraelt/ tot overtuiging toe;

HNaer hoe doozdzingent/immig hoe
Siezaligend dooz u waerhepd
Schijnt gp ?
Dingt vºn
Zels tot binnen

As

|

t Hert

o

E D 1 S C H E

't Herten Zimmen
IWAet u ſtraten/
En doet't hellel-licht

º

dalen.

G! zupvze Stede zonder ſmet
JNet geen onzupverhepd ohnzet
Spt/zonder eenige vlecken/

w/zupverhepd ganſch zupver is/
Lºwligt is Zonder dupſternig

Äepnklaerhepd zonder plecken:

Ganſch repn/
JPMopt bevonden
t'Eeniger ſtonden

3Perontrepnigt/
CPf dooz zomdlijkhepd

*

--

onligt.

GP Pºonk-Ster! vol doozlugtighept!
Polſchitterende JNajeſtept!

-

Lºoe heeft in u geblanken
Den lupſter uwer

Ä

t Afſchinzel van Godsheerlikhepd/
AWPaer unced IP waert beſchonken/
Zoo zeer.
Schijnt Peer
Uwe klaerhepd
TDat in Waechepd
d'Engelen oagen/
Selfdien lupftcr niet
-

sºrgen

SP! Jacobs Ster in u geboozt!

Mºat glans oitſp?oot met u hervoot!
lw' menſchepd blonk in Ilupſter/
IPoe ſchitterende Van gloo u leers
Lºoe blonken uw Jºirakeen Heer?
TDie MP miet in het dupſter
- -

-

-

-

MDzogt/

V O O R-Z A N G.
MP2ogt/ maer
Zeer lilaer

Gmbedzogen
Pooy de oogen

Aller menſchen /
WDie kom meerder

s

nach.

wenſchen?

MDat glimp van deugt en heplighepd/
Iligtſchijnende godſalighepd/
-

Tag men van u afſtralen?
Niet een Ster/ maer gp waert veel eer
Een koſtle zaunenſterring Zeer/
Gp hadſe altenmalen:

Hoe hel?

-

AHoefel?
t'Zaem Unet eenen / Willen leemen

Alle deugden
(Cot des menſchen

nun wege
1.

J

Hoe blonk gp in ootmoedighepd?
In liefd' en tape lijdzaeulepd ?
Än 't hemelste betragten ?

Än willige gehoo!ſaeuhepd ?
En tedere unedogenthepd 2
Än 't bidden hete nagten!
"z Pernaln

-

Een vlam/
d'Hvervonken
ZSteeds uptblonken
n U leven /

oo den vergeeſt gedzeven.

".

Der wüſen Ster die wüſt an aeu
TDat Jacobs Ster is opgegaen/
Englarprpk vºrmonen / .
G zäel'ge lang verbepde tüd!
--

-

E DI S C H E

12.

In welke gp zoo heuglijk 3't

Sooons in 't vleeſch gekommen:
Ep zingt
TDat 't dºingt
TDooz de wolken/

All' gp volken/
MBild rhet d'Engelen
Uw. lofzangen nu

-

-

vermieten

Daar is nu dien hemelzoeten dag/
TDie Abzaham van veyre zag
GEn zig zoo in verheugde!
TDen vader en zoo zeer begeert/
Pan d'Engelen met lof vereert.

JMünziel 3pt mu vol van vzengde!
Ep zit
Derblijt!

-

Wºert en fielen

S

-

Laat uptquelen
Peugde Pſalmen /
MBilt met vzeugd geurchºrganen

-

De nagt die heeft zig nu gewendt/
TPe ſchaduwennemen een endt /

TPendag is mu voo: hamden /
Pºet Euangeli ligt beekt doo? /
TDedupſternis die zwigt daar voo! /
Selfs in der Hepd'nen landen:
JDu zal / Die wal /
TDie daar ſchende

-

-

Iood en Heyde
MDeggenommen
WBoden/ die twee tot sº
-

*

ItOOtºlt

-

omen

mogen-Stee koomt beekt dogaan!

Wilt in mün herte dog opgaan!

-

PºW'
«

VO O R-Z AN G.
PUw' ligt laat in mp dalen!

13
-

Derdijft dog mijne dupſternis
Supvert het geen dat onrepn ig/
TDoo: uwe repne ſtralen/
Dezrikt Perquikt

-

JLAp in naarhepd
TDoo: u klaerhepd
Än mijn pijnen /

»

„

-

Laet u trooſtligt mp beſchijnen.

HooG L. v. 2.
Gy zyt eenbeſloten HofóSuſteróBruyd
Toom: Courante la Bare.
l.

-

M

ziel was eerthds een woeſtijn/
*** Gen wildernis/ een onbehouwde aerde/

Dolpupns / en giftige wogtelen/ die niets baerde
TDan WYangen bittere vzugten/ volfentjn/

Een aerd' die ganſch niet goets en dzoeg/
IlRaar enk'le dooynen diſtelen opſloeg/
TDie 't op en 't opwaſſen wet onkzupt Wag/
Een baren dzieſch /

TDie vol van kzupt was /
TDaar niet goets en

/

wh

IWNaer ach! gep2ezen zP de Heer/

Die nnp vooz 's werelds gzonding afgeſchepden/
En in de tijd ging berepden /

-

Lot 3pnen of/ die quade aarde weer
IPerv0Umt heeft in een goeden gzont /

JENet hemels zaat bezapt aldaar in 'trond
Bepoot met koſt'lijke genade planten/-

Schoon/ rijk en net/

Aen

E D I s C H E

I4

Alen alle kauten

JlMethepl kzupt

-

ans

I

Soo dat mün Ziele nu gelükt

Eenhoſt'liken tupn völſchoonhepd en cieragie/
Gelijk een luſtige plantagie/
Ilºet ſpecerien alleſins verijkt!

Die ook mün herte deuren deur
Dervullen unet een lieffelijken geur/ -

Enook uptwendig haren reuli verſpypden/
Metaengenaemhepd

-

Allzins verbºepden

Ware zoetighepd!
Peer geeft dat ik dien koſt'ljken ?of
Jºiet ledig liggen laet/maer ſteeds bebouwe!

-

En dat Uijn Oog vlietig beſchouwe
3WPat daer te dOen 3M ! dal Zalik Veel ſtof

Pan arbepts vinden vooz en nae;

*

Doet mp het mynomſpitten met de ſpaa
Des Weté/ ºp dat dit rotzig land mag zagt zpn;
-

(Tottederheyd
Dan mp gevaegt zyn/
En tdt UNurwighend, V
TD2 Uleſt Van U Jenae Verbont

Al Dierbaer beloften doet my druckten

GBp thert/ endgot geloöf uptruchen
Deel vettigheºds tot neſting van diengzont/
r ik hem Van ſtemen zupv'ren mag?
enatte Ulet Uljn tLanen dag bp dag!

-

Dooº alle metslevens waer veel beſpzoepen!
Dp dat ’t geplant
WPeeldzig mag goepen

-

Schoon aen alle Kant.
--

f

-

-

-

V I.

De
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1

Ty

V I.

Tee ſleck die langs de Aerde kzuppt/
Zeer ſchadelijck de tedere plantjes op eet/

MDatdatter uptſpzupt weder op veet;
De mol der aerfsgezinthepd die ſteetéſluppt
En voet in dAlerd / dat boos gediert/

De vom der boſer luſten die niet viert/

2

TDoet'tuny
zozgvuldig
Alle
geen
verderft/ upt mijn Herte Weeren

r-s

TDogdaer upt keeren/
CBp dat nieté

-

vºrany I

,

I

TDat ik ook in mijn zielen-hof
Peel dierbaare genade planten pote!
En die Vervul Unet edele lote

TDie wezen mogen tot Gods eer en lof!
De medzige Itanil Waer doo?

-

'k JAnalzins laag houd/ Goden Menſch bekoo/
TDe liefde-wogtel die vol zoetighepdš iS/
En bepd na God
GEn menſch verſpzept is/

Pºet all' van 't

gebad

I l I

De JNardus van vermoegzaennhepd/

TDie my in all wat God doette vzee 3pn/
En Gadg Wil ook de Ulijn doet mee zºn/
En die in all nae Gods behagen lept

--- .

TDie ſchoone Hemels plant waer mit
Dietg hebbend' egter ik all' bezit!
et gulde muntkzupt dat op 't bed der armen
epoot moet 3pn/
:
GEn dooz antfernen
WParen nood de umjn. I X
-

De zupve kupſche Lepſpºuyt

Ä van gemoet ig/
Gen oprecht hert dat repnen goet ig/
Daer

MDaer doo? unen blanken

ºf

E

D

IS

H

C

E

Daer bp gevoegt zy het patiencp-hzupt/
TDe klinnboon die nae boven ſtigt / . . .
De Aerd veragt/ en ma den Hemel higt /
Pet JAoſtertzaete des geloofs, den WBijngaert
1Han Peinel vzeugt /
TDie ook nae zum aert

God en menſch verheugtk
TDaer zy ook Peer wat datter zy !
Een plantjen iſſer/ laet dat niet ontbgeeken/
JUNijm ziel zy daer van mietontſteeken!
Den Boom des levens plant die dog in mp!
WDiens, veigt all' maenden nieuw en veel

Seer dierbaer zyn/en uptermaten eel!

".

Äs

daer daeglijlig uneed verzade/
THat ik mp
Als ik bezwi
Ret zond beladen/
'k JUMP daer uneed
-

verg

Dat 'k ook dien lºof näukeurig waer/

Dat ankupt daer in opſtaet vljtig toeſief

Zoo haeſthet opkomit neerſtig uptwaie/ .
Dan punnen queek hem zuyver houde en klaer/

IDen Bandnete van tooenighepd/

Pet boaſe Mijtkºuyt van afgunſtigheyd/
Zet ſchadelik Self/ den TDiſtel queté de vzede/
't Snode Pepnskºupt .
TDat iſt dat Uede

Top ten herten Upt.

x

I

*-

Beſchijnt my met de ſtraelen Heer

Der vierige liefde! doet mp die gevoelen/
Milt d'aertſche hit daer doo verkoelen/
TDe d'upp’len vam uw Moddelijke leer
Bed?uppen daeglijks mijnen guond /

En völgens uwe Poſt genae verbond/

wa
-

-

-

'-
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MDilt met de MBinddeg Geeſt mijn Hofdooywapen/
GBp dat ik ſtaeg

Beer als een frapen
Wºof/ veel vzugten dzaeg.

.
".

1 Joh. 3: 1.

º

-

-

Over de aenneminge tot Kinderen.
Tºon: Leſtmaelin'trylen van eenkoelen morgen:
I

-

BÄg

God / wat liefd' heeft U bewogen?
Dat gp ons tot u kinderen neemt aen/
Ach Heer wat liefd heeft U bevaen?
TDat gp u heulen zegenrike Oogen /

*,

Gp ong onweerdige

nº am

teſlaen.

Ik was een kind des toons Heer van naturen/
Een hellewigt / dat had verdient te zijn/

Ä pſſelijke Helſche pijn/

ie endeloos zou hebben moeten duren /
over Unijn.
Sºndien g' U niet

onna"
.

Gezegent 3p de Bader onſeg Jeeren/
Die ons verodent heeft van ceuwighepd /
Eer 's werelds gYondenzpn gelepd
Beſloot ons niet het kindſchap te vereeren/

En's Heuels erffemis g

toebereud.

Gepeſen zy Gods Soon die ons verwozvem

Heeft t recht der kinderen/en in die tüt
25eneen op aerd gekommen 3ijt/
Jazelfs een ſchandelüke dood geſtoven/
Öliefd die alle liefde

ovzhºſe

God Heplgen Geeſt wat lof zullen w' U geven?
Dat g! kzachtdadelijk ong wederbaert/
-

2H

Inſozt

us

es F.

P.

I s

CHE

j

inDeren Doet leben/

-

IWAet onſen

Ä Ong Än Gods verklaerd.

„Schwadvezruckt! Öwonder Heereenzonder!

Fabiº

Een mieteling net zulk een

Cekzonen! & wat Ä

!

MPatküſt'ler zaek wat gºoter eerekouder

Aen anáč ſodewoºn

werde

Een Pader die daer iš der toon'gen koning

Gnepndig rijk/die alles voo! ons heeft
Dnepndig goot, daer 'tal voo beeft
CDnepndig goet die teder met verſchoning
vergeeft.
TDe 3wakheen van

zz zºren

. . . Ach dat ik l mijn Pader vierig winne!
Enonverwikkelijke vaſt aenkleef
HMijn hert alleenig aen u geef/
THat 'kneffens u op Aerde niets beſinne
de t'Llwaerts leef.
JlMaer in een band

wa

Gelijk een Pkind zijn Dader Poggt te eeren
Enzin verſmading is zijn gootſte pün /
TLaetik

TzGa ter eere zijn !

Net Wºod en Werken doet um die Vermeeren /
TDat iſt in pser voo! l # Verdwijll.
Stot in Uijn zieleen kinderlüke Veeſe,
Dat iſt dao liefde doo: een diep Gntſag
Poo! l/en u wood beveu nag/

JNiet trotſelük en zondige madeſen/
w ºrf en naer geklag.

JUNijn quaed beween

–Mit M gelükeniſſe in mºdukten
Datik doº 'f dagen

Ä

eylig Beeld
ZetaOn

V O O R-Z AN G.

rg

23etoon van U te zijn geteelt /
MOilt Satansgouwſaem beettenis uytruſſen
TDat Unijn gedäeut' va."ºpe niet verſcheelt.
Als een gehoo!ſaem kindje doet imp leven /
Aenſtonds gereed wat dat gy ook gebiet/

- Gewillig laet Wat gº onthiet/
Op uwºn oogen wenk zelfs vlieg/ en ſteve
Alles te doen 3onder

#

Freier

-

Behaegt het l uw kindje teltaſtijden/
Dat iſt niet hili / of kik wanneer gli ſlaet/
5Niet knoy of mo: Heer in het quaet/
JlMaer

Ä gehepligt woden dooy het lijden.
º

TDan Zal het Unill Nietzº

quaet unaer baet.

Spt gp mijn lot/ het deel Yeer miner erven
IHet gYoot gewigt der eeuw'geheerlilhepd
(Cen erf u kind'ren toegelepd /
Plaet na Unijn ſterven HLAp dat goed verwerven /
1U kind be-erven d'eeuw'ge Zalighepd.

ZOETIGHEYD VAN JESUS,
Toon: Myn zoete Engelin, of Prins Robert.
I.

Mºzie

hijgt uytermaten zeer
Als een amegtig Hert/

En zugt zielrigtend ma u Zeer/
Dat is mijn gootſte ſinert
Als 'k U unis/ 'k heb mog luſt/ mog ruſt/
tan zonder u niet 3pn/

Als 'k l heb wozd mtjn hert geſuft
'k Poel dan geen ſºmert in pijn.
-

25 2.

II, Geerg

E D 1 s c'H E

RO

I I.

-

Geen Honing is zoo zoet vooz mp/
Geen. Man zoo ſmaekelijk /

-

-

Al s werelds zoet/ is röet daer bp/
ºk Pind nietzoo haechelijk/

All''t geen dat aen Il iš/is zeer
Begeerig / wonder zoet
LZoe 'k meerder aen u pepns hoe 'k meer

Smaek vanu

vºm Fºt

Seen Muſik ook hoe zoethet zu
Mtan ſtrelen mijn gehoo?

(Ten 3p onder die melodp

Ä klinkt in mijn Go! /
at geeft de Zoethepd aen 't gezank

Als Jeſus wod gemeld
Mijn dunkt ik hooz een Jewels klank,
Als 't Jeſus lof

vertº

-

ºk ſchep geen vzeugt in eenig ding

Daer in ik Jeſus mis/
All' aertſche vzeugt iste gering
Daer Jeſus miet in ig /
keur die maer vooz kaf/ en dzaff

#

Als 'k henn daer niet in ſnack/
t Js voo! mhm ziele veel te laf/
Pºp is alumijn

vºrmacy

INün Heyl-Fontepn/ min Pyeugde-Son
Hºhn ruſt/ mijn Dºede-Doºft/
Jºhns evens Kots/Genade-Bºon
TDie ſliſt all' mijnen doyſt/

JENet 's levens wat’ren nnp verquikt/
Manneer Gods toozne-gloet

Mijn zie amegtig ſchier verſtikt/
GPntlaſt hp mºn gemoet.

v

f
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:

.

Mijn trouwen Werder in de nood/
-

zºnſchut/mjnſcherm/ min ſchild/

Ä n trooſt in levenen in dood /
TDie mp zaligen wild

-

Mijn Löſſer die met dieren pºs
IHijn Randzoen heeft voldaen
GEn op een hard en w?ede Wü§
All zelfs oun mp liet ſº

Ja zelfgº u koſtlijk hertenbloed
CDnn mijnent wil Le goot/
Ö Liefd! Öliefde wonder 30et!

Doo! mp gingt gp ter doot /
ó PLiefd! 6 liefde wonder gYogt!

Leet helſche ſinert en pün/
CDm mijn te redden upt den noot
WBoud gp daer zelfs P .

y

6 Soete Jeſu houd ik U
Zoo lieven als ik moſt!

En als ik wou / dat ik ºok nu/
Allzoo weer minneu koſt/
kunin U veelte wepnig Peer/

ll' mijn liefd zpt gp weert /
Gntſteelt mijn liefde-gloet zoo 3eer
TDat 'k daer doo!

wo" vºr.

En wat ik heb/en wat ik JP/
MDeer aen u overgeef/

HINet 't hert/ en mond/ en 'tal van Ung
PU Peer ter eeren leef/
Gp dat ik ſtervende u ſterf/
Altoos bp l mag zyn/

En dooy u 't eeuwig hepl be-erf/
-

I

2sevºyd van alle pün.

zz

A AN HAN Gs E L.
Z I E L-ZU GT,

van een verlegen Chriſten om Gods
genadenryke Vertrooſtingen.
Op de Stemme van den 77. Pſalm.
I.

IÄ noch/

O goot ontfarmer/
Äs'er voo! een nare karmer
Boo! een ſch?eper noch gehoo! ?
JS'er noch een open oo !

JAag een mond vervult met zonden/
JMag een Ziel verwunlt met wonden/
Die Vanetter vloepen/ mag
geltlag?

º

Die noch uptten

l

-

ant erbarmelijke weenen/
kan het ingekopte ſteenen/
Daſ een gamtſch verbüſelt hart/
't Melk gedurig ſulart op ſmart
Dan uw hand Woºd ingeſchonken/
Dat ſchier dzonken/ ja verdonken/
ILept in ſoo een tranen vloed /
JNoch

vºmurvenry gemocº R

ser Veer noch eenia hopen?
taet de deur uwg goedhend open

ºº een zondäer, die demeeſ

ichtvan allem ié geweeſ §
jºie 3pn geſchzey noch dulden)
Die boo? ſoo veel dupſentſchulden
25p u

Ä

Schenk jºhem wyzaffensº

-- ºf bºt sº met doövedorn.
-

-

-

A AN HAN G s E E
ZDie muroepen, die miethºoren

*
-,

Ä9jduo Goddelijke ſtein/
Als gy tot zyn beſten her
Uptzpñzonden-ſaep Wºud Wekken/
Äetgy netzpn beed nu gehen:

Äpötten in zyn Ziel verderf Tot dat hp van

Yahºo ſterff

't Ty hoe 'tzpunün doeve Gogen/

Plgej ſpingbyon noyt verdogen!
Houd/van ſchºepen nimumer nat
Steeds mijn wang er leger nat?

MHalker mu/gewoone klachten
Dergeſelſchäpt heele machten
Heele dagen mijn getreur
(Tot mijn hart aſ

unen ſcheur.

#emelmtjnwatGodeennoch
te bewegen?
gooten 3egen/

-

§oo maer d'älderuminſte ſtrael

Hanznn liefdet'unpwaerts dae!
Of moetik zyn gºnſ noch derven/
't Sal my trooſtik 3pneſtº

--

Goo: devoeten van mijn Heer/

ZStrekt het ſoo tº

ſº

LLC.

't Js noch althd ſoette ſteenen/
't Ss noch ſoet teleggen Weenen
Zoetſte Jeſu aen üw ſchoot
En aldaer zyn ziele noot/
Enaldaer zpn ſtoute ſondel

Dozſaek van die harte Wonden/
üpt te ſozten. 't Licht het hart
JNoch een

beteſ n F

ſtilart.
l.

Jmmers ik williever treuren/
254
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Dieser ja mijn harte ſcheuren/
Iliever in mijn eemighepd
Met een ſoete bitterhepd/

Mºine 3ondvooz God beſchepen/
En hen met mijn tranen vlenen
Gun een ſchuld-vergiffemis:
TBooz een ºhnºrtens:

Als van aerdſche vzeugde donken/
Enin wereltluſt verſonken/

Buptenäſ jeje

van pijn/

HMet de werelt vzolijk zijn/
Cramen van verſagen Zielen

Altijt betermin jelen
Bandes wer'lts vermiſte vzeugt
TDie geen Penn

g Verheugt.

SPp dan/ op mijn treurig harte/
klaeg uw God uw doeve ſmarte/

Ä
dat uw pijn wat ſtelpt!
ltoos.'t klagen zeifš dat helpt:
Mºaer Seer k unogt ueerſ we vagen/
MBaer mee ſalik kommen klagen “
WBaer mee komik ute vöo 2
TDat u

admin. ºrosº

Halmintong met jammer Pſalmen
Llwen Hemel'doen weergänen;
Baer die tong heeft nieemignael

Doo een vals omnut verhael
Doo? 3oo meenig pd'le wooden

Die u ö mijn 5od/ verſtooden/
Tºooº een ondeſonnen pzaat/
JMP

"rºsa Än

haet.

ºb detongideeed moeſ ſpeken L Werl

A AN HAN GS E L.

zy

PU wen lof/ die was ontſtelten

Pan de Pel/ en ſtak vooyaen
't Liad van mijn geb002te aen.
Enitt/ die met open monde

-

Uwe waerheyd ungeſt verkonden

'k Jeb mijn tong U wel ontzept
En geleent

".pºppt

Och! die tong die zoud u tergen.
Salik 't dan mijn oogen vergen /

-

Datſe doo: een naer getraen
JUNijne klagten doen verſtaen?

Peer zoud gy die oogen dzoogen
Lin het niet de zelve oogen,
TDie met dert'le ſpijt vervult
gedult?

KCrotſen

mw. gsºph

Sal 'k dan zwijgend zonder ſchºepen
d'}and omtrent het herte lepen/
Atloppend op een doode boſt

Die geenwoozdem uytten doºſt?
25cpd' helaes ! en harten handen/
GPver vol van zond en ſchanden

ABerktupg van verboden doen/
ZSouden

vnderg wn 30ell.

Pepl'ge God / hoe zal 'k dan nad’ren

Uwö trooſtrijke vzeugden-ad'ren?
Daer mog tong, mog hand, mog oog,
Sig verheffen derft on hoog ?
TDaer het hart met zoo veel zonden
GPverſtolpt/ vol zeer gewonden /
-

JPiet dan ſtinkend Effer werk

Bºengen kan

Was ik nu een
-

z wº

kterkt.

aºs jonge/
§

Die
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TDie met redenl00ſe tOnge /

PJaer geroep kan doen verſtaen/

En tot in den Fennel gaen?
Alsfe in haer batſe ouden

Doelt het liefde vier verkouden/
Dm dat upt haer teeren hupt
Supſt geen sºgºrie ſp?Upt.
Svenwel ik moet het Wagen/

't Gaſco 't wil/ ik zal noch klagen.
CDf mijn liev' en dzoeve Ziel/

Poog den Heere meder kniel:
"k Zoop ik zal die God noch loven.
Gaik dauniet verte boven.
Duyſent Ravens en noch neer/
TDie

verbeszy yºn den UZeer?

Heer / Wilt gp nnp eeuwig haten ?

Sult gp my altoos verlaten ?
ZSalaltoos uw ſtraffe hand
Blijven tegen mp gekant?
Sch! waer blijft dan al 't omtfarmen ?
-

A dat kuſſen/ dat omarmen/
All dat lieffelijk gelag/

-

TDat uw' Doilt#FFin plag ?

Is dat nu geheel verdweenen?
Zyn die Liefdevonken heenen?
MBozd dat vier ſoo uptgebluſt ?

Jšt nur lang genoeg gekuſt?
Bitzfter miet voo mp dan zuur ziem?
Sal iſt nopt een ſoeter Uur 3ien ?
Zalder nopt een Dzedewood

#

MDogden tot mijn
gehoottº
–
XX. ..

Hebt gp dan Ö Heer / vergeten
Lºse

27
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Poe gp voozmaels plagte heten ?

:

Pfen is uw' epgen Naam
All niet langer aengenaenl?
IPeer die nnp nu ſchijnt te doennen
Lºebb' ik uniet hooren moemen

.

Ä“.
Ryk van gesºy
God vol van

.

-

9

-

Heb/ t is waer/ welgºof geſondigt:
JUNaer hebt gp mp miet verkondigt:
Pan UWo’ Sone, die de 30eIl

Dau des werelts 3ond ſoud doen ? . .
Peb j’ oo niet uw'Geeſt beſch?even/

*; een die Van trooſt te gevel
en een ziel die tot hem klaegt
Selver 3pnen JName dzaegt ?
v.

X X l 1.

"

Äs uw epgen Naem, me waerdig,
Äs uw' Soon voor ons rechtvaterdig.
Suo uw' Geeſt den Trooſter is

(Tot der dyoeven laeſfemis ?

-

MDaer aen mag het dam mog falen/
TDat wp maulykig adeln halen
1Upt een afgeſchºeeuw.de mond
3Dau uW"

goº pº gejont?

Ptomt dat al van mijne ſonden ?

MDelmaer Zeere de geſonden
lºoeven die de JlMedicjn?

MDaer paſt balſem dan bp pin?
aer ſal ’t bloed Vän uWen SONE

eter toch 3pn k?achten toonen
En behalen gzooter eer/
TDan in ſoo, verettert zeer?
-

X X 1 V. ,

En vergunt uw' goote goethept
Eene

-

A AN HAN Gs E L.
Eene die voo? Ute Boet lept/
TDat hp met een vyp geklag
Dºpne reden upten unag.
Peer zoo woud ik u welvzagen/

IPaettoe mag het u behagen/
TDat ik roep maer geen gehos? :
CPch Wat hebt gº zu,mp voo ?
Gaet gp ſoo myn Ziel beſtrijden /
Op dat 3p dan zoud belijden/

Dat gº tog verwinnerzpt
Än uw' oodeel t'aller tijt?

Maer waer toe tog ſoo begonnen:
"K Geef/ ik geef het U gewonnen:
Ja gp wint het ſterke Heer /
'k Weg vooz

Ä.wzººs INCE.

ºk Sal dat alleſintº getupgen/

'k Pilmp onder Ü wel bupgen.

M

Gp 3pt Heerſcher. Ik uw' Ptmecßt
Wien gp onder hebt gelegt.

-

Ja ſchoon gp my woud verdoemen/
Jºãoch ſalik u billijk noemen:
MHant ik uny ſulkš weerdig ken.
Snoode
als ik bei.
-

Sº
XX V

1.

Maer gedenk/ gedenk doch Heere/
-

ZGal dat ſtreiken t'uwer eere
Dat gp zoo een riet verwint?
Pechten Helden met een tind?

Sal God/ als hp ig verbolgen /
TDYooge ſtoppels gaen vervolgen ?

.- Äs het dan voo u noch wat/
Ce verbºijſelen een blad?
X X V | l I.

Äs een menſch dooh Gods gelijke?

-

-

A A N HAN GS E L.
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GDf beoogje dat dan blijke

d'Eer van uw' regtvaerdighept/

Als mijn Ziel in d'Helle lept?
Moet mijn dood uw' lof verkonden/
Umijn leven vol van Zonden

*

chaft die dupſternis dat licht?
Ä”
gºs?

-

Sal/ enmoeten wil'took dagen.
Paegt het u / 't moet mu miethagen.
'k Zeg en meen het: Gp doet wel/
ZSchoon gp Werpt Unp in de hel
't As wel hart: maer 't is rechtvaerdig
Jk ben ſchand / gp eere waerdig.
Zpt gp met Unfjn doen gedient /
Soek uw' eer:

zb # verdient.

Zoo een ſchuldig menſche echter/
Spzeken mochte tot 3pn Fechter/
MOenſcht' ik dat dit eenig wooyt

Eerſt noch van U wierd gehoozt

Itanik u welopt betalen?

°.

wat eer zult CBp behalen

lš gP MW gevangem Ziet ?

't Ljd wel/

mº Fºº

U miet.

JBoet nochtans u recht betaelt zpn?
JNaer Peer/ zoud gp dan verdwaelt zpn/
Als gp zonder Up te doon /

Socht betaling bpuwZoon?
Geen gewin is in mijn Bloet/ en
MBil hp vooz mijn zOnden boecen/

Ä's die bergen an
Zeg wat ſchade lüd gp dan?
XXXI 1.

Ja/ Peer/ dan zalik
“-

roemen?

3e
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En niet ſlechts Rechtvaerdig noemen.
JMaerte ſamen ſtrafen zoet/

Part en zacht) geſtrengen goed.

Ä ſult gP zÜn gep?eſen :
Teubbel ſaldan d'inkomſ weſen
Pan uw gºoote heerlijkhepd
TDaer al’t werktoch heenen lept.
- XX X

l I.

JAaer ik blijf vaſt in Unijn ſmarte.
Zeer hoe mag 't u Vaul Uw' harte/
Pan dat Baderlijke hart/

TDat het min / ſoo lang benart /
Sog volſchºiſiken zoo veel zozgen/

-

Dan den avoid tat den mogen/

# rOOſteOLIS
ÄÄ
ſtaet
Daer Heellen

t?
«-

soeas Fºtºgas
Zoetſte Jeſu / mijn vertrouwen

In dit bitterſte benouwen
Peugt u dan niet langer hoe/
Gp ook Voo!Unaels waert te moe/

Töen die teſtingeſchonten,
(Tot het g!ond3op toe gedonken /
En (al Was 't u gYootepijn).
EvenWel geleegt noeſt zijn ?
X XX V.

Js het ! nict heel vergeten
TPat UP nat/ Ja Uitgeketen /
Afgeunattct/ in den Hof
Paegt al wziemelend in 't ſtof?
Zé u mog miet Heel vergeten
l dat lilalm ja bloedig zweten.
(Coen gp in ſoo bangen noot

3Laegt en Woºſteld' nuet de dood M.
XXX V I.

-

Ss uniet geheel veraeten/
Hoe

AA
GS E L.
Poe gp
aen N
het HA
tºupsNgeſmeten/

31
e

laegdet ſchier als bupten raet/
MDaerom of my God verlaet?
TDenkje noch aen allen deſem ?

TDenk dan hoe 't unet unp Umag weſen/
JDu untjn teeren zwak gemoet
't Selve zopje dºinken Unoet.
X XXV

TDenk dan trouwen HINenſchen Hoeder/

TBenk aen uw geringer Boeder/
TDenkt in uwe vzeugt aen Up/
TDie dit bitter lijden ip.
IHeere Jeſu voer nnp nader

Tot den Thzoon van uwen Pader:
Coon heut mijn beſchepde leet:
Toon hem 't geengp voozmaels leet.
X X X V. l I

Segt hem/ zoete Doozſpaek / zegt hem/
En net reden ondeyregt heun/
TDat de reden niet en dult

TDubble ſtraffe voo: een ſchult,
God is immers d'Oppeyreden.

Tao de Boyg yeeft ſtrafgeleden/
Äsdam niet den ſchildenaer

Sciver bupten ſtrafs gevaer ?
-

XX X

X.

Toon l Dader dan de roede/
3Dog geverft unet uwen blgede:
Toön hem uw' getyoonde hooft/
TDat nu wel de glang verdooft.

Dan de alderklaerſte klaarhept/

JlMaer dat eerſt in duiſtrenaerhept/
MBas Unet dooynen-tuig gehult /

En met boºgzer Vervult.

Toond

Losbriefu geaeven/

nºn sºººº

-

s.

31.
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Die met martel-inkt beſchºeven

Sp ſoo ſchoon ſpierwit Satünf
U kam tot getupge zijn/

-

1U Dader heeft beleden/

*

»

-

o het gcen gy hebt geleden l
Sig in all's te zijn voldaen;
Bid dan

dabº.nº º WIALU.
l.

«

4

-

-

-

Heere / woud gp hem dat Jegge?

MEgeeme zoud hy'c wedereggen
Ftoft hº toonen in die beed

Fets dat tegen reden ſtreed?
Zetec God die is regtvaerdig:
Hict onbillilt: eer une Wäerdig:

Hinumec eyſcht hp/alte ſtraff
D002 cell

sanº º

ſtraf

Tºtt zal voo! een ieder klaer Zijn.

Een van beyden unset dan Waer Zijn /
Df datt gene ik nu lº
Epgenttijk geen ſtraffe ZP :
Hf iat Chriſtus net geleden
Heeft dan voo zijn regte leden
Die in 't Boelt des leveng ſtaen :
JTNaer voo?

Wº üt

heeft voldaell.

-

Soud dan't geen ik lib' in deſen
Geen vervloekte ſtraffe weſen
Dan mijns Gods regtvaerd'ge hantl
- Ginatig tegen mp gekalt ?

Gaer den Teer mp ſod bedoeven/
Slegtš maer on my te bepzoeven
Gfik hern niet hange aen
Alg hp van mp ſchijn te gaen.
Fr.

X L

V.

MDel / ſoo britik niet meer ſch2oonen?
-

-

Paet
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Taet dan/laet v?p alleg kounen/
AlBatter kommen wil of kan:
'lt Pyees'er niet veel hinder van.

TDie bepzoeving zal mp ſterken
Gedult zal werken

Än gedult.

-“

Dndervinding. TDie dan weer
Paſte hoopt op God dem Heer.
X L W.

Paſte hoop zal miet beſchaunen:
- Gods beloft ig Ja en Aumen.
En 3puliefd' geſtoxt in 't hart
Zalften zagt daer alle ſmart.
CPch! koſt ik dat maer geloven;
'k GDuam dan alles licht te boven.

Heen verdiet mp hier verdiet /
Ilijd ik ’t im Gods toozne niet.
XL V I.

Gfben ik geen uptverkooren ?
Loud ik God niettoebehooren:
Chriſti / Uw vergoten bloed

.

Is dat vooz mp alte goed ? …

Dat/och! dat is al mijn dugten
All mijn ſteenen/al mijn ſugten;
Ja dat is den gantſchen dag/
d'CPozſaek van mijn naer geklag.
X L V I 1.

-

Zoo veel afgetreurde uuren/
Jn mijns hupg beflooten muuren/
En mijn matte legerſtee /
Spm getupgen van dat Wee.
Als ik ſingekeert na binnel
Alles evenwel beſinne

.

«

En mijn zaken overloop /
Schepp' ik mog een wepnig hoop.

v

C
\.
»

XLVII.
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XL V 1 I 1.
En iſt wil in dit benouWen /

Tegeu hoop op hoop vertrouwen

(Hemel geef dat ikniet mis)
TDät umijn naeun geteliend iS

«

Jude rp van die ten leven
d'Hemel-Peerheeft opgeſchºeven /
TDie hy / nat veenieuwd Beel-al /
Eens

mit euz "wen Zal.

Mogt mün oog verlichtet weſen/
* MÄiſt noch in unm hart te leſen

Eenig ſchift van uwe hand/
TDat gy unp tot onderpand
Dan üw'gunſte hebt gelaten:

Coen wp in mün kamer ſaten/
En ſny van uw' zoete mont
MPierd
gejOllt.

ein eföchs

SToen iſt aen U hals bleef hangen /
En met nat betraende Wangen /
( Ä van wzeugd) unet blüder Cong
Ät eei Lied der liefde Zong., ,
Toenik riep/ mjn God/ mijn leven/

THaers mijn hart dat's u gegeven/
Gan daer heel de wereld upt /
Kies mijn ziel ma ſt uw' Byupd.

Toen ap weder volontfarmen/
HAy zoo liefük gingt omarnen/
uſſen/.ſtreelen vlepen ach!
HUYet dien alderſaetſte lach
Teie 'k nuijn leven heb vernommen:

Die nonytminhertzal kommen/
Zoo ik eenig heugenis . . .
-

7.

IHou van't geen verleden is.
-/

:

A

-

L II
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LI I.

Coen gn tot mijn ziele zendet:
Ptoun mijn W5Nupd Uniju toeberendet/
tonn mijn liefſte gp zijt mijn/
En ik zal de UWe zijn.

GEeuw'ge liefd' verbind ons beyden:

TDood noch leven mag ons ſcheyden.
'k Weet gp hebt mijn welgeſint/
JNaer ilt

beº F

beUniNt.

Sieje noch niet van die liefde
TDie gy toen in t harte giefde
Eenig Overblijfſel Peer ?

–-

Zieje daer geen letters meer/
Die gp zelver hebt geſchºeven ?
Is daer alles uptgewzeven /
Cn geen indzuk van oun hoog ?
“

oun oog!

Self voo! u

Pindje daer geen liefde panden

- - -

Schouwt dan toch uw' epgen handen.
Daer blüft alles onverzeert/
Daer 's mijn Panne gegavert.

Zs 't niet waer/ volſtand'ge HMinner ?

Ä

Verwinner /
CDch / )p knikt. Ält
Goede God / geeft mp noch recht

denbeſchauer

van uw ltnecht.

-

"tan mijn tranen hiet bedwingen;
Sp beletten Unp hetzingen.

Zybeſtolpen het gelupt ;
Alte vel en lekt niet up“.

Weg nu MPereld. Melkom Penel/

'k Psel iſt weet niet wat gewemel
In min ziel/ vgo: defen doct/
Gch! die veugd is my te goot,

- -

LV 1.

-

zs

AA N HANG
SEL
L V I.
&hºiſius kommt unet al zün gaven/
Gint verſagen hert te laven /
Gch! hp ſchenkt mp Eng'len wün;

-

Pºeere dit unoet IDectar 3Pn.

En op datik voo münſterven
Hiet weer kondées vzeugdtederven/

-

MDenſcht' ik dat het u beviel
IDu 'töntkavkeren mijn ziel.
Ja komt Heere Jeſu, Amen.

-

Herm. Witz.

L 1 E F D E - L I E D.
Op de Wyſe van den 103.

Pſalm.

I.

MÜ Jeſus zoud ik u vootaen niet minº/
ſaeta
ingeſpanne
Ä/
TPaerik
uw dekzachtvan
heb in 't Bepligdº
aenſchout/
Feljk een Zön van heplig yelderheden /
Een Bºom van trooſt een Seba Zaligheden/
Een edel part van 't

oped Pºemel gout.

U Schoon gaet dat van Abſalome boven f

ujans tomt
die van verbleeta
Salºmon Perº,
Äerſchijnt/
verblinkt/
Ä blonk
Jºopt quan bp 't dog zº3.ºe liefdeſtralen

Äusen mag bp wehuſſen hºlen
TDaer uwe gunſt UP

viºun mee beſchont.
.. .

TDewjlik dan uw liefde heb genooten

Soo plötſling in münherte Ägegooten /
n't midden van devote oeffening/
Fewtjunjn geeſt metheplig innigheden/
-

S
ig
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ZSig loosden im Godvzuchtige gebeden/
Enzoo gevoelt U zoete

Fena

Gch mocht ik nu aen uwe voeten leggen/
En ſneekende vaſt 3onderzeggen zeggen/
Wºoe diep uw min mijn ziel 3p ingep?ent!
CPch waſſe leeg om met de uninte vullen/
CDf over vol van liefde omte dullen/

Dan hem die hp veel meerder waerdig kenk.
V.

" IAijn Perte 't 3pn
herteloſe woozden/
Än zupvere trou met
liefde koozden/
MDil ik aen U ge-egt # en gehegt;

Ä

MDat moetik doen of idenhoe mp d?agen
CDnn dooz bewijs van liefde Ute behagen?
Spzeekt lieve Peer/ wz ziet ik ben uw knecht.

Jk heb geen wil/ s'is aen uw wil gebonden/
Geenzinlükhepd/s iš in uw zin verſſonden/
g'Is zoet/ H'is goet/ wat gp gebiet/ of doet:
Bepzoeft mp naer het 3p in doen of lijden/

In vzeugt of dºuk/ in dzoefhepd of verblijden
Zoo 't uw belieft/

he le

Wel genoet.

Dijt gp 't niet Beer die mp eerſt kommt te binnen
Als in den ſlaep mijn opgewekte zinnen /
ZSien 't mozgenrood der verſcher dageraet?

Sijt gp 't ook niet waer in ik mp verluſte/
TDes ävomts laet op 't Bedde mtjner ruſte/
MDanneer mijn ziel

sº º

ſlapen gaet.

Als ik den trepn van mijn devote pkigten/
TDen gantſchen dag na U bevel veyrigten /
Ziet dan mijn oog geſtadig niet op lw ?

t Js al mün luſ te'doen uw welbehagen/
Dan ergens in mijn zelvente misdzagen/
C 3
-

Beif

-
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Benik e.laes upt son

wüns herten ſchuw.

Indien nocytans mün

Ä ſnodeboošhepd/

Oföu vels liſt of's vleeſches ſnodebzoošhep

(Tenväl verruktdoo guade toeverſigt
Jähes geenruſt voo! datikaenuw voeten
jºijn unsvalkooUuUet hete trauen boeten;
Äg Ci wogeneyerwertdy eerſtrecht verligt.
Maerzoo gynoguw's gunſtes liefdeſtralen
Ce rugge houd / ennietlaetmederdalen
Alaenſchijnsligt

# ’t limagende gemoet/

Zoo is’tgeljk de Bºulºlofts tind'rentreuren /
Als Huntgeſgt des Bºuydgoms nietmag beuren /

HDynziel in ſcyzik in ag en helle gloet,

Dagzoo wanneerde doevezielten trooſte /
Da liefühligt weer dageruptdemooſten/
Endatik ſecyt een ſchitteringdaer van
Een glimp / eenblik van vermagaemſenkonen/
TPan iſſeraen mündoeve zielgeenſtromen/

Ennierdatzoomin

Sºfºrmaten liall,

'k Ben echter zoo geſet niet op de zoethepd/

Gfik Wil noch Wamser U wijſegoethepd /
Hººp die onttrekt unet ltevede zijn:

Jkminveeleer den Geverdan 'tgegeven/
Vºnhoe Gy't maeht'tis myvaſtömhet even,
Als ikumaer Weet JP zit

de Mijn.

Enſchoanik datook nimmer hierzouweten
Soosmogtaus miinzelmetliefd beſeten/
Datik uw puur own Uwent wilbermin

lzaudºiknopt uw goethepd/zoethepd ſnaken/
zoudit noyt tot uwgenot geraken/
GP3efs verdient om ºvelt Wil bemmt,
*

-

L

-
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-

Cen noeſt miet zijn mijn luft / unijn ruſt/ulijn
vzeugde/

Ja God ook niet om dat hy mp verheugde/
Enzaligde/dat Was epgen intreſt:
-

-

Jºaer God als God van zelfs ſoo overheertjk/
En van hen zelften upterſten begeerlijk / .
Too zupverlijk te
is beſt.

ev. Är

Dch kond ik al münzinnen 3aumen houwen/
GPm l in uw volmaekthepd aen te ſchouweni/
CEu dat uw Geeſt in die beſpiegeling/
Het oude mijn ten volle qHam ontleeren/

Ennaer het beeld uws heylighepds founeeren/
JWNijn God hoe lief

war F

verandering!

TDan zoud ik mp on uwent wil beminnen/
En blijd' zijn hier op Aerden hier mijn zinnen:

Jets vonden 't geen uw liefde weerdig is /
Een ziele die doo: 't aenſchijn uwer waerhepd

En weſenthepd van klaerheydwoºd totklaerhepd
Derandert / naer

uº Synºd gewis.

TDan zoud ikvootsuw liepling gunſt bewijſen/
l haters/zin mijn gouwelijk afg:ijſen/
Ik ben der Werelden die aen mp Felizupſt/
Naer al mijn luft zal tot den vzoome weſen/
MDaer in ik uw gelijkenis kam leſer/

Enzien het Beeld uws Heyligheyds gehupſt.
H. Witz.

c4
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Om de Heerſchappy der Sonde geheelyk
afte zweeren, en die van den Heere

JEs us alleenlikaante nemen.
Stemme: Pſalm 77.
I.

-

sº
Mildevan’t
leſt mijn
herte-dziften
K Eené
vleeſch'Iykaf
gaenſchiften /

JNaer ik had' zulks mauw begeert/
CDſik wierd' te rug gekeert /
Doo! een gamtſche zwerm van luſten /
TDie my ſtreelden / die mp kuſten;

-

Ja mijn vleeſch, metal 3pn kzacht
Kiep daer tegen /

Febt

3acht/Zacht.

IMp zoo lieven Dziend te derven!
Sepd' het/ mp zoo afte ſterven!
nte ſchoppen met de voet!

“

Die u zoo veel vzolijk goed
Soo geruſt hebt doen gemieten/
lºy ſoo haeſt mu op ee ſchieten/
Ach ! uw opſet is niet goet/
TDenk eerſt

ern

Wat gp d0et.
l

Ä

d

al, dat liſtig fleunen

an die luſt mp miet benennen:
't WDas te vaſt bp mp geſet/
Dun zoo lichtte zyn belet.
"kt Sep / tk ben genöeg bedzogen/

Dºolw heiſchetoover-oogen
Äet eens zºnenk wider dour/
h 2Gif om uín geen getreur.

I V
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V.

Stoft gy van 't bewijs van goetheyt?
THat my van het waregoFilept
Is dat goedhepd? houd' die vºy:
'ſ Acht'et maec veyraderp:

MPilt gp daer doo: mp verbinden? ;
MHech wech/ wech met ſulke vzinden:

'k
Ysenmp
zöodaeron
blint niet
GDuelt
dºchanietweeer
Meer.
'k zeb een ander goed gewanden
Als uw helche goed der zºndell
Ätniet anders depgt als voek.

't Äs wat beters (dat ik zoe
Zoujdan noch uw flemen hooren?
Zwijgt 'tis alles doch verloorenl
Foep my dat ik immer neer
Ü eckent heb V00? y

Heer.

'k zeb mijn ziel-deur mu ontſloten
Gmunet kzacht daer upt teſtooten
ü/ metal üw' helſch gebzoed
En't volmaekte Hemels-Goed
Än uw' plaets daer in teſuºte

Saloök nöpt dat 30ehen ſtupten/
Doo: uw bitterſte PartP/
In üw' plaetſe yº ZP.
'k IMeen U / Jeſu, gP alleene
Zumijn Heer zyn anders geenel
j Fjeer van nu af uw mijn trouw/
'k MPilgeen ander: Ja al Wou
Zelfs den gemel met de Aerde
Goo unn zyn'tis niet van Waerde:
kAcht dat alles voo! geen g0ed / Als >ik U wog miſſen
C 5 moet.
VIII.

4*
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"k MBeet om al mijn Etterbuplen
TDiende ik wel ſchierte ſchuplen;
TDurv' ik mietig zondig wicht
Ptomen onder uw' geſicht?

Ja ik durve / want uw' WBonden
Spn de 25alſem voo! mijn zonden;
'k Weet/ dat gp geen ziel verſtoot/
TDie 3pn trooſt

ſº

in uw' dood.

Als ik maer in U gelove
Ptom ik al mijn quaedte bove:
'k UBerp op niemand ook/Ö Peer /
Als op U mijn ziele neer/
ZSterkt mp unaer in mijn vertrouwen/
Houd mp vaſt / op dat ik houwe;
TDood dog in mp 't vleeſch en bloed /
TDat mp

U

mezºgen dOet.

'k Soek mp ſelf nu afte ſterven /
GPUm UW’ Leven te Verwerben:

Atoun maer/ Jeſu, in mijn hert/
Of mijn Bleeſch ſchoon tooznig wert:
ºk Achtzpm vlepen mog zyn tieren;

'k MPi muonder uw Baniere/
'k Ben niet langer op mijn dzeef/
Zoo ikt 30nder

Jº f

-

Sie dan/ Heer daer is mihn harte
Meemtet aen/dan durf iktarten
All die luſten/ die/ we eer/
Älºp zoo wierpen op en neer/
sº CDU my van uw afte rukken/
't Salhaer.nu miet meer zoo lukken/

Ä

en ſchikt gp 't ma uw' ſin

'k Geef ! 't gamtſche Wijk nuin.
'-

s
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k Wilmu mimmer van U ſchepden
'k tanook nie / gp neugt up lepden/
Zoo 't u goed dunkt / 't is my wel;
'k Potg U 3elf tot in de hel.

Dingeen Doom- of Diſtelſtraten
Zal iii U / mijn God verlaken;

- - -

-

JNeen/ nuijn Jeſus is te trouw /
TDat ik yeUM

-

verän sºw.

'k MDeet ook als ik U. zoo houwe/

TDanzal 't Yleeich van zelf verflouwen
En verquijmen Uneer em uneer;
CDf veyroert het zich eens weer /
'k Sal. mp / met zoo harde ſteken/
Dam zijn booſe partem wzeken /

,
-

Dat ik t of het mp ſchoon quelt
Echter youw in

Wº gwelt

Fluks! herupt dan Zielverderver,

.

lPelkom/jeſus, Heylverwerver.
luſt:
UPech vervloekte

Ä

Jeſus is alleen Unijn äuſt;
Jeſus zai ik altjd roemen /

-

--

-

En my zynen dienſtknecht noemen;
ºk Acht'et voo! mijn Hoogſte Itzoon.
TDat 'k een Slaef ben van GoJg Soon.
Een Chriſten Vallende en

D.

Opſtaende.

nopt en ſtond / viel mimunermeer/

Die linumer viel / VeArees nopt Weer /

NPel hem die 't zy h9 valt of ſtaet/
JNoch zog-/ nëcy trooſt-igos Heenen gaet,
G.

SALDE "u s-,
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GODDELY KE VIERSCHAAR,
Geſpannen t6t

GE RI GTS H AN DE LING,

Tegen en voor de Gemeente in Recht.
vaerdigheyd en Gerade.
Steme: O droevigongeval.

Satan Aanklager.

-

Kigter!
rigt/
Regtvaerdig
TDit overſpeelig
Migt

-

-

Alen uwem Zoon/doo! heilig' Egt/ verpligt./
Die 3p verbzak in uw en 3pn gezigt:
WPel aen/ welaen ſpReek ’t Gadeel urt

Deroozdeel dog deez' trouwelooze Bºnpd;

Gntſegg' haer 't regt van 's Levens eeuwig we /
En doennhaer tot de tweede Dood / de hel.
-

I I

-

d'Overſpeelige Bruyd de Gemeente.
't Zp verr' / 6 Kigter Heer!
Dat ik mijn zelf verweer/

Derbloemde misdaed maekt de ſchuld noch meer/
Mijn epgen hert verdoent mp alte zeer!
Senagena/ Barmhertighepd

Dooz die hier aen uw Kigtbank ſchuldig lepd/
Cree met Ump miet in uW ſtrenge Gerigt/

Poezeer iſt Ook na Waerhepd ben betigt.
-

W

I I 1.

God den Vader, de Rigter.

CP ſchandelijke Pzouw !

Oſchent

.

A AN HAN GS E L.
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G fchendſter vau u trouv/
Gnwaerdig dat uw man uw weer aenſchouw /

Dergeefs is uw verſoek/berouw en rou
TDaer legt mijn WPet en vloek/ uw ſchuld

Mijn heplig recht diend ongekzenkt vervuld;
JWRp zelfs om u ik niet verſaken kan/

'k Moet regt doen Mp/ en l / en uwen Man,
1 V.

God den Zoon, de voorſpraek.

Gedugte Bader Peer!
Sk zoek op 't hoogſt uw eer/
IHogtans is ook mün hert ortrent haer teer/
Bergun uw Soon alleen dan dit begeer.
Laer hepl/ UW eer / 3pn bepd' uujn zozg/
k ſtel iR uw Gerigt unp voo! haer boyg;
k neeun op Up en 3al voldoen haer ſchuld /

Soo werd haer hepl / uw ſiegten eer vervuld,
V.

God den Vader, tot zyn Zoon

Jk meem U aenbod aen/
Ftan met mijn recht beſtaen/
Als gp hebt unin gerechtighepd voldaen;
IDeem ik haer tot uw trouwe Bzupd weer aen/
Ik houd / op haer mog haet mog wzok“
Bekleed met uw Geregtighepd en Kok/

'k Pergeef haer ſchuld / en ſchenk haer wederon
JMüngunſt en't Leven in haer AHzupdegann.
V I.

De Bruyd.
IſAijn ziel wel eer gebukt
TPoo: dzoefhepd neer gedzukt

A ge
i

4s
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ILigt't hoofd weer op van blijdſchap weggerukt:
'k Geloove mauw het geen ik ſie gelukt.
JNeeint Gp mp weer aen tot UW Douw /
HAijn Byupd'goun maek Md00? Utrouw/getrouvo/
Scheuk mp uw Geeſt tot
Onderpand/
-

Ä

En Segel van ons eeuwig Egte Band.
V. l I.

à

----- -

Rey der Engelen.
CD wonder wijs belepd
Dan Godes JlMajeſtept !
TDie paerd genade met Fechtvaerdighepd/
Eeuw Eeuwig is uw eeren waerdighepd.

Ä in uw Jemelſch Zof/
#1 uwe
esuwighepd uytgalmen uwen lof/
menſchen liefd' ons nu bekend /

WDp

-

IlE

-

Met uw gerecht'ghepd roemen ſonder end.

Sang- geſmeek . om

bekeering,

Heylig

making, en verheerlyking.
se: Palm 42.
I.

Zalgºalier van

de menſchen

Die haer dood mieten begert/
TDoet mp tot U ma mijn wenſchen
...

Eemmael wozden recht bekeert
Ach Wanneer zult werken Gp -

Herr verandering aen mp
GEer en is mijn ſtaet miet veplig
'k JlMoet bekeert/
Woºden heplig.

s
Pepligmaker der beeerde

-

»
-

PDel
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MPelker aenWas UWe WZeUgt

JVAaekt my dog een Overheerde
Uwer Heplighepd en DeUgt.

Ach wänneer zal alles repn
Än mijn zielen Michaem zün?

(TotZoo lange blüfik deerlijk
IZepligt unp ( wilt

Än heerlijk.

Wheerlijkmaker van de Keynen
TDie 't begonnen werk volent
Gpent mp dog de Gozdünen
ÄDan uva zalige Hemel-Cent /

Ach wanneer zali hebben dit
Dolle heerlijkhepds beſit!

Mijn ziel kan in hareuſten

-

ZSonderheerljkhepd niet ruſtem.

T

O

/

Dorville Vlaerdinge.

-

E V

L

U G T

Tot den gekruyſten ! E s u M.
Gp de Wijze : O Kersnagt ſchoonder dande dagen &c.
THf Achdatmynhert.&c. Of: Moerdan't beginſel.
I

WÄ veel elenden
Hlay armen zondaer hemen wenden?
Zieilt de MBet des Heeren aen /

CDm vooz mijn zieldaer ruſt te ZOeken /
Sy zal rechtveerdig mp vervloeken /
MBijl ikſe mieten heb

gean

Derheff ik unün gemoedna boven /
Net reden vind ik mp verſchoven

-

A AN HAN GS EL
Dan 't ontoegankelüke Licht
Maijn zonden eene ſchepding maken /

48

Fjdat ik God niet derf genatº /
MDant Hp verbergt

b ſº gibt

Op Aerde kam unp niemand helpen:
MDie zaldan mijne dzoefhepd ſtelpen?

Tötu;ö
'k MGil
dooy 'tChriſti
geloop'wilik
uw gaen!
tMuſs aenſchöuwen/
GEn net een Itinderlik vertrouWen
-

TDaer bp ſteedg

va Vºn ſtaen.

MPantals iſt tot uw ktzuyºenader/
Aemmerkik/ hoe gy uven Pader
jetons weer hebtte ve'en geſ,
Pet Handſchrift dat ons deed verklagen/

Hebt gnaen 't kzupce vaſt geflagen
Zoo dat Veen

anhacz nieer en gelt.

Gy neygt na't Ptups uw hoofd geboge/
En Houd ü bloedig hoofd getogen /
gn mp een kus aenbood:
#Alsehtofuja
händet en uw armen/

Äsofgy
widehelpenopnºº/
HAp komen
in F nood.
Gp wingt uw vaſt-geboo.de voeten/
Gmmy met vzeugten hepl tºntmºeten;
Pet bloet/ dat Ä uſw. wonden vloept

(Tjont dat gp macht hebt te verlºſen/
TGewijl 't als ſap van TDzupve-troſſen
Apeeft uwe kleed’ren zº evor

wie iſſer die mp ſal verdoemen?
*K MPil in geen andze dingen roenen
Als in het Ptzupce Jeſu Umagr /
-

-

-

Maar
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WPaer dooz de MPereld (die voo deſen

Soº aengenaem mp plagte weſen)
JUMP is geltzupcigt / eu ik haer.
D

E

NT

-

Z I E LE N-T R O O ST.

In j E & U

K R U Y S - D O O D.
I.

»-

W aer is den Glp / WDünen Balzem
Doo Sielenſ die haer UDee als Alzem

Zoo bängen bitters/

-

.

.

Als leet en dzoeffenis/

Bet herte ſlaet met wonden

In ſmert geraekt om zººn.
Om Zonden leert mijn hert zig ſcheuren/
En dan eens weer tot Jeſus beuren
Soo heeft het Glp / WPün /
Een Balzen/ own te zijn

Derquikt/ vertrooſt/ verbonden/
En U / Soon Gods,

sººn

-

Gevonden heb ik dat uw ſterven
dooz u IEhden 'thepl doeterven
Plw Pizung-bloed' / dat ump heelt

º

En Säft en Sterkten Street
IWHijn Ziel gp waert'er onder
Enhielp u met dat

wº

DatWonder meer als alie wander

-

fS
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Pºp / die met Blixen/ Stoyun/en TDonder
De wereld beven doet /
Pºing pſlik in zijn Bloed :
Dat is gebzooken Herten Een Bazeum in haer
-

/

ºten.

en-tranen
# ſmerten / niet dooz TDzuyv
n
-

ſtelpen van Samaritane
Sün Bloed moet zupver wijn

- -

En Zielen-Glp zijn
Booz pder dzaef gewonde

3Dooz omgeſonde zonde.

Suchtinge tot den Geeſt
JE S U

C H R I S T I,

Om zyne Leydinge.
Stem: Pſalm 77.
I

Sºe Trooſter, hert-verſterker/
Crouwe zalighepds uptwerker /
MDeg bereyder/ Zielen band /

Jeunel-Zegel onder-pand:
Pºepligmaker / Levend' water,

Ziel-geneſer/zonden-hater/
Hert Getuyge, die 't gewmoet

Abba Vader respº

dOet.

Ptomt van boven in unp neder;
Leyd my ſachtkens heen en weder/

Stiert mp in dat rechte Pad

Ma die vaſt bemuurde Stad
-

Geber

A AN HAN G se L
Gever des Geloofs verlicht nim/
(Toon my Jelum, onderricht unp /

Lºoe ik in geloof aenwaſſ"
En mijn

Hen

toepaſ'.

Leert my recht de ſonden haten
MDereld / vleeſch en al verlaten:
TDoet mp recht de Wet verſtaen/

n in Uwe wegen gaen:

Maek mp yierig in die plichten
TDie mp 't hertina boven richten:
Lepd unp al mijn leven lang
In een repnen Fzºg

Wat my ook voo ongelukken/

- - -

Mood of rampof angſt unogt dzukken/ Crooſt mp/ſteun' mp/en vervult
Hoop / vertrouwen engedult;
Leer mp 't waare voprſchrift kennen

TDºerik maen moet gewemmen
Pan uw epding'/ dit gewisſ
JPMoodig/

kei zºg ig.

Als gp mp lepd kam ik roemen
Dat geen Wet mp kam verdoemen /
Dat ik ben in Erf en Lot/
En de voorſorg van mijn Sod.
'k MDil niet meer na't vleeſch gaen leven
CPfmijn driften zoo toegeven

'k Pinde datik daer verſmooz
En Unaer deſen
"ſt

Sº

verloor.

wacht alleen dat Gp mp leydet:

'k WPilzjn daer g' u Küdde Weydet:
" WDil u werking in my voèn,

-

-

Ädeg mp mº

F.

2

ift Zal doen ?

Fä

A AN H A N GS E L.
"kt WPil LU in mijn hert verſterken,

En met bydſchap alles werken:
Pºp begin dog eerſt in mp/
Dat ik ſteeds

z, verken ZU.

et U kan ik v?p wat hand’len/
Ä
, voor, en met God wand'len/
Wijs, en net zijn / groeyen aen,

Bvzig in de deugdvoortgaen.
Alles zijt Gp mp in allen;
JUAet U kam ik noyt afvallen:
" Met Uzal ik ter dood gaen:
JWAet Uzal ik weer opſtaen.

-

-

OP DEN HEYLIGEN Geest.
„

Stem

- --

-

-

: Pſalm 77.
I.

KÄ
ó Geeſt /van bovendalen/
tomtons in l MDood beſtralen:
Armen Pader/ komt verijk
JMet U gaven ons gelijſt.
- kommt 6 ware PLicht der Herten/
Beſte Trooſter in mijn ſmerten/
*

.

Zielen
gaſt/mtjnvºeucht/mjnluſt/
vºr visung
ware Ä luſt

Zºalig licht/ Almachtig Trooſter/
Maekt in ons herten een looſer/
Daer gp woont/en ik Il dien/
- „Tºaer OP mp/iku kam ziem.
Sonder u zijn miet danzonden
MPaſt dat vupl is / heelt de MDonden/
Spoept dat özoog is/ koeſtert mp/

z.

A AN HAN G s E L.
Eerik gantſch Fººven 3P.
Bupgt dat ſitjfis / recht dat kºom is /
Sterkt dat zwak is leert dat down is /
Geeft dat Peplig ſevental
Dan Ll gaven/ ja het All /
-

Aen U lieve Gunſtelingen;
Geef ons hier van vzeugt te zingen/

En daer na der Peugde Itzoon
't Eeuwig wel zijn/ tot een Loon.

E E N SAM E

Z I E L.

Stemme: Petit Bordeax. Of, Laet waer deſen.
I.

N opt genoot ik beter leven/
Dan in ſtille eenſaeinhepd/
't tan de gºootſte blijtſchap geven /

#
k verban dan 't Aerdſch gewemel/
vervult met treurighepd /

pt mijn Aerdſch genepgt verſtand /
En leef in den hoogſten Heinel
(IWHijn

verwachten Fadeland)

Eenſaem kan ik klachten upten

Aenheim die na klachten hgot
En unin vpand hevig ſtuyten
TDie mijn hert veeltjts do

Ät.

Eemſaem kam ik tranen 3

Als het zaet van God beurfit.“
(Cranen doen mp vzeugde unaepen/
JLRaken unp tot

Sº gut.

Eenſaem kan ik Gode ſneeken

Gyk mijn zandF vergiffenis/
TD 3

---

t!

4
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En methem gemepmſaem ſpzeken/
Glm dat hp mijn Dader is: “

Als ik eenſaeum ben geſeten;
GEn
het Hemelſch goet/

Ä

MPert de gootfte ſmert vergeten /
En’t verquikt/ mijn Für geUMOet.

GEenſaem kommt mp God teleeren
WDjshepd doo zün gepl'gen Geeſt /
Die verwult mijn ziels begeeren:
LEemſaem wert God beſt geveeſt;

Eenſaem kam ik 't meeſt beſchouwen
Gods geduchte Majeſtept /
En mp op 3 in Moot vertrouwen /
't Geen mp hepl heeft

gegeigt

-

Eemſaem kam ik heplig leven/
En betrachten ware deugt /
Eenſaen Woºd ik aengedzeveu /
(Tot een ongeUleene vzeugd.

Eenſaen zie ik d'pdelheden /
Pan

Ä Goet gehaet

Iºa den Heer gaen al Umjn ſchºeden/
Als mijn Fiots en

spart

Eenſaenº kam ik kennis kügen

Dan mp zelveen Gads Poot/
t Doet mºniker ma Jeſus hügen
Die mün zieällen beloozt:

ZSatan haikºederreven/
Än die ſtille
emhepd
En tot Godes glori leven/
Deugtſaem net

Sºwnhighepd.
l .

Eenſaemſchuweit quaetderzonden/
'k Jeef als veemding op # Agrd/

'k Schup
".

A A N HA N GS E L.
'k Schuyl in Jeſus heylſaem wonden/
TDie 't onſtupmig hert bedaert/
Eenſaem kam ik vzuchten dagen

Pan mijn Hemmelſch Dziend geacht/
kSoek televen mat behagen/
Pan hem die

des j

ten wacht.

»

Eenſaem kam ik ’t Wereldslaken/
INet haer ſchoon vermiſte ſchijn/
Die kan 't herte miet vermalten /

#
moet het doelwit zijn
m mijn eenſaem heplig leven /

Als het Algenoegſaem Goed /
TDie vermaek / en ruſt konnt geven/
En Ump ſtaeg

neggebend Vded'.

JNiemand kam mp dan beletten/
TDat ik leef tot Godes eer /
JDa zijn wil en zupv're UDetten/
Doozgeſtelt van d'Opper-Heer:

Eenſäen kam ik t beſt verlangen
JNa mijn eeuwig Hemelſch hupg /
Daer ik zal volmaekt ontfangen
Pºphepd van het Aerdſch gedupg.

BERNARD I LO F- ZANG,
T' 0 Tº

-

C H R I S TU M.
Stemme: Pſalm 1oo Of Pſalm 124. OfChriſe die
dubiß Dagen Licht. Of Veni Creator Spirituº.
I

(O

ſte Goed/
Ä hoog
ſuchtende geU0ed /

Hoop v

TD 4

jk Soeſt

&
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Äoek
GEn 't innig

me
ſmert/
ziehttranenan vÄn
mijn hert.

Gp zijt mijns herten zoethepds Bzon/

JFontern des

evens / Ziele-Zon/

TDie alle vzeugdte boven gaet /
En zielen wenſch
verzaed. .

ºf

MDanneer gy in ons herte daeld /
Dan wozd 't met waerhepds glang beſtraeld/

De pd'le wereld woad verfoeyt/
TDaer uwe liefd'

ja, binnen gloept.

Geeft ! goede Jeſu / dat ºk bevind
De liefd' waermee gp mp bemind.

Coon nnp l tegenwoodighept
TDe lupſter van uw

nacept

Dien uwe liefde d?onken maelit/

TDie weet hoe lieflijk Jeſus ſmaekt.
Gelukkig is dien die verzaed!
TDaer ig geen

wenz

die hooger gaet.

CP Jeſu / roem der Eng'len Schaer;
MDooz 't oo! der zoetſte Cpter ſmaer;
WDiens, zoethepd honing-raed verwind;
TDaer 't herte

ºyºhn in Vind.

'k Wenſch dupſendmael naer U met pijn.
Ach wanneer zal uw konnſt eens zijn !

Ach wanneer maekje unp eens blp ?
TDat ik Van U

vºpºp.

Dokzie’knu 't geen ik zocht weleer;
"kt Geniet nu al mijn ziels-begeer:

Ik ſmelt van Jeſus liefde-gloed/
*
-

-

-

-

Di
f

AA N HANG S E L.
Die 't gantſche

ber Aromen d0et.

7
-

CD Hemels vier/ 6 Sael'ge bzand/

*

Betepnd der Det/ volmaekthends band
GP lief verquikken/wat is 't ſchoon
(Te Uninnen Jeſus Fedes Soon!

Is Jeſus die deziel vermaekt;

„

t Is Jeſus daer de liefd na haekt;
D daer mijn roem en hepl in epd
Is Jeſus / 's wz.s Zalighepd.

-

*

Gy zijt de ware Hemel-vzeugt
CD Jeſu / die mijn ziel verheugt/

Die 't bitter in dit tranendal
Perſoet/ mijn

ren uyn al in al.

-

G Jeſu/ Bloed getupge/ ItNoon/
G JUNaegde-bloeUn/ onwelkbaer ſchoon/

CD ſupv're Lelie vol van glans/
-

GP

overnmar ſº

li?alls.

Ep hoo! 't Gebed van die alleen

U Jeſu zoekt en anders geen/
Die zig alleen daer in verblüd „
TDat gp / Peer Jeſu / toning zijt.

z 1 E L s A E N D A C H T.
Oeffeningen in't beſchouwen der Godheid.
-

Wijſe: Pſalm 103.
I.

Nº dringt mijn zie/ metaendachts-geffeningen
Dwers doo? den

dºg van de geſchape "g.
5
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(Tot voor den Choon van'tomgeſchapen Ticht/
Tot Udenglans der Godheydkomtbeſchijnen/
En dupftermis/en onmagt doet verdwijnen/
2Beſpiegel van
Aengeſicht.

Schon

MDantzoo den gloed van zijn zelfſtandig MBeſen /
TDie d'Eng'len Schaer vervultmethepligvzeſen/
Ukzacht verzwakt/ en't WDeſenſmeltendoet/

Plucht haeſtig heen / met vierige gebeden/
Cer Kijker Schoo/ der Allgemoegſaernheden/
Gemaekbaer in U

Iſt derbar BlOed.

't Herſteld gemoedt/ in ootinoeden vertroubven/
ILRag veylig daer der ZSommen Sonaenſchouwen
ZSoo als hy ſich wil toonen in den Soon /

Pol Majeſtept van hepl'ge heyligheden /
Een AfgYond van OnPepb're zaligheden/
Jehova zelfs op den
(Chzoon.

Faden

Daerſtraelt Gods oog van Paderlijk ontfarinen/
TDaer d?aegt Gods Soon den ſondaerin zijn armen/

Daerblaeſt Gods Geeſ den TBooden't Leven in /
Daerblinkthetal/van wijshept/waerhept/goetheyt

Daerſtroomteen Seevan Benel-ſoete ſoethept/
't Pepl Kijk geſocht vadigt hert en zin.
Die liefde gºont/kan Menſch noch Engel peplen/
TDe Godhend wou zich gunſtig niededeplen
Alen 't zondig niet daer upt koos hy zijn Dolk/

IDupk Geeſten/dupl/het Mensdomwoºd verheven.
Ptont God in 't vlees aenbidding eerbied geven/
Erkend U Poſt

so pºer deſe WDollt.

MPel zael'ge Schaer Gods vºpe Gunſtgenoten/
Met vzeugden-3alf / ter volhepd overgoten/
Sinlit in deuoet / liefd' en verwondering
ſt/

s

U

-

-

f,
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Mtuſt vierd/enpziſt Jehovaesvyendijkheden/
En gp mijn ziel / geniet die zaligheden/
Bp vooyſmaek hier / in zelfs-verloochening.

L o F - G AL M.,
Overhet Mediterenvan eenige Eygen
>.

ſchappen Godes.
I.

-

Lºft
Gods Aaen Än tödl
En laetſe zün gebenedijd
MDant God die is het waerdig/
Dielen zingt / Zielen zingt /
WPant God die

een toning.

WTOept doch Godes daden upt/
Soo lang tot dat de ſteumme ſtupt /

En dat gp zijt verdwenen /
Zielen zingt Zielen zingt/ ,
MDant IGod /

d

ſºns ItOning.

Pyüſt doch zijne Heerlijkhept/
Zoo lang tot dat gp in Hem 3ptl
Gantſchen geheel geſonken
Tielem zingt / Zielen zimgt/
Jehova is

anstºung

Fioemt en looft hem zonder eynd/

Töt daran teeinhen veröwünt l
En in heun zijt verbonden/
Sielen zingt / Zielen zimgt/
TDen Zonder
toning.

pnº

Schouwt overlupt

zün JMajeſtept/
Dooz

Fo
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Pooz heel de gantſche WPerelt upt /

(Cot dat de poſten deunen . .
Zielen zimgt/ Sielen zimgt/

De Heer is

on, ºning

Koennt hem in zijn goedighepd/
GEn weeſt in hem alleen verbljd
TDoet anders niet als roepen
Zielen zingt / Zielen zimgt/
TDen 30nder

epiºſ ioning

Teeft geheel tot zijner eer

-

Perlieſt u zelven meer en meer
En vind u weer in Gode

Sielem zingt / Zielen zingt/

s º oning

Gns Kotſteen

Taet voo hen u zelven upt
En roemt tot dat gyniet meer züt/
Heer heplig / hepligheylig/
Zielen zingt / Zielen zimgt/
3WPantheplig ig

º

toning.

Perlieft u geheelen a

n dit onepndig eeuwig Al
t Gmbegºipelijke MPeeſen

Sielen Zingt/ Sielen zingt.
GPnepndig iš

anºoning

Schouwt dog upt zün Peplighepd
Sp die van heln verlichtet zijt
TDoo zijn Geeſt inwendig

Sielen zimgt/ Sielen zinat/
MDant heerlijk

Äs btoning.

Koept ook dan zün wüshepd upt/
Gºtz

A A NH A N GS E L.

6

GEn raekt net een den adenn quPt/

Ja ſtiktzoo in dat roepen/
Zielen zingt / Zielen 3ingt/
TDe WDijšhepd

º

ktoning.

Zielen zingthem vzoeg en ſpa
Pºet gedurig Halleluja.

Sonder epnden eeuwig
Sielen zingt / Sielen zingt/
Jehova/ d'Peer ons Ptoming.

DE HEERLYKHEYD GODs.
Stem: Pſalm 81. Singt den Heere bly.
I.

ad vol heerlijkhepd/
Allgemoegſaeun weſen/
GP vöo? Eeuwig zijt/
t Algensegſaemgoet/
TDies zult Gp en unoet/ .
Eeuwig zijn

* -

-

-

“-

aren

MDie kan d'heerlijkhepd/
Jºelden of verkonden/

Gºoote Majeſtept/ .
- MDie is 't die U ſiet /
En mieten verliet/
-

(Cerſtont

opgºpºmº

Gomepndig goet!
CD glans van heerlijkheden!
TDoo? wien 't ſchepſel moet
Geheel verdwijnen/
TDie gn doet

Ä

Mit

sz

AA NH AN GS E L.
Uit uw hooge Äden.
U 3p Heerſchappp/

Du / en't allen dagen: ZDant gy zijt een vzy /

Konink / om WHetten/
MDel in te Zetten/
ZDa U welbehagen.
V.

TUwen wil is goet/
GEn t'eenemael veplig/
– TDies Unijn WDil je Unoet /

« - Än/
Än M betungen
..
Koning MDjs Hºnig.
CD God ſtier mijn MDil/
JNa U

Ä

Datik altpd ſtiſ/

GBp U mag wachten/

Tºoo lwe knachten/ . .
MDant gp zijt "F

oning

Eeuwige JFonteyn /
Pol Allgemoegſaenheden

Allenthalven repn.
Gp zijt mijn Erfdecl/

Enik benu heel
JNa Sielem ma Leden.

V I .
Sonder U iſt ſtan
ZDoch gelove werken;

-

Pet MOet alleen Van

mederdaten
Uw glang in ſtralen /

Pan l van hier boven.
--- ---

-

.

K

AAN HAN GS EL
I X.

-

Es
-

-

TDoet mijn ſchouwen upt
PLofen Heerlijkheden /
Gp dat ik Ump ſupt
In U / ÖKotſteen/
Gun in U alleen

Als in een Boygt

WOONLIN.

JAaer wat zalje v002 lof
’t CDnepndig Goet te boven/
TDie ben min als ſtof/

Bp 't omepndig Al/
’t Eindigt niet Umetal/
CD MDonder boVen

Wºr

maekt mp bequaein
#Gch
Heerlijkhepd teloven /
oet my Uwen JNaem /
Altijd eer geven/

Hier in dit leven/
En in EeuWigheden.
1

-

In Lou-Maend, 1672

-

ZamenſpraektuſchenJeſusende Zicl.
Trant: Pſalm 42. Als een Hart gejaegt.
Z I EL E.
I.

I eer gy kommt verſchenden Wegen/
Het HU Itind'rem in te gaen/

Sommtjds toomt gp haer genegenl
En wilt ſtadig methaer Maen;

MDant laetgy haar weer alleen /
En verbergt All in 't gemeen/
TDaer is dan de Tiel verlegen;
-

MPant

- sº

A AN HAN G 8 E L.
MDant 3p kent geen van U wegen.

ſº

W

1.

-

Sielem waerom zijt gp klachtig

Dat u’t werk van my mishaegt
MDeet gy wel dat ik ben wagtig/
Gp een Sehepſel van der Aerd /
En dat ik l toning ben/

En U tot mijn wooning ken/
TDaerom doeik rtijn behagen
'k Laet u daerounweenen/klagen.
Ziele.
I I.

Het is evenwel zeer doevig
Altijd geeſteloss te zijn/
Daer en boven OngebOelig
Gch het is een 3Ware pijn

-

Sonder Geeſt en zonder kzagt /
Soo veel lijden doozgebYagt/

Gch dat gp eens wildet konnen /
JUNet U Geeſtes UPater-ſtronnen!
Jeſus.
/

V.

Ja Zielen gp meugt wel klagen
Over U geeſtelooshepd/

Als gp 't regt hebt overſlagen
Dat gp met een hert bevzijt
Endat gp met hert / en mond

TDen Heere miet dienen kond /
JPYaer Ziende op Gods Jepl'ge wille/

Moet gp bp hem weſen ſtille.
Ziele.

V.

PJoe kam het U dam behagen/
TDat ikt zooben na U MDet

Leleven in mijn gedzagen/
Lºn

&#

A A N HAN GS E L.

GEn mtjn voeten mieten ſet
Jn uw weg ſteets te loopen
En van u 't alte hoopen

Wºoe kam ick dat hert dan dzagen/
TDat het uniet kanbehagen.
Jeſus.
VI.
IHet is waar dat ick verrepſe /

GEen hert dat genegen is/
GPm in mijn wegen te loopen /
CDUm in mijn getupgenis/

Sijn voet te ſetten nuet beſchept /
En dat willigen berept /
CDUm dat niette overtreden /
reden.
JlMaar wandelen t

ſºn

Zielen bent gp unp ſoo klachtig /
CPver u geeſtelooghept /
MLaat u dat niet weſen laſtig /
TDat gp in die toeſtant ſchzept/

Jºaar ook niette ver engaat/
Sijnde nu in deſen ſtaat

Siende op de WGil des Heeren/
ZSoo wilt doch

n; Ämurren
1El»

..

. V.

l.

-

Peer het valt mp bijſter laſtig
JMet ſoo een hart hert te gaan /
TDoet doch weg de komme wegen
IWAaakt het tot een effe baan/
Perhood mijn oneindig klagen

-

Ä Unp in deſe dagen
m laatſe doch konen Beere
TDat ick mu van u begeeve.
weſen,
Ziel Jeſus.

ºb

iol gp unoet verloochent weſen.
E
-

-

Gri

6

A A N HA NGSE L.
GEn geheel Il wil en ſin/
IAoet gp geheel onder byengen /

«En U snderwerpen ſtil
Gnder Unijn behagen gged /
"t Spin voo! of tegenſpoed /
Die ik verkies tot een woning/

Moet ik heerſchen als een koming.
iele.

X.

Peer ik zal my dan begeven/
Aen U kominglijken wil/

WDilt mpn daer toe kzachten geven!
Ikzalmijn onder Ü ſtil/
Tleggem neer in uwe k?achten/
GEn op l 6 Jeere wachten/

En dat zonder murmurere
Stilte zijn onder Hll Jeere.
Jeſus.
X 1.

Dielen ja gp moet dat weten /
Dat gy zijnd in deſen ſtaet/

TLog noet zijn van u begeeren/
V

En wachten op mijn genaed' /
Jºamin wille in dit leven/
GEn niet mau ſinne leben;

JAaer w onder mp begeven.
Ziele.

XI .

CD Heer gelooft moet gy weſen/

Pan alle Menſchen bequaem/
Die U Beer van herten vzeeſen/
TDoet mp d'eere vaf uw' naern
Te zoeken / doet untjn ſinken/
In U volhept unp verdzinken/

Looft/ Looft zielen mu den Meere l
Pagwjaneéron mieste.

VREUG

A A N HAN G 8 E L

2

V R E U G DE-L I E D,
Van een

-

VERTRO OSTENDE ZIELE.
Stemme: Van den 8. Pſalm.

L"

-

eenig hartontleegt van alle kommer/

-

In Hod verheugt beſchäduwtmethetlonnner/
Panzün gemaed'! die 'thartvolvzeugdepzopt
pº Heer verſchopt.

Enal wat dzuktof

sº

PLuſt eemig hart wel eer van God verſtooten/
JDu met de ſtroom zijns goethepdsobergooten/

Dat het leet die doever ſteurnis
HDu mieten heeft

da je heugenis.

PLuſt eenig hart wel eer in d'Äel geſonken

Maer nu unet Dijn van Hemelvzeugdbeſchonken!
't Welk ziemde zig met Chiſtusöndertrout/
In Liefds-genot mut Hem 25?uplofthouwt.
PLuſt zulk een

Ä

-

een vzolijk Liedte zingen/

TDat luſt mp mee/ verbovenalledingen;

HUNün 3Mangre Ziel Volvzeugden-rüken galm /
Baertdooz mijn Pen

ºts danken bzeugde Pſalin,

Hoe zoet is 't Peer/ hoe zoet is’t dat unen nader,
(Tot aen de Beek van uwe goethepds Ader.

Een dºup daer van op onſe tong geſpzenkt/
Endzuk/ enſmert/

"g

leet verdzenckt; V
2.

-

68

A A N HAN GSE L.
- V 1.

-

Hoeſoet iſt dan/hoeſoetis'tdatmen drinke:
TDieplaſſen van/ die gp ſoo milt gaetſchincken
er boozdetoe/aen uwe liefde dig !
MDaaraen mijn ziel W ſº geſeten is.

deſdet is 't dan/hoeſoetis't dannoch droncken,
er keelen toe teleggen als verſoncken

Jn deſe ſtroom, jazee vanopper-goed
't Is 't gzootſt/ ºy
en't alderſoetſte ſoet.
Laat eenig menſch/ſich ſoo hp wilverblüden/
Als hyſtchſietonſtuwtaen alle zijden/

Äet eer en goed; en als hy vatenhuppt
Poozal de moſt die vnzº parſſedUppt.

Mºanneer hp ſiet zünaſtbaard.aag-veehpgen;
Endat van'tkoozn/ zijn volle ſolderſ zpgen /
Dooy overvloed die d'een en d'ander dzuckt ?

Mºto2tom als all's heun

Är zijnſin gelückt.

JlMaerick Ö God / watvozderbegenadigt .
JRetuweg hups weergaloog goed verſadigt /
Gp tu vol-op nu ſoo verleckert ben /

TDat 'k bupten U

ges Menge of

Ken.

Geending op aard beſchaft onsumeerdanquelluſt/
Än l alleen beſtaat der zielen welltiſt.

ºetherten zielen alvanvzeugde beekt.

wººd van vede ſpzeeckt.

Als gp maareens º

Laat Vyp een menſch aan'tzieckbedzijn genagelt/
- CDp Wien deſmert van alle Kanten hagelt 7
Zoo dat deziel van weemoetzpgeparſt:
En't doodzweetdoo?'tverkzonpevelle barſt.
-

-

-

XIII.
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X I l I.

-

Laat vzpeen menſchterfellerdoodtverweſen
TPedoodtſijns ziels noch vooy hetlaatſte vzeeſen:
Jalaathennreedg. de w?eede ſtaak ſien ſtaan /
MDaaraan de vlan't

zºg Vleeſch ſalbzáäM.
l

Zalaateenmenſch vºpaaneenpaal gebonden/
TDevlammenſien im zijn verſchzooktevuonden;
Soo dat deshouts unet ſtroop geſtoockteband
AJet PLichaam

baaenºo taanalleliant.

JNach dan de zielſlechts in Bethesda baden;
TDatis in'tbad der hemelſcher genaden;

Eendzup daa van geſtoztop 't qupnend hart
1Derſacht / verlicht

&vº ange daar alleſ NArt.

Petſiekbedwoºd een Paradjs/ een Eden,
JHoopt) ſept deziel/ vnag’t mp ſoo welals heden/

Oſoet öſoet/öſoete wonderſtont!
JDu God Up 't

ebvº

genade jont.
.

TDen wegnaar’tvper ſchümt dan deuvegten Neums.
TPerkgk'rendgang der Engelen geweumel.

Dan heeft dezielvoo! geento:menten ſchzoom/
JlMaar juſcht

upskz / Än ſoete Jeſu koor.

Geen gYootervzeugdkoſtinhethertegyoepen/

Pandie geciertter bzuploft-ſtaciſpoepen/
Als in't gelaat van Chºiſtidienaar blonck.

Coen hp eendzup

vºz.gunſtheU ſchonck.
l X.

Paarbeulendoen vergeefſchewyeedhepd blooſen!

Dekoolen vpers die ſchijnen ſchaonsrooſen/
MBaar

kt/
Ä de zielgeruſte blijdſchap ſunaac
um

Cerwijldevlam't

sº

Lichat

blaackt.

Bindvp.de hand; 't gemoedſrechtſignaarboven/
MDurgt
E 3

7s

AA N HAN G 8 E L.

MBurgt v?p dekeel: de Sielzal God nochloven.
mptaf de Cong/'t
dOct)
Hartmaekteenbly
Alin Al. geſchal /

Ä

Gº zºº

Alrnke God waerzalik woodenvinden/
Hier’t zoetgenotaenrümofumate binden?
't Geen in den ſchootvan U genade vind
Uwteerſt/ UW

zwº& Ä alderminſte

tind.

«Spruktmijn Sielupttdiepſte van de helle/

Emmaektdatmp noch Dood noch TDupvel quelle /
Geenſchik/geenangſt/geenmagt der dunſternis/

ºyn leven is ?

MDatdood v00? UMPzºº

Sp doetmp in uw Soomrechtveerdignoemen/
TDie voo mp ſpzeekt als 'thart mp wilverdoennen /

't Enſcheeltunnmietwatmijn beklager zepd/
JRiju Jeſu#iš

deº wº Hºchgeſ

IAijn dogſtig hart dat gaet gp Heere leſſen/
JNet 'theplſaem vocht van uvweliefde fleſſen;
En quynende verſchaft gp ’t laaffenis,
IMjn Godalleen
en ſpijfeiš.

mº

Soo veel deleegt van mpne Tielkan vatten/
Stopt gp haer volumet uwe Hemel-Rehatten.

Hopt hadderpºſt zoauptgeleſen Lot/
ÄMijnrykdomis

"z Wir GOd.

Gpeertuw knecht als Waerhpuwen Zoone,
Gp zetuwflaafop Goddelpk een Throone,
oeflecht hp is Gp maekthen aller Heer,
ZDoch dlt / noch
/"Fºº išalmijneer.

º

Zsmingemoed metnaredruk bevangen/
Gp wiſcht het mat van mijn bekeete wangen/
-

"

"

-

-

--

«

Verquickt

A A N H A N GS E L.
Verquickt mijn Sie met app’len van geng
Godig Ulijn

ver

Xvz"
l

7x

ºder Wedergg.
d

Alwatmijn ZielalWoenſchlijks koumtte binnen /
All wat 3p koſt bedenken ofverſinnen/
Al wat ofwenſch of Minnens waerdigis/
TDit alles is in

º ºfgeWiS.

IHp is alleen de eeren heerelijkſte
TDe ſchoonſte deſoetſte/delieffelijkſte/
Uleer
TDe.... maer 'k bekent 'kt ein weet mietwenſchl
MDeet pennant
in den Heer.

ber als

&P die ſ die God maer mach in 't hartedzagen/
Igoe ras verleert/ vergeet die al 3ijn klagen?
Gast klieft zijn hart/ Jk Wedgp vinter niet
TDan een Ulet

Begºzºven vzeugde Ilied.
1.

De Wopſen die upt t' vergelegen CPoſten/

Hun eene reps na't Joodſche Lant getrooſten/
En volgden 't ſpoo van 't Godlijk Ster-gelepd'/
Dat unet Gods UBoozt / hun Gods geboozt",
plaet Zepd'.
X X X l I.

Derblijdden ſig met overgzoote vzeugde/
TDe Zielhet Pat/ en Congen Montverheugde/
Als elk Vanhaer alleen de plaetſe zag/
TDaer 't

wang, .ſº

lupren lag.

Maerals.de Sielzoowoºd van Godvereeret/
TDat hp in haer als in Zijn hupg verkeeret!

Inhaer als in zijn epgen Tempel woont/
TDaer HP uliet

mºz"grºbpº WETTOONT.

TDaer hp mietunin doetzpngenadevoelen
En altgeſin van Ännenſchen geeſten woelen.
Als tgen hp eerſtin
wederquam/

zg

Er

A A N HA N GS E L.

Enplaatſein dem ſigtb’ren STempelnaun.
-

X XX V.

-

oenmag diedan volhepl’gevzeugdeſp?ingen /

ng'härten-vzengdbetoonenmethaarſingenl
CEnjupchen oun haarlieflijckſnoeren lot /
Al
d inhaark ÄrFºnt inyaar God.
't Tepd ſoo bp

Ä Godshand daaronder/

't Enwas geenſing in mijneoogen wonder:

-

TDatſao een zieldiervzeugd omnachtig wier /
En ongeteUnt/
-

#Ägyyºung
ſchier.
l l.

Awüsſbowel als alvervengdend Heere
Ging uwe handniet wonderlijck regeeren!

Dns hertišvoo: die ſtercktealtebzoos /
ÄR op aard mietſinneloos ?

WDie unaackt die
-

XX

V 1 l .

1

AWDelmoetickdan den Pennelnoch watderven/

-

(JAaarºk derfſeniet/) entnoetik noch watzwerven /
Hier op der aard in’t ſondentranendal /
TDOet dit UM

anzkm Fºr/ ten gebal.

Taat doch die veugd mijngharten ſterckte weſen/
JLeert mp daar dooz noch Jel noch THupveloyeeſen/
IAoch iets amtſien dat tegens u ſich ſtelt/

GP die ſoo is geharnaº houwt hetvelt.
Laat voots mintongvanaengenaemheºddzuppen
Optquhnend hart/ envol vertrooſtingſuppen
Tenboeſemin / die ſchierten gzond geſackt./
5Da'theplſaaln natº"s verfriſſing ſnackt. 9fſalick eeng (gelijck icklicht kan giſſen)

-

Petſoetvol-opweer van dees vzeugdemiſſen/
GEn is 't mijn Tot dat 'K

Ä

tréé,

Pan Thabor af tot aan Gethſemane,
XLII.

A A N H A N GS E L.
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X L. l I.

Sooſphet Peer / want wie kanubepercken/
Intvºpgeſchick vanuw' genade wercken;
Geeft datici unpoock hierin gantſch verſaak/
JlMünzalighepd

vºneºn dit gerUlaali.

Laatick nochtans vooytgaanin utekoven/
Enlaatuw'knecht nietſende ſelfsgeloven/
Maacktmºinvzeugden duckubep getrouw/
(Cotick bp kleeng eeuwig Bruyloft houw.
Herm. Witz.

Beedevan een Heylige Ziele verlan

gende na Jeſus.
Stem: Pſ, 19. -

-

I.

-

pn bange zic ſoeckt laàffenis
23p God die trooſt cn veugtrijck i8
Doo! hen die ſchoon unet flsuwen nonde/
Wem ſmecken upthaarg
JAOnde.

bºten

-

t

Siethoe ick in mijn tranen zwenn /
En yoot dan Beer mijn zwalke ſteln

-

Atom met u oo! beneden dalen/
CDf aan Umijns UWonds

ſº beme

halen.

9"

Mijn lichaam is dooz ſieckt vermaſt /

JERijn Sie doo ſondeu pack belaſt
En bepde moeten ſº verquünen/
Dind geen van bepde

-

ºhnen

*

maar 'k weet daars in Gliad

-

Een wonder-geurig balſem-nat
Een dierbaer afzeugnat te Winden
CE 5

-

Dat

A A N H A N GS E L.
TDat 'g bloed van
mijn beminden.

sº

Izet bloed en Geeſt van Godes Soon
Hain luſt/ min liefd'/mijnloon mijnkoon /
Iſaijnhoop/ mijntrooſt / min ziels gevallen/
JMijn harte Vzeugd /

mºnº

in allen.

Ikom Jeſus ſchenk uw dienares
Eem dzuppel uit u liefde fles / ..
GEn eer iſt moet van angſt verſticken
Ikoun med u app’len nz

Äuchen

Die 3pn mp arſenp en ſpiš/ .
G! booul van 's Jennels

Ä

ZSoo zoet van vzugt zoo ſchoon van bladen/
Geneſen UnOgen en

Vrºſ

MDant Heer/ ik leg van liefdek?ank/
De tijd uwš toevens valt Zoo lalli;

Ep wild U over my erbarmen /
Gch mocht ik U / Gy º

OUTIGTUTEYR.
-

Gmhelſt mp tot een minne pant
INet U zeegrijke rechter hand/

Ä leunen /
p ht t'onderſteunen.

En laet my op U
MDaer uneé g'u Bupd

En mocht mp dan noch zijn gejont
Een kus van uwen ſchoonen Mond /
Dat zou ulijn quijnend hart verunalien

2Beter dan MDijn en ºsº ſMalien.

Dan waer mindzoefhepd baeſt verſet/

Ä

IWNijn ſieck-bed wierdeen
IAijn tranen Peerlen op mijn wangen/
Jºjn/treur lied veugdige gefangen.

xi

7.

AA NH A N GS E L.

s

X 1 l.

Mijn lieve Jeſus züt gp daer ?
a't is U tred' ik ſie her klaer/
w ſtem is 't en U dupven oogen
Ält vat U dam/ en

sº Fºrn

Te houden tot mijn laetſte ſnick.
En Ulijn geloove 3p een ſtricl/
CDnn i en my te ſaem gevlochten.
Omafſchepdelijk te

verneben

-

Soo blijf ik bp U vooz enna.

LHier 3alig Heer doo! U gena/

Hier namaels in Ll Heerſhkyeden;
TBit 's 't ſlot van alle myn gebeden.
De Geeſt en de Bruydzeggenkomt.
-

Her. Witzius.

-

D

E

N

-

E N GE LE N - ZA NG
Na-gezongen.
-

Sºg Levijs Tempel-Kenen

Bod-gewide Choren/

LZoe heerljit optverciert net ſmaee/enpijp en boun/

Uw' galmen zijnte dof Titals uw Pzieſterſtou;
JNu Jeunel-Piepenhaer ºp hoger
nºr

ſºn doenhoren,

l

MDat kam uw' Alamoth öf Gittich hier bp halen?
JDud'Opgang vanomhoog/die haeſtdepers alleen
(Tot redding van den menſch en's Paders eer zal
tTecn

Bejupgt werd/en

*

verº me

Digtin Engle-talen.

Jºopthuwde Jeſus Zoon van hagen Geeſt gedepº
ZTUN

* 1 Chron. 15:20. en Pſal. 46: 1. Pſal. 8: 1. en 84: .

7s
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ZünKoninklijkeharp aan Goddeljkerſtof

je / die gedaald upt’s Boogſten Btonings.

Allg

U).0

-

Wem van zijn wijsheid/Crouw/Enliefdeeeregeven.
I V. -

-

Hoo! ſtervelingen/hoo ! onſterffejcketongen
TDie leeren U de wijs van Zions Mieuwe Lied:
Dielen die erkent mijn Jeſus lief gebied

Als liefdeſlaat dennaatmag’t wodennagezongen.
V.

P! Plees-gewoden WBoozd/WBoudgpons woogden
ſchencken!

Gp deed hetSimeonen Ammadoozuw'geeſt/
Ep!

Ä ºs maar een vonck van’t eerſte Pincr

terfeeſt;

-

TDan zullen vop U naanyrºmrugig doengedenken.
-

e

- Jupg

Äs kind'ren/Jupg! Uw' ktoning is ge
OTEN

Btomküſt Emanuël/die wond're Maagde-Doon/
TDi

Ä

die van 't kzups zal ſtappen op den

OQUI

TDien't eeuwig
TDgar

viſiºn vºm God iétoe ge3woren.

ºfs nu/ Gien Doſivan't Heprdes
Beeren

ÄfTDavid
wapend zigtenſtrid zoarm/ zohulpeloos
nogeens weer zijnſlingertung verkoog/
GPm Goliadtg

WZoe

gebny a Fees halg te lieeren.

het onſeR Held ? ick ziehen 'thoofd verbze
EN

Ä die’t

Wenſchdona trofunetdood'ljk ziel

LIljn ;

Maria Soonzalons eentweden Adam zijn/
Een Ggël die hetbloed der Boed'renregtzalweken.
IX. G!

AA N HAN GS EL:
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Äder Falgheden
vanons z
°Ä
tw Dolk/der Zepd'nen wenſch; het
sºn

s Pterk gebaar/ten Trooſt-baak opge

Dan
-

Zijt

weitem inons »agelang ons/nagtgebeden.

MPp komen bp Klw'kibb' Llw' Hooge Godhepdee
ren/

Gº! Bondkiſt-deckſelang beſchaduwdenbelonkt
Dan Pepl'ge Cherubijns / Gp hebt ong 't eerſt
OntoOnkt

't Gmtelb're Jennel-Pepr quannong haar Chooztrant
KETEI.

XI.

IDu vlegtmijn Dzede Pozſteenkºans vanzegenzan
R

TDien
Dan

Äerwinnaar ſalhaaf rüſenupthetſtoff

ÄÄ gam op galin in 't Eeuwig jup

CEIUD

30f.

-

Dan God-geliefden menſch wat hebt gp Heplont
fangen ?

z I E LTS. z ÜG HTT,
Om doorbreekende genade.
Op de wyſe van Pſ. 51.
I

Sº

dan mijn dozreziel / Almagtig Heer !
Dieteens bedauvºgtmet's Hemels vogt vamboven
Inſtaat ztjnom uw gzooten Naamteloven/

Die waardigišal Schepſels lofeneer;
En voegen ſich met d'Eng'lenvoo! u Thzoon/
TDAar dupſenden van vzpgekochte zielen
TDSo?'t heete bloed van ugekzupſte Soon

Met
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Metgootontſagvooºjen Choonmeerknielen.
'k Dien uw maer als een onbekende God
Heel herteloos/ mjn leſen/ bidden) ſpeken
't Äszondec Geeſt; Ep wild dogtherteens bzeken/

GEn ſcheurteraf datonverbee'ſjÄlot.
Perbzeek de Unacht eens van Umijn ongeloof,
En wild umijn ziele van de gYond ophalen /
Dp dat ik eens aen al Unijn luſten doof

U Jeere/ nach

gehºenherd betalen.

't Is of unijn Tonge vandienouden Daek
Geſchonden wierdom nimmer uittegalmen

TDenlaf van Goddoo! Liederen of Pſalmen:

Ep/ Heere Jeſu/ konntenmeenteens waek / .
(Coomtuwe kNacht/ maelit mp dees Banden quijt/
Poozalvan 'thert; enlaet de Congdan zingen

Gedigten van Us Kºnings Majeſteyt,

Soozalumijnziel in U vºmyeugd opſpzingen.

MDant of de Cong alſchoonewoozdenſpyeekt/

Heemtippen-dienſt Unimmer kanbehagen /
All wierdſe noch zoo cierlijk voo?gedzagen/ . .
MDanneerhethert/'t vooznaenſt/daeraenontbzeekt:

Adat beſagen upterlükgeſchalf

ſchijnen/

F. Poe ſchoon 't in 'toog van menſchen ookinogt
Lkweet’t voo? Uniet anders weſenzal
UCII.
Als’tnaer gehupl van
Hºonden/ Swij

ºupves

Gp/ Heere, let niet op een zoeter toon/

Têie 't Go alleen van Menſchen kanervaren /
JDoch op 't accooyd van welgeſteldeſnaren/

MDant dan vondzich wel’tmeeſtevoo U Choon
Een WPerelds Itind,/ dat 300 Zijn luſten boed.

JRaerwaerhepd Heer3ien inners uwe Gogen/
GEn die al3in Godsdienſt in Jeſu bloed.
-

-

Pooz

AAN H A N Gs E L.
Pog. u neer legt /

z»

Whº nimmer ſig bedzogen,

Wºoe lang 6 Jeſu ! zult gp noch mtjn hert
Beſtreden ſlaen van zoo veel ſnoode boelen /
TDie als een Jeprom dees mijn ziele woelen

(Lot dat 3p eens van haer verovert wert;
Ep! ziet eens neer/gp kent mijn klepnekracht
Dm upt te ſtaen 't geweld van dees vpanden/
TDie met een onweerſtandelijke macht /
in haer banden.
JlMp pogen vaſt te

zºg

MDanneer mijn hertzoo ongevoelig blijft/
HPse zult gy dan ö Heer ! U eere hºhgen

Bandees intjn ziel die ſich gewendte zwgen/
CDm datſe zoo verhart blüften verſtüft?
GPch zal nutjn hart dan ſteets gelijk een Piots
CPf TDiamant zoo hart en doodig blijven

Enweſen noch hovaerdig / goots en trots
Soo dat'er niet

hy F jn ziel beklijven?

Een Diamant wozd week in 't Bokken-bloed /

Een harde ſteen wozd dooz 't geſtadig leecken

FNochtans geholt/maer'thertenwil mietbeeken/
MDat dat gy ook däer upterlijk aen doet:
All dzepgt gy't met de Vloeken van de Wet /
Enroept en dondert mctal loodeelen/

't En is niet eens verſagen noch ontſet/
Pºet kan ſich zelfs nlefon en ſtreelen.
JLaer 't geen mijn rotzig ongevoelig hert
Permurwen kan en immer zal geneſen/
Sou 't Harte-bloed van

Ä un0eten weſen;

Ach! dat het maer in kzacht geſpKnkeld wert
GPp dees mijn dood' en

Ä ijke ziel /

Sp ſmolt als waſch in vloed van heete tranen
G
(Totdatſe k2ank van liefde neder viel
RT
-

A AN HAN GS E L.

ZÖ

CEn and're tot U dienſt gam AAUlt? UlGUlf M.

Ep Jeſu/komtbeſtraaleengmetu Geeſt
Hndodig Part op dat’t Umagomarmen
Än wederliefd'en wild het ſoo verwarnen

Meerdanhetoptte vorenis geweeſt.

.

Gpgeeft m'eendzupjevamdienmieuwenmoſt
Die 'therteſpeeckendoet/op dat ſooſamen
5Mijn zielemag doo: ukruys-bloed verloſt .
ÄMetherten unondulofop ſingen/ Almen.
. N.

Utrecht den 19. April 168o.

Eenes Chriſtens uyterſte en eenigſte toe
vlugt tot Jehovahs Algenoegſaamheyd.
Opdewyſe, Geſwinde Bode vandemin, &c.

die müns levens kyacht
JÄ
„En mijn seplbyon züt /
JMijn zielberſt tot u upt in klacht
„ Det demoedighent;
Gun dat ick / Ilieve Gad!

SP ick ſchick / u Unijn lot
-

GEn deel

Beb vergeten/en geheel
Zschepſels pdelhepd

Mp ſoo heeft verlepd/
--

Dat gp / Ö mijn Ligt
't geſight.

Spt geweken

En als gp dannog verder wicht

-

JWRetu 3onnen glanſch /
TPgar

A AN HAN GS E L.

8.

TDaer zügt mijn ziel neer 't hert bezwijkt
Enik vund Unp gantſch

-

-

Mageloos / zwali / ja dood/
Itzagtcloog / naalit en blood
d

Doo? U

-

-

Enik ben afkeerig ſchuw;

z

Crekt mjn hert dan/ Jeer /

In lefde tot U weer?
En Unijn ziele vind

Ju U. al

wa

r

beſind.

WPaek op untjn ziel Waar dWaalt gpheen
Sonder Son of Ligt ?
Gp raakt dooz al die dupſterheen
Perder upt 't geſigt

Dan U Heer / en l Gad:
Ep ! keer weer ma 't Gebod
Pam heln

-

Die Uroept met lupder ſtern/
Pteer U na Ulp toe
GEn werd dog eeng UNOe

Soo te zwerven OM / .
En gp zijt

mºeam

---

Zs Godes Allgemoegſaamhept
TDam niet goot genoeg

Die 'talin't Schepſel heeft gelept
TPaar gp ſpaad en V70eg
TDwaſe zielzoo na jaa.gd/

-

En't geviel God behaagd
IHet niet

-

*

- -

TDat gp u genoegen 3iet/

# u luſt dan u

WDet
n gp 300 geſet
Gp u epgen zin

Doo: eendwaſe

--

:
---

Förse min?

---

Vs

ga
-

A A N HAN
GS E L.
V.

Sº neen! münziel / t moet anders gaan/
Bind U luſten in.

Foep u dat gp zoo hebt geſtaan
Gp u epgem zin /

Jmmers is die dog niet
En gewis vooz 't gebied
heum / geo
jn ſtern /
Alles bupgt
ſligt van zzijn ſtellt
ie met en
't gepen

Ä

Ä
tººn

Pat niet voog hem
/
In diens zin en wil
HPaſt het u
ſtik.

G Alpha! Ö! 6! Gmega!
Epnde en't begin!

Bier röep ik tot min ziele ſta/

Ä

#

keer tot God in.

Ä. van

l Migt.

ie ik thans 't. aangeſigt
ol liefd'

FÄnü die münziel doogieft.
MPees mijn eenig Al
Ach mijn leer/ 3oo 3al
op l gena/

Ä

U7 6 Jehovah!

Hoernaer den 28. Nov. 1685.

H, N.

-- --

L OF VAN JE SUS.
Saem: Vox Nova.
-

I.

-

*t NJaar geſugt en dzoebig klagen

N“ Äat

- W

-

Gat tnp quelden alle dageR
HArt
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W2et zoo dzoeven zielen-ſmert;
't Paren ſmetten in de ziel/
TDat unp ſtaag zoo dzoevig viel:
Maar nu heb it ruſt gevonden.
Än nijn
Jeſu wonden. :/js

ward

Soud' ik nu niet quinkeleeren
HWNet ’t gevogelt in de lugt/
En den Schepper lof vereeren

Met een aangemame vzugt /
Die zijn waard' en lieven Hoon

Booz zijn knechts heeft laten döön?
CD! die wil iſt altijd loven /
JNu bemeen
boven. ::

be m Paar

Dch dat hert en Geeſten ſinnen
WDierd bewogen tot Gods eer!

En dat koming Jeſus binnen
TDaalde van den Hemel neer
En mp hielp in Knijnen ſankf
TDat het in dem Demel klank /
Als een Echo van de Chooren
Pgn die
?://:

"mºbtenooren

Tooft gp Pennel/ looft gp Aarde/
PLooft al wat dat adem heeft /
JLooft gp Eng'len goot van waarde
Penn/ die ons het leben geeft.
(Cot zijn lof ik neder kniel
JPAet de k!achten van umhn ziel /
IPeer

Ä ÄÄ
L

Fºrm

glU)LR ULLLLTEN.

/;
Y

*-

N, V. W

prº

K4

A A N HAN GS EL.
D

E

N

ZW ACKEN A DE MTOCHT»
Van een aamechtige Ziele, in hare Geeſte
lyke Flauwte.

Op de wyſe: Van den 79. Pſalm.
I.

O dat mijn oog van tramenkondevloepen!
TPat’tzltignat untjn Leger kom beſp?oepen!
Och dat mijn hert te rechte waar verſagen!
TPan zoud ik l / 9 münen God/behagen.
Dch dat mijn bange ziel

In wee-moethenen viel /
En heftig konde treuren!
CDch dat ik mijn gemoed/
Gelijk men lileei'cen doet/
ſcheuren!
In ſtucken

honº
l

TDat was mijn trooſt in dit verdzietig leven!

De doefhepd zelf zou mp verquicking geven/
TDe tranen zelf die zauden ſpijſe weſen:

TDe bitterhepd die zou mijn Ziel geneſen.
J Maar 'tongebzoken hert

25:emgt zonderſmerte/ſnert/

-

En-doet geruſthepd vluchten
Bedwelmthepd in den Geeſt
TDie dzukt up allermeeſt/
En baard

-

geºg ſuchten.

MPaaronn / Ö God / laat gp umijn ziel verlocken?
- En waarom doch mijn hard gemoed verſtocken

Gelijk een ſteen? Ja harder dan de Kotzen/
Die 'thardſte hert van TDiamanten trotzen.
TDRar is nopt zwaarder laſt
* - -- - /-

Een

AAN H AN GSE L.

8.

Een JlMenſchetoegepaſt /

Als 't ongevoelig quijnen.
Ach ſonbeweegt te zün
Jg my de zwaerdſte phn/
En doet den

ºr

verdwijnen.

Meat zalik/ Heer / wat zalik gaan beginne?.
kEnkanleylaes!nets op mjn herte wimmen
Münhert als ſteen/ſchhntuºno.Ä tecgen/
't öljft oubeweegt geljk JlMetale Bergen
WPaar datik ſitt' of ſta /
MPaar dat ik legg of Wal
Gef wat ik wil betrachten:

-

MDat dat ik doe of laat /

HAijn zielen vind geen baat /
HMijn hert Wil

he

vecſachten.

Ä iſt wil tot uwen Th2oon genaken
ethepig
vuur
am Udoobekentºº
Mijns
herten
wenſch/
middelva geöeden /
Gehzeerdan zijn't maar hertelooſe reden.
Dfſch on de tonge ſpeekt /
En of de ſtemme ſmeekt /
't 9ert kam ſich niet bewegen.
Golt midden in 't Gebed

-

S3o bljft mijn 't hert geſet/
Gelijk de

-,

aotz Pegen

Indien ik wilvan Godes wegen ſº eken/
Fin't killig hert met pver aan te ſtehen;
TÄt medmijn tong van 53ds gehegneniſſen /
Äaar evenwel moet ik mijn hecke miſſen.

-

-

All ſchijnt dat klepue lit
Dan’t Yenels vuur verhit/
Ali wozden die mp hooren

Gantſch kzachtig ongecoert/
-

k

33
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2Beweegt

Z6
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Beweegten aan-gevoert;
JlMijn hert

by n

te VOOren.

Al volgd mijnziel deſporen van de Schapen/
Gun vanhaar Vuuren vonkškenopterapem;
Alvoeg' ik my bp die van pverdlaken/
't Envozdert mietaan Umtjn verſteldeſaken.

Hijn ziel / als Fºs en Steen/
ºs kout en hart bp een/ . . .
Ptan Steen geſinolten weſen?
Pat ook het IIg de vlaun ?

JLRaar of dat noch zoo quan/
Mijn ziel

w

niet geneſen.
1 l.

Indien ik wil mhm herte weer gaan ſoeken
Än 't diep gehepun van Godes wijſe Boeken /
Teat feplt rnp ook. Geh! in de Hepligdommunen

Miam welmünoog / maarnietmutjnhertekommen.
't Perſtand begzÜpt den zin/
Aa ſitter binnen im /
TDe herſſens kommen werken;

JAaar wat ik immers las /
JLRijn herte bljft zoo 't wag/
Geſloten als

º Ferien

Indien ik ook wil mijne voeten keeren:
Tot Godes Pupg / OUm daar van hem te leeren:

«Een Barnabasen kam unp niet vermaken/
Een Pauluszelf em kan mijn hert niet raken /

A guam Gods epgen Soon
Geſegent upt Zyn Chzoon /

ITMijn ziel 3ou miet beſeffen;
*t En waar hp Uneerder k!acht

Pan boven methem bacht
GPm mün genoedte treffen.
X. WDozd"
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X.

MDoyd' ik genood om 't heplig Bzood te eeten
Soo kommt een romp aan uwendiſch geſeten/

JlMaarzonderziel: die kam ſich niet begevem
(Cotuwen Chzoom / daar Chriſtusſitverheven.
TDeteekeng van't Derbon

TPte nutt' ik met den Mond:
JRaar u genade kachten
TPaar blijv' ik pde van;
TDies ik ook mieten kan
betrachten.
JlMijn plicht aº

Sºndien ik ook wil mijn gedachten wetten/
Gun mijn genoedte beter vaſt te 3etten/
a on mjn ziel unet ernſt op Godteveſten /

an vliegen die van't GoſtentothetWeſten.
Dch mijn gedachten Heer/
TDie zwarmen gints en weer/
En zwieren net de MBinden:
Gf / 300ſe noch Wat ſtaan /

Hoch werd'er niet gedaan;
'k Cºn kan

sº pº bindert.

WI goedhepd / Beer/en kan mijn hert niet trecken
loodeelkan geen vzees in mp verwecken;
All trooſt'lik heplen kam und mietverquicken.
Ll dzepgement en kan mp niet verſchzicken.

*

oft

epgt/

MDat gp belo endz
ziel blift ongemepgt /
Ä
ntſtellen!
P kan haar mieto
( Soo is haar kYacht berooft)
Wl vlogen haar om 't hooft
De vonken

º

llen.

Altrekt gp mp/ 6 Godmet ſiefde-zeren
All kommt gp nnp Unet uwen 3egen ſtreelen;
34
-

JD0ch

ss
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3QIch kam mijn ziel daar upt geen honing ſupyen.
Gok kan mijn hert zich doo! geen plagen Luggen:
Alſlaat
'c lichaam
unat/ plat/
„leden
al de gp
En
P
-

En treft niet felle vlagen/

Ä 't ſtraffen ſtaakt:
TDOO? 3egen ºp Hoo plagen.

@f zoo

Jbaijn ziel werd miet geraakt

5Maar boven dat: gp Jeſu hebt gedzonken
Den bitt’ren telk/ die U was ingeſchonken
an uwem God: Gods hand heeft U geaonden/

Liel en Löf om onſent wil geſchonden.
Och wat een innig leet

Als U het bloedig zweet
CDUaum rollen langs de Wangen;
Hoe riep gp in den mood;
Myn ziel is van de Dood?

Van alle kant bevangen !
-

-

X V.

-

Gp wierdterſond/zoo vinnig als zy konden
THaar heen geſleurt/gekmevelten gebonden:
Faen heeft daar na U kleeders uptgetogen/
Gehoont/beſpot gegeeſſelten beſpogen:
Daar wierd oen tºups gerecht/

TPaar zijt gP aangehecht /

In t midden van de ſchzoeven:
TPaar vaart gp in de pijn
Cºn wierd geacht te zijn

Een Pºince

F",º

250eWen.

at wasnog’tminſt. Des afg!onts ſterke wallen
met gedups dien Held op 't Iljfgevallen:
Ä
Sijn bange zielriep angſtig bovenmaten;
Myn God, myn God, hoe hebt gymy verlaten?
Gods too?nig aM!geſicht

Heeft

A A N H A N GSE L.

8y

Peeft hem een yelſche ſchicht
TDiep in deziel gedzeven:

Pºp ſchzeeuwdeoverlupd /
A2) blies den Adem uyt
En heeft

dex S

gegeven.
l.

Den Hemel zag 't/en is van daar geweken;
De Son verſchok / en heeft haar Licht verſteken/
Doe beefde d'Aard'/en quan innoodvanbaren/
Te Dooden zijn upt haren buipk gevaren:
De Doozhank ſcheurd' in twe'en

Pan boven tot vene'em:
TDe Hotzen zijn gekloven:

CEen Pepden die daar ſtond /
MDel diep in 't hert gewonnd/
2Beſtond

Sº

º
1

teloven.
.

G Hemmelſchºikt! ja ſchºikt noch andermalen/
G Sonn' verbergt noch eens u gulde ſtralen/
D Aarde beeft! D Äutzen wilt doch ſcheuren/

MDant noch ein wil nijn ſteelig hert miet treuren/
JUNjn hert is als ein ſtok /
't Poelt minder als een blok;
Ja Ulinder als de liepen
Ocy ! meer dal Zendenſch hert/
TPat nopt gebzoken wed /
CDch! Kond'

"ºrey vºn

JNaar als ik / Peer / mjmklachten uptwil gieten;
IPoo! uWen Choon/ ein dJe 1 mijntcanen vlieten/
MDanneer ik wit mijn ziele gaan bemoepen/
En Uet geWeen unhntochten laten vloepen :
TDan vind' ik allermeeſt/

Dat gp up uwem Gezft
Te bijffer hebt oºtzºgen.
GP Peer / niet eenen traan
JF 5

itan

9S.

A A N HA N GS E f.
Wºtan upt mijn oogen gaan /
Mijn ziel

by Pºewegen

Gch wat een klem/dat ik zoo lange dagen/
Een doode ziel moet in mijn boeſem dagen/
'k Enkan/d God/ Än hertnietdooy doenbeken/
JlMaar’tblüft/ eplaes ! zoo half geborenfteken.
JUAijn Ziel in barens nood
TDie wozſtelt met de Dood /

En laat Unijn kzachten wüken:
De vzucht en ſtaat niet ree;
TPaar kommt Woel Wee op Wee /
ezWijken.
JPaar al de

Ä

Doe hebt gp Heer/hoe hebt gp mp verlaten/

Hp ſteld laan/ als die münziele haten/
Gphoud Uvzeent/gplaatmijn zwacke krachten

Vandag tot dag/zoo langszooneerverzmachten.
TDe TDood-kou gipt unp vaſt/
ZGp doet mp overlaſt/
ZGp heeft nutjn hert beoangen /
Iſèijn ziele die bevºieſt/ .
En al haar kach verlieſt/
nº
Sp kan

n

Fangen

Ach Heere helpt! ach/doet my weder leven/
Ach Heer! waaris Ugºoote kracht gebleven? Atond gp dam/Beer/geen TDoodenmeer verwecken?
5Noch't water mietupt harde Fotſen trecken ?

Itan uwen hauner-ſlag

Ä

plag/
ZRiet doen
Ofis ziju ſtae verſſeten ?
CPfis l goedhepd upt?

-

GPfig dit l beſlupt?

GfHebt gp nnp vergeten ?

XXlil,
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X X I 1 I.

Dch neen! 'tenkanmietaantvermogenſchoten:
Almachtig God / Boie zoud' U handverkozten?
Een helſch vergift dat ſteld mp deſe pzangen:
't Is TDzaken bloed / engift vanbooſe Slangen:
TPaar is een tover-macht
TDie mp deziel verkYacht:
JAijn hert is weg-geoloden.

Och Heer: dat boos femijn/
TDat moetenzonden zijn/
TDie zoo Unijn ziele dooden.
X X IV

Ik wect het Heer/ 'k enhoeve’tniettegiſſe:
U9at dat het zu/ getupgt my mijn gewiſſe.
Mijn zondenzijn mp boven 't Hooft geklommen:
MPee mp Bch! t zijn onrekenbarezommen.
Jºhn Zonden op een rp
Getupgen tegens unp :
t

Ä verkeerd gehandeld.

'k Bebb U gebod verſmaat:

Ik hebbe vºöeg en laat
JWNijn luſten na

gewanded

XX V.

"Als nwen Geeſt unn dan quam onderrichten/

Endzeef mp aan tot mijn verſuynde plichten:
Als hp mijn zie qnam kachtig over reden:
Danhebbik / Peer/ daartegen aan getreden.
'k Bebb' mijn genmoed verk!acht/
'k Peb uwen Geeſt veracht/
TDies is hp weg geweten.

'k Hebb uwen Geeſt bepzoeft/
En bitterlijk bedzoeft:

-

JDu kont hp 't aan mp wºeken.
X X V I.

Ben/ 6 Peer / ik ben die ſtraffe weerdig:
Fiecht iF Wiecht/ u 00zdeel is
-

rºbºndsÄHUP

9z

A A N HAN GS EL.

Ä”

Wampzalig Wicht! wat macht ik dog

JAu moet mijn Zielzoo gantſch verlaten bljven.
CD Geeſt van unymen Geeſt /

Dch! hadd' ik l geveeſt!
Gch! Leven van mijn leven;
ABät j ik l gevergt ?
Hoe hebb' iá l getergt /
En van mp weg gedzeven ?
-

X X VI

Pergeeft mp / Heer gedachten wooden/ daden/
GEn booſen aart / en ueen Unp in genaden :

Meeſt mp verſoent / en waſcht my in de Beken
Dan Chiſti Bloed / en zunvect unjn geb2cken
CDntdekt in deſen ſtaat /

-

De wogt'len van dit quaad

-

JlMaar meeſt mijn boeſeun-nucken!

Soo wil ik even dan
Cen beſten dat ik kan /

Die poogen upt te rucken.
X X V l I

-

Gch! leert unp/ Peer/mün booſen aart betemmen
Gn laat mijn vleeſch niet in dezon.de zweUnlnen:

IMaar doot doch meeſt in uns die guade luſten/
Die mp noch liefſt en diepſt in ’r herte ruſten.
behalven die ik zie/
Pleert mp ook kennen die/
Die in 't ver ozgen g?Jepent
Geeft ook in dit gewal /
TDe kºach Olm die vooy al /

THaar binnen upt te roepen.
X X | X

Mit U dan voots noch over my erbarmen/
GEn laat eeM VUUL Umjnk JU e Ziel verwarnen:

Derbypſelt / Peer / de gºendels van mijn herte/
En bzeekt hef ſlot: 'lien veeſe voo! geen ſuierte
Aukt UP vP met U hand /
e
-

Nt

A A N H A N GS E L.
Gmtroert mijn ingewand /
En doet mp angſtig woelen.

93

Bedwelmthepdzonder angſt
TDie valt mp aller bangſt:
CDch! doet'et Up gevJelen.
X XX

k En bidd' / è Heer / geen aangename "aken/
'k WPiluwen troöſt noch aan mijn ziel niet ſmaken.

-

'k En wil nochtans den invloed der genaden/
TDien 30eten trooſt in 't münſte niet verſnaden.

MDant / och ! hoe Joot is 't goed
TDat gp U kino’ren doet/
CD Bader van de Weeſen/
Dat heplen zalighend
TDat gp hebt toeberepd
TDen geenen die U vºeeſen?
X XXI.

JW Maar 't Hemmels-bzood den Kinderen toegeſondenf
En werpt gp niet voo! ſulke doode hondel.
TGien tjd et is voo! unp noch niet geboren

TDat gp mp trooſt en vzeugd' zoud' laten hooren.
-

Och Zeer / die zoete vºeugt /

TDie hert en ziei verheugt./
Js heel van unp verdwenen.

GPch 't heyl / dat Penels hepl/
e

Sº mergens voo! unp vepl
TDAn langs der

e

l)enen.
X X X 1 1.

Doo? 't ſteenig herten is nopt trooſt gereſen
CPp angſt koUlt trooſt / Op quetſen kommt geneſen

Geeft die den trooſt die beter u behagen.
TIk/ Beer / ik bidd' maar ſlechts omdzoeveſlagen/
Geeft Up maarſlag op ſlag/

Soo dat ik ’t voelen mag:
Perbyyſelt v!p mijn beenen:

Laat v?p een helſchen gloed
Par«

94

A A N HA N GS E L.
Derteeren Pleeſch en Bloed /
En bitterlijk doen weenen.
XX X | l I.

zukt aan mijn hert den ſchik van müne ſonden:
Perſlaat mijn zielen geeftſe diepe wonden:
TPoet uwen Pijl unp in de Henden kleven:
TDoet up de Siel en't gamtſche Lichaann beven:
Perſt my met U gewicht /

En doet mp uwen ſchicht
Dzij diep in 't herte dºijven/
Perſinkt mp in 't verdiet /

Alleen en laat my niet
ZSoo ongevoeliJ bljven.
X XX | V

En of my dan de machten van der hellen
Haet ſchik ein angſt te g!Inde wouden vellen/
Gfzoo dedzaak metal zijn booſe Geeſten /
Jähn ziel beſtreed unethevige tempeeſten/
ºf al her helſch geſpups/
JPNet gzOUWeljk MedUpg /
HAp poogdete doen vallen/

Gf ook een yelſche vlam
IWAp in de ziele qualn;

ſº. Dat acht iſt niet Uet allen.
X X X V.

Maarhoe/mijnziel? zultgy God MBettenſtellen
Derſoekt gp hem on ſchicken van der hellen ?

Heeft dan u hert in helſchen angſt dehagen
Gfhebt JP kzacht OlU ZUlken laſt te d?agen ?
Poe ? zoekt gp daar u Pzeugd?

Gf ſteek'er hepl of deugd
In 't ſchicken van de ſlaven?
MDat ſlaafſche ſchik opt gaf
Äg zond' en zware ſtraf/

In Plaatſ'vat goede gaven.
XXXVI,

AAN HAN GS E L.

sy

XX X V .

Gchneen! unfjn God. JºbRaar gp kond LigtverWechen
Upt dupſternis/engoedupt’tquadetrecken.

Skgzouw vanmaaraandeſe ſchiktedenken/
JMünzielebeeft entdoet mijnlevenkzenken.
Han 't met U wil beſtaan
Jeer / gaat Ump Zachter aan :

dMaar mag’t miet anders weſen/
1Derzwaart dan Unijn Verdziet :
WBault liever 300 / alg niet
Mhn doode zielgenezen.
XX XV 1 1.

Ja zoo ook God zün aanſchijmwoud bedecken.
Tën ſcheen zijn gunſt mp heelen alt'ontrecken;

Al wiſtik niet waar van den ſchuk te keeren
GDun dat mp God zijn jonſte liet outbeeren

Of wanhoops-wozſteling
JMet angſt mijn Ziel beving /
En ſcheen van God verſteken;

TDes ecyter niette mim
GDch dat waar mijn gewin/
Docht Unz! Unaar 'therte b?eken.
XX X V l | f .

All vluchte dan / al ſtreek mijn Lief daar henen/
En liet unp 3oo wel angſtig leggen ſteenen/
Soo dat ik moeſt gelijk een dupve kirre;

TDat treurig hert Waar dan de rechte Rprre/
CEen teeken van zijn gonſt/
Berepdet na de konſt/
Gln Inp het hert te ſterken

Sch! wel verbyhſelt hert/
All hd gp goote ſinert/
MDat Voozdee kond gp werken?
X XX IX.

Geluckig Polk/ die middenindeprangen

Danheiſchen angſt verſchziktſchümten sº
CPN

>

»s
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Gp hebt geen noot / al ſchijmt gp te verſinken:
En van Gods hand een tupme keik te dunkel.

F

Gch ! dat Unp mijnen God
Bergunde zulken lot/

'k En zau geen angſt vermijden.
Als maar umjn hert dooy pijn
Gevoelig konde zijn/
lijden.
Joe Willig zoº
Gebzoken hert! hoe zoud gp my doen hagen
En't lauw gemoed ten Henel op doen ſtügen
Gch dat alſoo mijn flauwe hertens-tochten/

Met ſterke dift ten Hemel vliegen mochten /
-

Mijn Ziel met Arends vlucht.
Sou zweven doo? de Lucht /

Sp zoud' haargantſch verkloeken
Gin unidden in den nood/
Sn p?angen van de TDIod /
Gods

angeſ gehen

Ptomt dannmijn God / valt aan gelijk de Leeuwen/
TDoet vyp mijn hert van ſchiken pijmeſcheeuwen /
Derſcheurt/ verwond/ dooºſnijt nijn ingewanden:
Doet vuur en vlan in deſen boeſem bzanden:

Gch! doet een zweert vooytaan
TD29 hert en Ziele gaan/

Spüſt my met enkel Alſen/
TDWenkt unp met bitt're Gal;

TDat's voo mijn ongeval
Een
-

hohe Ähem,
-

1.

3Derbijſelt/ Heer münk:achten mergen beenen:

Ä

mijn hert/ gelijk vernmaalde ſteenen:
ZStelt tegen Up een volhepd van getupgen /

't Perſtaalt gemoed doet ſmelten Meer en bupgen:
TPzüft dan den hauner toe/

-

e

ſ
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En maakt mün Ziele moe/
-

--

-

“

a doet myn Bert verpletten:
Dahm zal uniju angſtig Zert
In 't midden van de ſinert /
Sich op
Zetten.

»

-

º ºf

Lºp op / mijn Diel: blüft miet uneer leggentreuren/
Ält voel 't/ ik voel 't/wat dat'er zal gebeuren;
Ält vocl een Plan van binnen aangeſteken/

Ik voel een Puur dat kzachtig dooz wilbzeken. ,
Och zoo mijn God en Heer
3

Geeft ump 't gevoelen weer

Gp doet de Wiecke gliummen;
Gntſteekt die Pomken voozt/
En döct/ gelijk 't behooxt
TDie Plam in 't Perte klimmen. –
-

X LIV

-

Maar zoo dien angſt unin Tiel zoud overſtelpen/
ZSoo toomt U dan een JlMeeſter on te helpen.

-

Als 't alles beeft/ en als de poſten deunen.
ILaat danU hand mp kYachtig onderſteunen.

Gch Heer/ li kleev ik aan/
WDilt Gp miet van mp gaan/
Sterkt Gp min 3wacke kzachten:
-

TDoet dan wat U behaagt.
Als Gp nnp maar en dº
/
TDän Wil ik ’t al Verwachten.

Trooſten Kracht van't Geeſtelyk Suchten.
Op de wyſe: Van
den 86. Pſalm.
I.
---

-

-

M

Hºmijn
Ä
datelijkÄ
deſe Ä
vzucht/

-

Dat ik als ten Ä ſteeg/
–

G
V

-*

T

A AN HANG SEL
Enſtrahs
luſtinfº
tot ſuchteTaekte.
Äg/
@ch
Heerdacht
Tºg

eens gen't ſuº raekte;

jaer zoo een innig ºmeº
Als uwen

dennºch

vier/
ddetalhier.

Ä
moetik Heer doo ſuchten
jšeens mijn Sie Verlugten
jetſönwülen eens vºr Aards
Sleen töt
Herne waards.

Afjteere
Gnder ſond ofZielehachen
krºys verſmachten!
jhet bidden
mp ontſchniet./
MPeetik
inners

Äs

Als alleen doo zuchten, klagen
U

Ä noden vooz te dagen
't Suchten is da immers 't beſt/

Leſte Anker/dat my reſt.

THÄarom help my dog Ä Heere!
Äzog regt ſignºl
Än een Hepig
Dikwils
mpteninnig
Pyeº ſtier.

Ochdoo:dat'tdogmin
Seeº
ſuchten altjd zogten!
wereldºg
– jnym
Suchtend alte
unaara
toevloog! %

Enik/ net een. Wº vertrouwen /
Ände naar Alkº houwen?
Ächte
daik't
Wººl
Söö ik zöd
naar alleden
kön.

Ä Heermoet t Wert anº
pten
Dogan
een ſuchten upten /
°t
Ll

.

PHatſ ſucht, "fis al verkeert/
-

Älé

A AN HAN GS E, A

-

Als 't uw Geeſt unp nieten leert.

Jºaar doet gp nºchte ſpeken
TDan unag't booſe Bleeſch öypzeken/
Dat mijn Ziel geenleven heeft
't Suchen töönt nog/datſe leeft.
V1.

-

-

–

2

Benik aan uw' TDis geſeten/
Om umjns Neplands vleeſchte eten /
Ente dzinken van 3pn Bloet/
Daar d0ett ſuchten UV Qok g0et.

- -

't Suchten noet unju Zieldatar ſterken/
En't Gelove in mp werken;
't Suchtentſamen unet l Geeſt

Trooſt en HeyligtÄn daar’t Uneeeſt.
1

Sie ik veeltüdszoo geen vzuchten Mijns Geloofs dankan het ſuchten

-

Am die vzuchen in die ſtaat
toeve

Weſen nog mtjn

rlaat.

’t Suchten kannog eenig leben

Aan mijn Zielen-off'ren geven;
Za als 't alles mogt ontgaan/
Meeunt g! mog

Fſ ºten AAlt.
I

Sal 'k nogmeer van 't ſuchten ſpzeken?,
’t Suchten kan uw' Herte beken;
Selfs uw Jeunel is een vzucht
Paneen repne Ziele-ſucht.

Laak up / Peer / dannopt verdieten
TDitpºofijtºlijk Hertuytgieren

Die nöpt ſucht wodnopt verbidt;
’t Js hier nog

T.

ſuchtens tdt;

Hier kan ik noch doo: mhn ſuchten
't MPel verdiend verderfontvlugten;
Ecke ſuchtje

deges baat.
2.

W.

Goev'

º
-

A.A N. HAN GSE L.
Geev dan/ dat ikºt nopt verlaat:
(Tot dat ik ma al mijn ſuchten;

Eens beerv' mijns ſuchtens vzuchten /
En voo: uwen Thzoon verſchijn/
TDaar al 't ſuchten upt zal zyn. . .

-

Myn ſuchten is voor U niet verborgen. Pſal. 38: 10.
G. S.

-

Y: . . .

.

T

-

-

. . .

.

.

.
–

–

't Verlangen der Heyligen op Aarden.
-

---

- Stem: Pſalm 42.

ods gemepn.ſchap in den Hemel

Ä Heerzöo geluckig unp
G
Datik in dit Aards gewenmel

-

Een gemieter daar vanzp/

En öok bljve na de doöd
Eeuwiglijk Gods deelgenoot
Ende van zyn HJeerlijkheden;
God alleenſtelt muſ Uzeden.
't Hoogſte Goed/niet pders erve/

Js 'took U behagen Ayeer/
Dat ik l Haby zyn derve/
Soo lang als ik hier verkeer;
Milvergenoegt zyn als mijn Bert
Sennaa vaſt gegeven wert
l Gelnepnſchap voo? mijn ſterven
Pepls getoeg/ en ſº VerWerven.
Peel gewepgert iets verkzegen
Soo Ä wilis / Ö. mijn Bod/

Dat ik Il nabphepts zegen 7
Hier
-

AAN HAN GSE L.

IG

Hier miet hebbe tot mijn lot

Als ik maar kl macht er dag
ºn bekonſt verlangen mag,

.
e

t Sal mp dan noch niet verdieten /

Staag verlangen ha

gneten

«
:
-.

JNade zaak mdet zyn hetpoogen/
JEMaaroun dat Gods zoet aanſchijn

*

Goet behelſt/dat voo! geen oogen
Dan vlees openbaar kam zun/

X.

Hoo moet mün verlangen op Mtlimmen tot een hooger top

--

--*
º

Steets ter Gods omhelſing veerdig,
God is ſterkt' de

F.

-ſucht Y:weerdig.- #-E ..

«

Dan God alle goede gaven /
MBilt dan Ziele doo! gebeen_
Sverig ten Hemeldzaven/
Ter verkzügen van dit een/R -

-

–

---

vÄ

:

vX

TDat u Göd-ſucht vooytaaninogt

Zyn een ſerkten Zeiger ogtl

. . ."

t God betanelijk verlangen.
WDozd alleen van
ontfangen.

Vºn

I

Goet gereetſchap / doer 't werk ſpoeden;

-

»

CD wat Zal in God on hoog/

Sich verluſtigeu/ en voeden -

-

Dijn vermieuwde Ziel-gepoog.
Jeer laat dit verlang gequeel

--

Bullen ſteets mijn Herten Iteel

-

-

JUNet geſucht / en met Geſangen/

't Beſte werk bitz

-

-

- *

ſº verlange,

-

-

-

-

-

d

Beſte deel/ baart d'hoogſte bl
Äš ’t verlangen hier zoo zoet phepd.
- ...
JNa
phepd.
Denkh
Z

't

*

C.
.

Sºsºs g

--

- - -

-

-F

Toz

A AN H AN GS E L.
TDenkt eens wat het Weſen moet

Met Yem 3elver on te gaan
Eu ſteets voo! zum
te ſtaan /
't Leſte Werk / hier / Bgd verlangen.
d'Eerſte loon / da
tontfallgen.

Ä
ſº

Sterke ſucht kam niet lang wachten
Heer umjn Zerte lijdt geWelt
TDog: Verlueenigde gedachten
MPod mijnhoop weer uptgeſtelt.

Ach dat het dan haaſt geſchie
Datik ſteets laanſchijn zie;
Geeft genot ruft op 't lang hügen.
Poggen epnd doch in 't verligijgen.
Vlaardingen 1683.
D OR VILL E.

-

.

-

. .

z 1 E L-Z Uc H T 1 N GE
W.

Tot J. Chriſtus den Opper herder der Schapen.
Stem : O Kersnacht, &c.
-

I.

-

O#

verlaat uw lceme wooning/ . . .
erhupſt: uw vºees vind geen verſchooning

MPanneere hiſius ſterven ſtet, . .

.

Let Leven wilde aan't hout zelf ſterven
Gm doo 3pn doodt Ute verwerven
TDat gp het leven

ſº ener.

De doodt ié van een Boom gekommen:
HAaar van een Boom heeftook genomen
GPné levens

Ä

N/

oo Heeft de tweede Adam 't leven/

at öeerſte ſpilde / weer gegeven
“-----

c.

-

--

*

En

<

AAN HAN GS E L:
En wend 't verlies

e ºt gewin.

10
.

.

CD Chriſti/ opgang upt den hoogen

''

God: ſoud uw dood niet veel vermogen
Dooz zulk een onwaardeerb're pzis?
'k TDaal unet U in het ghafter neder

Op dat ik upt de doodt ook weder
lNet U in ºerenz verös. ,

. "

Mijn Siel/ verhup#/ verhup na boven;
En zie den Penelopgeſchoven
In Chriſtus met zyn Fiechterhandt
U tot hen wencken/ daar de repen
TDer Eng'len Chooren U verbepen/
In 't Salig Zeunels

Fadeland

Ga willig / ga verblijdt/ en ſpoedig/
Dolgt / Hemeling/hem edelunoedig

Dan wien je vzp wat heters wacht.
MDat ſchick zoud U / 6 Ziel / ontſtellen ?
MPanneerje God U Ziet verzellen /
datje acht ?
WPaar is 't gevaar

Ä

TDaar bleet een Schaapje voo? uw Doren:
GP zoetſte Jeſu wilt doch hooren;
GBp kent die ſtem/ ep zie dog om/
Een Schaapje bleet genepgt tot ſlapen;
GP goede Perder red uw Schapen
Cn 302g 300 V00?

º Fºnºm

Dntſlupt uw ſchoot/ ach! doet Wºopen .
Uw goedhepds Schaapsſtal 'k zaldaar loopen/
TPaar benik voo geen Jel-Wolf ſchuw.
Jk ſterv in Zeſu Lofgeſangen.
'it Saldan de TDoodtſteek naptontfangen/

Maar 'k ſterf! en ſta weer op met I.
"

.

G4

SWA
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zw ANE N ZANG
Tº O

T

U M.

C H R I S T
I

-

-

-

-

Mº is

geen Leben over meer Tee koud' omnvangt mijn Herte zeer:
IWHaar gp / ö Chºiſte / die voo! wwp/

Spt 't eeuwig

eve byſ

Up bp.

IAijn Ziel/wat heeft u zoo ontruſt /
Die gaan zult tot de plaats der Äuſt ?
Siettoe uw'. Lepdäman is by u
TDeeg' uwen
-

eng

ZelV8 nU.
l.

-

-

Dit arm elendig Guſs verlaat

-

WZet „geen nu valt ma Godes raat /

Pºetwelk u Gods getrouwe hand
Salzelf

berieten vºrhand

Gp hebt geſondigt, ſºweett is waar;
aar Chriſtus zyn geloov'ge ſchaar
HUptſupvert en te niete doet
All hare zonden dez 3Pn bloek.

De dood is ſchikik; ik bekentt:
Fàaar 't Leven is daar dicht omtrent/-

--

Tot’t wellt dezekere genaad
Dan Chriſtus u n gept en laad.

Siet Chiſºns is bºu in nood/
TDie over Satan/zondº/ en dood /
TDoo zyn verbotnning Triumpheert;

Lot heln dau blijd' en wacker keert.
–

-

Anders.

\---

-

1a
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Anders. .

- -

-

.

- -

-

Stan: Moet dan beginſel van ulyden.
I. - -

--

S

-

-- -

-

leven meer
geen verklemt
hauden / D aar
TDe iskouw
de voo!
ingewanden
Perlaat / Heer Chriſto / mp nu niet.

Stabp/Ö Jeſu/ eeuwig leven. - Mijn Siel/Twat mogje dan nög beWien/
JNu gp

uw rutºs vooz u
l

ziet?
.

.

Dziet uw Tepdgman u verbeyden /
1Uw Engel die u daar zal lepden / vºr
Perlaat dit hups zoo vol van leet/
Dat gp nu ma 3pn val ziet hellen;

Gods
trouwe handzaleen, verſtellen
JUNet vaneuyſ overkleed.

,

# Weet/ Ö ja/ gp hebt veel zondeR :
aar Chziſtus heeft voo! u veel wenden;
Sijn bloed wiſt al uw doodſchuld uyt.
Dat kan Gods tooymevuer verdoven/
Poo! al die recht in heim gelaven /

En ſchenkt

be zeven tot een bupt.

\

De dood iſ ſchiklik/ 'k zal 't belijden:

Maar 't Leven ſtaat reetsaan mijn zijde/
MDaar toe mp Chriſti goedhend nood /
TDie over TDupvel/ Hel/ en Sonden
\

JNu zegenpaelt. Lieps dan/ ontbonden/
D Tielma 't Leven/ dooz de dood.
*.
-

---

-

- - -

- -

–

G5

-V10
--

- -

-

zas
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Vrolyk Sterf-Bedde
Van eer

-

C H R IST
EN,
Gf
Jesus in 't eynde gewonden.
Op de wyſe van den 9. Pſalm.
Heizwºe Tichaam lept

ter meer /

* De Siel is vzoljk in den 3sec :

##

JPaam zy eeuwiglijk gepgeſen/
K Jeb Jeſus, die
zal geneſen.

--

t Sal wonder ſchijnen/ dat ik ſeg /

Ä.

Yet Bedd*/ waar op ik meder
THat is het Ptzupé van Godes Soone
't Hooftkuſſen is P

Peene woane

-

1 l

.

-

Zün Kietſtock is mün Sielen ſtaf/
aar mee ik willig ga na't Gaf/
ZSün Galen Edick zalik danken
3Derr' boven

Doctºr

.

d?ancken.

I Mijn Cozdialen zyn zyn Bloedt ,
MBaar dooz iſt unp vind wel gemoedt /
MDat is dit ſterven / doodts vervaren ?
Geen ſterVen / Ulaar # HJennel varen.

En nu dit even loopt ten endt ?
Sos

-

-

“

-

AA N HAN G s E .
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Soo maak ik ook unju Teſtament:
'k Enquel unp niet net Aardſche ſakeR /
Hºet Hennelſche kam
T

Hºverman

De Ziel/nmijnalderbeſte pandt

Beveel ik / Pader/in uw handt /
INün Pyouw en Kinders in uw hoede /
Uw' CPog zp

abryº

ten goede.
l.

Pzent uwe vzeeg in haar gemoed /

Dat is het beſte erref-goedt / . .
*t Äg haargeemeer/geengelt/geen ſtaten/
JWHaar Uten

erº Fº

te laten.

IDu konn/Ö Heere eſu kon/
Kton alderliefſte 25 updegoun/

tom Peere Jeſu/hoot mijn bede/
En laat uw

tnecht

º gaan in v?ede.
X.

Ik heb
En Pl

lang geleert /
# ſterben
Unijn Sie begeert;

g a vleug’len
benik / Beer / ik looº Ategen/
heeft nº Ziel gekegen.
Gp züt mijn Crooft/ mjn hepl/min Licht/
TPe TDoodt die ſlupte mijn geſicht/
JNaar dat ik beter dingen zage/
Uw' aangeſicht/

weg na ik jage.

En of ik nu niet meer eſ h002
Gp zult Unº geven beter CP02/

Tjaarmee kja die Än geſängen
TDer Hemels

sº Fenatiºn.

town/ vziendelijke jefahom/
Kom/alderliefſte Bºuydegom

RE ?
-

-

A AN HAN GS EL.

Io8

w' glamts die heeft nnp opgenommen f
Atom Zeere / ja
3pt gekommen.

-

-

- Xl I 1.

-

-

- -

Adieu nu Wereld voi verdiet
Uw.zoet vergult en luſt wp miet/
ben gewillig ute derVen/
zk ga een Jemels Wijk beérven.

-

T„

X | V

- -

...

-

Deraat hier eenſöhrig Da./
TDie overwint/ die heeft het al/
TDie ſchade zal uny miet verdieten /

- Ik gaeen ber, sº genieten.“

Adieu mijn Dzienden waard en dier /
Een liever Dziend noch heb ik hier/

Die Spruyt upt Jeſſe vootgeſchoten/

Die

Bloed

be F.

mp upt gegöten.

IHin Jeſus is Ä
Beſchen dan niet mijn blijde dood /
JMaakt over dooden natUW Wangen/

Maar dooden/ van de helontfangen.
... -

KV

. - -

-

-

Ikga tot Sodn't euwig Hups/

*
. . -

Perloſt van dood / en helen k!Ups/

Alvaar unen nieten weet van ſuchten/
TPaar doeffenis Unoet veAre Bluchten.
XV.

H 1. - -

-

-

Doe’t rouwkleed weg / Ypel wat is dit ?

INen gaat daar bovenal in 't wif:
Schzoomt niet een Chºiſten gºafte delven
t

TDe dood is 't

Ä.van haar ſelven.

awat moeder die men op den dag
Pan tinds gebdoyt' miet blide zag/

En acht unp nu ook niet verloren/«

-

–

-

Ja nu eerſt

wº k recht gebooren.

* *

Wie weet wat veugt uw geeſt omtfinal
Indien
ik na een Bupaft ging
Tºn * ga na'thoogſte Heeſt der JFeeſten/
Fºer szuploftXX
met l.de Hemel Geeſten.
-N - -- -

Daar paſte danaan Lip en Mºnd
Een Szeugd Bazupn/ als op den ſtond/
TDe Bäderijke Staunen Pege
Pan eene

Wegzº º

Van Zegen.

Of zoo ik mu in plaats van 't Gyaf
Myop eene vere reps begaf/
Äe ons wat voodeel kon beloven/…
Gp quaaunt

Ä ze rouWote b0ben.

Jºincenn ik aan de beſte reps
Zlaat alleen het 3ondig ble Äl
,
En't Pemels Land ſtaat voo? UnP open/
rt 3zalig
a epnd'
pº Fy
ijn hop
Het
van al mijnhopen.
c

Enzoo gp God gewillig dient
GEn

Ä maakt tot uwen PNiend /

-

Tºp zullen nogº(God
Ä ſalºtverſºeten)
ONtUU0LTEN.

JLMalkanderen

vzeugde/ daar menkend geen leet
in däarmen van geen ſchepden Weet/
n daar unen minnumer CDog 3ag Weenen/

>

1Hzeeſt God / en volgt/ ik ga voo? heenen.

x Apoc, 19. + Num. 1o: 10. Tuba feſti, nonferalis.
t

s. SIMoNDES.

e Y N D E.
-

RE.

REG1sTER
*

r4n H e r

-

AAN HANG S EL
EÄ inkeer,

tot hem zelven.
TBezoge müner zalighepd/ Ec.
- pag. 3
-

KINDER-GEZANG.

Gp klepne liefingen.
Apoc. 22.: 16. Ik ben de blinkende Morgen Ster.
-

6

-

TDoozlugte helde JlMozgen Ster.
. Hoogl4: 2. Gy
Hof, ÖSuſter !
-

zÄn
rUVCI

Maijn Sie was eertjds een MDoeſtün. .,
13
1 Joh 3: . Over de Aanneminge tot Kinöferen.
25ermhertig God/watliefd heeft U bewogen? 17
SOET IG HEYD van JESUS.

Hyaijm Ziel hügt uptermaten 3eer.

I9

Ziel zucht van een verlegen Chriſten, om Gods
genaden rygke vertrooſtinge. -

Is'er noch ë goot Dntfermer.
L I E F D E-LI E D T.

-

Maijn Jeſus zoud ik l vooytaam niet uninnen. 36
Eraſt der Ziele, om deheerſchappyder ſonde gehee

yk afte zweeren, en die van den Heere Jeſus al
leenlyk aan te nemen.

-

'k Milde leſt unin Perte diften.
Een Chriſten vallende enopſtaande.
TDie mopten ſtand/ viel nnnnermeer.

-

4°
43

DeGoddelyke Vierſchaar, geſpannen tot Gerichts
Fle

Regiſter van het Aanhangſel:
handeling, tegens en veor de Gemeente in Recht
vaardigheyden genade.
Liechtvaärdig Richter richt.
A4

Sang-geſmeeck, ombekering, Heyligmaking en
verheerlijking.

" " .

y
- *

".

Saligmaker van de menſchen.

46

Toevlugt tot den gekruyſten Jeſum.
WPaar zal ik in zoo veel elenden.
Den Zielen Trooft in Jeſu Kruys Doodt.

47

. " WPaar is den Plp / MPijn en Balſen.
49
*
Suchtingen tot den Geeſt J. Chriſti, omzyne leidingen.

Soetſte Trooſter/Hertverſterker.

5ed

Op den Heyligen Geeſt.

2x

Komt 6 Geeſt* van bovendalen!
EEN SAME ZIEL.

).

52
-

Hopt genoot ik beter leven.

-

52

- - Bernardi Lofang tot Jeſu Chriſtum.
CD Soetſte Jeſu! hoogſte Goedt.
Ziels Aendacht Oeffeningen in 't beſchouwen

der Godheydt.

IDudingtmijn Sielmetaandachtsoeffeningen. 57

as Lofgalm, over her Mediteren van eenige Eygen
-

ſchappen Godes.

Looft Gods Maam t'allen tüdt
-

ſº
kº

ſº

De Heerlijkheyd Gods.

59
-

God vol Heerlijkhepd.

61
Samenſpraak tufſchen Jeſus en de Ziel.
Wºeer gp kont verſchepden wegen.
63
Vreugde Lied, van een vertrooſtende Ziele.

Luſt eenig Hart ontleegt van alle kommer.

67

Bede van een heylige Ziele verlangendena Jeſus.

-

-

-- -

JAijn bange Ziel zoekt laaffenig.

73
Dern

Regiſter van het Aanhangſel.
Den Engelen-zang Nagezongen.

-

FÄg Levijs
Tel.

-

Tempel Liepen Godgewende Choo
75

-

Zielſucht om doorbrekende genade.

Saldan mijn dozre Siel / Allmachtig Heer.
77
Eenes Chriſtens uyterſtenen eenigſtetoevlucht tot
Jehovahs Algenoegzaamheyd.

Jehova die müns levens kzacht.

-

L OF van JE SU S.
't JRaar geſuchten dzoevig klagen.

80

82

« Den Zwacken Adem-Tocht, van een Aemechtige
Ziele, in hare Geeſtelyke Flauwte.
@ch dat mijn CPog van tranen konde vloepen. 84
Trooſt en Kracht van 't Geeſtelyk Suchten.
-

Het leſen van dees Sieleſucht.

97

't Verlangen der Heyligen op Aarden.

-

Gods gemepnſchap in den Hemel.

IOS

Zielſüchtinge tot J. Chriſtus den Opper Herder
der Schapen.

G Ziel verlaat u leeme woaning.

IÖ2

zW AN EN ZANG van CHRISTUM.
IMy is geen leven over meer.
IS4
AN DE R S.

Daar is ſeen leven meer voo! handen.

IO5

sº Vrolyk Serf-bedde van een Chriſten, of Jeſus ,
in 't eynde gevonden.

Het zwacke Lichaam lepttermeer.
"

.

E Y N D E.
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