
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=Wg4UAAAAQAAJ&hl=nl
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G E ZANG EN

En

G ED I GT E N,

In verſcheide geleegentheden des Tyds en

Gemoedsgeſtaltens zaamen geſtelt.

D o o R

FREDERIK VAN HOUTEN,

In zyn Leeven Bedienaar des Heiligen Euange

liums te Middelburg in Zeeland.

Den derden Druk vermeerdert en verbetert,

Te A M ST ER DA M,

By JA c o B U s en G ER ARD us Bo R st . U 3,

Boekverkoopers , op den Nieuwendyk,

het vyfde huis vanden Dam. 1733.
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L E E Z E R.

Gunſtige en deugdlievende Leezer.

zag At Godvrugtige en geagte Man

% nen al van oude tyden de Ge

JN meente hebben tragten te ſtig

ten met Geeſtelyke Gezangen

- - en Gedigten,en dat dezelve met

aangenaamheid zyn ontfangen , ende met

vrugt gebruikt, is bekendt. Deswegen den

kenwe niet dat het gewraakt zal worden,

dat we deeze in het ligt geeven, die ge

maakt zyn door den Eerwaarden en regt

Godzaligen FR E D ER 1 K v A N Hou

TEN, in zyn leeven Bedienaar des Heili

en Euangeliums te MIDDELBURG in

E E LAND T. Het grootſte gedeelte hier

van is na zyno# onder zyne Schrif

ten gevonden: de overige waren hier en daar

verſpreidt en alreede gedrukt: die weinige

hadden zo veel genoegen gegeeven, dat er
* 2 VGN



To T D EN LEEZE R.

verſcheide ernſtige verzoeken quaamen aan

de geene die de Schriften van dien zaligen

Heer in handen hadden ; dat toch het gee

ne zyn Eerw: in digtmaat tot ſtigting had

de opgeſtelt, mogte by een gezamelt, en

door den druk gemeen gemaakt worden :

waar toe Zy Haar hebben laten bewegen,

op hoope datze ten gemelden einde van

vrugt zullen zyn.

't Zal niet noodig zyn deze GE zA N GEN

en G ED 1 GT E N aan te pryſen : Wy mee

nen , dat die den Heer FR. v AN HoU

T EN hebben gekent, (al was 't maar b

naam ) wel geneegen zullen zyn om dezel

ve te doorbladeren, alzo ſyn Eerw: alom

me in een gezeegende gedagteniſſe is, en be

kent voor een Man wien de Heere begun

ſtigt hadde met een zonderlinge maate van

ſyn Geeſt, die ook zoo overvloedigin Hem

wrogt, dat hy in de liefde tot de Heere

Jeſus, en tot d'uitbreiding van ſyn Konink

ryk uytblonk: waar van ſyn tedere genee

gentheid tot alle die des Heeren beeld ver

toonden, ſyn kragtig bidden , ſyn ernſtig

prediken, exemplaare Godvrugt, en ſtille

gelaatenheid, onder zo een langwylige en

ſmertelyke bezoekinge, de uitwerkzelswa

TCI).

De Heer PET R U s IM M EN s , onzes

- Z3



Tot D EN LEEZER.

zaligen Overleedenens Amptgenoot, die als

een hert en eene ziele met Hem was, en de

aldergemeenzaamſte ommegang met Hem

had, en Hem als een boeſem-vrind van naby

kende, heeft ſyn Eerw: na het leeven uit

gebeeld in een deftige LY K RED EN over

OP EN B. 14: 13. die ook gedrukt is, ende

meer dienſt doet, dan of wy ſyne uitwendige

gedaante (die ook zeer bevallig was)in een

konſtprent beſchouwden. Die eenige geeſte

lyke ervarentheit heeft, die zal in deeze Rym

oeffening van onzen Autheur, zoo wel als

in ſyne Predikatien, en Aanmerkinge, reeds

in het ligt gekomen, onder den Tytel van

GE EsT ELYK HU w LY K s V E R zo E K ,

zien doorſtraalen zyne gemeenzaamheid met

Godt, inkeering tot zig ſelven, wagthou

ding over ſyn herte, zuyvere zelfs verloo

chening, Geloofs-oefening, geeſtelyke be

vinding van zielsworſtelingen en verluſtiging

in den Algenoegſamen, en wat er meer in 't

herte van een geheiligt en beproeft Chriſten

werkſaam is.

Deswegen zyn we in verwagting, dat ze

met vrugt zullen gelezen en de gezongen wor

den, te meer, om dat die zalige Heer by het

ſtigtelyke een zoetvloeyendheid, kunſt, en

aartigheid wiſt te voegen.

Dit talent was hy geneegen ook al tot
#

3 ſtig



ToT DE N LEEZER.

ſtigtinge van zyne mede Chriſtenen aan te

leggen, en dus des Apoſtels leſſe te betrag

ten, leert en vermaant malkanderen met

Pſalmen , Lofzangen en Geeſtelyke Liede

ren, en om alzo den verderen opbouw van

Gods kinderen daar door te bewerken.

Die vrugt wenſchen we UE. (Waarde

Leezer) die deeze bladeren in handen koo

men, met ons gantze hertetoe: Dat wytoch

van onze zyde zorge draagen, dat we onder

zoo een overvloedt en verſchiet van mid

delen der genade niet onvrugtbaar blyven,

maar allezins tragten te vorderen in geloove

en Heyligmakinge, en alzoo te ſchynen als

ligten in het midden van een krom en ver

draait geſlagte , tot grootmaaking en ver

heerlykinge GoD Ts, in zyne vrye ge

nade.

BLAD
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A. - t

Ziels Uitgalming.

A ch ! dat ik voor u leeven mogt. Pag. 9o

Klagte, over Zatans liſt en gewelt.

Ach!ikelendig menſch,wie helpt my ſtryden? Iol

Een Chriſten roemende in Gods Verbond,

tegen Duyvel, Vleeſch, &#c.

Ach hoe geneuchlyk, en hoe heerlyk! | 213

Ziels worſtelingen met den Heere Jeſus.

Ach Jeſu! goedig Heer. 222

D.

Eenzaam Nagt-Gepeins.

Draagt d'allertrouwſte Borg. 27

Der Gelovigen ſterkte in den Heere, en in

Hem overwinnende.

Daar dryft de vreugdt de zugt om hoog. 75

Chriſtus overwinnaar van zyn Eigendom.

De Vorſt Meſſias is met helden ſchreeden. 115

Kloekmoedigheits Lof, over Spreuke 18: 14.

De Geeſt des Mans die moedig is. 138

Uitbreiding van den XXIV. Pſalm.

Die Zoon! dat ongeſchapen woordt. I4 I

- Vers III.

Die Hoog- verheven Majeſteyt ſtelt Jood en

Griek de wetten. I52

Vers IV.

Die haar ſteeds geeven tot een roof. 157

Op d'Afbeelding van D9. Gualtherus Boudaan.

Dit is hy , die langs deugd ten top van eere

klom. 243



B L A D W Y ZE R.

Op den Zelven.

Dit is het ſchaduw beeld van Amſtels Kerkju

weel. Pag, 2

E. 8. 244

Ziels-zuchting, in bezoeking zynde.

Eibeur myn herte op. 98

Vers IX.

En daarom , hef uw hoofden op. 195

G.

Ziels-zucht om des Heeren hulpe.

Getrouwe Hemel Heer, - IO

Een worſtelende Ziele in verſcheidene

geſtaltens. -

Gedugte Majeſteit , en hoog verheven Ko

ning. I2,

Ziels-zucht om de volle beheerſchinge door

Jeſus.

Gedugte Hemelvorſt. 46

Nederige en vreugdryke verwondering

over den Zone Godts in de aangenome

Mensheit, en heilryke Verlos

ſing 9 &#c.

Gedugte God,grootmagtig Heer en Koning. I12.

Zions Zugting tot den verhoogden Heiland

Jeſus.

Geſtrenge Majeſteit. 217

H.

Weemoedige Klagten aan den Heere Jeſus.

Houw op ! ach Heiland waak! behoed ons

voor verdrinken !

Ds



B L AD W Y ZE R.

I.

De Oogſttyd Vergeeſte5kt.
't Iso# ziel, ei zie hoe druk 63

Een Chriſten in verſcheiden geſtaltens.

Jehova,heilfontein! ei! wil het zalig leeven, 126

K.

Ziels-zucht tot jeſus om zyn innigſte

gemeenſchap.

Kom, o Vorit! en Heilandt, kom. 93

L

Ziels-zucht van een Leeraar in dorheit

en onvrugtbaarheit.

Laat ik heilig voor u leeven. Io7

M.

Ziels-begeertens na den Heere Jeſus.

Of, Jeſus in alles gezogt en beſchouwt

Myn luiſterryke Vorſt geef klaarheid. 5o

Heilryk en onbevlekbaar heerlyk lot.

Maar Sara! zyt gy dus uw leet en ſmert

ontvloden. - 239

N.

Uitbreiding van den XXIV. Pſalm.

Nu ſwaait de hooge Hemelvorſt. 132

Aandagt op 't beſchouwen van Jehovah.

Nu dring myn ziel in aandagtsoefeningen...216

Klagt
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O.

Klagt over de Inwoonende Zonde.

Op hertelooze hert! - 36

Ziels-worſteling met Jeſus.

Oorzaak van geluk en vreede, 56

Innige Ziel-zuchten.

OAlgenoegzame en hoog geduchte Koning! 58

Jeſus Koning onder alle Volkeren.

Op! Volkeren op. 83

Op het Afſterven van I. D. M.

O Kruiskerk ! weer een ſtut verlooren ! I22

Zugt om Gemeenſchap met Godt. -

O Jehovah ligt en leeven. 225

Kort Gebed voor 't leezen van Godts Woord.

O Eeuwig leevend Woord, uw Woord is

geeſt en lessen. s 238

- b - - - dººr

Jeſus tot Koning gehuldigt.

Sions Koning, Salems eer. 53

. T.

'-r Iſraels lang gewenſte dag.

Treurig Zion,beur nu u logge geeſt om hoge. 78

-- V.

Ziels-worſtelingen.
Verſtaalt gemoet, onbuigſaam hert. I

Dank-digt.

Wel wat onverdiende goedheit. 3O

Zions geeſtelyk verval beſchouwt en beklaagt.

Wat ſware ſlag, waar wil dit heen? 88

- Pligt
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Pligt eens Chriſtens onder Gods tugt-roede.

Wat klaagt de menſch die leeft? 95

Ziels-zuchtingen. r

Was dat myn bezigheid, den Heere groot te
maaken. - -- IOO

Chriſtus Heerſchappy over zyn Volk, en

Vyanden. .

Welzaalig Erfvolk daar God zelf wil

WOODCD. II8

Vers VIII.

Wie is die Koning zoo vol eer? I82

Vers X.

Wie is die Vorſt vol eer ? 2OO

Lofgejuich over de groote gunſtbewyzen des

- Heeren.

Waak op myn ziel , om uwen God te pry

zen. - 228

Z.

Zions Hallelujah.

Zing nu, op ! roem nu, met blydſchap den

Heere. 86

Ps AI. M
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Ps ALM 96: 1, 2. - 7

Singt den HEERE een nieuw Liedt, Singt den

HEERE, gy gamtſche aarde.

Singt den HEERE, looft ſynen Name:bootſchap，

# heil van dag tot dag. .
-, x 7

- 'y

CoL. 3:16.

Het woord Chriſti woone rykelik in u in alle wys

heit: Leert ende vermaant malkanderen, met

Pſalmen ende Lofſangen, ende geeſtelyke Liede

kens, zingende den Heere met aangenaamheit

in uw herte. - -
'f

t

k • - - -

't Amſterdam by JA coBUs en GERARD Us

- B o R sT I Us zyn ook gedrukt - - $

WILLEM D'OR vILLE s Geeſtelyke Gezan

gen over verſcheide Bibel- en andereZede

ſtoffen, alle op Zang-vooiſen, in 8.

En

H1 E R o N Y M U s Sw E E R T s Innerlyke

Zieltogten op 't H. Avondmaal, nevens

eenige ſtichtelyke Zedezangen, in 8.

. *
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G E E s T E LY K E"

G E Z A N G EN

- En * -

G ED I C H T E N.

ZIELS-WORSTELINGEN.

STEM: Tranquille coeurs preparez vous.

I.

«Erffaalt genadebt / onhilpgfaam hert /

#de boog 5al nog um mytebeſ ſteng ten B

'Beruunte 3iele 3onber ſmert /

&uit g!! nog lang gener3ing mepg'ten 2

?Ich ! tim ſchuld // 'Bubg gebuld

Reaaſj'lpſig tergt / en gn bergt /

SPat ij!! 35n ligt uerbergt.

Z.

G5cen barfſe 3fe-baar u ber3et:

Iſèle 30ub uun traan byon doen ontſpringen?

, Vºet 5maatbſ aan elk een hant grunet/

ſtian nog boo? Ueenſ nog hert-bogt egingen.

2ſch! myn bfrt // & Pilg betubert ?

2oo herſteent als een rotg/

UPen Diamant ten trotg?

3. 4.

SDuſb bog niet langer bat het 3elf

14 ongevoelig 30ub perheffen ..

(Eot aan 't onmeetbaart gemelf/ .

#0ub op ! @bobg ingaaf-3maart 3oub u treffen/

2iel / en heet // Hkeer oog meer !

HBerp uſu ſjert# neſt

In21-132EE.32oot umen ligt 2, EE ##



2 FREDERIK van HoUTENs
4.

#h miſ; maar ach! myn fragt ontglpbt.

“HH 3inh / ach ! ach ! ik fan niet miſſen.

ſlPaar Uerg ik mn in be3en firpbt !

ſlèaar met 5al ik 50bg toogneftiſlen?

2ſch! mpn quaabt // #eeft be maat

33an ſboog mgaah opgehoopt;

3 làpn ſchuſb mp tegenloopt.

5•

HIBanneer ik dapper micro geſchut /

&#n ik mijn grond-ſlag meg 3ag melſen;

ſl3ag Heſtig mp een baſte ſtilt/ *

#h ſteuno op hem / ſppt Boon en hellet

2ïſg De SPgaah II ſlâet bermaah /

&yn fenpn op mn ſpoog/

13etouerbe myn ":

#et herte ban myn &#ebt-bermant /3Liet hemm'Iph ſterfte in mn bloeijen. n

Ibag 't hert ner3tngt? een ano're band

SPeeD 3ieſ/ en 3in in liefde gloeijen.

2ſſg Die blain // 25innen#m
"Bierb het niet ban be ſuſ

Hèerbooft / en lintgebluſt.

7.

&#n nu be 00:log naaum begon /

iLiet iſ, mg als een bloobe bangen;

JPie ferft 300 3eeg'-rph onermon/

23ipft nu in tteb're boeijen hangen.

13an Ilun Gººdbſ/ bie um fot

&Pnberijdub) af te gaan!

&#n op uuu 3elfg ': ſtaan!

2Ich ! bat ik ooit mijn 23gunbegom

UDit tupſtºre ſtraf moo:b af bogſt perfſen.

di)ijn migbaan tigingen in een bgom/

Glſt homt myn ontroum ſteeds bernetſſen.

2ſch! helaas! // IJBaſg'Iph aag 2

ººie hoe ſn00b gp beragt

bl lºeilanbg troum en ſiragt.

- ?{rij!



Geeſtelyke Gezangen en Gedichten. 3

9.

- 3lch! eggen 3eif/ gp 3pt be gronb /

lam naſſche ſchun homt mp betoon'ren ,

Häreeg 't hert beroum 2 gp naamt be monb;

#oe juicht gy nu in bat meren'ren ?

«Engen ººk! // ?Ich ! um ſtrift

. HIBag een beur tot een baab /

QPie alg een ſchepbgmuur ſtaat.

- IO,

3Pie als een moſh nam bigt metaal 1

àR2g man nipn 3ieſg-baienn af miſt meeren,

dIAgn ſchuld netbooft bien 3onneſtraat:

#opgeef / #efug ſief! mat 3aſ if Iceren ?

3ſch! mijn oog // Bloog te hoog!

JPoch mijn hert 3ag ban bet

#aar liebe moggen ſter.

. I I.

J2og reeg er eenig ſchemer-licht;

j/2gg uDelb if bonhjtg man ontfermen;

#h 3reg (if ! ik! meerſpannig micht!)

#lâijn trotime meer helft in be ermen;

2ſch ! by hiel // Zin en 3iel

#n bebmang/ 3gn gemeld

jlàijn hoogmoeb neberbelb.

I 2.

- , 2nu hanb mierp haaſt het hert ter neer /

&Pat terft 30o hoog mag opgeup3elt. *

#h gaf/ boot noob bmang/ ſjem be eer /

Gen inpaſ had die rotg berb?pgelt.

2ſch ! hoe 30et // iBogb bie gloet

lintgebluft ? ſchoon het hert

RPaar boog gebgefien intro.

I 3.

#oe beer[ph ſepb iſ meer gebruikt?

"Hh 3iel-toogb alle oogenbliſiſſen:

&Pan ſcheen ik teng het 3elfg ontrtifit;

én ach! ih uiel in meeber ſtrikken.

2IIg ih blood' // Boog ben moed

2ag ift eerſt / bat mijn hert

In Diſt'lell mag hetmert. é---+*#n biſt'len mag 2# : ####



4 FREDERIK vAN HOUTENS

I4.

25jah bant en ſtilh ? miert 't hert eens eſot?

&Pnt3ag / en liefbe beeb mp beepen;

jl het ſprong be nieugo in 'g Chriſteng iot!

320g opeeso ik Heſtig aan te kleeben.

2lſ be ſiſt // iBag berniſt /

ſtart te stel ſoſſigbepb. W

JPijn 30eg heeft mn miglepb.

I5.

CD giftig afgronb! ah'ſig neſt!

lim ſpooh besmaſht mijn konings ſupfter.

?Ich ongeloof! foei! beſſche peſt!

Göp 3pt mijn nagt-ſpook in het bupſter.

#ochoon ik u // Bſieb en ſchuin /

eën um ppien btracht;

320gtang oernieunt g' tim htagt.

16

HFoei! bat ik immer mp begaf

(QIot 3iel nerberbenb rebenteren !

âbtrakg ſtolt ih ban mijn ggdnb-ſlag af/

?IIg ik mn bapper moub bermeeren:

2ſch! mijn 3ucht ll threeg geen lucht/ .

geeſ het hert lepb behneſot

ºn 3batang mgeeb gemelbt.

I7.

JPoch mierp ik mn | gantſch onbe30igt/

#n b'oceaan man geſiig goebbepb:

#n mag mijn ſchild en nafte bolgt /

#n 3elue trok mn boot 3pn 3oethept.

HIBag mijn ſtem // ſlàaar tot hem ;

2ſch! hoe lief! ach ! hoe 30et!

«Bing ijn mn 3eſu te moet?

8I8.

JFoei! biepe onhumb' / ſpoorloog bgepn!

#oe ſtond ik u 300 ligt geſommen ?

. HIBeg! meg! um omtrek is te hſepn /

GBp 3uſt mijn maare ruſt niet ronben.

3 mei! dat ik Il Poit de ſchuift

dºbaf gehoog / eer het oog

Pool moſh en neen'ſen bloog.
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19:

?Ich tigen ik! batig um ſiſt/

&Pt 3aah dan buiten te beſchouinen; r

Gén biecht de ſcholg ? een ſmooh / ten miſt

2Belet het heilige nerfgouinen:

- 'g i#eeren lamp II &Poog bie bamp

HIBoab beſmaſht; en begeeft

iBermert ig / en bengeeft.

2O.

ſlèes &oatan! ik betroum u niet;

GBp filant naaum anberg alg bebgiegen:

&Pc G5eeſt / Die 'g #eeren biepteng 3iet /

QPie miſ / Die han/ ble 3al niet liegen.

#0ub ih magt // 32ag en nagt /

&trahg geeft hg te betſtaan /

HIBat meg if in moet ſlaan.

2 I. .

G2! tranine Leibgman op mijn meg/

«5p ſient/ gp ſtiert niet ban naar maatheptt.

3foei mp! Dat ooit mijn operleg

#p aftroh ban bie 3uin're klaarheid.

#unt gp nog // ſlâijn beoog/

&#n mijn ſpoorloo3e ſchulb

Betogdagen met gebult?

2.2. -

3h 3inh! ik ſnelt! ach, ach, ik ſterf,

2uub ift u nog tot ſtraffen bmingen /

dPaat 13aberg gunſt/ en He3ug erf

3ſthp aanbloeit in bermonberingen

&Pulbt niet meer // Pat um' ter /

«En um glang mero nerbooft /

GPfban het 3elf ontrooft.

23.

GP ſchoone ſtond ! 0 3alig uur !

iBanneer mijn iPogſt myn liefde in nam;

«Een hemelg ſtraal! Bobg ſiefbe muur

&Ptro dat het moogb mp in ben 3in quam /
@Pat be eer JJ Ban myn lºgeer w

#lit het oog mag# fit ?

ierb ift demaaH#0e Dimaag mier 2! : llig 3Poch
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24- - - -

aPoth batig hoogregt/ minſt l ja gunſtl iſ ,

Hèanneer het licht mp Homt ontoefihen/ -

3Pat ig be meg; baat legt be fiunft/ / -

ſPm ban 3ig 3elfs geheel tºontrehhen/

62m in noobt // (QIot be ſchoot

32an ſpn Baber te ulien /

«En op ſyn gunſt te zien.

25.

2IIg ik beſtraalt moºb ban myn 2-on /

#IPanneer be mlnen ban myn gebagten /

zich looft in 'g bemelg ſiefbe-blon/

'Pan fian ik mn gelukkig achten. -

23en ih bloog // 13an om hoog

#ngt een baum / die het hert

&Pntbcft ban angſt # ſmert.

2,O,

2ſch! bie 3nn hert eeng meeſb ontſlaaft !

gÈn 5eeg-aerobert in de handen

Ban Hic3ug / baat het bºn gemaakt /

Piet als in 5uin'te min 3al baanben.
t 2tch! bie 3ucht // 2am haat blucht

2iſ te nageg naar bie &tab /

3Pie al mpn goet bebat.

27.

't #g immers bleugbºſ en heilig genoeg !

«Een 3uiper hert nog, bab te binden. "

HIBat menſch ik alg ik ſaat en bloeg/

#lºpn miſ aan Heſtig paft noeſ binnen?

, 1 JI)aar heſdag! // 3toute balaagt

"Dat iſ mn in het 3eſu'

20 ſchandig ſteebg gaan.
2.

"Dit ig myn ſuh en 5aligheid /

3Panneer iſ neen'rig ben geboogen / .

«En tot boog 3uiu're Dienſt bereib:

gae reinheit hebben nu mgn mogen/

(Iot haar boeſ // #2u be poel

ièan mpn nuil is ontocht / .

haar ſtank my baag'fgkg mcht. -• » Zelfs
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- - -

t

- 29.

zelfs uit herſchaft mg tpheffot/

GPm mnnen #toning bank te 3ingell;

&Pit perft mg juichend tot ſyn ſof/

&Pan ſmelt if in nermonberingen /

- Pat nu bobt l/ @Tot ſyn lot

2atalig 3aabt / buil en boog / - ,

läit bgpe gunft herhoog.
3O, z

&Ban leer iſ! #iPat een bloebig merk !

n: 33;ienbt moeſt merken in 3mn Inben;

an boel ik / hoe gemelbig ſterft

#p ſyn moeſt / bie mp3oubt bengpben/

2ſch ! ff leer J/ GPat myn #eer

à12aat alleen / boog 3un geeſt / -

#2et htanhe bert geneeſt, w

3 I.

RPan boel' iſ een herborgen baang/

49m myn oerleibe miſ te buigen " " .

(QIot #e3ug lief, ach! ach ! hoe lang!

3ich ! 3al ik niet tot laan'nig 3uigen;

2Ich ! mn bogſt // 3Long en bogſt

#g uerhit bûot be firpbt;

2lcij! ach ! mph 3iel m'ontgipbt.
2

32. -

3Paar krijg ik ligt! baat bging ik in! . . . .

&Paar 3ie ik het ban 3onden hrielen. - -

&Paar 3ie if / of iſt bein3 / of min.

&Paat boob' if I bie ter neberbieſen.

2|g het glaan l/ #nerruabl

&Pit 'g De minſt / bie if treh / . , ,

QPat iſ haar liſt ontbek. 1. . .

33.

«En merp ik mn maar neep'rig neer

#n b'armen man ſpu nºpe liefde: - -

#n bulbt niet / bat ih ſebig heer / o r . .

2pn gunft mg 3elfs het hert booggriefbt.

Hitom iſ, maar // in gebaat;

#2eem ih toenlugt tot hem;

#n booſt terſtond# ſtem. mest
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- - - - 34. - - - - -

ſêorb ik in mnnen tonp geſtunt? | | | * *

Zie ik mn rebo'toog/ en toeritgen? , rº, º, º .

&Pe Ratan hreeg mp metten bunt: | | |

#2dat 't berte ig hem al ont5eegen. | | +---

* JAig ih ſicht ? // m iſ 3migt /

320ch ik naſ baarom niet; ,

#h huſſe mpn berogiet. # . . . .

35. -

Jººpn gerber maar 5pn ſtof gebruikt / | | | | |

(Pm mpn troumlooghtlb thuis te goefen:

20 mogb myn trotse 3in gefnuikt; -

&Pan 3ie ik myn bernuilbe hoeſten, -

SPgoede ſtonbt // Poe mpn monot

(?lſ te 3oet op gemak)

d!)pn #oning tº: ſp?ak. “ - A

36.

Foei nieugb! foei meebe eigenheibt! -

#0c haw ik 30 baſt aan u fiſtenen? . . . . .

IPph ban mp met um ſlim beleibt; 2 -

&p hebt mp uit het ſpoor gebgeenen: - . . *

- . ?Iſ uun marſ // Jilàlft het boel/

ilm uerleibenù gelneſot

JEAyn 5ieſ in angſt beknclût. . -

v 37. -

d?ugtang outsinht be muebt mp niet / | | | |

&Pe opoefheid mag eens 3ccgeplaaien /

@Pe geeft haar onterſchets f bp 3iet

&Pt lift / en doet mn abem haaſen/.

jl Aitg in angſt // HIBogo be bangſt

(lpoe berbaaſt en berbauht)

JPien magtigen #unt
38.

«En ſchoon ik aſ mpn nooiraat mig/ - - - - -

#g 't moogmerp man mpn hoop neromtenen ? . . . .

3taa ik omringt in duiſternig? . | | | | | | |

#20g b?eeh th bod? be manhoop heenrn. i. - -

3choon be byeeg // @Lopmaartg reeg /

#20g blpu' ih moedig ſtaan /

&#n fiſeen myn #tiſatib aan,
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39. -

&#n 30ub iſt niet? iſt boot hen toe;

# baaag al / mat bm op miſt leggen:

#p ſlaa mp ngn ? komt tijgt en roet

# mil u / 3onber tegen3eggen /

32eemen aan // IBant 3pn ſlaan

HIAp boch 3uineren moet.

3epn goedheid maakt het 5oet.

- k 4O.

&Pf ſchoon ik onder 30 een pak

25eſmpk / ban rp3 / ban min ik nieber;

#pn ſnoegen eindigt in gemaff /

## bal boch op mpn grondſlag neber /

&Paar ih binn' /i «En ih bayn /

&P002 ſun haagt / en gemelt /

#lºpn 32patib uit het beſ0.

zº 4 I.

42f mig ik 3elfs mpm 28guibegom/ - ",

#g heel mpn grondſlag mn ontnomen?

3pn noetſtap 3egt mp: hom/ ei hom! iſ

#25g ſchgoom ik niet in aſ myn ſch?oomen -

&2an maarbeet // #ft mpnºiteer/ -

&Paar ik maak t'onbebagt 1

âIn goedbeit heb urragt. "

42•

j2och ſmigt ik niet; heen / ban hrpg ik

«Een meſgebaſſen in mpn plaagen;

JBan 3it ik in een oogenblik f

#oe ik mijn lezienb bmong tot die ſlagen:

?Ith! myn miſ iſ goub u fijſ;

* IBant 30 bauht 'g beeren (of -

#lºpn mond neer in het ſtof.

43 • -

#h ſchat het mooi een groot geluk /

3Pat ik nºg millig kan verkiezen

&Pie meg mol tegenſpoed en bluh /

?II moet ik alle trooft nerlie3en :

Göaa nºn oleugb // 2onder beugb;

35p behoogt mn boch niet / -

HBat meeſDe gn ook biebt.

2: 5 gh
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44

#h miſ myn pligt (ſchoon rph ban. ppn)'

G5een booſmaarb miſ ik boch bebingen:

#oe! 3ou het ban onbiliph 3pn/ /

HIBanneer het quaab mn homt beſpringen? ; 3.

32een! o neen! // 'h 25en te bgeen; º

2an mpn miſ ſtonb' iſ af/ .

JPoe ift my ouer gaf. , ,

45.

JIAyn Heſug maak het | 30 hp 't maaht/

#n han niet banfgn eer betrachten;

ſlBoab bood een mpſ mpn uſeugb geſtaaft?

&o billb ik blpoſchap in het machten.

- 2Ily be tpht JJ 12an mpn firmbt

#g ooſeine / moto be hroon
(l dit bgne gunſt) #n IODn.

4O.

GPp! op! mpn3iel? ſtaah um gekerm /

&Peg #eeren blpofchap 3aſ u ſterken,

#a 3elfg um fierlite ſpn. (3pn erm ,

Zal Doch ben bpanU mei beperhen.) is ,
2Zo treet ga // 32gn en blp. ; iſ, ... -

&Poor het 3uur / en het 5det . . . .

QPen hemel te gemoet. . . . . . . .

H AL E L. u-J. An. ' -
-

| | | | | | |

en 3 - - -

ZIELS-ZUGTINGEN,

Om des Heeren hulpe,
Tegens de Geeſtelyke Vyanden. -

I. - - - -

Getrouwe wemel weet: , , ' ſ ,

#laerh op! ach! ach ! berſtaa en hoog mun angſtig hermen. '

?ſch! ach ! vertoon oog putt voor uw ter!
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#hng / ik 3ieſ-toog'; ach! ik benn3 /ter ſtambperhunt'#bp Jann eBob! miſ u erbermen: perhuyt

#tom gp mp beſchermen. \ , 2

&Pnberſch2aag myn etmen; - º -

?ſch! ik 3ng ter meer.

2. -

2uſt gp ban heenen gaan?

#Pehoum-maſt man behoop laat ik mn noopt ontglippen;

&#i! mph niet meg: neen Heſugf blpfbog ſtaan,

#h ooig/ ik ſleep u agter aan (ep! 3iet / man band be

- fferft bug aan um ſlippen)

62bet berg en hlippen; - *.*

HIApn behlembe lippen

ſioepen u nog aan! --

3.

#2oont ontego ih boog een monbt / -

ſènog ſlag/nogſtoot;ilingce3 geen ſcherpgeflitie ſchigten/

Zon maar 't geloof hdar boog-buift tegenſtond :

&#p! ſaat um beeſt myn bof meritant / myn miſ en bliften

bungen / en berligten.

3Laat mm ſuffen 3migten /

32002 be ſiefbe-pſigten /

33an um (GIroum-merbond, t

4.

2ſch! boobelph gemeſbt / -

4ëen ſamenbgang man ſchuld / kan al mijn ernſt beletten/

G3een eene 30mbe laat mp ongeqttelbt;

#aloerſche Ieeerhelft buſot het niet 1 batuleeſch en zelfſ
haar ogeeſclphe metten / -

GBm mp heenen 3etteuj

âBiſ haar macht merpletten / - -

#elp mn ſtethe 13eſot! - º)

5. -

#2eem bog bat boſmerh in / - -

HPaar upt be&PuiueImpgebuurigfomtbeſtenben/ . . .

25eheetſch / en oming myn engen miſ en 3in!

gºp! laat mpn3ieſ/boog Bobb'ſph Duettuigt / ber30nben/

botn en banb ontglaben. - -

#elp mp upt bit Inben: -

ſtom mn eeng merblpben; - ' - - -

&Pool um bemel mill. JIApn

-
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6.

JIApn ſtoning! buſb het niet/ • A

&Pat ik tot hoon en ſmaab banumennaam 30ub' (eeben;

?Ech! mag mpn oog een ſnelle peſtel blieot;

Göebguih um bemel-hragt/ en tuht mp uit het 3elb / if bipf

'ér baſt aan fileenen.

2ult gp mp nooit geenen/

ieoo, un mond te treden?

G5eef/ mat g!! gebieb.

- 7. -

2lch! optugt ban mpn quaab / .

G5p bgingt mp upt het ſpoog / en boert mpnuſugge treben

angs3ulh een pab / batmp geſtaagberraab.

3lcij! Hiefug lief! Daar is myn bert; blpf moo! mpn Dog;

300 maah ih baſte ſchºteben /

9Zo ben ik met bgeeben/

Hbepl/ en 5aligheden:

#igheiph oerſaabt !

E E N

WORSTELENDE ZIELE,

In verſcheidene onder een gemengde

Geſtaltens.

S TE M : 't Vermaak van U te zien.

G «Ebugte ſlaajeſteit l en boog herbenen koning/

2ie neber man um mooning!

3pgeeft een ontfermig m00gb,

#ſh leg bpma in Dguh / en tegenſpoeb perſmoogt.

2,

#2pnligt mogb uitgebluſt / myn 3iel en han niet binten /

diàpn geeſt is toegeſloten /

3ft ſimpmeſ / ach! ik 3ink!

GP Göob! 30 gp mg niet te hulp komt / iä"# It

l!
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* 3.

&Putt gp ban bat be 45ſang 30 trotg 3aſ 3egepgaaien?'

zal hp be pups behaalen;

UPat hn mpn teeb're 3iel

&Ien prooi hºteg / als het hem maar ſufte en gebieſ?

4.

#ſh being 1 o neen! ik finigt! De hel komt mp beſpringen/

2lch! hond ik mp ontmzingen

Aäit dat 3ieſmoogbent net

Hèan manhoop/ Dat be JPgaah ronborh mg ſpant en3et,

5.

HIBel heiſambhan be banbbes hum'Iphg 30 barſipten /

5-ie ih3 hl ſtufihen bpten /

- Ban mpn argliſtig hert /

JPat aanſpant met behel tot#aranaummyn ſmert.

GPfmogobeſiefbe-knoop / boot myn bermaate 3onben/

HPerſlapt / of heel ontbonden?

GP neen! meg giftig bolh!

3pn eer-troon ruſt niet op de troume ban ſyn boſh.

7. ,

«Pfärngt myn 123ient beroum? komt bpſpneebt onthein

&Pf in ſan min te beingen? (3en ?

32og minder; hp is 5ot /

#p liegt niet / maat ijp uit:het baberinſt gebob.

#oe 30ub 5et moog'ſph.fgn / bat b'onbegonne trgume

ſlºpn beilant 50u0 beroume?

UPempſ be liefbe ulam

ºn 4boog noſmaakte mil een eeumig 3itplaatg nam.

9.

&Poch niet uit 't ſchepſel / bat nog mag / noggoed gebaan

d20g eenig quaab begaan bab; (ijab /

dl 2aat uit / en boog / en tot

Zig3clue / nam be2'oon be bogg-togt tot fun lot.

I O.

- IBie kan be biepte man myn heiſambg liefoe peilen?

3pn troume lian niet feilen; *

JBempt ſpn heerlphheid r

Legt in het heil / bat hoog bobg Hinb'renig "E,GIE
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II.

HBaar komt mn bit ban baan? 3eg #eer / ofniet umliefde

JIApn boc3em baah booggriefbe ?

#ebt gp ban boog um hand

#et queeſi5el man uïn glinſt nooit in mpn 3iel geplant?

I2.

ſzpt gn het niet gemeeft / bie mpne3ieſ beroerbe/

een tot u onernoeroe?

32ie mn troh boog um fragt

JIAet monb're hoogben uit bepoel nan b'helſchemagt ?

I

2pt gp het niet gemeeft / biemp het hert boogboogben

Jihet bierb're bemeſmoogben?

#eeft niet um 3uib're bienſt

Blan tot myn pſigt uetleht op 't aſſetonboog3ienſt' ?

N I4.

3Liept gpmp / #esuglief! niet na / algih ter beſſen

20 balftig heen moub ſnellen?

- 3tont gn by û'ingang niet ?

HIàag 't niet um ſterke handi bie mn teruggeſtiet ?

I 5.

#ebt gn mp / boog utu min/ niet tot um min gebgeeneii?

JPmong gn mn niet het leeuen

(Ie 30eken in gelDub ?

Hiréegt gp (0 lirggghelt ! boe myn hert niet tot een roof!

- I6

iſèic gafmpbog een matg/ en afſtbih ban be 30nben?

&#i ! maaren 't niet um' bij Olli)CIl ?

ſlBat reinigbe myn hert?

âDag't niet het bloeb f bog lief gebenſten aan uſmett ?

17.

HIBat boet m'een ftig gelaat bertoomen in mpnqupne11%

* iBat bgaagt / mat ligt mijn puilen ?

UPnt perft mp in myn bguſt

(Ie juichen ? en in ſchaa # toenuen ban geſuh ?

\ 18, -

ſzcgbeilanbt! íg het niet booguïn onpeilb're goebheibt:

JPie in het 3uur het 3oet leibt ?

JPort Qn 't niet boog het beeſbt /

3Dat gg boot IB00aut en beeſt hebt in mpnidaat:#.
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I9.

&P ?ilziend oog! gp meet / of ik mp nog bebgiege!

#h meet niet / bat ik liege: ,g.

&Poch toeſt/ en proeft## '

#ctinnigſt manmp.n3iel; hom beeſt tuiggpban mp.
2O

&Paal/ als een oly neer ! nerbul gp mgn gemiſe/

%jn bege bupferniſſe; i: * .

2Ech! #eil3on! gaa gp op /

GEn ſteekumlamp aan baanbt; het 3elf rpſtboch in top.

I2. I.

#otaa op; ontſluit mpn3iel; treeb binnen / om te 30ehen:

#uk op be buift're boeken; / -

SPging al de neen'ſen boog !

«Ei! hom! ik ſtaa gereeb / ik noig u op het ſpoo2.
2.2

#2iets is mg menſch'Ipſier/ niets kan ik meer begeeren/

2lig bat gp mp Homt ietren/

âBat ban myn 3iel-ſtaat ig; -

G5p fient het 3elf-bebgog; g!! bgeeſt be buiſternig.

23.

&Paatſfupt het 3elfmpnloop / om't oogbeel op te ſjouwen/

d2u burn ift niet bet?Uumen:

G2aar bapft het my te ber / .

ièeel berber alg het nog geleid miere van haar fiet.

2. 4. -

#oe bool ihbug in 't ronb? maar 3aſ myn loop nog enben?

HBaar heen 3al iſ, mp meuben ?

«Been grondt ſchijnt maſt genoeg;

&Panig betpbt ber5uimt / baat nee5 iË hoogte bloeg.

25. *

H'Bat inbal Ioochen ih 2 naar 3aſ iſt ja op 3eggen ?

2ſch! ach ! myn merleggen

ièermert mp / en berbauht / .

"Ha oberſtroomt mpn aat: hoe gaf ik 50 gebufit ?

2.

2ſch! optngt ban mpn quaabt! ach ! Dugeregtigheden!

2ſch! ſpoorloog omertreden;

Heel is het #efug ſtraf! - -

2 a boobt en bel-angſt niet / bie mg gene3ing gaf? atch!

/
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27.

?ſch! groum (pf 30nbigen/ onnoem'Ink rebelienten/ ,

Zuſt gp mp nu nog meeren -

A ſBan 23 e3ug goeoigheibt ?

#g ooit ban eenig quaadt #aanse ont36ſbt?

2

42 neen! mpn geſland miſt genadelph bergtenen

2Iſ mat 'er ig migbgecuen.

?II mag het nog 5oo quaabt :

2yn afgenoegzaamheibt nog tinb'loog berber gaat!

29•

2II mag er tegeng hem gesomvigt op het ſchuifſphſt /

#2og 3oubt bp op 't berquih'Iphſt'

&Bien 30nbaar homen boog; ) , .

Ha mp3en hem be meg/ en brengen op het ſpoog. ' '

3O.

2ltij! in het 3elfbe quaabt by na gantiſch te berbainhen.

2ſch! baagſphg bieper 3inken!

25ehoub ! ik ſchgififi / en been /

HIBanneer ikbenh/ hoe paſt ik aan het groumfaamft hleen'.

- 3 I.

#lgbat het / bat myn ſoop / en uber 30itut berminb'ten ?

2aſ bat mn hummen ijinu'ren /

T2at ik het nu niet meer

JPurb' maagen langg bien meg / bie iſ nu nog begeer'?

2
32 •

#Been! Dat heeft mp te heet geſlingert en bemogen/

GÉn ſang genoeg be02dgetl.

&Dit ig. De groote ſcijtlibt /

âDaar mee ift baag'Infig terg C30ög obertaai gebluſb.

- 33.

#proept mn / en bergerft 30 beeſ/ 50 meenigvuldig;

2ſſ maah ift mn ſchoon ſchuldig

dPntelbaar elfien Dag /

JI)pni?eiſallot/naarſyn Hragt / nog meer bergeeven mag.

34

«En han/ en miſ/ en 3al / miſ ik maar 5omber ſchroomen

(QIot fnne buiſjeibt homen;

2on ik hem maar betroum.

#p figggt/ hoe ik het maah'/uan meſbotn geen":
ODt
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35.

G5obt boet niet als be menſch / Die ban geen 30en miſt

-
ſpreehen;

, jaaaar ſtrahg het quabe mrechen/

«En mat bie ooh bergeeft /

€5obg elnbelooft gunſt n: rino'ſoog hooget ſmeeft.

- 3

Zoo gp be biepte man het beeſt al hunt meeten;

3Pan 30ubt gp nog eerſt meeten/

GPat Bobg genae uerbonût

&Pnpeilbaar ig. 3taa 3iel ! 3och ban niet na ben gronbt.

37

2ſch! onluſt/ſchepſelg gunſt / ach! helling tot be fonten!

&Poor u mierb iſ berflonben!

?Ich ! heerlph eeumigheibt

&Pagt ih aan u ! het 3elf babt mg (te boog !) berleibt.

38.

2&al bie myn angſtig hert dan al te beerlijk klemmen?

Zal bit myn ureugde ſtremmen ? /

D j2een! mpm #0oning3 liragt !

#eeft mp al ouerlang Die engteng boorgebragt.

- 39. e

2ſch heiſambt! 3eg ? matig 't; maarom ihmp 30 quelle /

&#n baagelpfig ontſteſſe ?

ſlBatig het bat mp fimelot ?

2ſch ! #efug / ruh mn uit bit onbchent gemcibt /

4C.

#h hoor / ach! ach ! ik 3ie ijct 3mn geregte plagen /

"ſa Göobe heil’ge ſlagen/

lbaar met myn bobt mn ſtaat /

Qp dat ik afſtanút boe ban al minu ſpoorloog quaabt.

4 I.

RPaar barſt beſchuit-hoch op ! baar homt het ſlot t'onte

ſpgingen!

ſipft nu uermonberingen!

#ier sinbt gp ruime ſtof/

#iet ig een open deur tot mynen ſtonings ſof.

42 •

- - - fat in Deze booſhof leiden&#i mil11 ſcherp ge5igt in # oſhof l #Laat
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, 1Laat uyp um mogen meiben

-- HIBaat heen en het it luſt/ 4'

lie maalt - en 30th-ſuft morbt bog nimmer uitgebluſt.

43.

3tralig in ben ingang hoor ik u al ontein roepen.

&De bigt beſtuumbe troepen

12an 30mben 30nber tal /

©p 't ng'Ipfiſt toegeruſt / belagen mpnen bal.

44- -

De minſt ig baat op uit / om eerſt het oog te blinben/

&#n ban mn te merſlinben. -

tºelaa5 ! nu 5ie ilt regt
#oe ih uit onhumb' mm bie ſtriffien heb gelegt. A

/ - 45.

45obt beeſbe mp ſpn gunſt / ih burfo het niet geloonen;

“HH magte munt man boonen.

d20g ging myn 3iel-nginbt moort /

&Pf op een and're mpg a: 3iele microt behoogt.

4

#yn reinigenbe firagt / 3nn heiligenbe maarheibt

«5af ſteedſ mnn 3iele klaarhepbt:

t?rt quaab ontmoete mp

% in eigen 5elfg beogog7 en 3atang tyrannn.

- 47

Qitain ban bieſjemtſ-min/ en ſiragt eengboorte bloepen:

23egon man 3iel te groepen :

«En reeg het quaabt in top !

#eſdag ! ik bieſ ter meet / # gaf het moeb'ſoog op.

485.

#20e baaſ,#my mijn30u bn't ſcheem'renù bagligt meha

«Dm mij tot hem te treffen?

#Bpm 31el-5on ſchoot een ſtaaf

33 dit min / en boerde mp met hem in 5egepraal.

49.

#oe liefinf brong iſ bangben binnen hooghang heenen!

&#aar ugelb iſt mn beſcheenen/

dinet boobelpht glans;

Cenglour / Die afſt?dalt man u'onmeetb'rebinding
w ' , ddy.

-
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-
5O.

&Paar mag het/Ioofben #eer! mielaatbaar upt tegalmen

gehonahs roem met Pſalmen?

HBie 3inkt 1 mie ſmelt ban niet! . .

2Ilg hp de gemeſ-oogſt in 3pne ſchoonheibt 3iet?

5 I.

2 Ig #n 3un min in mp gebruht bab met beſtempel

3Peg 45eefteg; poſt en b?empel

23emdogen 3ig ban ngzuſjû':

## 3ceg/ en mag berlieft op enh'ſe hemel beugb.

-

52 •

2Ich! 3elfg berloochening! hom! gu3uit meſhom mee;en!

iHun ſuiſterig geree3en ?

45p 3nt mpn 3aligheibt / -

GBp 3pt het 1 bie mpm 3iel tot heerlplijtibt bereibt.

53

%choon ik op be3en bag een buift're nagt 3agbolgen,

Zag iſ, ben ſlang berbolgen /

IBgaaf gierig en merhit -

«Pp 3ieſe mooabern, mag ik 3yn bierbaar mit:

-
54

320g ſtonbt iſ alg ten rotg; aſ ſchcen iſ te berfinagtert

Jlàpn #oning ſchonk mn haagten;

-
HI)pn arm micro onberſteunt

33anhem op mien mpn ijert/ 50 lieflph ſteunb'en ſeulib'.

-

55.

#h ſprak niet op 3pn nraag/ hoe ſong hp rebellectbt /

#h ſmeeg / myn lêotſt bermeerde

312 mln meerelooſe 3iel

#n greep mn bp De bentºr Dat iſ niet en bitſ.

- - - - -- - , -5O.

#h bieſ mn ſtom en boof; nietg beebe ih alg 3ugten/

&#n tot myn ratfteen-blugten:

$2aat mierp iſ mn fieſt neer,

#ot lief/ hoe aangenaam mag ik myn lºemel heet!

57.

âBat bonb ik niet al roem en ſtof tot maart bretigbt #

130e menigmaal berheugbe

3 àpn 3iel haat in# ſmett 4

5 1, -

-
Hºnk
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l?oe moebig beurb ik op# neergeſlagen hert?

55.

Hºge ſterft mag ik in bobt? hoe ruſtih in3mn ſchifthing?

?ſch! @bobo'ſnſie berquihhing!

ººgſt ſcheen mn ſtof en aſch / -

't IBag mn genoeg. Dat iſ in Heſug bierbaar mag.

59.

ſºo bat iſ mierbt bereert het fijnb-perſt in te treeben/

QPin bol ban moebt bien uureeben

«Erf unant, man ben menſch/ w

(QIe ſmdaÜen/ en 5nm in", beeſten naar mpn menſcij.

O. -

Jl)aar ach ! alg iſ begon in angſt en boob'ſmſt hygen /

ſl3at adem-togt te hijgen /

l?eſdag! boe luierbt mpn oog

23enebeſt bsor een bump / bie mij in 't einb beb200g.

61.

SDat eerſt be hel niet ſion / baat toe miſt mn het eigen

(Ie beereſpH te neigen:

ſl)pn g?onoſtag melDe meg.

&#n acij! If 5unſi te Diep # eigen oberſcg.

2

«Daar racſi ik aſſeg qunt / baar 3inkt myn ſterfte heenen!

JDaar ig mpm ºoit nerumcellen

l20e but if riep en liep;

#fi ſnelut bel-indarog bit, ach! buiſ en boob'ſph biep!

3.

JFoeibampbanuuiſ
eſchuſb/gn

ſtonbt mnn3iel ontſuiff'ren:

&#n mpm berffanatuerbili
ſt ren;

?ſch ! bitter ongeloof /

«3p neemt boog ſchoolle# mijn angſtig hert tentoof.

- 4

2agt 3fel! hier legt beurenbt / en oor5aaft ban bepſagen/

&#n aſ be harde ſlagen -

©ie gn gebuurig b?aagt.

2lch! metht gn nu nog niet mat umen heet migbaagt ?

65.

2lſ mat u nu ontmoet 5nu ſtraffen umer 50nben;

120eſt gnum 3iel boormonben

JI het

N
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jlàet 30nben groot en beel?

2mpg ſtil/ en braag3e brpkge miſbe ſuſh een beeſ.

32iet bat um 3onbe fiegts veroor3aaft tegenſpoeben/

(9f angſt / of ſcherpe roeben / -

HIBaar mee um 30bt u ſlaat;

Dj?een! um trammelen, nog einb'I00g berber gaat.

7.

3ſch ſpoor'ſoog onhumb'/bat be ſtrafſchulot inſpnbruch

iä 30e boor bruhboet3uchten. ( ten

Gön graaft be mortel mig:

&Paar bit nogtang be ba,#nale 50.nbtig.

HHin ſpring-bron af te gaan/en ſtrafig geen borſt te boeien,

jl?aat bie 'otel eet te hoelen / -

JUAet reebehabeling /

JPit 'g b'oor3aaff / Dat een#r ban arginaan u üching.

DO,

G5p mantrouint bog um hert; gn milt u niet bebriegen/

320g tot 450bg Oneer liegen /

«En ach ! het boog fennn

3chuilt in ble feeb're 3.org/ en brengt um 3icſ in ppn.

7O.

«Bp blieb en mpo het 5elb f en aſſe oogenblikken

12erbaſt gn in haar ſt?ifihen /

&Bn bolgt haar reeù'nen op 1

JPie3n foo ſchoon berguſot; banbliegt be angſt in top.

7 I • -

SPan moeſt 3n mat3n mag / 3n neigt be miſ tot 30nben;

2'n buubt3 een mpſ geboilben;

G5p 30nbigt met bermaah /

&00 mogbt gp neer gebruht / en 3p herhat be 3dafi,

72. - -

RPan heeft 3p ſtof/ gp beinſt of helpt haar rebencrren /

GP)m u ban &#obt te meeren /
?Iſ um brpmoedigheit T

13lugt ſjeen / en alleg is tot ongeloof bereidt.

l - 73. - "---------- * * *

2oo komt het zelf met ſorg en tumuffing u beſpringtij,
23 3 «Dig
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RPie homt 5t aan te bringen/ -

JU2et traagheibt in be min/ -

Jt)et helling tot het quaabt / en hoeft'ring banum 3in

74. -

3a 3elfſ misbruikt 3n meſ Bobtg groote liefbe blphen/

GPm u te boen be3lmphenſ - -

?IIg hn uun buil ontbcht / -

. «En u boot 5ulf, een ſtatih tot 3un gemeenſchap treft.

es

75.

&Daar paſt het eigen op/bat neemt 3n tot haar boorbeel/

3tralig nſiegt 3e naar het oordeel /

«En bonniſt ban um hert -

(dºen quaabe/ en gy baſt# te broegen ſmert

- 7

2{ch / tonmelo05e brift! drij! afgaan hante ſecuen/

«Pm u aan 30bt te geeuen

j?aar ſighdam en naar 3icſ /

Op bat 5 in geeſt u in het ſpoor van Heſug hiel.

77. .

3Leer 3ieſ! mjanneer het 3elf / boor boogſprong ban uïn

3gnten / -

«Een plaatſe heeft gebonden /

UDaar liefug niet en is / -

Dit neemt 3y in / en ach ! gp loopt um botſmit mis,

78, /

Hun ruſt mag egter goebt / ſjn moubt na Heſugheemen !

Jihaar ach ! fin mag utromcemen.

«bp liept en uicſt helaag!

Dat ſchijf niet in ten muil/ en microt 3pn ſchker aas.

79. -

't Hig maar / Göoot trcht uur miſte rug; bpig gebagtig !

l30e Muzertoog ! hoe dllmagtig

43p in uun 3eſuen 3nt: -

#p billbt niet dat De unit: ſam in ſtuhhen rpt. -

O.

?II 3pt ſin afgebmaalt/ Ijn ſaat u niet lang 3inerhen/

Pf heel mismoedig ſteruen:

tºn u0ert u tot hem in /

&Paar filiaaht gp van zijn trottu en gabeſooſe ", à

- til
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- - , ºf: * 81. | | | |

&Penh mat gij (maar een morm)ban umen C5not buyft ber

3Pan Homt gn hem te tergen / " . ' t gen/

&Pan perft/ banomingt gy hem / . . . . .

GPat hp 3ijn oor nietkin:menben tot uïn ſtem.

-- 2. - t

&Pan perft op hem / bat het u gaan laat op u megen /

Pan laat bij u berlegen/ - - - - --

RPan bulbt bn/ dat het quaabt/

ââ alg een ingeebt furanm: pste vuiſten ſlaat.

3.

320gbmingt gp hem. J?een! neen! by timingt 3ig boo? 3ijn

30tge/

&Pie hn / alg eeumig borgt/

3ènot 3gne hinten onaagt. ! . -

«bp boeit hem in uïn hert# Dat gp 't belift ofugaagt.

4

ſlaat ben ik/bat hn Homt / om mpte onbermp;en?

De 3al ik hem regt prygen / . , ,

RPat bp nog op mp3iet / - "

UDaar iſ hem afging/ma: ſte:hte man mij fiiet!

5.

2iſgingnipntroumloogheibtien ſchuld hoe langs hoe urt

J2ngtang blijft bn myn herber. ' ! ( üer /

#n loopt / hy roept mp na / . - ,

H#n brnft mp meberom15:ht mp maar ih ga.

?II ſtort ik in een poeſ man ſtinkenbe gebgechen; º .

2II fian ih niet meer ſpreehen; . . . . .

l?p meet / by richt nipti nogüt / 1 :: 5

#p ruht mp uit Den flph/ #tºtmy ban Ü2 bd Jüt. -

* *

7.

ſBel bma3e / hanu bit / nog tot tien pligt niet nuchſien ? 5
w 25eſchaamtſjeibt moet u beſihen. :

2tch! ſcheid g'u nog niet af . . . . . -

3Pau't eigen ! beſ/gn magt# allberg niet tranſitdf. :

2 iſ mat 11 ppn.inf baſt / het 3mn maar lieför ſlagen t

álàaat boor u bobt met jagen / -

#dat #eftig volbrºot ſjºen; w

2-3 4
e
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\

«En blpft g? Dan nog ſtaan? mie morfeſt ban bien ftten ?

iPergeet gn het geloof? keert gputet beſtegtheibt!

G500t û0et 300 alg 3pntegt leibt / -

leen bij u ook verlaat, - - - - - - -

Hººp ig Bootg hulp niet maart / bie op 3ig 3elbeſtaat.

9c : : * *

3èertoont hp u um quaabt / en miſt gn it niet ºmgeken?

j?0g al haar hragt berbtchen/

HIàet naar um ſterſite tme

(QZe blicoen? gn uerdient beg tºeeren ſcherpe toe.

I -

9

C5ebt hanbeſt heiligſyk / alg hy um reeb'long herte

GP00rg?icft met ppn en luierte / . . .

&ën u ü00? 't buifttt tribtºf, : "

&Panteert gn / but het quaabt u banuin 3itſ#bzillitſcheidt.

- 92,

#Leer nu nog / bºmaſe 3ieſ! hoe biſſph / bat4Bobtſjanbelt f’

ſBanneer hij met u manbeſt -

“Hjn tegenijeibt: um ppn -

«En bitt're merbom booft het boob'Iph 3itl-fenyn.

93.

apſink mat Hehouah ſchenkt! bp geeft toch heilig bitter!

illu mp3e rtf-besitter

HE)eft nat u noobigh igf -

#g blijft um ſchilbt en 3on in ſirpbt /inbunfternig.

94- -

23ithneeber! buig ummehl laat Heſug&5obb'Ipſi ſpreehen/

läu ſtaaſe hert-ſlot breehen. -

&un bee5en Bogſt bol eer' , .

Gen3itplaats in um hert; hpig ber #rib'nen lºert.

95.

3Peſcijepterban5nnrnfi ruſt op de hoogſte reeben/

&Pp regt / en bitſnſiſ)rben:

&#1! huld en ſtug dien 30011: p

#p homt / en richtmuſ: natu arbeibgſ2011. r

90.

33ertoeft hp ? ei oerbeibt ! ſchept b?eugbe inum ſuagten:

#g ugelt gg ſteebg um ſiragten 12

gte
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HPernielimt. H3erhaaft 3gn trebt

&Poog ernſtig onber3nch ban 3pn bolmaakte met.

97.

ſPerſier u/ ruſt u toe! 300 grootenheil-borſt maarbig.

Hºoijbt u gerecbt en baatbig: -

2ie beur en menſter uit.

&#i; 3embt hem al boogbeen# beebenb bert ten buit.

-
98.

42mgoºbtuinſenbenen/ tree tipt / ſjefop um boeten/

"Hiefug te gemoete.

GEi ſpoeb u ! 3ie niet om /

3 àaar mooi maartg/ totgy bint uïn licht bguibegom.

- 99.

3Perſang / 3öch / b2aag naar hem / al bgeigen u be 3onben

&Pp 't boobelphit te monden.

2it naagt men: mat 'g um naienot?

2ll ſlaat men u; ei3eg/ by heeft mgnmin berbienbt.

IOO.

#n ig mpn30then maarb: aimp! Daar ig mpn bloeber;

jlâtebogende behoeber,

#ier ben if ! ach ! ih 3ug

ºnume armenneer/ nerquih my: ach! iſ 3mpg!

l O I,

#3ieſ-toog / ach! ik fmeſt naar boogt mpn3ieſ te hlieuen.

dEi! bmingt mp u te ſienen! -

#et 3elf rnſt op | het magt

3 ſhet mat een liſt het beſt myn3maliſie 3ielberligagt.

IO2. -

#et bulbt niet / bat 11m3maatbmnn meberſpannighette /

33ermelibt met 3aal'gê ſmerte / - " -

UPaat al / mat neiigbe beeſot/

H!)ghel angſt ſchaft / om bat het mp myn mit ontſfeeſt.

IO3.

ºſſibaſ in ſlaap / '#roep nog half broomenbe: ei! meſt mg !

#h ſtaa/ ei! Hitom/en treft my!

#ſt ſtruiſieſ / ach! if baſ /

Gi! ſtut mn Heſu lief/ gp immerg 3pt het al!

IO4.

## mig het ſpoor/ ik 3ie"#mpn mit betſtchen /

5 -
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## moet mp afgemeehen/

ei ºpter! maar miſt dit heen? -

Gihelp! Dit boob'ſphpant/ batſeibmp naar beneem.

IO5. -

«Ei! ru#mp uit ben flph / ik ben 300 biep ge3egen/

&#i ! breng mp op uun' megen;

«En ſtier mp: blpf mp bp /

m C5oeb'en helſ'ge Göeeſt! mph nimmer banmp.n3m.

Io6.

2ïch! ach!mpnhaagt glpb meg/nu homff ſlegtg gehgopen

@Paar ik behoor te loopen. r

ſlºten roept mn: fpoeibt um gang;

#h mil meſ; maar 1 belaag! het balt mp aſte bang.

1o7.

#et pabtig glabt en finl/ be5et met ſcherpe boognen.

2agt / bit 'g um Bobt bertdognen; .

ſl302bt nu um pligt een ſaft ?

33ergeet gn het bebing? al# ! ik ben gerraſt.

MO85.

IBoatſhuerminfit en ſmah Bifffaah nogtangmyn hermen/

#et einbeſoog ontfermen

25Inft reumig bp mpn lºter.

3foei! foei! gemah; ih merp mp in 3mn armen neer.

- IO9. - * -

ſtom/ fierhe Boëſ/ hom! gp 3ult mn onberſteunen.

gººi! laat mn lieflph leunen. ,

ºf 3ieſ-toog / en mpn angſt - - -

«5?oeit aan i ihnaſ. o heltt / ontrukt be ſlang3mn bangſt.

I IO.

«Ei! onberſteun mp bog met appelen en fleſſchen!

'Laat ik mnn bogſt bog ſeſſchen!

#om trooſterſ en berquifi . . . . . -

JAgn 3iel / hom! #efuglief! ei! toef geen oogenblik.

1

Een '



Geeſtelyke Gezangen en Gedichten. 27

Eenzaam Nagt gepeyns

Over des Heeren Gods

VOORZIEN IG HE YD T,

By gelegendheydt dat de Aucteur, uyt het gehoor van

Godts woordt te huys komende, door vermoeyt

heydt, met een flaauwte bevangen wierdt; als

wanneer hem iets op het onvoorſienſte, tot

verquikkinge wierdt toegezonden even

uyt de handen van den zelven, die hem,

met de geeſtelyke ſpyze en drank ver

vrolykt, en geſterkt hadt.

S TE M : Wat tong zal ſpreeken uyt?

f"

I. s - ºf

D raagt b'?Iſſertrouínſte 25org /

3Boog 3onbaarg ban geen 30rg? - - - - -

ſBoabt bat geſlagt / mien bn 3ig 3eſnen ſchenkt /

JPan niet bol op geſppgigt / en geogenht ?

SZ migt ! .fpoogloog Pngobiſt!

2mngt! ſnoooe &apotterg/ cpnbigt be5et miſt!

GBf binft nerhardt: ik moet ſnel auberg;

“Heftig licfo en troum

lgeeft egnbe nog berouin.
2

Göeinig / geen mibbag-30n

dlººn meer beïmp3en hun - -

#aat ligt/ en marmt; algb'onherdraagb'regſang/

@Pie nebetſchiet ban b'onufmeetb're trang /

HI) n baag'ſpfig ouertungt / -

H#oe urn be 2enbaar geeft / en ſecbcn3upgt

#pt nese byon uan henl en u elluft.

"He;ug min en firggt Rºont -

* * * V G?
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#oubt ober mp be magt

3.

2nn min ben menſch bemerkt /

2pn arm het échtpjeſ fierht /

Om mpne 3iet te boeben met een fppg /

«ën oranh / Die groepen in het Parabpg;

QP brugt man 'g leeneng 2Boom /

Peuliefjegunt ben iitiſfalſnnen ſtroom /

GPit nrberploeit upt Hefug eer-throon.

2ſg! hoe lief I en 30et

«Bing iſ het hepſ te moet?

4

2 pn 3org geſepobe mg/

“J'n ſicoe bming'fanbn /

6Ier herh-gemaart; om unt beg #erberg monet

(CIe hooren / hoe men in het nieum Berbonbt /

Pool D'armen man bien leeſot/

25p mien Hehobab hulp en ſterkte ſfeſt /

OPp boots tph gemelot han pſtegen;

2Ig! mpn 3iel / mat mag

Häm homfte niet ban pag?

5.

#et bange hert ontſpgong /

#ct bngbe / liep] en bpolig -

JPoo?lugt / en moſh / tot boog Hehobahg throon /

3Paar 3onfi / baar ſmolt het in Gödög liepen 2 oon;

SZoo rag het Prieſter-moogbt/

EPatinte gept togt boogmaalg mierbt gehoopt /

ſilonk in mpn oog/ het berte bgeunbe /

JP'Dilbe mDebt betteeg /

#5 pgbe ban be wat:!

?Ig! bagt ik/ bie utrtjaagt/

«been felle h:pgg-togt maagt/

HPolotbieberagtſ en moet biebupten ſtaan?

jaren! neen! ik rp3'; ik 3al naar binnen gaan.

3Paar gaf ift mpnen #eer

32an be3e boo75org al be roem en eet,

#p nam mp aanf en ſchonfi 3ig mtber

ve

en
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“En mpn engt 3itſ

% in 3eſug nelhepot biel!

- 7

#png ſkoningg 3oet gemelot

#got mn ter meer gebelbt;

#h hreeg meer kragt / mpn moeten ſtonben pal;

#et monberbaat geloobe mag mnn maſ:

#et hrygg-tung mag geſmeek:

Hitom 3eſug/ burg/ en nepg/ ontſlupt en bleek

#et ſteenig hert! en! 3enb een 3eegen!

«En een hemel-gſoebt

25eſtzaalbe myn wme:

de siri was nu weroutfitſ w

«En in het bent berffaiht: - s.

Haaar 't Lichaam maguermaept/ en afgeſſooft/

aBe biereiphe 3iel ſcheen uptgebooft?

jlàaat ag! mat in Onb'te 3aak!

het échtp3eſ/ Diempn 3ieſ het groot hermaak

#abt toegebaagt 1 baagt ook het Lichaam

33eel nerquiáhing Un;

2gn 30:g berſterkte mp.

9.

2{g! @Bobt / mat boe ift nu?

«En ! mat mergelb ik u ?

jihaaft bog mpn jieſ tot umen bienſt berepbt:

25emerh mp bog tot maate banfibaarhepbt.

«En 3m / mier gunſtig bert

2og menigmaal bu02 mp geopent merût/

Hun beeft geſepb haar in um' megen /

130er haar / langg be beugbt /

&Ier heeripfiheybt en neeugot!

IO

#omt finb'ren 450bg! ei fiam !

(QIreebt in het ºpenligbom ?

«En roem met mp #ehouahs inng beſepbt!

«En ! ſooft b'onpeplbaare boogsicnighepnt!

&Pp 3chep3eſg! juncht bien #eſot!

lºn buygt u boot bromang/ en het gemelot,

/

ſ
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4Pm 3pn geſlagt met gulift te htoonen is -

&#p homt ! roemen mp

zijn mond te heerſchappy!

- , HALE LU-JA H.
w

D A N K - D I G T,

By gelegentheydt dat aan den Aucteur iets

tot verquikkinge van goede vrienden

toegezonden wierdt. ,

STEM : Waarom ſoud ik met vermaaken.

Of: Groote God, die daardſche Goden.

Of: Laat uw dienſtknegt gaan in vreeden.

Of: Als de hooge noodt by tyden.

-’ I

Wet! mat onherbienbe goedheph /

âlBat merhinihfielphe 3oethembt

#tomt mp toe 30 onbermagt?

länt be hambt man 5uſhe i2:lenben

JPie al ober ſung berbienben

UDat iſ bienſt'ſpli aan haar bagt.

2,

QPagt ? ja bagt! mant myn geſchenken

Zgn het queehſeſ ban myn benhen/

j?ag gem0?telt; teet ban groei.

't J12infte minútje blufit het neber:

Hipſt het boog be marmte meber;

j2aaum'Inhg raakt het aan benbſoci.

3

#ier blpht op een nieuin haar 30ggen/

RPie niet ſtil en in 't berboggen

ià een enfi'le menſch-luſt merkt; -

H?een /
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#2een / ik hmm en 3ien en ſmaaien

&Pat 3n boog mpn melſtant maahen/

#ert/ en monb / en baab mn ſterkt.

4.

#iet is heelerhanbe ſppſe/

GBp een aangenaame mpſe

- 45eurig onbet een gemengt.

finem bie blph van 'g #eeren ſthififting!

JPie mp noebſeſ en herhmihhing

«Pnnoogſicng ter tafel brengt.

- S. -

#pgaah'ſoog ſchepſel/ maarom ſpreekt gp?

«fg! if meet het f niets ontbreekt mn /

GIot bempg man 't geen gn 3egt.

S2ie u ſenb en mp geriefben/

âägt genegenthepij en liefde

dPie getroum ig a: Opt2gt.

#aar ik benh gp miſt betoogen/

&Pat 3n met berliefde oogen

dPgingen boo? ben booghang heen:

9m haar honing te behagen/

«En #em liefde toe te blagen

âSchoon 3n moonen hier beneen.

* * . * 7 •

GEi! ei! 30ub ih bat niet meeten?

3eſtig heeft haar lang beſeeten/

&Pat getuigen tong en pen.

âlBie alg #lefug / houd haar ſjanbelt

2lan 3pn brugb- en liefde-banden ?

ſlâeent g!! Dat iſ gaat niet fien ?

âlhaar het mort mat amberg ſnee3en!

2tch! ik 3ie het, dat in bee5en

laagte liefde hungD bertoond,

(Pm Heſjouaij hier beneeben

(dIe beminnen in Die ſeben

- &Paar ijn met 3pn ſêteſt in moonb.
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9,

&Pm een miſſe blph te geeben/

UPat bp boog het geeſtigh leenen/ ,,,,
(QPat haar herten methſaam maaht)

geſughrooft om Heſu5 mlnnen/

GPie haar 3ielen en haar 3innen

&Poot 3gn gunſt heeft aangeraakt.

IO,

312iſt gn nu nog hooget rp5en

dBm u monaſtel te bemp;en?

#aare liefde firtht 3ig upt/

(2egt gp tot be bype mooning

3Ban be beereſphſte honing;

(Iot beg #enlanbg liebe 23lupbt.

II

32atig (meet iH) lang gebleehen/

#n 3pn klaar en beftig pechen!

%in haar ſief en geeft ſpf & chaift:

% eſu grootheid in 3pn leeben/

$ziong gſang en ſtiereſphheben

Abtigten bet3e liefbe-bgift.

I 2

& Pit he 3uin're geeft booggriefbt;

&Pit benuoog bt 3iel tot liefde;

«Pm be ſmaahelpht ſppg

GBp mpn tafel te beſchikken /

GPm mg 3oet'lph te merqulhhen

/ (QIot #ſchubahg roem en pgpg..

I 3.

OPm baat nemeng 'g berren 5cegen

3ïf te ſmechen (300 genegen w

ſlaaaht haar mpnen gemel heet!)

&Pf het Bobe mogt behaagen ,

“Hn ge50.nbtheibt beele Dagen

dl)p te ſparen tot 3pn eer.

I4.

QPfff eeng bequaam mogt fuotben/

GPm mpn lenbenen te gogben

dlºtt be 3uin're maarheibg banbt;

“Pf mp cºöoot moub' toebereiben/
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V N

GPm 3pn bierb're bguiot te ſeinen

#2aat het #emeig baberlandt.

I5 -

GPm ben 3onbaar op te mehhen/

«Pm hem #eſug te ontbchhen/

3'n 3en glangrph heerinhheibt /

42m hem Heſug aan te prijzen)

GPm hem naar bien rotgſte 'mp3rn/

&Paat ig borh het# bereibt.

I e

ºm Bobg maarte gunſtelingen

(dºnt te rephen 3ulke dingen/

SBie de meereidt hent/ nog minot.

#oorn en moſt / bie 't hert hetſtethen /

«En Den 3onbaat 30 bemerken /

&Pat by alles ouerminot,

17.

#bºmat laat iſ, mp ontglippen!
&Paar ik onrein ben ban lippen; w

2onbig aſch! berboem'iph ſtof!

20u0 #ehouah mg perheffen,
2oud bpmp nog toen beſeffen t

't «broot gemigte#3#n lof?

I8.

20ub if in be binne 3aaien

&Pſen herbenen iBorſt zien praalen?

HP?oenen ban 3pn ſthfierng ?

20ub bp be herborgentheben -

32an 3gn gunſt aan mn ontleben? -

2ich if 3inh, waar berg iſ met
I9

2ſch!.30ub «Bobt mp laaten Iceben:

«Pm hem toem / en eer te geemen

3in het toegebaagte hrmoſti

#oun. Die ºntſt ign minimniceren/
OPm ben 3onbaar te beheer en -

(Uot 3gng 2iong heffen trooſt ?
2O.

1

3f beſnoodſte ter gedia 2Zoutb
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20ub ſchobab mp mag ſtellen JP

(Iot 3gn Dienſtknegt / hambt en moubt ?

20ub iſ brommen uan 3nn metten?

2uub iſ heiber uit trompetten , "

b' Hinhoubt ban het breeuerbullbt, 9

2. I - ,

%jefug / mie 30ub u niet minnen ?

?Ich ! bt 3iel / biebrong ſchier binnen! :

2ſch ! baat bloog ik opmaatbg heen! -

3Paar ſcheen “feſug fitagt te groepen ;

jl Aamr ih baſ meer in beboepen:

2 mpg ! bit 3egt het hert alleen.
22 • e

Hºger / mie 3oub um fragt beperken ? . . .

«Bp hunt andere bemerken / -

GBm tot ungen throon te treen;

Om boo? mn ( op 't onnnor3ienſten)

QPp beg #eilanbg htuigberDienſten : 3 .

J2eet te merpen haat gebeen. º zº

23

H#eer / gn hebt haar reebg bemougen

&Iut een gunſtig meebcbongen

ſlàet myn 3inafiheibt; mat ben ik /

UDat gn uube liebelingen ,

&og gemillig meet te amingen! -

2lcij! gp-ſtgt mp ſtrik op ſtrik; · · ·

24, ' .

&Pim myn binalenb hert te hangen.

3Laat uu tornen mn brp prangen.

&Drgf mg/ Dming mg tot um min. u

#2erg mn / jaag mg/trefimp/ Draag mp ,

2ſch ! berquiſt en onberſchgaag mn;

d?eem mpu.ſpgogloeg bert teng in. -' .

25. . . . . .

#eer / mat banh 5al ih betonnen ? -

| #0e 5al iſ. Die liefde loonen 2 ,

#0e erhef, if nog bit gunſt / -
SPie mn ban... pn erf-gennoten / l

«Poos um uitſ ig toe gemiooten ? 2 . .

. & niet
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#ier ontbreekt "Een en kunſt. -

2 'T

#leſug baal gp / alg een 3eegen/ ' 'Je

2lig een broeg / en ſpaaoe reegen -

GPp baat / en haar hand-merk neer. - -

#Laat haar beugd ten hemel hlimmen)

3Ladt haar aan um herf bah glimmen! T.,
2lig tmee fahfielg tot um tºt. -- A

27. - -

#tin haar boog herbenen koning - , C

3j utu ikoninglijke mooning.

GIoon haar ume majeſteit

@Toon um nogfielphe gangen

3n. De reiber feeſt geotangen /

Zou bol p?agt en#jºint
2

Blèiſ um ſuiſter haar ontbchhen/

3Laat Doch um geheim vertrekken

2"Ifpot bour haar openſtaan

#Laat haar ſangg gebaande paden /

@Int ben 3etel der genaten

#et een urn gemiffe gaan.

29. -

Qm ban um herborgine meegen

ſtaan met u / u ſiaabt ! te pleegen; . . . *

«Pp dat gp haar ſtiert en leert/

#ne be abon ſpraaf te merklaaren/

32de um miſ te openbaaren/

«Pat 3e 3onbaarg overheert.

3O

2ſch ! Dat 3e met be boſmaaften

2on Diep in um ſiefbe raaften/

RPat 5e in uur aange3igt

#ien 3ebonabs heerlplijteorn / -

#n haar onderſcheibe Iceben/

23!! het etuimig 30nneligt. -

3 I e g

#dat haar hert in Innsbeibt gloeijen,
#Laat um ſtraalen ":"vin, (ſºf

2.



36 - FREDERIK van HOUTENS

«Ei! bertigt haar bof berſtambt; - --

25uig bt ſogge luil naar booben

G9m gebuuriJ u te ſodoen;

&Steeh De gantſche 3iel aan branbt.

K - L A G T,

Over de diepe en veelvuldige krygs-liſten

van den Satan, en d'inwoonende Zonde.

STE M ME : Wat tong zal ſpreeken uyt ?

I •

O 2 betteloo5e hert!

läm ſmerteſ005e ſmert

$g hoog genoeg geſteigert in ben top: -

GBntmaah! ei! ſlaap niet meer ; ei ſtad bog op.

iſ?de ſchrift/ hoe beeft gm niet. r -

2ïlg gn um ſtaat 300 gantſch ellendig 3iet?

&Pfficnt gu niet 2 maar 3mn uur 3innen?

ſDaar loopt / maat 3ulerft g'al heen !

«En laat um ſject alle ell

2.

#eſdag ! Daar ſlaapt gn meet!

Gºn 3ngt nermoeit ter meet.

GB Dat sighein! o traaghelbt guabeſ003!

ºf ſta uetſteſot; ach ! ih ben tabeſoog.

#oe gaat het u niet aan? -

#oe 3iet gn 'g upanbg heir niet om u ſtaan

dEſh ig gereeot / en ſtaat genuapeut /

“Heber loert en mikt.

#oe bn u beſt betſtaifit.

3

ſlècſ / fluimert gij nu nog?

&#1! ſchoum um armoe boch

illun borre3.cſ ſchreeuuut maſt om hemcſ-Utopbt/

$2 m teerb gantſch uit / en htſbt tetoglid Den":
In
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GÈn baat ban niet geraakt ? - - "

«En immers 3pt gn icebig bloot en maakt; º .

#eb met um 3iel boch mebeſpoen: .

(Ileur orn / en ontferm.

li ober haar geherm.

4.

3II 3onh be breugbe 3on

&taahg in een 30ute byon

32antranen meg/ mat mag bochbaar aan baſt?

#och?ecuut treurig uit: 0 bareng mee! o Iaſt!

HPerpt ineg het feeſt-cieraabt /

«En ſteek u in het biepſte treur gemaabt;

*,

ſfet traanen broot ; het beelot beg bcmelg

Zicſ-toogt in be noobt /

#et ſterft ſchiet in üm ſchoot.

5 •

JPie u het leeben gaf/

ièoor meſ beroienbeſitaf/

JPie boor 3pn geeft het hert tot moonpſaatg nam /

«En boog geloof in in te bootſchyn quam /

dPie ſterft in u bp na/

âBat fujaarber ſlag ! mat meetgaſooſe ſcha!

Jºhaat bit 'g nog niet; baat bp het leeben

«Eenmaal heeft bermeht/ -

QPaat blpft het | #an Utbcht.

ſlºpn eigen huisgenoot / -

JIApn honing buiten ſtoot

32e 3onbe / bien ih ſijff en 3iel/ en al

20 millig opbroeg / baar iſ. 't Boot ontſtal /

HBien ik geen bing onthiel/ - - - - - -

lepeſief/hoe meerb)tot ſchaabeuan mijn5ieſ!

&Ple hamit nu meer / en ſtaat myn âeerſcljet

(QUtot3ig naar de fironn

3ich 3iel ! Dit ig um loon.

7. - -

JPien ik heb opgrqueeht /

ſlàpn borſt naar 't herte ſteekt / -

«Eerſt gund ik hem 3pn bolle metiſch en ſtift1 -

* - QI 3 w #2u

/.
-
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32u laat bp mp nog nieugt/nog beugot/nog ruſt.'
Hen bulbt geen ogenblik / r.

UPat ik myn borr en faaume 3iel nerquiſi: " ..

«Eerſt hreeg bn't aarbſchl nu milhp 't hemelſch/
#n perſpicbt en loert / 1 J - ,

Hºut bn 't mp beſt mºat

eerſt hoef ik ſtoot nog ſlag;

ditaar doen ih 3efug 3ag /

JPoe moub'f hem niet meer ten bienſte ſtaan /

#f 3moet hem af ! en fileefbe #eſtig aan.

«Eerſt ſtonbt ik ſtrafig gererot 1

ſ?u ſian ik niet; bieg balt hn aan en treebt

jl)g op het hert / hij brand ban meetmtaafi.

2ſch ! mie maaſit mp brn

iPan be3e tpraunp 2

*. * * * * *

9.

2{rh! mag het bit nog maar /

#et mag met hart en 3luaat;

iſhaar 'e lionHIgg arm mag mn genoeg/tenſppt

ſBan belſ en buobt / ſchoon elli het uleeſch nerbpt!

JPlaar neen! bit ottoe metiſch -

(?lan 't Hruig gehegt)firngt nog n ſchant!)3an menſch!

Zo baalt van mn / Door heim'lph blpen.

2ich ! Dat loog geſtreel -

GPntgobert mp myn beeſ.
- - - - - - -

IO.

#nn Beilanbg tong en boºſt

HPerſchroeide boor ben borſt;

Maar neen! ſjn hreeg geen ſaau'nig in bien gloebt /

dar ik 300 ligt mpu npanbg ſuſten boet:

#nn bonnig 'g geneſbt /

«En 'g #onings arm braf ſang 3nnt?otg getmeſbt.

#p ig geboemt / en moet boclj ſterben. -

HFoei ! o ſchanb ! Dat ih

GBlen bieper nog nerquifi.

II •

#p htigt mn in 3rn boobt , ºf

3Pog bifitniſſ in ûen ngobt / -

*

.

1 d. . ,,

&Pan
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3Pan ſtelt 3pnlift mpn 3onnen op een ry; . .

#p 3egt : bit maart gp eerſt / nu 3pt gp brp /

23e3ie um Dumbe quaabt. /

«En ach ! bat 3ien mpn binaa3e 3iel betraabt.

#n aſ ble moet ſpant bij 3pn netten.

?ſch ! baat mocht ik mete

2gn prooi / geiph mel eet. A

IZ. - -

GPf blpb ik man'Iph ſtaan / * * * '

«En 3ie hem mgebig fan / - -

“En 3eg: bft maar iſ / ja! maar Heſtig Hragt

25jah (uten trotg) ben ſterker op 1 en bragt

ſlân ſtrafig in 3eegempgaal

#n baberg huig. &#n gn mpn Boël baal

3Poch tot mp neer all' oogenblikken:

3terkt die 3mahht 3el/ .

QPie in um uolheit bieſ.

I 3.

32an fieert hp 't anberg om /

«En maakt mgn monbt ſtraſig ſtom/

#p haalt /boſ toogn/ mon groun'ſen boot ben bag.

en merpt mp nooit met 3ag een ſchamp're lag:

#g 65obt uun etf/ en lot?

#oe ! brpft gn met 300 ſtrengen Beer ben ſpot &

HIBaart gn 3un hinot / ga maart gt3uimert

&Paar um hert maar trieſt /

32an mat 650b5 beeſbt ont3ieſt.

- I4.

o QPimaa5e! gp bebriegt
*

la flegtg / um hoop beruſſtgt

JPog ſtrafig; perſaet Dat merh! bie 3 maart laſt ..."

«En 't minſt niet op tſun ſchoub'ren paſt,

u ºa ! ik biel te 3 maft

QBroeg ih boog eigen firagt bat 3undate paſt:

JWaar Die mu roept impnteed're armen
1 dit beri hemel ſterht / er

&#n baag'Ipfig htagten merkt. 3 -

15. . .

#h blpu' mun Pasting ine l gººie
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&Pie eebt Ipbt geen beroum; -

2II paſt het finaat; aſ3.nu ih neer;geen noobt / . .

25g beſen helot ig uithomſt in ben boobt.

## 3ie bie grotumel holſt , .

ièan 3onben, maar elf is een ſcherpe bolh/

&Pie 't hert boorgrieft/bug baalt behoogmoedt

&#n be trotſ ter neer

(QIot roem bau #eſtig#. -

I

#oei! Dat gn mp 300 plaagt,

&Pog juicht ºm niet / gn jaagt

ilàpn traage 3ieſ / in onmägt naar bien heibt /

23] mien Hehouah buſpe heeft beſtelbt:

&Pug 3ie ih / Mnie iſt ben I

«ën hoe ik baag'Iphg/ met een bolle ren

QIer helſen ſoop: bug fian iſ máigen

32an het beſte goebt

(GIot roem man geſiig bloebt.

I7.

320g (aat hp mn niet brn/

JBaar boegt 3ig op mpn 3g/ -

&#n 3egt: o ja ! um buenig bog bebſcht/ -

«En 't beſt/ iſ alg um geeft be brift bermeht :

14m ſchrepen / en geſmeeſt / z .

läm 3uchten / benhen en geſp?eeh /

#g enkel breh / en maat geneinſtheibt.

JIAibben iti be 3ugt -

#g 't hert meer op Eigt.
I

2mpg ban/ en houb lim ſtil

(dIot Dat um Q50bt het miſ.

82ug trekt bp gaarn mpn 3ieſ van aſſeg af/ .

en ſtoot mijn ziel al ſlaapeno in het graf

#lhaar / 3egt hp / meet gp niet / . •

SPat 450bt Hin noobt en armoe meet en 3iet

#eint gn / bat 'Bobt um merk ban boen heeft;

lgeeft ooit ſchepſelg fragt -

#letg (5obo'ſplig boortgebragt ?

2Ech

:
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19.

3ſch ſkoning! laat noopt tot/

RPat ik oopt benht of ode

&Iot engen roem / en htenhing man um eer.

GPog 3at ik ſtil / ban eerb ik mg / alg #eer;

GÉll ging ik 300 flegtg heen /

UPat mag regt of 1h 3eib if han aſſeen:

«En bunten u mueſ 3,1n en Irenen;

j?een ! mpn hert en oog

#lhoet ſtabig naar om hoog.

2.O

Blhaar naaumſphg benk ik dat

&Pfftrahg ben ik genat.

#ſa! Dat ig't/ ſegt hij /hangffeetig af/ en magt

«5anſch 30mber metfi op 0'inuſoet ban 3pnhtagt

HBaat toe 300 bih ge3tibt /

HIBat um ontbgeeft / en hoe het bp u leibt:

23lpb niet 300 hinoſch : boot aſbat pligtmerk /

JThat gil af en ſluit.

&Bobtg brpe merhing uit.

2. I.

32at mootbt heeft bih mpn hert/

2ſſº 't bon het mag / bermert: -

Hlâaar alg myn 30n een meinig hooger reeg/

&Pan mierb mnn 3ieſ ontluiähelt uit die breeg;

&Pat ligt toont mp hoe boog /

«En traag ih ben/ hoe lui en 30rgeloog/

3tonb ik dan ſtil / if 30ub haaſt bein3eu/

S2aar ik nog blijf ſtaan/

Gên roept mijn 450ël gall.

22

#tieg ik bie meg? o neen!

UPaar moub' mpnuleeſch meIljeen;

&Pan moeſù ik niet batmp ooit ſitagt ontbreekt:

Jihaar bib iſt / mogfteſ / houd ik aan/ Dan ſteekt

#TApn ſuſt behoornen op;

EPan haaſt be hel haar liften magt in top:

&#lh bgeigt bcboobt: maar 30t10' ih 3migten ? - *

#2een ! ſjieſo ih ban ſtil w -

Zoo fiteeg myn bleeſch gaat miſ.

GL 5 , 2ng
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- 23.

j2og ſaat hp mn niet gaan /

H!?) dat vangt nog ſ00let aan :

“Hauerk/ en loopſ en moel/ en ſoof gp maat /

e# nog 3iel bog nimmer uit gebaar;

2Ilg gp 3pt afgeſlooft/ -

2ie toe/ banig bie nonk nooit uitgebooft!

&Ple amberg u nog 30ub berfterhen.

&#1 ! al lang genoeg

«Bearbeibt ſaat en bloeg. -

24

Gbp gaaft bog 3iel en Inf/

ilm ofnken en bebºpf/ . -

«En mat qn 3rt / sermoogt / ofmorben hunt /

2Ïan uwuen &nbt / en mat3nn ſiefb', t1 gunt/

GBf meber neemt; gn 5oubt

JI)aar ſtil en banlibact3nn/ mei/maaromhoubt

«5p u ban neemt 2 mei ſaet het brpben

$Zoo het hom of muiſ/

#oubt u gemoet maer ſtil.

- 25

45ott eiſcht gelaatenheibt

#n liefſ in ſtebt: bitg ſtipt

SZgn hanbt um 3iel bit monb're negen in.

GPat meet iHºmeſ: ja/ Igeer! breeh miſ en 3in.

JIBaer tuſſchen 30!g'Hoogheibt/

«En maart ſtilt' en ruſtig onberſcheibt;

Göelaatenheibt is Igbt3aam methen/

2Blp en onbermoeibt /

#bchoon 't hert in het angſt gloeibt.
26.

2IIg ih in buiſterniſ'

«Bobg hracht en inbloet miſ'

«En bor / en geeft'ſ00g tot be pligten ga /

3Pan mgaagt bn mp: bolgt gymp nu ſnel na?

2nt gn nu met bereidt/

GPm in myn bienſt / in afbie bobigbepbt /

én bitt te noab / getroum te blpben?

d? temt gg 't quaab en goed'
f* jl2ft
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JI het enen blp gemoeb 2

27.

3Liet ik het merk ban ſtaan /

2lig ik mei heb gebaan /

Jeanriepih: neen! o neen, ik doe geen plicht!

2Zoogn niet toont uſubtielab'Iph aangesigt.

HBiſt gn dat ik iets boe/ -

2op renh mp eerſt een boſſe 3eegen toe;

&Pan ſpeech / ban bibb / Dan merk / banloop iſ,

3Laat gp mp alleen/

&Pan loop if rebb'ſoog heen. . " "

28

ſlāee mp! beeb ik bien ſmaabt

ſlapn Beiland aan. Hij laat

32iet log; o neen! ik híeef hem achter aan;
##ſoop hem na! ik laat hem boch niet gaan, t

Piet bat iſ iets hermag, - »

32een / 3eſugſief/ gn hoopt mn bagbp bag:

#2aar/ goebig #eer i gn laat borij nimmer w

lam bemitibt geſlagt i .

«beheelph 3onbet Hragt.

2.
9.

3lhaar ſtaa if ſomtpbg paſ / .

Cn alg een hoop're mal /

âlBaarop ik al mpn opanbg moeben byech /

«ën hem herſtrooi boogmeereſoeg geſmeek;

#elaag! httbuurt niet langſ :

#et maſt mnn 3mafſte 3iel30u haaſtte bang: -

dºengroumfaam beit manſhoobe ggoutu'ſen

ſlân geſtaag omringt/ ,

QEn mrecoelph beſpringt. 2

3O. »

HIBaar bat if heenen 3ie/

“HH meet niet, maar iſt blie;

ſzie ihnaar Bob / Die megſchpnt opgeſtapt /

Çn matih bibt / het ſchpnt nergeefſch geklopt.

“HH 3ie rontom my ſjeen /

ſèleeſch / meerelbt / hel; baarſtaaih ban alſeen/

Gºſh ruht / en ſtout / en ſcheurtſ en monot mn/ tot
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(Iot ik in bien firpg : -

Göantſch mozb'loog neber3pg.

'- 3I.

ºgh 3ic / maar ik mp membt /

Blan ronbom bicht berenbt.

OPntloop ikbee3 / baat brengt my bit ten ſteek

#nºt hert toe / bien ik allerliefſt ontmcek.

&#n ſchoon |h n0g op hoop

32an hulp / angſtuallig naar mpm totſteen (00p,

%jft burf niet teng/ nog op / nog om 3ien:

2Ich! bat oor / of oog/

' jl ºp nog 300 ligt bebgoog.

- 22.
/ : 3

G5ag ik uit eigen Kragt

JPatheir te fieer 3 baníacht . . . . p

HTapn opambt / en bp houot 3ich ſchielphſtiſ;

âPan meent mpn armt 31el' / 3n heeft haar miſ:

den ach! Die looſe ſlang -

#oubt haar baſt ongenoelig in behmang. .

69ntmaaht 3n ban/ ban iſ. De ſchuilplaatſ: "'

HPer uit 't oog; en 3n

Zit haſt in ſlauernp. -

n ",33. - - - - -

dEn alg ik nog niet buig/ a . .

iBogot mn mpn mapentuig i..,

3Boo! rabcloogheibt uit beſjanbt gerukt. . . . . .

2IIa ooh bietoght myn bpambt nog mislukt/ . . .

3Pan ſtaat mpn 3iel altpht 3 -

#n bier / en blam/ en intefeller ſtrpbt;

#ot heim'lph ih met ſiefug raabtpleeg/... .

- #Strahg mo?bt ih nerfpiebt - -

«Eer ijp mp hulpz uiebt.

34

#et ſelfg mp ſtrakg behruipt /

«En liſtig binnen ſluipt;
{3et bringt 3ig tot het allerbinnenſi' in/ r

«En ſirpgt het alleg / lpber! na5pn5in. . . . . . .

&Putt roepth : gn tpran/ * * -

12eb ik niet lang genoeg mpn liebeman N

- * (QIg

3

?
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GIe troumeſoogmpnmin gemengert?

HJBeg/ gp hebt nietſ meer

2lan mp: Boot is myn beer.
35- -

JPanſcherſt bn; maart gpbrn / w

(Zegt hn) en altpot blp

%jn geſitg bitnft' / gp3aagt naar mp niet om:

#aar 3ie / gn ſtaat gereedt 300 tag iä hom.

«bp3egt: gpminot be Deugbº

JBeen/ 3egbat niet/gpuinnnog50mtpogbgeugt

#n 'tgeen iſ geen'. 2oogn Gbobt liefde /

«D! @bn ſtiet bat 3oet

49eracht'lph met De #t.
30.

#bchoon op met Hefug ſpreekt /

JBat ſcheelt u niet: gmbrecht

läm reben af; en bieb ik u mat aan/

G5p loopt my na/ en laat um ſtoning ſtaan.

j?een/ ſpaceh 300 ttotg niet meer:

2IIIang genoeg geſchanbt-hlehtumen lºgeer;

5Zoub hm in 3uſh een berte moonen /

3Pgt in 't buil berbrinht /

Gn baag'Iphg biepet 3infit?

- 37.

GBp roep elf, oogenblik

23n na: gn meet / bat ik

14 min 1 en 3och / en hie3eboog mijn brel; . . .

eBp ſchreeumt: beheerſcijgplºfeli3iet geheel.

ſBelf iſ permonbet mg /

gaat gn3ao onbeſchaamt buttt3nn 2 meint gg

ZPatum gebaag bobt onbehentig?

Foei! gn legt een blaam

&Pp 'g huningg ber: llaſlſil.

38.

GPgar ſtaa ik ban bet32t /

«En 3ie mn in een net

1eantmufcling/ en ongeloon werftrikt,

Pehel/ en al haar aanhang boeit en milit

49p myn uerjaagbe bettl * 39at
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/

3Pathpgt en3ielt-toogt in onbraagb're ſmett; ve,

CIk roept en ſchreeumt: noemt gp Heijobab

2u nog umen uienotſ,

gPaar gp be meetelbt bient ?

39.

32aar barſt het bang gembebt

«Eeng log/ en ſtopt een bloedt

3Panheete en berliefoe traanen uit /

«En roept: homt gpmpn Beilanbt meer / en ſtuit

het trots / en wreebt gejuich

Hèanheſ en eigen, oorbeel en getuig

GBp3eln banmp: heeft niet umfirmggarm

Jlap be bel ontrooft !

«En al het heil belooft.

- 4O.

ººk geen um naam be cer /

2pt gp het niet / mpn beet /

GBiemp regeert en baag'Infig onberftetint /

#g't niet um arm/maar op mnnbert nog leunt?

#al ſchreeumt be het nermoet /

&Patig maar bgift / en enkel banum bloebt /

HBagbat ban Boot / gn mietbt geheiligt /

«En un boofbt geiph/

«En in genaderph.

ZIELS-ZUCHTINGEN,

Om de volle beheerſchinge doorJeſus.

STEM : Ei ! beur my &5'c.

- I.

Genugte #emel-32olff /

3Fontein ban heil en ngeebe /

«Ei ! laat myn brooge bogſt /

GPntfonſi myn 3ieſ en Keeben;

2ie van um hoogethroon/ ººit
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t

#ſh 3iel-toog ban uerſangen;

2lch! blpfbn mp ter moon /

#h binn' boch aan in hangen,

«Ei! hom in mg ontfangen

#m mettig arbeibg loon

2.

3Ik buig mp umor u net1/ .

#pn lief / mpn man / en honing /

25emerſ, mp tot uin eer /

20 bier'ih ume krooning.

ièerheenen majeſteit/

1Hm glang hom mij beoefihen;

läin gunſt/ en mpg beſeibt /

#tom mp tot beugben ineffien!

#et paſt u in te treffen

#n umt beeclukheibt.

3»

#theerſch gpſ met um ſtaff

jlàpn 3ieſ/ en lichaamg figachten.

iſſufi mp ban 't eigen af! - ,

én beſtig myn gebachten v

(9p D'onberbagagh'te gſang.

#h boel een gloeb man ſtraalen

ſBan 'g #emelg bierb're trgng /

3Bol iuiftet neberbaaien;

#fi 3ie myn heit-3on praalen

2lan D'Onafmeetb're trang.

4

(QIree in / om mpn nerffairnt

jl het maarheibt te nerlichten:

#ch ! ſteth myn miſ aan btambt

&Poe alſ mijn luſten 3huichten/

2čtuaai baat / bol hemel pragt

Pen ſcheiſter man um ſterkte.

2lch! Dat um grupte kracht ! . -

#gn bert tot ernſt bemerkte/

Cn ſteeng het 3elfg heperhºw /

@Imt tere pan um magt.

ziel
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5

2ie / Heſug / ſjjer leg ff /

#h geef men heel ten beſten;

&l ! toef! geen oogenblih /

Hióm umen 3etel beſten ,

23in 't innigft ban myn bert. -

#h han niet langer machten: . . .

Jayn bert heeft my uerment/

13et 3tifg miſ mn berhyachten/

2ſch! ach ! ik moet verſmachten .

% in 3ulſt een gaat: ſmert.

«Ei geſug ! breek beſtrik /

GEn ſtel mp boch in brnheibt /

GBp bat iſ mn berquiſi;

Zoo bien ik u in bipheibt.

jl)pn honing / ei! ontſlaaft

Jlºp uit bie mreebe boepen/ -

HIBaat mee te belſche braak 1

#ſºn baag'Iphg burft berm0epen.

&Poe mp in pber gſoepen/

QPatig mptn groot betmaah.

7.

n 3Perbrp3eſ en berbreeft

2II mat na u niet luiſtert,

JAaah mp gebinte en meeh/

#oum gp mn mrp gehſuiſtert.

&Pntbloot um ſterfte hanbt f

3Bergruiſch het al aan ſtuhhen;

Jiaaah nleeſch en 3elfs te ſchamb/

kom mij ban 't quaabe ruhhen/

JPming my firgtg neer te buhfien/

20G ben ift wam: -

HIBaat ig iſm pher-gloeb/

OPnl boog um beeld te maaien?

3Laat boch een heemel-bloeb

#pn 3iele bogftig maahen.
ſfoei ! mp / meerbaſtig might / w

* #Laat Heſug oog u treffen i D Q50bt

/
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u 450bt ! laat ff mpn pligt -

#in haar maarbp he3effen; * . *

HH 3at uw roem verheffen / : : :

S - Zou tag ih boot u 3 might. - - - - - -

- 9.

120eſ ik um mogentſjeibt /

#et maakt um glang nooit buiffer;

lam magt / en mpg beleibt
33ertoont haar bolle luiſtet. A

25uig un een trotſe 3iel /

H3et fian um #racht niet firenfitn,

2trij ! Die 300 nebermiel. *

(Pp uïn onfireuábaar menſen.

«3p hunt niet groot erg ſchenhen: - - 1,

?Ich ! âtoning/ ach ! ik knieſ.
IO, 3 -

UPeelt gn mp uïne gunſt / -

Zon ſlinb'mp ume mpgheibt: . . . . . . »

2oo roep ik: hiet is kunſt - , is

«En mngheibt in haar grpigheibt / J . . . . . . .

d2og maar een bonh're nacht; ,

#ier moet het alles buigen! . ! -

't #g alſ die van Bobg macht ' , 2 .
Berba3cno mag getuigen , s 5

Häit bee3e bgon te 3uigen ºf - 2

#g mygheibt / btil en firacht. . . . . . . . . .
- r: - - - . * ?, ? Je

2lch ! bat 3pn 3iet in liefde blaah / 't zºu 1

JBie deel heeft aan dit groot bermaaſ... # 3: 2

# buih / by 3inh' / bp roep': ih3mfcht: a 3 :

j

f

w

-

houah bobt ig enſieſ licht. " " vºl trºtſ

* * * a ta ta trºk

HAL EL U-JAH. - ' t
. . . . . . . ºf - - -

. . . . . . . . . . . . . . ttº ' ſ "

, tºen hij in jan

al sta is , in-

t . . . . . . . . . . . . . .

,T - * : : : : : : : -- --

\ “b • ZIEL5

- k,
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zIELs-BE GEERTENs,

Naar den

H E ER E JE S U S,

of,

Jeſus in alles gezocht, en beſchouwt
- ' - '' , # # .

M# luiſtertphe 1302ſt geef filaarheibt;

(5n 3pt boch ligt en enfiel maagheibt: *

«Bp 5nt het ſtenen/ en de bron / | | | |

Teaat uit myn ſtenen eerſt begon. . . . . .

Berligt mpm bof en boof verſtanbt /

2Ich f 3ieſ 5on! fteef um'ſamp aanbranbt.

ſtomſ leeraat / baaſ buch naar bent en je

#otort balſem , bring boot atleg heen. -

GEi! (aat myn benfiend faamenbloebt . . . . .

Geeneſt 3mn op Die hele gloentl - ºff 3. -

JPie afſtraalt in um heiligbom / is

«En umc majeſteit alom -

#n 3uo ueel gibor en pracht nettoont;

3Pie ban om ſaag; ban bomen mount; -

JPie ban berneert / en meer gehrmont/ | | | |

3Pan fterinenb' / ban met 3aabt beloont - - - - - -

2Ian um herbonb'ſing morbt ontbcht/

GEn hem tot heil'ge# bermeht / .

Henſmaakte mpgheibtig mpn boel :

2ich 1 ruk mn uit het aaröſch gemoei/

alot um geheim-mertreffen in /

(GIot roem man ume hemel-min.

dºn geſus / orienbt / gp 3gt alleen!

aesar ik naar soth, gp 1anberg geen.

i

vat
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la / alg bie Boyff / 5oo gantiſch begeerlph/

ill / alg bic HP it fter / ſchoon / en heerſyſi /

&Pie tot ürn iBaber naab'ren honût/

«En mien bie erge mag gegonbt.

ill/ nlg bien 3ienber/ murifierg ſtem.

&Beeft aan het heil- moorbt Haacht en hiem.

De 45eeft / bie aan un erfrph tuigt /

«En al be maarheibt baar heen buigt;

QPie ban belooft / bat gn eeng blocbt

q#n bleefcſ) 30tttt aanborn / om b? gloebt

32an Baberg toorn rn g?inimigheibt /

&Pn5 ſchulbt / on5 ſtraft en boob'Iphheibt

32an all' De 5onben/ bie um 3aatst

33eging / begaan 30ubt / en begaat /

(QEe bluſſchen / om het ſuf en heil

200 bgceb / 5oo langſ 300 3onber peiſſ

200 boog/ (bnt b'aiiermpſte man

SPaar nimmermeer man reiſien fian /)

32ug te hermeroen hoor ben menſch/

&Iot 'g #teren eer / en 30nbaarg menſcijf

'QPp. Dat ber: bab'rem greetig oog

&300g toornig ſjert tot liefde boog:

&Pp dat elf langs de meg nam brugbt /

3Permachtenb intreebt in ben?eugt.

al / bobb'Iph Prieſter / Heemel-honingf

Zoch ih in aardſchethroon/ en mooning

# honge prieſterſphe bragt /

n al bit foft'lph tempel pragt;

#in bloebt / in branbſ in reuh-gitaar;

#n heel be minb're prieſter-ſchaar;

#n hoe / in barr' / in ſchaap / in ram)

Hill boog'Ien / meeg-broubt garn en ſam /

#n al mat aan be reiniging

aan 30no / ban buiſ / en leemteng hing:

n boogſp?aaf / en geheimenig;

n 't beelen ban be erfenis; -

#n 't mureebt berſlaan man 't heibeng boſſi;

#n nier-colom/ in 2ïrh en moſh;

#n het uerbitt'ren "# mijn Bobt;

- 2
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#n 't afgaan man het heil-gebobt;

#n afgeperſte ſêorſten-bulang; /

#n moorſpoet / uree en Pſalm gegang:

#n ſcheuring/ afgoogdienſt en tmift;

% in 2ïſſurgtprannn en ſiſt;

“HH #ooie heerſchappn ; .

In 25 duels inreebe Dming'lanbn;

&#n 3Balemg boulu / in iigmeng ſtafl

#an muien Bobt Huba opergaf.

32u 3oek ik u / moſtunib bout ſpoen /

#n 5eegepraat / na 't minnenb ſtrpben /

iàu gij 500 heuglph 3pt gegaart I

&#n tot een hoofd-ſom hebt uergaart

JDat bguen en beneeben leefti

«En u / alg Pogſt / De eere geeft/

Hºu gn um herh hebt mrp gemaakt!

&#n uit beſchabumbienſt ontſlaaht/

32u 'g #eeren honingrph beſtaat

#n rechtheibt / ureel en blp gelaat.

# 3oef u uitgaanb om um erf

&#c ruhhen uit het helſch berberf

4En rijtenb'ſnum beerſpäbeibt

HI2et honinglphe majeſteit. .

#m fitngg-foght / om um ſtaf alom

-a

&Ie 3mdapen in het #eibenbom.

# #och u30ehend naar um ftth 1 º zº

#n #abelg borre aähermeth /
#aar rebbenb' uit bat boobt? gemelotl

--

dËn Iepbent in een mruchtbaag meldt 3

&Poch meer bezualſen en ontaardt !

o@mringt dan puur / en galgl en 3maatbt: *

jnaat ginb'Ink heerlph en verhoogt/

#baar 't ſiſtig boght morbt afgebgoogt. -

czog menſch iſ; u f mijn 3iets-beminde !

3u al bie heetighheibt te binden,

#aatjacht op ºm geen licht ontſteekt

&#n alſ be diffie neen'ſen Urecht / " '

#oo is men arbeibt enkel minut! -

«En / ach ! iſ bluf al even blindt. "

- 1 ---- --

t

ºn

- ,

en
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* . *

3 àgn 3ieſ-en heil-5on/ ga gg op / - . -

, ſing met um luiſter hoop in top; \

25ebat / omſigaal / Dmbang mpn ong. ... -

&#n moet het glinſtrend naar om hoog.

2Ich! ſchitterende morgenſter/ -

3èertoont um flihh'reno licht ban ber:

«fi! 3eg mg / bat be baageraat -

GBp 't ſpoedigſte te mogen ſtaat.

#h 3ieſ toog/ ach ! ik borſt naar licht; .

laun 3ieluetonerenb' aange5icht -

álàyn borſt alleen maar leſſchen Han.

H2pn #eer / mpn 2Bruibegom / en ſlâan.

- het mag bt nooânaard uan be troum/ ,,

&Patih u / 3ien en hennen 3gulu / | | | |

ilàanneer ik u / in mpn geloof/ .

dlººpn 3itſ en lichaam gaf ten roof. '

#h meet het dat ik troulu'loog ben,

- «En 't ig um gunſt/ dat ik het heu; . - .

&#n 't millen bino / hom mn brquamen.

Zoo 5ing ifi i3aſclujah. ?imen.

J E s U r s

Tot

KONING GEHULDIGT,

In Gehoorzaamheid des GEL ooFs

en zuiv're L I EFD E.

A

ST EM M: Zyt gy in angſt en Schroomen

S w - 1. - -

“Hong ſtoning / Saſcmg cer / .

ſtom / ei hom ! mn onerminnen.

* .- - innen;
45rpp um bangſt /# terrerº #Berp
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meerp te boogtens plat ter neer. *

2. • -- -

pſant um ſtambaart in mgn 3iti/

Beſt um Bolſtelſhe 5ttel

#n bat hert / bat 5oo nermetel - ,

ilm beueſ-macht teegen biel.

3 -

szeeg ruſt heſbt / be5it mn heel;

45trft 7 en 3irſ / entocht en 3inilen.

#kom / het ſuſt mn tt te minnen /

i?eem mn boot iru eettuig beel
4.

Hun brutſ / bat alles torſt/

1äue tph-ſtaf(5oo aantrekſt'lph)

iſ echt mij / buiingt mij (bog gebgefift'ſ!'lt)

iä te ſjitſben / alg mmil Borſt.

5. . ' '

$zit baat / ſegt een moreeb'lig ruſt; -

't pſeeſch'Inh oogbeeſ ſtiert betochten?

3Puijenben ban man gedrochten

iPotocn. Piemant#" be upli:

HI)aat 5oo tag / ggootmagtig #ter H .

&#n uu fitnga-arm op unit beffen/

apoo! but nonbet net5 ſpſi treffen /

#)aſt big trotſt tegenmeer.

- - - - - - 7. -

prºf te blintthät Huis daaruit,
gzet bg meſùt buimiet / b? liefde /

«Daarun 'guyanbsſcheeneſ filiefde !

âDn! 't geloof: poort ontſluit.

JDaar aſiedt b'onhuiſb plingg heen j .

#oogmeebt / eigen liefd en luiten;

#torten plotglinguau haak huften /

#n beu afgrond hier belietti.

9.

SPaar homt ſiefde / hier gejuig,

ſtegen dan beruomoetingen,
- . . . . #Prfilſ,
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32;rugbe traanen; heilig 3ingen; º -

## en buig ,

- IQ. ,, k

1200rum Borſt/met pace; en ſchaamt'/

--## buſb# lnerp in nrüer /

#######n millig meter - . : *,

* &Pât d'In ?loam hem onthaamt. - | | |

I J.

ſioem het bierbaar 45obb'Iph bloedt/

Häitgeſtopt om u te filceben

jl2et gerechtigheibt en byeene;

&bmelt door 5uſh een ſiefoe.gſocht
I 2.2

2infi maar ineg ! berherg u hrn

#n een moſh ban peerſen-bietenj

âlømſg um lippen laat ontſchieten/

&traalt 3ehouahg gunji 0p mp ! D

13.

&chenfit Hiehobah mij bien zoon !

«Beeft hij mn aan bien bent nog -

2al 3pn beeft ook mij berbinten

, 'S

aan die borſt tot arbeidsloºn, ,
I4.

«P aanbibbelijke raabt!

32aar mpn naam ſtondt ſlangeteſtent /

“Paar if arme microt gerchent

GPnder het beminne 5aatſt.

I5.

#aar mijn glorie-rijhe hooft/ .
bººſanuerberfelijhe 3eggen

2lig een miſb en nuchtb're teegen

19oor 3pn erfdeel #at belooft;

IO,

A Baar hy #ſch tennifer hoopt/ -
dBm aan #iPaberg ſnelbehaagen

't #eilig lichaam op te blaagen is ，

(Eot uerbreehing ban be boobt/

- , I 7.

“Pm ten ſtrpbt-perk in te trcenſtrp # 4 / &#n

---
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-

«En be ſlang ter boobt te treffen/

Qm 3gn erfbeel te verheffen

2eeg'rijf boot be moſhen heen.

zIELs-woRsT ELING
»

Met

sten we Pſalm 77.

I,

2, O (Por5aak hart geſuſt en breebe /

QPreaan ban 3aligheben / - ,

3Sp?ing-bron van begeerlphheibt /

ièolſe melſ'nan heerlphheibt /

#Laat um ſtroomen obetutoeijen /

4En mph borre 3iel beſp?oepen /

2ie eeng / hoe 3ij haalt 1 en ſjengt |

«En aalmechtig neoeringt.
* 2 •

#g bie 5ee ban uitgegooten/

#pn haar uſgeben toegeſl00ten ?

-23 j2een! um hertig toegeſtopt /

&#n met aarde opgep?opt.

#ſt ben nimmer uitgelecoigt:

Želfg uun monbt mp baah berbeebigt.

3Laat ban af; mat houb gij paſt ?

ſlèeg ! gy 5pt mn tot een laſt.

3.

2. #eer / maar 30ub ih heenen 3unerben?

32een ! ih Han u boch niet berpen.

3laa mn brn / th 3at niet gaan;

âtoot mn aff iſ blijn' boch ſtaan.

# #oe! 3uſt gnum ſuſt ſteebg boeten / ?Iſg



Geeſtelyke Gezangen en Gedichten. 57

- SPatih tegen heb geſpgoohen.

*

21[g myn gunſtu komt ontmoeten:

&Pf3on gretig (mpten t2otg)

Göragen op een botte rotg?

4.

3lig ban hert / of ong/ of ongen /

#l op 't einde heeft bebgoogen/

/ «En um 3iele ſeebig ſaat/

©f met ſcherpe geeſſelg ſtaat/

2uit gp ban brymnebig homen ')

(GIot mpn breugb' en breebe-ſtzoomen/

&#ben of u heeſche bogſt

j2ooit naer 't ſchepſel habt gebogſt ?

5

j?een! uſu borſt mag niet ontſteeken/

2IIg mnn huiſche meſſuft-beeken

3Lieffinh ruiſchten om u heen;

jl)aar gm níeeft belººft een ſteen/

2lig haar golfjeg u baſt figeeſben/ :

én haar maſcm meebebeeſden/ -

iBpſ bat 3atig hemel-bogt -- - -

#n um 3iel een van: 30ſt. -

2.zich mpn iPogſt ! ei ſmiſ niet t00hen I

zº

3lch! um maaah ontuſam boch niet / * * *

&Pat een aarb-mogm op u 3iet.

3Laat if boot u binnen leggen

G2m een eenig moogût te 3eggen. .

(QIot iſt boog uuu boeten ſterf

Çn ulu glinſt een kunſt betf.

7

H#ebt gn. Dan nooit liefde ſtraalen ?

#n mgn 3iele laaten baalen ?

#eeft um oog mp nooit belonfit?

#eeft um glang mp nooit ontuonfit?

43af ik het niet ſtrafig gemonnen

RBoe g'ontſloot be ſeebeng-bronnen ?

Zonber ggoote meberſtaubt /

&#5af ik u myn#abant
"A 5
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/

- 8.

%. Ha ! boe ik u eerſt ontbchte/ - - - -

«En 300 monbtrbaarlph mehte] !

&#er gp 't miſbe/ eer gij 't miſt/

3cheen het geen bebring en lift/

JPoe g'u 5aagt in mnn genabe?

Gbp ! gp! bagt het af ten quaabe /

#lhaat ih bing u in um merk /

«En mpn arm mag u te ſterft.

9.

3Penh / hoe ik u heb gebonben.

#ebt gp u aan mpn nerbonben?

HBierp ift 3eſne niet be banbt

#eim'Iph om um bert / en hambt ?

#ab iſt u niet fel gebgungen /

G5'ſ #ab u uit mpn arm gemrongen /

ſtoem gn niet: um bertel nog

#2ag al naut. De merelet bloog.

I N N I G E -

Z I E L-Z U G TE N.

STE M: Kamphuyſe hou op die gy gedicht, 85'c.

!?Iſgenoegſame en hoog-gebugte ſtoning/

Zie uan um houg Paleiſ en heerelghe ingning/

&Pp umen bienfthnegt meer in be5en b?oenen ſtand;

ilàaat ig het romm'len ban u bierig ingemanb?

ſtan ban u hemel-min 50 onber5ieng berkoeten ?

&Pf hebt gp van mpnuguh en 3ugten geen genoeien?

{}oe is het mogelnſt f ig bat gewoel 5a rag

13ergaan! bie liefde-gſoeb bebomen onder b'ag!

ſBaat homt my bit nun baan 2 mie te 'erbie het binbert?

HI)yn Heſtig / ig uun min of mogentheid permindert ? ,

o 3ecn ! men binù alſeen by u geregtigheid /
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GPeſchuſa en het bermpt tot mijnen ſaften ſeio.

#h ben het menigmaal tot ſchaamte omûerbonben/

#Bat mijn ondankbaarheidſ en and're ſn00be 50nben

25eletten / bat het 3iel-en beeſt betalin'rend ſigt

#2ictugartſchiet uit de gloebball 't bobo'ſpli aangeſigt;

32ng meer. Zn haatſen neg de lieftinſte fitalen /

&Ple begenabe-30u30urph'Iph lieet lijdt Daalen.

#oe biámiſg roept gyniet: kom àllſamithe! hom.

Hil)aat neen! mpn babſigheiù Die jaagt u meüerom.

iſlamn geſug! baat iſ u geſtaag behoogte 30ehen /

G5dat gn met ume gunſt mp na in alle hoeken; -

31)aartenergeefs; gpſiſopt/gpſmeekt: eil Iaatmp in!

«ën echter merft iſ niet op 5uſſi een 3ielg gemin.

2ſch Beer! maar miſ bit heen? ſluat gp bien banbel gabe/

##magt lift moeſ/ ik braag um mgaah en ongenabe:

2IJ ! batuur grimmigheid niet uitbaat tegen mg /

GPm batift / baar iſ, ſtof en 3andig afſche3n /

ſlººp egter ondermind met 300een G50ù te ſp?echen.

3Laat #eer / umſecuent moord mnnbpodig hette byeeken;

ſzend in myn fiiſſe 3ieſ een ſterke liefde ulam.

2ſch! Datum puet geeft munſaumheid palimp nam,

QPat oogum regterhantuan traagheit mn onthefte/

Dat ik te regt munſchaa-en3ieſ gebaar beſefte!

IJBag ſlecht gaanmn bekend die menſchenmoogberg ſiſt/

“H#5mg haaſt bat muntun naah noob'ſoog mogûnerquift.

#nn #toning / Zon/ en âcljilo / ci! Haut een gſgeü ball

ſtraalen -

#n be5e Duiſterheibt wantonen mcberbaalen;

5cſjenh ſceneu / Iemeng62un! berbrpf be buile bamp /

#otort ſtudenten bangena; un 5eeft ontſteekbeſamp /

ſlòaat meegn boog myn bert en nieren heenen manoeſt :

3Perſiadt albuat 50 6003 en trouac'ſung niet u handelt;

2#ſ mat ſig tegen u en urne hellilig ſtelü - - - -

IJBerp tteber en bergritig: betoon u al geen beſù /

3Bieſiefo'en puer hebt oog? eerſt gemonneſterſiteit:

2lcij! Dat gnoma? uur arm ben mpatib 50 beperkte!

Jºbat bon? 3pntegenſtand / 3pn ſiſt / en g:00te ſitagt /

HP ooit hinder of merites mpn 3ieſ micro toegebaagt.

Sºciuetá gymln / g bot bigbanig moet ifiweegelif ##

w
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2aſ aanmyn hooft en hambum meeſen ſtaan te leeſen.

âBpnfiragtig min ban nietſ geen ſtofje aan De ſchaal /

«5een brup aan't mater nat; gp 3nt het altemaaſ.

«Been merhenig bp mp / geen ſoepen/ ja geen miſſen/

Sé0 gn mn liet begaan / in plaatguantoorne ſtilſen /

&Pntſtah ik ume mraah / if tergbe um gebuſb /

“HHmaakte elfien Dag een onafſogb're ſchulb.

«En miſb iſ beese ſchulbuerbeet renboot het goebe /

“HH ſtopte befonteinbanume 3eegen bloeben/ 1

Hifi mierp mpu bange 3iel in b'aſberDiepſte nood /

SPe5onbemtogt / helaag! boog't goeBemn be boob.

#ſh unaſge ban mp3eſn' / ach / #eſug! miſt mn helpen;

iBeer 30nb en ſlaap;ugt neg; elh breigt mpt'oberſtelpen:

ººk home arm en naaſt / ik ſchrihugo? miſenbaab.

?ſch! 3ent op begenagt een blpbe bageraad.

&Pntfermt u ober mn / ei! reb meuan het 3inſten:

2ich! laat een helb're firaal man u genade blinfien /

Sluit mpnUchlembehert bog open met ulu hand /

2Berger nog: umme ſpraakmgnfilſigingemano.

32at eengeen firagtig maogot myn ſteenig het booggriefbe!

2ïcij! ſofitegn mpn3iel tot u boog trime liefbe/

3chiet in mijn boffe hert een ſtaaltje ban um ſigt/

“HH ruſt litet / boo? ik 3ie um ſjeilrph aange3igt;

&Pntſteek booguine gloebmpn3iel / mpn 3in enſeeben/

3Pertoon aan mn beglang ban uïn beminn'ſnhheben/

3Boermp het Munnhuigin/ mpnikoning! ſci mn om /

«En toonmnume gang; ben gang in 't heiligbom,

23ebaaum mn met um 85eeft / (het Erfgoed bet&Bebeben)

(Pm met onhreufib're moebuoogument?oonte treeben:

35un mn u hemel hragt / opbatih boog geſmeeh

QPeneueſ mannapnſchulbt en muiſe 3onben byeeft.

2ich / Hiefug! laat mpnuleeſchmmm 3ugten niet beteug'ſen/.

#H 30eh mnnheiſen ſjeuſ in 't binnenſt' man uun bleug'len,

23eſcherm# boo2 uun firagt / berm.arm mp boogum

IIlln

&#n binb boog heiligheib mijn huiſeluſten in.

ſBoer mn ter hoogte op / om met de hemellingen

(QIot ben genabe-troonenreuh-altaar te bringen:

&#! Doe mp3ien de ſiragt ban um netboggenthcen / fitik

Cl
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ficih mpumſiefbe-3eel en trefimp banheneen/ .

#Agn briend%#" gp u 30 ogemb? Doet ban myn

3uchten -

lameertybg teen te min en 3ieſ-bmanguan mn blugten?

#lgb'dube liefbe gloeb30 onber3iengberbooft ?

belaag! myn hert uugt ſtremt / myn geeft mobt mg

onttooft! *

#g u het lêree-perbrag met haar bebing bergeeten ? ,

&Pntmeinſt gpume trouim 2 milt gn geen man meer heeten?

&Pf30eftih u niet regt ? 3eg #eiſand ? miſt gy niet

&Pat aan mpn boobe 3iel um monbermeth geſchiebt?

# niet u mij dat ik mnmenbtotuinenolbeib?

n batih 'g mereſog u?eugd en liefde ſchat boogboſheid ?

&Patifimpn3elf oerboem en ſteroog op uun eer/

#ſabat ik u alleen merhieg tot QPpper-heer?

2Zeg / hert-brinbt / milt gp niet in mn merheerſpät meefen?

âBilt gp uïngſang-rpfibtelbin ſtem nog baabenſce3en?

@Panig uſuboon onnut noo?mp / nergeefgum ppn!

illmeer-hroonmiſt gp ban / u leeer! Dat han niet 3yn.

- «5p3uſt geen troon nog macht/ geen kroon nogrpiſtaf
miſſen;

J2ooit ſaat g” umbierbaar fi?ooft in 'g âbatang hegteniſſen

G2e grondſlag manum trouinig altenaft geſegt;

lam gunſtigaenummolſi nog? eeumig toegeſegt:

Häan moo:b onmtihbaat bſnf/ ik heb het onderbonben;

jl haarmyn Oſlagtſaamheibt en hooggere5e30nben

2 pn Dor5dah dat uun gunſt 30 miſbt niet neberbaaſt /

JPen"#n uun beeſt morbt boog myn bleeſch

epaalt.

ºp 30cht mn ſomtpog3elfg; gp pleegt mn ſnel te treffen /

(Pm mebet3nogbemin op 't innigſt op temeffen;

bnbmingtmn menigmaal te naad'ren tot um (Ihtoon/

&Peing ik/gn roept meſ haaſt: ik ben um ſchiſb en loon!

#lhaar arij ! ik ben bat g20st onthaal geheel onmaardig

#h bleefbaft laaum en traag; in plaats. Dat iſ noſnaagbig

«Erkenbe3uſh een goed; ſcheen 't mn een groote laſt

(GIe 3itten aan umbig. Foeimp onbanh're gaſt!

3Laat enenmeſ / g 4500 ! uſiefde niet bermino'ten:

#2ietg hanu taabg-beſluit aan ume hantvmbinatieCrg
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âDerp al myn 3onben meg in b afg?onb30mber peil;

35pgeeft tot mpn3iel uan p?te / en cier mp met uun heiſ.

Smelt mpne mil in D uun'; 30 toon iſ, mn genegen.

(QEreh gn mn man het ſtof / 30 ga ik in um megen.

HAernitum gn mptie firagt / 30 morb' ih moe nog mat.

3Leſch op mijn borſt / 30 bogft 1h na het heil3aan nat.

gei Leſug! 3eſt myn 300n! uun ſtraf ſchuldig gemeficit.

«Eibron manuelſuft! brenſt mp uit uïn 3utu're beeſien.

3chenh mn het heilige ban um nerhoogt palrig:

Ber3aab mn met itungueb : bolhoetmunteeu're eig.

3Laat uit mpn buik een ſtroom ban Ireueno mater bloeijen,

3Laat ume hemelbaum myn bogftig hert beſpgoejen

42muang min met um min; ſchiet boon mijn oog en hert

«Een ſchigt manumen boog/ bie alle ſtzih ontunert /

ſl3aar mee be 3atan en mnn bleeſch mn 30cht te batigen:

GIrek ſterfietſ blpft mijn hert aan pb'le ſchepſ'ten hangen/

3: o Ijotto iſ dan u baſt / ih breeſt be buiſternig /

GEn 3ie hem / bie alg nog boog mn on5igtbaar is.

2ich! laat mp alg ten ſter aan 't neen'ſig ſter-bak blinfien /

&#nboe mijn muile bleeſch heel nabe laagte finhen;

$203aliſt onmermoeit bn u in 2ion treen ;

20 3ing ihlof55 u in um betaam'Iphhten.

AMEN. HA LELUJAH.

De
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De

o o G s T-T Y D

v E R GE E ST E LY K T,

Door den Autheur toegepaſt op het

- Verjaaren van zyn N1 GT E;

v ,

Op den eerſten van. oogſtmaand.

- I, " "

- 't Is &Pogſtmaanb/ 3ieſ: ei 3ie hoe Druff /

#oe noeſt íg ieder ſanbman bezig!
#oe noubig mag hp nu afme3ig / t

#0e roemt en prpſt bn 3pn geluk!

RBee3 ſmnt het hoornſ die bind. De ſchoohen I

«Een berbe boerbt het ſchuurmaatbg heen/

«Eer 't moſh-bugt / filoomenn na beneen/

#aar van haar hoopt komt beroonen: ,

Jlaen loopt 1 en blaaſt 1 en 3 moegt 1 en bngt/

@Tot dat men 't laatſte binnen hrggt.'
2•

#tan eſſt 3pn buift / bie maaben 3aft /

\ Blaet 300 beel ernſt en blpt be30?gen?

32iet magtenb' op ben bag ban muggen /

«Eer ſtorm / of eenig ongemafi

#2a 't Inf/ bien arbeid fiumt bertgagen:

3pilt elk 3gn blpt | 3gn 3meet en tpb/

GBm bat het merk geen uitſteſ Ipb/

«En boet men 3ullig nog met behaagen/

HIPnl «Bobt het merft met 3eegen figoont / .

«En met het 3ober hoſtje loont.

3•

#elaag! maar hipft be eb'ſe geeſt/

- arat
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(QIat melherg bienſt het Inf moeten leeben ?

G2m 4.50be heerlihijriot te geeben: - -

HBie is booſ dat jumeel bengeeſt! - -

HDie meet of niet um beet 5al homen/ - rº
HIBanneer um tomp ig afgemat / - w

3Pan mo?n be onerige ſchat . . . . . . . . .

aPie gg nog hebt u heel ontnomen; - - 2 4 3

JPug 3ngt men baat men toorn perſberft /

JPug leeft men / baat men ſebenb' ſterft.

- 4• - - -- - -,

bp zou niet ziel! het boegt u niet/ -

iBat Çöobb'inlig blinkt u jij üe 00gen ?- : .

Göp ſtaat niet meer boog uïn berm00gen /

#et ſcherpe bleeſch baart ſlegtg berbrict;

QPen #emel quam u lieflph noopen /

«En baaſûe 5achtjeg in uun hert / #

&Bp 30n gefminb bie ſtrifi ontmert / . º C & * *

&Bee niet alg ſjngen/ haaien/ Ioopen j . . 2::::

2Iſ mietbt het ſpf boog D'arbeid moe/ - 6 -

j?og oloog het na ben 33emel toe. - - - - -

e 5. i . .

Hèat momberſtuh! eerſt ziende blinb / vr

ſ2u blind en mig te ſcherp te zienbe/ - - - - -

3Pie al 55n tpb in boeijen uit nief d ºf t; º !

«Been uteugde ban in Dit iſ therh wintt, goºi is

&Eerſt 3ag ik in het bleeſch. De luiſter : : : :: 1r ; - -

ſiegt blintten nu in 't lied;dam ligt,

dàu ſmelt de aard uit men ützicht / # # . . .

&#n laat mn in het biſiſte it iiſter / 3 - 2 Juſt ca. 2

ſlènl Geſit Sceft (bie neu'lenbrecht)' 'rt, ºf g: ,

't Pn; gtbaar 3iende ligt ontſtecht, a Wii, 3 v

- ' 6. . ( : : : : : : ' ,

UPaar ben iſ ſog! bdat ben ik brn! " ? " " 1

&Pntſlaaht uan boobg- en heiſche banden ! . . . . . . .

3Penryheit ginbt mn uit mnli banden / 1, 1°

ſleat gbit? ik bät in ſtabernp! 1 | | | | ..

«ten ipfſlaaf! ja! maar man een honing / . . . .

«En 3elf een Hitoning/ rph en groot!

&Poobt ! en verminſlaat ban be boob! -...’
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ſêoor um ſtih Duiſter ooggnifestal

Cºntbuift nogtang be beſte monning

&Pic icmanbg nog ooit heeft behoort /

dlâet al haar bolheid mijn behoogt.

7.

#iet mogo if niet ! hier ben iſ al !

“in firpb en moeten hun ik ruſten! •

«5ten noothutſp hall my 00it geſuffen. t

2Iſ Homt een bºemelg mater paſ -

Jlſlijn 3iel en lichaam oberſtelpen /

#h meer up nietſ maar gau te g?onb /

&#n echter ſchgeetlint mijn ſjert en mond/

&Pat al mat leeft mij toch hoom' beſpel

jl)aat niet dan om be roem en ger

(dIe Ugengen boot myn' #adoer

birt reis iſ opmaars alg ik 3ink!

H)ict win if alg ik burf berſie3en!

l?ier litng ih alg iſ niet miſ hir3en !

hier leer ik oogſten als ik brinh!

lºgirr ſter iſ afſtaan ban het eigen /

“HH baat het alg een giftig na

«En echter boel iſ tot een ſch -

J!)gn 31el / alg tot haar eigen neigen;

dºen ſchat ! geen ber! ! maar heel en al /

alèat mag 1 of 1g / of me;en 3al.

9.

biet mobt be mp3e bmaag / 't bernuft

&Pat alſeg iiit haar grond hun baalen /

Jlhoet hier gehect onuctend bmaaſen,

&Pempsheid 3clue ſtaat uerſuft / / -

2deh 3iel / en ſaat 11 millig lenen / ..."

het matig geeſt en 30nder ggomb / -

QPe 3Leibgman ban het j2icum 13erbond

3Boert u om hoog up be &#ng'le ſliepen/

3Pulo bat gevoel um brein met ſlinbl

4áwn mpgheib nimmer meerga nino.
IO.

ſPel 3iel ! ig bie geheimenig

ièoſb
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IPoſb 3uſh een gunſt nau u genooten?

iäm ſchulb-plicht onafmeet'ígftig;

ſpat eiſcht be peer niet man um hanbeu?

#schaft 3iele ſibber voor bit methl
i3et eigen maakt 3ig ſtoubt en ſterk /

&Pm u met heel bebchte banden

âte trchhenſ tot... ## ſmpg! Bob kent

#Bat hier mijn angſtig hect berent
III.

goub ik aan jeſus niet meer baſt?

ſtan iſ boot eige h:achten treeben/

āPoo! al die bitt're tegenbeben ? -3mng ! bat maar mij be gºoootſte laſt. Z

Jºaat Ig het monotr Ibat de ſtalſilicil

Aan b'darbe / pleegen ſtil gemelt ?

t3et ſpf uit aarde 't faam geſtelt !

#binkt na om laag alſ oogenblififitnl
#ls mour be beeſt het ſoad fmaat hert / . • .

jàict bemtſ-maatbg getºohhen mtrot. -

I 2. • w

Biets (ofit be JPuieel meerber uit!

2Iſ: man 3pn eeumig bceſ te roemen/

den Bout 3pn 25ongenoot te noemen:

2lig Pubt 3un geil-byon open ſluit

apan ſpant hij boog/ ban ſcherpt bpſchichten!

JPan ſpant hij met het eigen aan /

o@m met een ſchepnt een bamp / een maan /

12au gocb 3pn p?oetſfuh te merrichten/

JPug mogo een breede baan bereid 1

«Iot laaume onbebacht5aamheid.

- - - 13.

(qIrré uit um 3eſo / 3egt 't uſeeſch naar mel!

gzuig fragten uit be bron ban 't ſeenen/

ièIngt Jefug 2 ſaat niet aan te ſiſeenen;

Belg achter aan ! houm naft ! geen hel /

GT5een eigen 3aſ u immer beeren ; -

2lch ! ſtom iſ, lºeilanb! iſ beſmph / .

#lhun luſten moeten te geſph.

âmyg! Heſus sal u nog verwetten,

*

1

#aat
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«Bp 5pt het ſaichtj
(2)

ar ach, myn ſpeer eiſchtnucht op nucht / .

# Dat if breng is 3ucht opsucht."
n t . I4- - -

#genoeg l bat is de gront/
25lpf maer met onºrniueitnerlangen

?Van Heſing en ann bolſjeibt hangen7

#p b?echt be bandt aan banot en monot:

iPai, 'g aan de nugt? 't gaat, is behoumen / .

# dat maar miſbt bematert merpt / .

#n marm beſtraalt, ſta op mpn hert !

&#! nu op #efugium betrating, - - -

#at# de Bogffmann: ſlaah um barbe taail. -

3n 3eſug is het altemaaſ - . ! ! ..

- , Ruſte.

/ - IJ. , , * *

't # Poffmaant / 3ici ri 3et u liter;

&#i ! miſ t1 bemhen heenen inenten/ .

SPaar baaf iſ lid en menſch ſuft enben/ J.

2ïſg gn u# boog ben heer . -

it ferft un oogen

bºogſtmaant open hebt gebaan;

“Een trotſ een jaar ! ( mit benht'et aan/
GPf 't herot# ſtijgih onttoogen ;) -

In32an buiten hrpg en harde ſtrpot/

33an binnen tmeeſpalt/ #at en mpt.

IO. ,, , -

, jºin maart en bierb're 32icht / ſyn 3 t
(#meeſing in tijbt man fidobt gebeuren #
iäm 3iel mag in haar 3#ln nerlooren) t -

«En neerland mag baat ruſte ſlunt; . . .

G5p ſchuldig ! Boot #n ſtrenge iiichter

«Een grimmig #fiet/ gn gebaagt,

&#n ban. De bundel aan gefilaagt /

("Die eerſte fluiſt en oorlog ſtichter. )

Hiaulpfaſig mag bug uinen ſtaat/

/ ſBall GB00 verbaemt; DIe gp ook baat. er

vesorten testrit titeit, e

sorte ruſteert # " JPoo?

:
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apoo! on5e eerſte oubºten onben!

ſan liggen in be bloch bemonben: -

Die zondig ſterve, mag het moogb. -

#haar b'allerſterkſte i2eld ber tºelten / »

zijn ziel en lpf tot log geldt gaf |

#n Daaſte mililg in bet graf/ - -

&Pp bat 5pn boobt het al herſtelbel - -

âPoch mat helpt u bee; 25ogge nul -

Zoo niet 3un liguigb00b # moo! u ? .

I

2och blijft die groote bjeg en filooo /

«Idt dat teng Jiefug u het herte

ºntheft man ramp I en boot en ſmettel
lä tot hem opnoert alſ een roof

@Idt dat de beeſt u in 3mn aanſicht

geertoont de gloebt en heerſpſiheid

weer bobbeſphe Jihajeſteit;iſ erg ſchepf'len! 'f 3ie u maar bp't maanligt l. * N.

45n 3pt ben opſlag van mijn 00g/

#2iet maart 130 mg bit mit ontblo0g.

I
- 9.

gee heet ontſluit 3pn oppergaaih
#n ſchiette gloepent licht uit 't buiſter/

bij toont u in gſang en luiſter /

#n mono u zieſe met een ſtraal

gaan eigen-ſjaat en hemel liefde,

#n leert u 't groot bena nerbonn.

2ïch! Dat be honig 3oete mondt -

pan geſugſ u het hert boogriefbe! I

#ſch ! 3aagt gij in dat bier Huntel

lim tpu'lph heil en eeuwig Deel!
2,O

?ſch ! maar het nu be liefde tgot,

me dit geſus toon 3un hangt van bobt.nl

#n ti het dierbaare geloone / .

t?ue haaſt maart gp u 3elue qugt/

«En jeſu eigendom gemogben.

arb! Dat uit geldt vol moet en tºt
w -- - zp

'N
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z

2gn firpggtuig greep / ach ! 3ag ik meer

&Ben Bogſt 3pn ſmaatbt op 3pbe goaben! - ,

(Iteebt maar bie hryggman in het belot 1 - 4 .

#oe haaſt 3pt gp in 3pn gemelot.
2 I ,

hier geldt geen ſtilſtanttl ruſt of brtel
gier moet bt een of D'ambet onber/

#aar bit is aller monb'ren monner/

2lig b een mint b'anber mint het mee:

Hleint geſug? ban ig 't eerſt begonnen/

3Pan firpbt be 3iele mat3e mag l

SZegt geſug/ ga ! het is al bag/ vs

2p mpht niet noo! 3g 't heeft gemonnen,

2ſch! Dat een ſterk geloouig nog:

aeſe 3ielg orienbg hert tot liefde boog.
22.

gebunab ſchenhe u 3gn beeſol

geen afbruch dan 3ijn groote beugben;

#p ſtort een bloeb man gemel breughel

aPaar heil'ge ureeg en ernſt in ſpeelbt /

p maah'u vruchtbaar in het goede

Een ruhh'u baag'Iphg man het quaabt / .

Gºemig 300 g op bie heit baan gaat /

eBp 3uit um trebt ten #emtſ ſpoeben/

#Pit ig mpn menſch / mijn bee/ en 3ucht.

2ïtij ſteegſe throon-martbg boot be ſucht.
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WEEMoEDIGE KLAGTE

HEERE JEs Us,

-
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.

Zions Verval en Geeſtelyke Oordeelen. -

STEM: Ik hef my op in Godt. Ge.
& -

1. > -

H aum op ? ach Beiſant, maaä! beboet ongboot beta

- brinken?

Giſpaat? ach ! ach ! mp3inhen !

#et": jen ſtamptïenſitäaht, baatbaltbetnabeillp; - - t

«Ei! rebt u hobb'ſent ſchip!

2. - -

ſpoe? ſlaapt de mafitnt oog; offiumtſe 3elfg be minben/

lèan ongenaa ontbinden ? -

is banum ooioceſ tºp 3 en moet op bet3e ſtonbt

1äum p?onh ſchip na be grond?

,3

2ſch! maare anonbtmbt! geen nacht mag ooit 30 bonher /

13et ſchitterend geflonfiet

Jean maan en ſter is meg! ig ban be biepe 60lfil

“De grau-ſtee uan un bolh ?
4'

3Paarhorſt eenſmang te molli/enbºyfthetmoebentmatte

- ſlâet pſſeinh gefilater /

moboot ºmdat uit dit heen? ei! hoop het bang gelupot
n iègnum beminbe 25guibt ?

t - S.

ilm Zion bubt en Ioopt al mmm'renb op tn titbet/

Zzp booſt en heettreng meotti
#Aaat
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#haar maar3 haar fieerbten inenbt/3p ſtuit en taſt baſt

mig/

#n bee3e ouiſian:

ſleat 3aſ het ginbt eeng3mn! in bit gamechtig ſnikken/

3chpnt 3n eerlang te ſtihhen;

#aar eerſte fleurperſterft; het bert mopbt oberſtelpt

2Zo gp haar niet en helpt.

7.

JPg noobt maakt haar ber3tt/ haar eer ſiroon ig gebaſſen/

2p 3iet haar baſte maſſen

G5eſloopt / en byeſ bubgeſ toont aan het httterrot

QPe toegang tot te lat

3Paarb'oube maarhefbt moont. 45eeft gp bieſterſte beſten

Poh## ten beſten? -

&Pre3 onbermpnt! Die ſtormt / elfinabert het Haſtceſ

«En ſoerot op bit jumeel.

9.

&Pc E3el belaagt haar bal; 3n ſch?oomt niet trotſ benben/

eBemapent uit te 3enben;

#aar giftighruggtuig blinfit; mn magtenelfienbag

&Pe langgebgepgbe ſlag.

I O.

âBie ſtut 30 ſmaare ramp?geeft Göobt het onheil bſcug'ſen?

HDie 3al bc bitt betrug'len ? ( lanút /

&Bobt laat 3 in gramſchap ſog: ſch?ih! ſpoo?'loog J2ebets

«boot roept u uit de Ugaubt!

II .

âBaaft op! beguighelt bolh! Göobt miſ um hoogmoett

-
bleelien /

JBe hangstootg ig ontſtechen/

Cn ſticht be ooglogguſam/ Die hongerig betſlimbt

ſlBat 2 eetlaubt 30 bcmillot.

I 2.

«5:5ag en magt berbmunt / bt minſt uerſlapt / be minbſtſg/
«ën certpb.5 ſterke bintſelg w

G5aan log! / 30 helt het fiftige gebouw met al

#aar heerlplibelot ten bat.

&# 4 . #gat
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- - 13.

#aar luiſterig oerbooft! het pronkſtuh oan Gºurope

- Perbleekt en qupnt in hoope!

2p 3iet paſt gretig uit ! 5p 3ieſtoogt na geſuf /

2Zp utepo 3ig in haar Uguh!

I 4. - -

2p bloomt ban heiſ/enſpeſt veel goedg? baat herſen-beeſ

ben

«Een blik ban boegſpoebt teeſben.

2p 3ingt triumph! al ter het ſnot ig/ en men 3iet

&Prg l#ceren tugt-rot niet.

- - I 5.

Perharbingig haar tecſ #aar trotáfingt op ten hemel /

- l?et ondermaunſcſ) gememt! --

#eeft oog en hertoetſiriht. l3aar p?agt (bnog 500gheit

tergt / -

&Pat hp 3nn arm #nut l

I

/

CDm 2eftlanbtg magt te fnuifien. ,

33aar moogt / boogaarbig 5aat! utrijkfil tegen hem !

ilm ſuft berboof 3pn ſtem.

(ſterker/- 17.

#3oeſt gn Q3oog Ernggarm niet? 30 blaaſt 3pntoo?n te

Derhfug u in ulu Herfier:

Foei! foei! up 5pt ontmenſcht! Mupſbat unhert en hambt

Eig dan het "Enyanne
- I R5,

&pging op in Iran berberf/ nermaahu met umboenen l.

Gºd (dat uun boogſjeit greepen. -

Jºãaar ach! miereot! alg by 5pnulalunlig ºntdaſiſmaatût

grijpt / . . º

«En tot uïn ſlachting ſlººpt ! .

I 9. - -

#aar Jeſu mag um 23:uibt hier nipuun! thoe ueeluuſbig

il)aaht 3n ſjaur ooſt niet ſchuldig ?

#ut ! laottingg ecthttt! Jn man affiomſt 50 brtmaatt)

&#y ball uun ſtam ontaart ! ... -

- #unt

iBerbergt! neen! neen! by uit 3mn fierſie hambt gebruihen
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2O,

ſtunt gy batpragtig hof50 ſchanbelph bergteten?

3Foei! gn behoogot te meeten

#oe gpboog bane gunſt / buo? Gödög beminbt zoon

G5ebragt 3ut tot be htoon.

2. I. (ben

iPadtig het minn Inft grootſ en maanlph ſchoon geblet

- ilbaar ig'ſjet hemel ſeeben ?

JPug eenſaam! hoe bug ſaag! maar ig u ſlaajeſteit

«En boog'ge ſjeerſpſiheid ?

- 22 ,

## 3ie u bigt beſtuuunt met ſepenbige Iphen.

«Bij 3eſu ſchijnt te beſmphen.

er", ach! gn fijgt (tothreufthan 'g iàogſten

of)

?tſlengsheng na het ſtof

323.

2ïſ matih 3ie is aardg/ hoe mooi/ hoeftaaihepeereſb?

l?eſaſtg! het blijft fiegts meerelb! ,

Hun geeſtelpfie ſtanot ſmtemt na het aah'ſph graf/

lim hragt neemt baag'ſpfig af!

24

lam aanfigt miſt haar gſang bie uit belgeiſ-3onſtraaſbe/

«En op u neberbaalbe. -

JPie 't uiterſph gefiet en aanſien meſ beſïet.

JPie benht : 3n lg het niet!

25.

13et glinſterenbe hapt bathtunh'ſent om u ſluierbe«En u 3on braaf mercietbe/ - w

#angt ſlent'tig om umhooft/bat u ten ſtrang berffreht'/

lºlm ſuiſter meeſt bebſeht.

26.

ilun ſchitterenb ge3igt maarmeeg um 12ogſt beſonkte/

en hem het hert ontfoniste/

2ooboof? mat 'goit! ik ſchrik! batuum jammer ſtaat

J2iet meer ter ſjerte gaat!

27

fhet ſtof# u in 't oog. Zoo komt het bat be Haar

Cit

G s - SPgt
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-

UPer hemel-heil'ge maarheibt 1

JPiet boogozingt tot de geeſt; 300 booft het 3igtbaar

g0EOf

#et ſmeulende"Er |
2 85.

ſiègatig um Hennig? maat! maar ig het buut gelobe ?

Boe 3aagt gp mel na buben / -

&#et al dat ſchoon en fraai u noog de dugen hlnam /

“En u het licht benam ?

29.

#et licht! neen! Dat beſtraalt u nog / maar gp 3pt buis

ſter

toel bn ten dag te luiſter

32an teſug niet te 3ien ? onnoemelph berbal!

IPaar of dit ein0cm 5al!

3o.

#elaas! maar 3iet mennu dat uit3ien 30 bol liefde/

&Put geſu bogft booggriefde?

&Pat Dog / Dat '##toningg hert betuberbe met eet

2ict nu na D'aatbe neer!

31.

#et band,# Dinaaſt / men bleib / en fireeſt maſ

gnibet *

Jiaen neemt het een boot 't amber /

JPt cheeft beg onberſcheltgig meg/ men3iet een maan

2II mee moog maarheibt aan.

32

CEen Icebenſoo5eſchim gaat mee al hoog een ſtijgiffen:

- «Pntmaaft ! rn 3ie be liften! -

EDe geeſteloosheid quecht dat ſchahbier in de ſteth /

(Iot glimp van 't ſaaume meth!

t - - Der
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|

t

Der -

GELOVIGEN STERKTE

I N D EN HE ER E,

- En - -

In de ſterkte van zyne KR Act

- OvER w1 N NEND E.

Toegepaſt ter onderſteuninge van een ziele die

door verzoekinge Geoeffent wierdt,

I.

Daar bgpft be beugt be 3ligt om hoog!

SPaar monot be liefde bron ontſlouten! -,

#2u kan het hert mat beeter nloten /

&Paar 't eerſt 50 ligt na baatbe boog;

(Paar mpht be meeg 7 bie u 30 knelbe/

dºen met 30 meening meebe neep - -

lä heim'Iph in het herte greep / -

Cn tegen miſ en danſ ontſtelde. -

geaat barſt min bange hert ſlot op! -

SPaat ſtijgt de nieugte boog in top! - - -

- 2 •

45p bieſbt ſnel baſt! en ſtont ook paſ/

JPuur 't hert / mnl het aan Hefug fileefoc/

320g tuſſchen hoop en uſer3e fucefoe /

24a helde ſomt nog na ben bal; -

JI)dat um beſcherm-heer ſloeg 3pn oogen

#n minn'ſph medeomogen neer /

lºp beurb u op 1 en baagt u meert -,&Paat miere be 45eeft te ſchijf onttoogen/ w

&#n biel (tot berging in het noobt )

JPt ttoumſte ljett-ugienut in de ſchoot. 2'n

ee -
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- 3. A

2p liep en ſtreefbe alles bonſ

«En joeg be trotſe leeget-machten -

bon moeſt en hollende gebarbten , je -
jihanmoebig uit het hemel-ſpoot! 1 j ( *

#haar ſ ach! De ſtripbt mag naaum begonnen/

iBlaou o'eene meg/ een autº're troep

Piñringb um ſjert met heerſch geroep:

HIBp gteben 't u nog niet gemonnen!

. «En ach ! De ſtrpbt mag nooit gebaan /

Himam boot 'er 3elfs niet tuſſchen ſtaan.

-- 4.

#p miſ 3pn gunſt'ſingg neerlaag niet;

#p han haar niet te 3eet bebloeuenſ

iep uit haar liefo en trouwn bepjoenen;

ilà dat men fjn haar in engte 3iet / -

20 Homt 3yn arin haar onberſteunen/

3tralig bgpft bat ſchelle bril gerugt -

&Beg Hapanog heirkragt op be uſugt/ --

&Pat aard en ſtigt man blpbtſtl)up ûgetillen;

JDaar nloein be liefb en beugt in een /

Gén ſtroomen na haar oogſygong heen.

5.

3Paar binbt 3p mat het herte luſt !

Jlhaar niet om eeumig in bie umoning -
&Pe ſof te zingen nam haar ſtolling/ •

2'n mogot ter firpg maar toegeruſt / *

&Pat heiſſ ſo ſchoon / 50 groot en heerſpk

25/engt licfo' en uzeugb' en ſterkte aan /

jl haar om tot harbet ſtrpot te gaan!

&Pat goet u00: alle goed begeerlyk/ -

Bag groot / maar ſlechts een onberpanbt .

JPat Göout blijft aan b: rechterhanút.

G50bt geeft 3pn hrooft een bubbel beel/

«Eerſt groote blpbtſchap in 't genieten/

HIBanneer de heil-ſtroom meer homt ulieten;

JW) en ſmygt! het is te groot en heel !

SPdat ſmelt men in bermonotringen /

- #adt
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JBaat als die nieugbe-3on nerbmput/

&#n in bien b003e afgronbt ſchpnt /

UPan homt bie fitagt eerſt boog te bgingen /

JBan brengt Göoot 3eloe dan ben Dag

iſ Pat geſu muth bood hem bermag!

7.

3Pan hrpgt ben Bemel al be €er /

2IIg 3n 30 gantſch ig uitgelebigt /

3Pan ogelbt fc bat haar boot betbeebigt /

. @Pan bufit 3 in 3aal ge ootmoebt neer:

2g oraagt en hygt/ en laat haar ſterfitnl

gaan hangt 3n alg een fuig'ling af/

ZPan-leunt 3u op haar herberg ſtaff

&#n roemt Hehouaij in 3un merfiel1/

âop n!eeft geen ſtorm / hoe fel en ſmaat /

G5obt ig baat ſiutſteen # g?bſldt.

Gön meê 123ienbin/ um hert bebat

&#en heéripfi mengſel ban gemaben/

IPaar mee uun 3iel haar fion betſaaben / .

HIBen gp bp “Heſitg nederfat:

GÉn boe gn urn lifi toe mogt trrben/

QPin bn bat heug'Infi hemel ligt /

läm meum'liha opgeflaarbt ge3igt /

&Ie beſten op bie heerlphheben/

HBier gſo0r het helttig oog belonht /

«En tot ge3ette ernſt ontfonſit.

9. -

bemig / het mag mat grootg/ nºn 3iel

SPgong moedig binnen; gn bagagtiefoe

QPeg lioningg boeſem boogbléliefhe/

ſl3aat met hun tuin gebonden hiel.

2gn gunſt/ 3un goed renbaaſoenneber /

ſlBanneer um 3iel u 3eſf: ont3onfi:

&Poe 3g haar heelaan geſugſchonk /

&Pne gaf hij 3ich noo? eeumig meoet j

#aat mleratuin hert 3pn arbeibgſoon /

«En 'g #eeten heerlykheibt uun htoon.

»
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Jaaar Bobt bie miſbr / bat bat beel/

3Pat boben ſoD beel anb're uitſtah /

QPoh in heel groote beugbe uitbgaft.

#p mil/ bat 3ulh een pyonhjumeel/

3èol glangſ en gabcloog geſlonher/ -

oPoot tegenheid I en angſt / en bauhl *

GEn eenig bitter ongeluft / - -

ſpaar ſtraalen uitſchiet in het bunker /

(Iot roem nan 3pn gebugte htagt /

HBiemg boogbuift alle ſmert beragt.

II,

«Eerſt ſmaahte gp het ttooſtrph goeb/

3TAaarin bat menſcheinh berblpben/

âBoab maarhet hert geboºmt tot ſpben/

«En tot gebulb in tegenſpoeb: -

JPit moub um mp3e HBeer u ſeeren:

Hbouffatib / 3un hand bie geeft ooſt Hragt /

2Blufgn maar ſtaan / en houd bemagt/

#lm H2elbheer burt u 3egepraalen:

3Lp millig l 25uig / g hou maar ſtanbt /

3Pit 'g botſ) De meg na 't HBaùerſand.

I S R A E L S

LANGGEWENSCHTE DAG,

* En

Z I O N S

SCHADUWDIENST VERDWEENEN.

Treurig &ion / Ueur nu um Iogge geeft om hooge;

3èernicum batbootſ gelaat, aſ lang genoeg um ſeebt u

ſtilte ingeſtopt.
-

. €5ob /
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C5nb | boor brpe gunft bemuogen/

#eeft be traanbyon opgeſtopt:

QPe ſkoning ig gekomen / .

läm 3chiſb en groote ſoon

QPe ſmaet morbt meggenummen:

läm 13eiſbotſt motût um 300n.

2Breng um hino'ten op de been ;

JIAeng nu hert en ſtem in een;

2 enb um breughe nam beneen •/

(Ien hemel heen!

2ion ontſpringt be lºeiſ-fontein? ://:

R3eiſ-funtein ? ://:

u ſa! o ja! 9 ja!

5chep en Drinſt uit boſſe ſtroomen /

«Eu bergeet um maat-gemeen. W

- 2•

#eeft broefheibt 5ulamghrooft30 teerberban behangen?

SPat eſſt 30 bof blpft ſtaan. IBat uree3'en ongeloof be

- herſche binbſchap ſtuit 2

25ſuſcht het ſang nereeumt nerlangen

b'QPube ſiefde-ſpranfien uit? -

(GTermpſ be breugde Pſalmen/ A

&Be urpe bonen-ſtadt

iſionDom De'en mebergalmen/

20 tag 050bt neber ttan

2IIg HBorſt in 25ethlehem.

#erb'ren met #cruſalem. -

#oe ! heeft ban oer &Eng’ien ſtem . .

Hieetg niet meer ſitem?

Zien ſlBij be ſtoning eerſt ? ://:

'Hioning eerſt ? ://:

n ja! o ja ! o ja ! n

«En ſeg neer um herber haſmen /

3preef en 3ing als mn man lºem.

3

2ſbr'amg 30nen /3ie baat het 2aab! 5ie baatben2tegen

39erheug It / ſta nerbaaſt / bemerft u mcber-min; reem

-’ nu uwpg 32aberg heil;

23uig u neer; aanbiu (Bobtg meegen; #i

iſ E
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H3iet is licfcc 3omber peil.

. &#ºp #acob ! juicht de ſtraalen

2fan uit gestegent 3Licht!

gLaat tº'nude luiſter baalt!! l.

#pſ borebg berg pracht ſmigt;

2januit Heem / bie u/ boo? 3!'n ſitagt ! .

Hittſite uit «Egypteng magt /

&Doc lºg u / 30 onmermacht !

(Iot hoogheibt bragt?

3Pagt bp aan Hacob5 filagt? #ll:

#acobg hlagt ? ://:

m ga! n ja! o ja!

DEEZE beent u 3etgepgaaien

#n Iljamg mtten en trots geſlagt.
4.

aDapp're guba ! op ! op! om be;e lºngſt ºtolithiocied:

#iet is beſtreumenmelp joe Breugh en Brebebronſde
w ofer man 'g lionillg5 lºof.

gLeu nam etf regt noot 3ijn boettil.

JAa zºu poorten in met lof

ãºn gioot 3al boch beſmphen/

àànt Bre5e gemel belb/

52c uteembe honinkrpht.nl -

2Illeen De muetten fttlût. r / --

ſleerp u met eerbied voor hem neer /

#oem 3pu boogſjeibt / maat en ett /

«bp oerfirpijt in bee3en beet

but firnon-regt meer.

#eerſcht #tten / alg ſnel eet? :l/,

* . 2ï(g meſ eet 2 :/7:

o ja ! o ja ! o ja!

TLaat oog in oude tugtſchool myhelt

3Boog Jefjobahg rtine leer.

5

aPanibggotamhuig ! boe3nbebceſt? hoebits perſchonen?

4Dát ſteent 2 mat ſugt 2 mat ûubt ? mat meent gy by

- het pupn man Paniog aartſchefjuig ?

Görpp nu moeb / 3ie op maa boben!

, zie! baat rpſt van untet 't gruis #et
w

- w
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u

#et ſipfig-paleig; ban tn)'ren

«Pninriſibaar baſt gelegt;

GEi 3ie! hoe juiſt en met betaſt!

Hièonb're mpgheid / hoft'ſe pragt !

Cieraabt / fiunſt / beleibt en magt

25p een gehragt!

UPaat balt beg 2atang hragt! ://:

&bdtang hragt ? ://:

o Ha! o ja! o ja !

dBit gebaart 7 het moebenb' bonb'ren /

32et bliyembuur / belagt.

* e (te /

35ie De Crr-GTroon! #oe toont bat pronkſtuk op gerige

&#n op geregtigheid! Dat konſtig montermerk ruſt in het

450be bloeüt!

2ördnot / ja blaaſit/ bp bit gesichte /

#n een boſſe ſiefde-gloebt!

gººit IBerh/ 50 onluaarbecriph/

3teunot op het ſàmee berbonut/

@Paar alſeg 30 begeer'ſph/

H2002 af geboontberft ſtonbt.

#n Dit ſºaleig/ op bee5e (QThtoon/

QIreept Hehouaſ Buning zoon,

&Paat ontfangt Ign ſtaf en htoon/

- (QIot arbeibg loon.

d?u ſtijgt de bºeugot in top ? ://:

i32eilgot in top ? ://:

0 Ja ! o ja ! o ja !

#biel hoe ſchoon ! hoe grootg ! hoe heerlph

iñomt dat honfirp5 |Praatſtufi op

7.

#rieſteren beit! ſtaah nu un merh! treehan ben bemptſ,

Abtap nan ſlaoria af. De PRIESTER draagt het

bloebt om hoog in 't heiligdom.

SPp ! perſaat ble ſteene tempel;

2ie nooit na bic herh-glang dm.

#et Zoenbloebt ig uerhooten;

©aar geldt geen #gnotſchaft meer;
Illelig ontſlootcn; - N ,open tºt a is # D SPg
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zee Scheibtgmuur ligt ter neer.

32olhºren op ! ga uit ! ttec boo? !

32olg ben Bo?ſt i #n gaat u b002/

&Pp ! be Beeft mpft u het ſpoor l

H2a 't #ooge “ſhoot.

#oe! mpht be (GIempel-p?agt 2 :lſ:

- &Iempel-pgagt ? ://:

o Ha ! o ja ! O jû!

ELK man 'g Htoningg (CIbroongenooten /

HPronät in heil'gep: bgagt.

• acht:#t, naast interatuurwetten
- #emel!

De zon berlieſt 3pnglang!het ſchitt'renb &terbahbalt

gelph een boeh in een !

3Paar blpft baat het groots gememel

3Pat 50 ſtatelph berſcheen!

#h hoo! nog bat het 3ingen /

jlâet heilig ſpel bermengt/ *

goes bºeren gunſtelingen

#n jeop ten hemel b?engt. . .

#og 31e ik hoe het bolh 3ig buigt !

iègſ elf man 'g #eeren gunſt getuigt !

âäit gem hragt ten ſecuen 3uigt !

4En mroolph juigt !

HPog rithih b'4Pffer geur! ll:
w (Pffer geurt! ://:

" ?Ii mn ! ik ſchrik / #elaag!

vººraagt bobt bie beranberingen!

2Marbe beef! ſcheut #emtſ ſcheut!

* Een prieſter als verrukt door ſchrik en verbaaſtheyt.

-
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J E S U S.
* f: - ' .

VERHEERLYKT als KoNING,

En

Uitgeroepen onder alle de volkeren

der Aarde.

- I - - : -

Oveelherenjºy! - -

#ie baat um 12eil-uoiſt naberen/

32u humt bij u bergaderen rºc

eg2iong top ! - ,

00f Heijenah! -

(ºe eer van alſ be Baberen) ,
#alelu-jah! :ll:

âBaaft op# #cio’nen ! Kom l boeg uín herten

't 3aam

2Buiguboer besemitoning neer/en roem 3gnijelbe-naam,

#om/ geef die groote Haajeſtent/ -

dàu eer en heerlijkheiet.

2. »

Zie daar uin #eer. -

SBie eeng boor u geſtophen g: -

3?et heil bat boe oermoanenig /
33loeibt tot u neer.

ièer3aaf um miſ/

(CPiesſeeſch'lik en betoogbenig)

ub u ſtil. ://: -«En ho

14 in van: mgebeintiebogniet, bp toont een anbºren

Q- -

35tanu ban aſbit":afſhommaah geen"#
* * * * 2. - #

- --

"
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GBp! bolg bit ſpoot / en heet um oog

#aat neo'tig naar om hoog? -

3•

3chrik niet boor hem/

# homt u niet beledigen:

aat u met 450bt beulebigen/

#teer boot 3pn ſtem :

#om hug bien 2 oon /

2pn bloebt 3aſ u merbeebigen

iBoog Baberg (QIhroon. ://:

raad,berhef be legee-banier! nu blpf 'er niemant

gall 2 -

&Pekoning reikt be #cepter toel ſta op / en taah 3e aan/

42ntſluit um hert/ en breek um 3in/ ,

«En laat bien geil-bogſt in.

4.

GBp lºeibenen alſ *

32t! #eſug bloebt bergooten ig/

43een 2atie uitgeflouten ig

iHit Zinng maſ,

H2ct boog gebgoebt /

32at tot bee5 tpot berftooten is/

iBaſt hem te noet ://:

#aatſchat mag üm berberf / baat namagum geluk haar

#2uig haar meberbrenging u een leben uit be boob.

3Looft 450bt / bie u te 3aamen boegt /

“En eeumig mergenoegt.

5• ."Huig / bet3e lioté r

&#n 3pncieraant/ en heerlphheibt /

2p toonbt haar onmaatbeerlphbtibt /

?Ilg hp u tgotg/

> GB00r# bempt /

€ën ſtroomen ban begeerlphheibt /

3Poor meſſtift bempt.://: -

'Loof 95obt in 3gnbetaarn Ipſiheibt / meng hert en ſtem in

een /

«En 3enb uïn 'g Boeſten ſofge3angboot lugt en moiftfit

- heen / ſOerp /
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iBeap / ſtoningen / um ſtaf en hºoon/u

3Vl juichend boog 3pn uur:

3ehobahg 'g gunſt

duet ong bol mogentheibt /

«En magtig in meebogenthciot.

?Als hragt en kunſt/

&pn bierbaar 3aubt /

&Pat öterſph neergcbeogen leibt /

G5eheel berlaat; ://: -

&Pan ſtaat bpopſenſtreht 3pn arm tot2iong meiffanbt uit

&Pan bleeht# hragt boot alles heen / ban beeldt hp haar

Den buibt.

2，00 ſchaft hp 3nn geliefoe ſtrooſt/

ſêerſoffing / beit en trooſt.

"Hehouah komt /

#g 3al op Zion regenen/

«En haar met moogſvoept 3egenen:

QPe hel berftomt /

#aar htagt nerbmp.nbt /

#ne han ong hmaab bejegenen/
V ?Ilg (Bobt merſchpilot; 1:/ -

3plegerb3ig ronbom ons heen/Ijp noemt be poorten heiſ/

#pig ong ſchat/# golfotlong goeot/ De bipoſchap bulbt

geen peil:

ſtom lºeibenen j bie heerlphheibt /

3Bag lang uoor ong u:". sy

25elpbt en prpg /

(VBie bit geluk breſarijtig ig)

«Pat on3e iBogſt almachtig is !

«En eeumig mong;

iſioep ouerſuibt / p -

SPat 3gn gerigt maarachtig ig !

&#eum in eeum uit. ://:

Ziebaar ben ikoning in 3pnpragt/engloorſ in bettighe
ſheibt / # 3 33eta
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ſBergei 3pn brane ſtatiekoetg/ en boſgbie Jihajeſteit/

32ie 3nn beloften maarheibt maakt/

4En al be btoefheibt ſlaaht.

HIBil hemelg #nf/

Alm'herten t'3aamen ſtrengelen /

«En ume ſtemmen mengelen/

(QIot 'g lidningg ſof;

H#et talloog Choot

32an Onuermoeibe Engelen/

“Bing ong lang hoog : ://:

#etis: bien g?ooten €er-pring tot / hem paſt het maar

alleen /

ſzgn luiſterrnſte glorie ſtraalbt boog heel 3pn 2ion been,

H#n boert 3pn 2Bruibt in 3egeupgaal /

J2aar 't eeumig ?lbonbmaaſ.

HALE LU-JA H AM EN.

Die gelooft en zal niet haaſten, de Amen, de ge

tuige, die getrouw is, en niet liegen kan, heeft

het gezegt. Kom , Heere Jeſus; Ja , kom

haaſtelyk. AME N.

ZIO NS HALLE LUJAH,

Ofte -

Der vrygekogten des Heeren gejuich.

I.

Z "ſing nu / op! roem nu / met biptſchap ben #eere;

32ieume geſangen / 3mm grootheid ter eere.

zuich bemoonberg ber aarde bien ſtoning /

@Pie nu in 2ion 3ph (Ihronn heeft en moning.

2ºmen/ gaſlelujah! lyalſclujah ! ?Imen/

- 2.

&2p g? 3aab Jacobg/ hom! boeg u te 5aamen;

ging
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Zing mi Hehobah / hom! Ioof3pnen iſ 2aamt: , .

25oubtſchapt ban bgg / tot bag/ allen geſlagten

'g honingg genabe / en breebe-gebagten.

'- :/l: slfs , ,
3.

5preeh ban ete3 brpheib/berhonbigben 3eegen.

25debtſchap het heilboot Heljobahnerhrtegenj

jàu ſêogſt jlhefſlag 3pn Erfrph herſtelt heeft.

«En boot 3!'n firggg-atm benw:# heeft.

4

2Boobtſchap ben #eibenſbobg heeriphe beugben/

JPie in beſchabum / De H3ab'ren#
iſlaaar nu in Chriſtug haar heil rphefuiftet

#onbOm uerto Onen in 't":#
3JJ: :/ :

S. -

ſioem onbet aſie be hoſh'ren @Bobg monb'ren:

#oe bij het aarttrgh op mater nam onb'ren

&Ppgebout breft I en ontstikbaat uan tonen

ãionſt-ryf oertiert / om fan": ft lOUbgn.

://: ://:

25oobtſchapt 1 bat Bobt bet #eeſ?iſ op 3mnſpreeften

32oort brengt. Q5een ſterkte 3pn# 3aſbrechtſ,

2Illeg hangt af ban 3pn meth; en moet buigen/

«Pm van 3pn Hragt en gezag te"# II

# 4 ze
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/

Z , I O N S

GEESTELYK vERVAL

Met medelyden beſchouwt en beklaagt.

Kan Gezongen worden 2 verſen voor een

als Pſalm XVII.

- I,

W at 3imaate flag! maar miſ bit heen;

OPp ! op ! Die u nerſtaat op treuren;

GPp herten (niet de fileebren) ſcheuren;

«Babt ruept tot toum-flagt en gemeen.

.: 2

iPang aan / baat boort / barſt uit in filagten,

CButfluit um bange 3iel/ en ſtop

«Pe traan-bgon niet! ontlaſt um firop;

IDie meet / het mogt um ſmett ver3agten.

3

#oe ! #an een ſiſte traanen-bloebt

&P? oog5aak ban mpn leest berminb'ren?

#tan bie het glinſt rent mraahºfmaart binb'ren/

* Ginſeſthen 'g gemelg (QIoorne - gloebt?

4

2jk 3ie be gramſchap heftig blaaken /

«Een ſtorm een braal-minbt treft het buig/

u bob ! mat miſ bit fei gebruig ?

#et muurmerk ſcheurt! be binbſclg âraaken!

- 5.

SP'e uenfi'ren 3pn met ſmook beget!

#et hell'fitnftal / melk 't ligt man bonen

GIer herh-ruim inbaagt / ig beſtoouen !

&Pug mo3bt k helaag! )# ligt belet!

#Pan binnen heerſcht een heit ban bongheibt /

eten talloog gouinſen tail te twiſt 65ts

/
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G5eurinftheibt / hoogmoet / ſnoobe liſt/

ièet gat ding/ maan/ en 30ggeloogheid.

- 7.

HDie ig'er / bie bit ſtufi beſeft ?

Glft burft 3ig nabe thaiffug noemen/

«En in 3pn beil- en rphg-ſtaf roemen /

HIBpleih 3ig tegen hem #uit

&Purftiemant 'g lereren ſtrengheitingaahen?

#h niet! 3yn ſigabt en mpg beleidt

3g daajeſteit en leerriphhelot,

#aar acht mie burft 3yn hlagten ſtaaften &

- 9

deſh.3oeh / bie miſ / na beeugot en trooſt /

# uinb'bermaak in bitt're Dingen /

In traanen! 3uchten ! hanben mringen!

ſtom! ſjeip mpſchgeijenl 'g iſ?emelg krooſt.

O.

5 fteſmpn nieugot in Cobo'Iph treuren!

2iet in geſchrei uit ongebulbt /

«Pf3elfs min / 3ulhguerſmaard beſchulbt /

#2aat in boog meegen guebt te ſteuten,

II •

GPoch 30 / bat ziong toe en fruig

#et hert ook treffen: jºip ban hermen/

(ſtºot roem uan 6500 / en diep ontfermth/

«ën meDelpben met haar gruig.
I 2 •

«Eſh eerlph boºgct beef# herte /

&Pp! op! beſchouw het geiligbom

«ëtng boog en bod? / en man ronotom;

ſBaat geen ſmertaig bet3e ſmette ?

I3,

#g heeft gebacht'nig/ naarſ/ noch erf

#n &aſems mal, die zich man traanen/

CPf bange 3ugtingen han ſpaanen;

ilàen bp ge3igt heeft man 't berberf.

I4

20u 'glioningg Erf rph hem niet raaken?gs Erftph be # 5 iſBitng
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v

âIeieng #eerſpäbeibt 3pn erfenig/ -

HBieng 42nbergang 3gn onbelt ig ?

#2een! niemant mag bat 3elfg ber5aaien.

I5.

#elaag! mie mikt 1 mie meetl mieteit

3Petampen van jehumahg (GIempel ?

âIPien mogbt bemoebt niet aan ben brempel

32an houDe ſchgift ter neer gebelbt?

zIELS-UYTGALMING.

STEMME: Pſalm9. Heer ik wil, enz.

I.

## bat if hoo! u ſeeben mogt!

ch! Dat if it in maarheibt 3Ugt /

Jlhet eerbiebt in um oppermooning;

e5gootmagtig 3g2ſten ſjeiſruhitoming.
2.

2ſch! bat mp um genabe-hragt

Berbrpſeſt noo?um &#er-thtoonbaagt /

JPoemn / met um berechtighghen/

«En #ciſ behſecbt / uun meg betreeben.

3.

2Beſpreng mn met um bierbaar bloebt /

&Pntſteek in mp um liefbe-gleebt;

&5elep mp bont un beeſt mat boben

20 3al ik u met blpotſchap ſnoben.

4- -

69mbang mp met bat bleugbtrph licht

33an u hoogmaarbig aange3icht /

69m u / o heil-12gaſt met hertgouinen

#nume ſcheolibeibt aan te ſchoumen,

5.

3èerciert myn geeft met heifigheibt / .

#lhet ontmoet / mygheit en beleibt;

25ebming mijn tong en amb're ſeeben/ -

&#tt
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«En heiligt myn vanuari ºm

Hëeerſch heilig #eit-12ogſt ober mg /

&#n maah mp boog um Hrpgg-arm urg

32an eigen miſ en aarbtſche ſuften/

RPie boot haat hracht mpn 3iel ontruſten.

- 7. -

#ernorm mg / 3uiu're lietoe zon,

# in mn / reine ſiefbe bgon;

aah mn barmhertig en 3achtmorbig !

2 in liefd'en breebe staat in -

«Been iediften magt / paleis of throon/

€5een Diamanten ſtaf of figoon

2n ooit bp mn 30 hoog te achten/

3Pan op um menſ en gunſt te machtell,

9.

Heerbgeeft be ſnelſuſt / en bergruig

GPe geſbt-en eerzucht boog um Htuig /

a lieomber #ruig! bes merelog ſuiſter

#g op um glang een aah Iig buiftet.
IO,

2'n fan beg Htoningg gunfteling

jlatt blpbtſchap en bermondering

#n hoon en ſmaab / 3ich 3eeg'rpſt roemen/

&#n 4500 3ijn luſt en erfbetſ noemen,

II,

62 blunchtbaar htuig ! gn merkt be betigbt /

Göepaart met Ipbt5aambeit en nieugot;

Göp 3uit het heil-rmft eeumig ſeenen /

&Pie ouermint ten eerſiroon geeben/

IZ•

#oog mp3e «bob / grootmachtig heer /

14 3m be upgheit / firacht en eër: #

HDie 5ouot ban menſchen moebt / enſigachten/

20 g:00te monteren metmachten;

I 2.

2eh! laat geen menſchen #n of haat /

“Been biepe noobt / of booge ſtaat/ 65telt

- t
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«Been meeſb of ſmaabt / mp ooit metſelten / .

GPfban um'Dienſt en liefde ſcheiben.

I4

Gbp roept mp tot het mogfteſ perft;

Blåaat / ach ! mpng i2gambtg arm ig ſterk:

2pn htpgällſt / en berulochte nonben

32pn boot mg nimmer te booggzonben.

I -

5. -

JIAyn bleeſch ſpant met mpn bpambt aan /

«En berft mp moebig tegenſtaan/

# mogb / of boog gemelt nerobert/

f tegen bank / veel maal betonert.

16.

C5p hent / m ſtoning! myn gebaar;

HIBeeſt gn myn arm en beuhelaar /

j!)pn 3 maart en 3on / om bp um ſtraalen/

«En buu? um filacht tt 3eegenpgaalen.

I7.

3Deh gn mpn hooft / beſcherm mpn borſt /

#ochoei gp mpn boet / ſeſch gy mpn Dogft/

«Bogbt gp, mpn ſenb'nen / heel mpn'monben/

20 mogot myn lêpanog b: berſlonben.

I

Bºlhaak mn filoeſinnebig op mpn poff/

&Iut hat ift eeng tuozb afgeloſt,

HPerbrpf be ſlaap 5ucht / bot mp bſaaiien

#n ernſt / en in gebeden maaien.

19.

#Bernicum / bempſ' ik op n macht/

"De liefde beſten-mmebt en kracht /

2Zo 3al if boot be lºemel-Kgingen /

iban al het aarbſche / heenen bgingen /
2O

dem b'onnermeſfib're bºterſphheibt /

iBoo!'g meerelbg gronbtmeſt reebtg bereibt /

€n bie g'eerlang um noſh 3uit ſchenken/

dºet natugbt en eerbiebt t'oberbanken,

2. J.

SPgt ouermigt aan beugt en bieugt/ ſlip
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Elin erfuolf in ben geeft berheugt; -

#choon in ben #emneſ op geſlaoten /

«En in De bongſmaah maat genooten.

2 A

3Ple bongſmaah / boert mpn hert en oog /

iſ het gulie blpbtſchap / ndat om hoog/

62m in geloobe aan te ſchoumen

32e placht van 'g #ionings plaaſ-geboumen.

23 -

&Baar aſſe3 p?aaſt met hij licht /

12an 'g #eeren glang-rph aange3icht;

3Paar Boºſt Hºefſlag 3pne bloebren/

#Ber3abigt met boſmaakte gotb'ten.

- 24

Göeef Reiſ-bugft / bat ift baat berheer /

«En u met blpbtſchap bien'en eer.

2tch! laat ik met de hemel ſchaaren

#pn heil-en ſof ge3angen paaren.

2.
5

2ſch ! laat iſ, als ten byeemdeling/

#2iet haft gehegt aan eenig bing/

Hilaet maſt en effenhaate ſchreeöen / .

heet heilig breebe-pant betreeben.

Z I E L E-Z U GT

Tot den :

H E E RE J Es Us,

Om zyne innigſte Gemeenſchap.

I •

Komt u eerst in geſlaat hem

1Boer mp in um heiligbom /

&Ioon mg ulne liefhe ſtralen /

&Pit bol luiſter nebetbaaien - 19an
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32an um'heerlph aangezicht; -

«En berbuſ mp met dat licht. -

- TE e

#oog-beminbe 23auſbegom /

(Pberſchoont Hkoning/ hom/

(En geneesmpn hpgent hette /

32eergebelt boog liefbe ſmerte /

32eem het f bruh htt aan u bo?ft;

3Leſch7 en ſtil b'onleſchb're botſt.

3e

«Blang-rph licht / gebitchte 3on /

#eiſ-tofg/ myne leebeng-byon / - - -

3Laat um ftgoamen netberoſieten / ººk

GBm myn berte bol te gieten

iſ het het al hernorment heil

250ben be gemoone peil.

4.

32aar gp in um erfdeel roemt/

GEn u haar ontfermer noemt;

«ba niet meg/ ei ! mph niet berber /

3terh mn meebeſpbent herber.

ièger mg onber b'appelboom -

Hèan een bolle byeeebe ſtroom : -

5-------

- 3Laat um ſchabum / 3maate totſ/ .

* Blºg/(beg33panbg beſt ten trotg)

Høoot bien heeten gloebt beſchermen; -

HPerp maar / maatuin ggoot ontfermen!

2Iſmpn ſchulden weg. Hij ging

lºl ſteeds mrt bermonbering!

- -- - - - v-- - - - - -

*

- -

- - - -

* * * *- - - - - ---- -

-9 - - - ---- -- - - - - - - -

3.
- ; ; - - fº- n . - .

,, ! . . -

k -,

... P LIGT
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PLIGT eens CHRISTENS onder de

TU GT-RoEDE GoDs.

Kan Gezongen worden als de 4erſte

regels van Pſalm 97.

I. - -

Wat hiaagt be menſch tie leeft?

dën bien De Heere heeft

3Pan tgot tot tgot ge5eegent /

«En in 3un gunſt bejegent?
2,

#n treure / bat 3pn 3iel .

#n goub en ſlaap3ucht bieſ;

#p nal boetbaarbig neger /

ciën heet ootmoedig toebet.

3

gln ſh;iſtug bierbaat bloeb.

#g# 3oekt 'gier um geebt!

23p mp ig heil en 5tegen / . -

#Berlaat u in ſnoobt meegem.

4

$Zoch nooit op aarbt um ruſt /

2óoet gooit um graag? luſt /

3 àet bingen die mat ſtijgnen /

en aanſtunts meer veromºnen.
Je

23etreebt het belſig gabt /

«En ſter-oog op be &tabt / .

JPie iſ ſchonah Heereſ * - ,

Göebount hebt # ter g?IE. :

gem baar myn heerlykheltt. " . -

# magt en groot beltitl s

2a alle die baat woonsnl . . is 3Pou?

#
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--

--

iBoog eeuwig te bertoomen.

7.

3Praag maar um ongemak

14 nu en dan tot hſathten /

4Leer op ben geer # machten.

2Manbiot en roem boog meg

#IAet eerbiebt Duerleg

32eg #eeren groote baaben /

€n ontr30ett paabtn.

O•

«Erken #ehobahs recht;

«En b2aag u alg een ſinecht;

2pn megig hoog en heilig /

GÉn uno: 3pn erfboſh bcilig.

IO

(Ireft u be GIugt roe nu

2Buig en bernebert u /

#p 3al u meer geneegen

3llig het 3gn tpbt 5al mee3en.

II,

De Beers ſlaat en heeſt /

#ptuchtigt en hp freeſt:

j?eem toeplucht tot 3pn' biethen/

zpn kracht zal u verſterken.
I2:

2och bleebe in het licht

1Ban 'g l#eeren aangezicht;

#n kan um hept beſchihhen/

23 a lpf en 3iel methmifiſign.

I3.

3Blift naar be heiſ-fontein/

20 mogbt um 3ieſe rein/

iBan 3ond en aarbtgge3intheit /

iPan hobaatbp en blintheit.

J4

#rte binnenl en boogoch

iſm 3iel ban boek tot hoek;

-

- V

t i... Benuſoigt perft het pah . | | | |

zit/
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SZie / of um hert opregt is /

en aan eout van gebaat is . . . , ,
& v' , . . . . 5-- V-J , , - & , ' '# # , - '4aag naat beproefbe beugt / | | | x

d2aar paſt en reine b2eugt. r

49erheer ſteebtg in beit tºemel /

Zelfg onber 'taat: gememel. 1
Ojf

ábtreef na be heiligheit / . -

HIAet erinſt eri hloek tjeſtit: | | |

2pt nebgig en 3achtmoedig / -

25eftijeibell / ttUum en g0ebig. - ,

, . . . 17. ; i . . . . . .

25ſpf bapper op um poſt | | | | |

(Tot ggºmolot afgeloſt, ,

HIBacht ſpotſaam op Den mogend ººgſt,

âäm (Boot 3al": 302gen. . .. ."

, , zº 13. , , ...

3ta Dag en nacht gereebt / | 2

Bemapent en gekleebt , ... . . .

#ſuft nugtren/ ſchoeium moeten! ,

«Bm umen babt t'ontmoeten. , ,
IO,
19 " - * -

Zo bgaagt beg iſ?eeren tticht / .

,, Een omerſchonen naucht | | | | |

#it Thifflig recht gepraoten i ;

en met syn beeſt begaoten. | | |

2 , -. 2G: : : : : : : ' '

$zo geeft bé (QIugt-toe ſtaff - , "

(Iot# en ſof / | | |

fzo 3iet bobtg Boſh ben tegenſ ,

#n 'g #eeren ſtrenge meegen. , ,
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zIELs-zUCHTINGEN,

van een .

c H R 1 s T E N,

In bezoekingen zynde. -

I -

Ei :beur myn berte op /

«En boe mn nou? u (epen;

3Laat ik maat 2ion3 top

JIAet arenbg uſeug'Ien fueenen;

&Pm baat um majeſteit

«En ſchoonheibt aan te ſchouut.nl

en op um heerlphheidt

«En ſterkte te bertrouwen;

tºPog mn hſochmoebig boumen /

GPp u getrouin #nt. -

25eſtraat mn met um licht;

25eſtiet myn bert en Daaben, r

1äun gunſt-tph aangc3icht -

«Beſciot mp in um paaÜen.

3Poe mn / um naam ter eet'/

#et joh langmoebig badagen

C50eot-gunſtig Leetaat feet

ſlap boot um ſiefoe ſlagen /

en hom mp onberſchraagen

C5goot en bypmachtig #eer.

3

HPergtuig myn trot3e hert;

eerbgeeft het meberſtreeben.

- -, “Beef firacht / om in mpn ſmert

il achter aan te filtenen,

«Ei ! laat ih Dag en nacht

- - - -- Baat
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EN

#2aar umme fterhte naaagen.

ſlâaaf mp gebmee en 3acht;

&ën heilig ume plaagen; *

3Bogm mg naar um behaagen /

(QIot luiſter ban um magt.

4

Zembt hulpe ban om hoog /

#oog-mp3' en ſterk beſchermet.

Zet op mn hert en nog

Obetroirm en groot ontfermer.

2ſch ! maah my meer ge30mbt /

&Poe myn genre3ing rm3enj

(Pp dat mpn hert en monbt

lºl bankbaarhepot bemnsen/

«En met um erf-bolh prp3en

läm eeuwig heil berbonbt/

5.

GPf3al tot aan mijn graf

âHm tuut-roe op mp ruſten?

25geef maar be 3onben af/

«En boobt mpn aarbtſche Iuſten:

1Berſaat mp nimmermeer:

HIBph ik fieebg ban um 3pbe/ -

«Beef / bat ik mn beheer'; -

#oterh mp tot allen tpbe /

OPp bat if mp merblpbe

#n u / mpn bºeg EIl eſt”,

$Zoub ih niet laat en bloeg

lä eer en grootheibt geeben?

&P #ia! if heb genoeg NS

?Han u; gp ſchenkt het leeben

% in um beminben Zoon.

&Paar gp mn honbt nerboemen/

JI)ag ik in htoon en thtoon /

jl2et nieugd en eerbiedt roemen/

«En u myn Hèaber noemen/

Hayn ſchilbt / en groote loon.

Q5 2. roet
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Foei! bat ik mpu gemak * H.

&Zo gr00t/ en ſjoog maatÜeerbe; -

UPat ih u tegenſpgah /

20 haaſt iſ het begeerde

JPiet 3dg/ maar tegenſpûebt.

4P 5obt! um gunſt / um 3etgen /

lHun onmaatbeerbaat goebt / t

lHun bep! maaht mp berltegen /

1Danneer gp mn baat teegen. ..."

HBct toont minn #numaant

ſlaat ik/ met biep ont3ag/ -

blun oppermagt beſcffen/ - -

GEn neeb'tig ûûg by Dag -

illu regt en gullſt urtheffen, N l

Zo 3al ban breügbe ſtof -

illu tuchtroe oueruloeijen,

200 5al ilt in um hof

«belph een Ieber groeijen l .

«En als een Palmboom bloeijen -

lillu ſugje haniſt tot lof. -

, , 9

25eteugel mpn berſtambt;

23uig mijn genregentheben.

gêtlepbt mp met um hambt /

S&eueſtigt mijne treeben. »

2ich! laat ik in mijn pligt

“betroilan naar ruſt verlangen /

- CBm 't cellurig onermigt

ièan heerlijf helpt t'ontfangen /

«En in het 36egen 5dngen

&#e pruien in het ligt. . .

z I E L s-Z U GT I N GE N.

- Wag Dút# betsigheibt ! ben lºgere groot te maken,

iPas dat mij hoogſte brengt f mp stint teuit:
- - S-9 - ſig
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laag bat myn hoogſte ſuft / mun ſuſt te houden ſtil,

iBag dat mijn bepſ en eer/ te ruſten in 5ang miſ,

"Dan 3onot geen ſmett of ſmaabt / hoe groot ook lang

beſmaaten;

Dan honot myn 3iele ruſt in buſberenbt baaren;

&Pan ſtonbt mpn nieugot / en roem gegronotueſt op

een ruttº'ſ

©an 3out ih b'eethrodn bog? myn 23onbt-goog Hragt

behaaſen/

én met hem 1 tot 3pn roem / boo, eeuwig 3eegepaſen.
1,

K L A G T E,

-,

Over de Krygsliſten en het geweldt van den

Z A T A N,

- - En de tt

INwooNENDE zoNDE,

Vermengt met Geloove en bereidwilligheidt,

om den ſtrydt naar de wetten van het ſtrydt

perk, in des Heeren kragt tot den

einde toe te ſtryden.
*

- --

STEM: Pſalm 1O3.

- . , , I • - - -

Ach, iſ eſentig menſch! mie helpt mn ſtrpbena

lot 5al mij nog van uit gemelot beu#oen #

âWAgn &oaſt! helpt gn mn niet / mijn geeft 6:3upht.
Çen ugeesſph heit heeft mij omringt, be magten

# Duiſternig hernieumen haare firagten.

3h manlief 30 bit feit niet van mij ugſt.
2. ' '

#bank u beſtanttl bdt u uit mtbeboogen/

€n bint gunſtij wat we nºg en oogen

- , 3 -

1

T

" ,

€5ge

|

d
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G5ebeſtigt hebt / en my uit 50 een koſh . . ::

3Ban ploch en toon getrokken / en uerheeüen

(Lot heerſghbciot, om niebe / bep! 1 en ſcenen ,

(QIt cruell onder het geheiligt moſh. ** .

3. . - -

## ſteun ook op um troum'; ik magt te goed'ren /

ſènog mn / en buog mijn hoogbeminot bgoed'ren/

2öereibt / en bonen bn u met bemaatt. . . . . --

BI)aar ach ! be ſchrift en nee5e mp omhangen / "

«ën ſtremmen mijn gejuigl en ſof-ge3angen.

## 3ugt / ih bpg / met angſt en bluſt begmaart.
l 4- -

#f burfum merk / o Beiſ-no?ft! niet ontkennen;

#jf menſch en tragt mg aan um te geunennen /

«En u te bienen met myn ganſche hert'.

k hebb’ uun ſiefo en ſterkte oilberbonden;

# haat / om u / en boog uit alle 5onben;

iſ afspn baart mpu 3ieſe ſmart op ſmart:

5.

62nmaligtbaarheid en boºſheidt mp ontruſten;

32e lift en fragt man errtpbtg bierb'te ſtiften

4Pntroeren mpn gemoet / ſchoon boot um Kragt

45eftuit / en biſimiſg op be blugt geſlaagen;

#ſt 50ef mp ſjeilig boog uun oog te bgadgen;

«En in myn 3uahheibt #at um htagt bolbaagt.

#ſt 3ie nogtang een heir ban tmpffelingen /

àl het groot gemelbt / man arme 3iel beſpgingen.

2Beroep ik mp op um genade merft /

ſºp meeten het een timbtgeloof te noemen /

&#n ſjadt beleibt 3ger ſlftig te merbloemen /

2，00 ino?bt mptn opambt nºg bglia te ſterk.

- 7. "

32iet geerne 30ub ik tot um oneet ſiegen/

«Bf mg/ boog ſchijn / en trot3e maan benzicgen /

«En ſchipbgeuh Inben als mpn ſterfuur komt.

#oe neeglpſi 3oubt het 3ijn op boot te machten/

&#t1 op het eind in manhoop te uerſmagten!

"Paar ſta ik dan tiebeeſt/ en half verſtomt.

w

r
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ººk meet bpna geen eenig moogt te ſprechen / . .

2ie ih mpn 3onden / ſmetten / en gebleclien /

«En 't geen iſ naumlijäg iemanbt 3eggen mag/

3Pan u alleen / bien ik myn noobt burf hſangen /

Zoo mnpot man geeft brrbgp3elt en met ſlaagt.nl

«En neemt tot u Dell toeblugt met ont3ag.

9. -

#h roep : ik geef myn ſtaat in ume hanben.
G5p mret / of Up mp tipt De Duift te banden

an 'g 3atang l#terſchapppe hebt ontſlaaſit 1

2pt gp niet 3clf eerſt tot mn ingekomen /

#ebt gp mp in um huig niet op opgenomen !

«Eu tot een erfgenaam beg heils gemacht?
l O.

-

13ebt gp mn niet / manneer ik mag berſeegen/

&#n outrſtelpt / boog 300 beef maart meegen/

2ïlg herber / en beſchermer heen geleibt ?

3Perot gp mp niet tum. Hiefb en goetheibt ſmaaken ?

&P 5oot ! ff burftim heil merk niet mer5aahen/

iHit bgce;e u002 uun booge JWajeſteit.

I I.

20ub' ſÉ het tpbt-gcſoof 30 hoog berheffen?

&P neen! un heilig maaah-ſmaart mogt mp treffen.

{}ct geen ſh hebb' mogot nog te hoog geacht /

3Pan bat ik het iet anberg toe 3oub ſchappen; ·

## 30ub baat too! mnn trot3e unanbt ſipuen.

#n mint genoeg / maakt hg uun meth nerbaat.,
I 2.

Hººp toont / hoe 5cet hp 3ig bermomt in boogheit; :

l?n merfit boog tuinfelingen moctrloogheit;

&Poo? morbeſodgſ)cibt merfit Ijn ongeloof,

&Boog ongcloof / ner3uim in 450ögbienſt plichten;

&Pp. Dat ber3uim ſcherpt hp op nieuing 3pn ſchichten /

«En magt uit bee5e ſirpbt een bette roof. "

t

I 3. tv

ikan hn un bolh niet uit un handen ruiken / .

«En moet hij bifilmilg boog un fitngsarm buhfen/

#p balt mºddfigierig / baat 5p#n ſldll. in

- 4. !!

**
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#g maakt / bat 3p nert5aagt 1 ont5ien te ſtrpoen:

#n oulot niet 1 bat 5n 3ig in u berblpben/

en in uw fragt fûoeimottig heenen gaan. -
4

#an hp un wolf too! 3onben niet beſmetten/

i?g 5af boot Hrngliſtſ en gruntſât beletten

&Pat 3p te pligten / en ſjet goebe meth 2

j?iet in geloof / boog Chriſtus geeft / betranten/ -

«En op ben inuloent uan 3mn ſterkte magten; "'

-
erugtmettig in het geeft ſph monſtelperh.

- ", * * , I K' - -

#et mag mn goebt / in 3 maare buiſferniſſen /

2ïlg iſ de ſtraalen man tun ſigt moet miſſen/ 2

Pat iſ tot u/ myn ligt ſ en ſterfte ſlep; -

42m u mpn noobt fuertegen boot te b?aagen/

&#n uuºrn mond terbittig raat ten aagen. "

GSg boegbel als iſ uit:nst tot u ricp.
- I

#oe heisaam hebb ik Bergen weg gewonnen?

lgoe bihulls hebb ik mn op nieuun herbonben

2lun u / in 't mibben nam het barg gemelot

33an fungfeling / en niet; 3. Daar quam genate

ân. Heftig bloebt meer op een nieum te ſtate,

4En op tien gronot ſmitrot iſiſ naar menſch herſtelt
• > * . . . v. 's ºf 7. '' * * * - -- w- W.

#2aar ach! myn byambt burft ook beese kuſten

VPog? euheſmoënt / en ſnoobt beleibt ontruſten.

45n meet 1 o theiſanot! mat een merk het ig/ --

Qien mndnot boog geſoone af te bannen / . . . -

«En op 3mn puïti mot belbemoet te blijnen/

In weerwil van ben iBoiſt der Duiſternis.
18. '

"In bre3en ſtrpbt mag ik mij niet ontgo;ben;

j2og op mnii poſt traag of uêrmtteſ mo?ben.

De mnanot badfit / en roert 3ig bag en nacht,

opbt hier 3ijn raabtſlag en gemelot geb:00ht.nl

p hoint mij aan een alib're fiant beſlooien/

&#n toont op nieuw zijn gifbe liſt en bragt -

, " - - - . . . . . . * ---- -- 19. -

-

-

:

t

t
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- 19. -

leinbt hp mij tegen manhoop op mijn boete / .

#n tragt mijn ernſt te ſtremmen in het guebe;

45n eer if toe 31e mino iſ mp misleibt.

#ij tragt het muiſ ber 30nog te beschhen/

«ân menot mpn oog nan mijn nerbogg'ne blehhen. '

ſBaar ik mg heet ih 3ie een net geſpleibt.

2O,

2e ſepanbt meet 3ig monter te hernomen. ”

#p komt mpn 3iel met groot gemelot beſtormen /

«En brengt een beit man groum'ſen op de been.

# tragt bermoebt / boog bmang mm te vermoeren /

f bod uerbaaſtheibt) angſt / en ſchaft t'ontroeren/

«En noob5aait mg tot routuhlagt en gemeen. "
2.I.

Ieiſ ik naar uw myn ſterke rotsſteen blieben; -'

Gef hem het hooft in ume ſterfte bieten;

jlàpn# mogbt te macber / en uermoebt.

#n blaaſt nermoefting om mijn 3ieſ te quellen/

én boot het allerſnoobfte my t'ontſtellen.

49 5maare laſt boor het mernicumt gemoebt!

- . 2.
- 2•

#p hun man hoop en hoon mn niet ontruhhen;

jl haar met uer5ochingen han hij mn bruhhen. '

#p ſtemt mijn ernſt en ſtuit mn in mijn merk.

32erheft mnn hert 3'g in um heil'ge meegen/

i?n loopt mg aanſtontg met nerunetthelpt tegen te

«En'örnſt mn bn na uit het hºogſtelperſi. " -

* 23.

ſzon niet un arm my fragtig onberſteunttl

«En ik op time liefd en ſterkte leunde / .

jl)nn geeſt beſmeeſt in berge 3maare firmbt;

#lºlaat ume hambt mn tpbig hulp beſchikte / .

gën um genaa mpn angſtig bert uerquiſite /

13oe bihuilg ſjeeft um Hrngg-arm mp bengrot ? " .

- 24- ,

3Pe hpanbt mag um boſh aan alle fianten

25esettenſ en vol morbt / 3pu ſtandaart planten

- KEet op be grensen "# #n rghsgebicot 1 apt
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GPe brorthribt mag haar brengen t'onerſtelpen /

3taat gn maat op 1 o 13elot! om haar te helpen /

het mottenb beit met ſchaal en ſchande oliebt.

25.

“bp ſepbt um erfberſ in un binnen3aaſen;

OPm haar vermoeibrn geeft boſ op t onthaalen.

65n moett haar in het mpnhuig om ben impn

3Ban ſjeiſ’ge hemel naeugh aan haar te ſchenhen;

«En uit bt melſuft-bgon haar 3iel te bgenfien;

&Pm tot ben ſtrybt op#" bequaam te 3pn.

T.

G5clukkig is hp / bie met bie gebagten -

2ig mapent / Dat hem blptſchap / moeh en firagten

C5egrepen 3pn; om hoo! 3mn 42pperheer

13elbhaftig / juichenb' / en getrouur te firpbcn /

&#n bour 5pn naam beg bpanbg t00gne Inbcn /

39erheugt / en Dankbaar boog bic groote ett'.

27.

"Hf mert / bat ik te ſiroon niet 3aſ behmaſen;

j2og alſ een buerminnaar 3regepgaalen/

ſ2cc? Dat be met non 't ſirpbtperH ig boſbaan.

2ſclj ! mapen mp ban 't hooft gf / tot bc motten;

&Pm in um Hragt myn nijambt te ontmoeten/

«En op het einde op 3pn nrk te ſtaan.

2,85,

2ſch ! moat ih bit altpot in Bragt erkennen /

GEn mn geſomnig tot bien ſtrpbt getmetinen!

12 r3rchert man uïn httip / rn man be H2oon;

3Dan zou hc ftapbt mn niet 30 haaſt bero:ieten;

A?ler 30u ik al het noobige genieten / .

&#n namaalg met u 3itten op ben th:con.

29.

ºïfi miſ met 11 bom? 'g npanbg leger tºpingen.

«En ouer muur / en nrfting-merken ſpringen

12 mrt; ik/ of bein5 ff geef mp nieume Hragt;

HPero' ik grimont / gemeeg mp; naſ ik netjer /

JAro? flannint' inf nurrmagt / herſleſ mn mener /

Zo moet de firgt nog teng naar minſrij boſbragt.

12tra,
/ '
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3o.

Bermaatbig mn / bat ik buur u mag ſteuen/

«En in geſooh'ſ en liefde aan tl fileenen /

HPerciert met ootmoet 1 en gehoor3aamheibt;

Göt3et ; om u mpn Erf heer te behangen /

«En buig5aam omber uïn beleibt en ſlagen;

&Zo magb'ik hier tot bterlyfiſjeibt brteit.

A M E N. ja A M e s.

z 1 EL - z U G T.
- - | w -

Paſſende in het herte, en in den mondt

van elk opregt
*.

L E E R A A R.

Over zyne dorheit, en onvrugtbaarheit,

»

STE M: Pſalm 42.

1 •

Laat ik htig man in ſtenen/
UBunſt-rph / en nºijmagtig #ter.

3Laat ik boor uïn hungheit btencn;

«En um: bretipſiheibt / en eer/

«En het eeuwig ſjeiſ Berbunbt 1

&Pp het bierbaar bſorbt gegrunot /

&#n uun boog ge3ag 1 en metten

32002 um «Erf-bolli uit trompetten.

22 ,

4.5oibt mp met beleibt en kragten;

iſ het gebuſut / en htſben-macbt.

#btier myn ºnon?ben en gebagten;

42m het buut merinoguen goebt

#in een rein en heilig uat / | | -

2lig een hoſtelgfie ſchat / w

t #aar
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# läm mnoabt en meſbehaagen /

oor uw bierbaat volk te traagen.
3, -,

#chenh / g 1Boyff ! um hepſgeſchenhen/

d2aat um rphbom / aan um finegt.

3 ſtaaft mpn baarbig op u menhen/

GPm eenboumbig / en opregt

2，an het heilig merk te gaan. ,,

ſtaah myn tong en lippen aan /

- JIntt het ?Iſtaat nuut nam boonen 1

OPm met eerbicbt u te ſomben.

5 - 4. . . . . "

#tier mynhert J mpn monnt / en ſjanbelf

Paat um mooibtl en boogum raabt.

Jºnah mn hemelg in mpn manbel. --

3Laat het heerlph#
19eilig bobt ! ben nieümen menſch

dºeng ncrtieren naar mijn menſcij;

OPm be hubbe boor te ſigten / .

En met mooibt en baat te ſtigten. -
5,

3Laat b'on5uibre eer3ugt ſferben/

En be hoogmuebt / bie um merft

(Iegen mil en bank bebernen;

ſlBoabt bat grouu5aam hier te ſterk'.

25rech het hert? 3un hart en trotgl.

2tig be ſteilſt en ſterkſte totg;

3ſtgt boog ume hambt be bergen / .

&Pic utu'## tergen :

ſLaat be ſuiſter.rnhe ſtraalen - *

ſèan um' btiligheibt en magt ''

#n mpn ſjerte neberbaalen; -

#oubt gp ober mp be magt. . .

3Laat um boogheibt nagt en bag/

jlàp omgorden met ont3ag.

42m um eer naam te nerhoogen7

en op zicng bril te oogen:
/

r * * - - -
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7.

Zal een aarbt-mogm 3ig beroemen?

&Pnrein ſtof! en groum'!ph niet!

HIPaar in is een menſch te noemen?

iBat um bietbaar 330lf geniet / -

lgierſ en in het Baberſambt/

#g het merk ſtuh pan um' hambt/ -

&#n uit bgne gunſt gegeenen/ -

OPm tot toem ban u# Iceben. -

Abchaamte moet um finegt behehhen;

HBie boſboet het groot beſteh ?

âIBie be3eft be ſildobe blehhen ?

HBit behettigt het gelich? --

45goot ig um barmbettigheibt 1 - 2

«En p2pg-maarbig Illn beleibt / -

% in um finegten te betſchoonen/

«En um eigen meth te firounen.

9.

3Laat be ootmoebt mp mercieren / . . .

2ïlg een rein en pragtig fileett; ,

3Laat um 45eeſt mijn handen ſtieren;

Jºhaahmp tot ben ſtrpbt gereedt,

Göeef mp maap'nen en beleibt /

- G50rbt mp met ootmoebigheibt /

#Laat um ligt en haagt mp leeren

#oog en filein-moebt af te heeten.

IO. - -

JWaaſimp tjoum en operbloebig

% in het merh/ en onbermoeit; -

TLaat if ſmechen/ en ſangmgebig

âIPagten / tot g'het ºneth beſproeit / .

&#n beſtraaſt, maar 5oo be bingt

32iet perſchijnt t laat bart be 3ugt J -

82m gemenſchte mºugt te blaagen/ ----

14 / uit bgpe gunſtl behaagen. -k

"- II. -

TLaat ik mp in u berfuſtent &

en in uw gevugt beſluit t - HIAtt
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HAet ont5ag en eerbieot ruſten; -

GBrpf muyu'miſ en togten uit.

abn 3itſt boch un bietbaar wolf

ſtukken uit ben biept kolk -

Bean ramp;aligheidt en onben.

ſèie heeft u aan mg nerbonben?
I 2,

Jºlaget ſh 3makht/ 3ugtenb'ploegen

&Pp een rotg/ of aan het ſtranbt ?

23reeft het heim'Iph Dngenoegen /

«En 6coming het trotguerſtanbt /

JPat 300 haaſt naar reben b?aagt /

2tig um meg ong niet behaagt.

42 ! mie kan bic ſnuobe uunben

33an 't argliſtig bert D002gtonben?

I 3,

«Ioetſt gp mp / of ik um'meegeni

ſpot um hanbt het met mp maaht !

pringen zal , ik ſtaa nerſtegen!

#eit barſt ! noot mien alles naakt /
«En ontbeht ig / mat if 3al

gin bit oner3maat gebal

'Boot um heilig nog getuigen:

#ret ! ik menſch noot u te buigen.
I4•

65m / # Itoning/ 3pt het maarbig

© ! #9at meet'ik. HI)aaſt mp maat

&Pnnerbaanig / en merkbaar big/

gotcth myn armen / en benuaat

leert en tong ; um goede hambt

#out bie beite in ben baatſt.

qLaat ik mn aan u gemennen !

«En um hoog ge3ag erhennen.
I
5•

gLaat ik amb're niet bempben /

2ïlg g hun akher merk beſtraalt.

JLaat ik mp in u berblpben/

2Ilg um heil moogbt #eegenp?ſiaſt ,

zothoon um hambt mp 30 bebloeft ! Giſt
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«En mpn ernſt en toum bepgoeft # :

zuſt gp nooit um 3egel bruhhen/

GBp um merk ? ach !# mp buffitn, 1 ("

I

liegt en btilig 3pnum pabenſ

12eilig en bepmagtig #eer:

#ſtein en bt 3gn utu'üaaben.

#ſt geen umen naam beter.

&P ! mpn ſtuning/ ih behen/

Pat ik gantſch oniudarbig ben/ - -

tuin hoog birth're te bereiden/

en ter bruiloft 5aal te letten. * *

-- -- 17. -

Jhaar 1 o 5obt! bat goum'Iph tmiſten

QPoet 3ij op / en toont 3nn ſigagt;

&Pf boot biepe oorlogg liften

iPogb ik in het net gebgagt; - - - - 2

- - # dberſeg --

" " ºnbegonnen uïnen meg: | |

maar nººit ietſ un ſhiffer - -

2et mg ronbom in ##buiſter. . .

«P! #oe hell-rgh en hoe veilig , 1, .

- Hg het / alg men 3mpgt en #migt !

«En um megen papſt als heilig / .

HIBgg en goeot; ban rpſt het ligt /

&#nuernuit het ſucch gemocot;

G2an 3aſ ramp en tegenſpoebt

Hale finegten niet beletten

#unne treeben booſt te 3etten.

19. ,

3Boer mp op / met gannte ſchreeben/

«Buer bergen / hoog en ſteil;

&Pne mp gp bie hoogte treeben/

Zo roem ik um naam en bepl.

ſhaak mn in um ahherboum

#Lubtgaam I need'rigt en getoum 1

20 3ult gp mp na bit (eenen /

b'Gºet-hroon / uit genabe/ geeben. NE
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NEDERIGE en vREUGDRYKE

V E R W O. N D E R I N G ,
• U • \ ' .

Over de Inwooninge van den Zoone Gods

in de Aangenoomene Mensheidt;

over de Heil-ryke Verzoeninge en weerga.

looze Heerlykheidt, daar uit voortvloei

jende voor het uitverkooren Volk:

stem # Pälin log
-

. . .
- - 1. .. . . . . .

Genugte boot/ graatmagtig grer en Halinal
3Bogmt gn noot u / uit uſeeſch en bloent/ een moning

aar gp bemoont een# lgt! . - .

ſloopt gij baar u be a graphyn met beenen/,
«En heilig eerbiebt /'toemi eil eere geenen/

JI)pin bſdebtnzienút ! 0 ontſachelph.gesigti

- rº' t 2. - *

Qnt3achtigd, maar unſ genabe fuiffer ! . , ,
#ehouah (5oot in 't aangenaamſte Duiſter ! . f -

boot in het nfeeſtſ, alg in een belofte moſh:

&ie baat ! een glang van urpe liefde ſtraalen !

Got eeumig helft op 30nbaarg nerbetbadſeii! :

«Pnreikb're eet noo: 't uitmethouten buſh.

3. -

&P monb're gunſt! be lºgere 5clu' myn Agneber?

42ja! um 13eer iim JBanig / entiuj 13deber;

ilm teen te boel is um ſterke 230ag. -

tºp heeft hem 3eſn'ten Pffer opgebraagen,

&Pp dit ſtant3nen minibt gij man ſchulot ontſlaagen.

SBat migtig lituigt locot ſtelt u buiten 5olg.

Pie bambt brong umen brocber, om 3un treurn 4

?lIR bo;g/ tot ſoſſing van het mºm te geeugn, 3Dit
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,

JPie liefde tot 'er boobt boſboet utu ſchulbt.

&Pat bloebt bermerft gerechtigheit en ngeebe.

2o moabt um 3iel met heil en heerlphheden

G5eheel en alſ in eeumigheit berbult.

$ • .

2ſi mn! iſ 3migt I ih ſmelt / mie ſchoort het herte ?

25aart blpbtſchap? en merulonbering ban ſmerte!

2agt 3iele / roep Die blugge togt meerom

2lanbibt 450bt in 3pn rechtheit en genabe /

Berbef 3nn roem in heilige cieraaben/

«En boer um aandacht# het heiligbom.

©aar 3it un bloeber op ben thgoon ban cere/

€5ehgoont met majeſteit alg #ooft en leerre /

2Lanſchoum bobtg beugben in 3nn aange5igt.

#oe ſchit'ren baat beg #ceren loffipfibeben!

#0e ſtraalt die glang op 0 uitnerhooren ſeben/

“beluhfiig erot'n man dat heerlyfi ligt !

7.

läin iBoºſt berſchpnt alg. Prieſter boot ben 13aber,

#n Draagt u op 5pn bogſt en arm. Hium / nader

ſlâet blpbtſchap I in geloon'en biep ont3ag.

#p eiſcht uuot u / genabe / heil/ en eere.

#n maaht uun reuk merk licfflph bp ben tºeere;

«En ſpgeeft buur u / van haar nagt cil Dag.

UPaar ig het bloebt / bie bgon ban heil en 3eegen/

«Betto?t tot roem man 'g #reren J2aam en meegen.

32aar bſinfit Gbobtg-Hietbe; baat be l'eiligheibt; .

QBaat ſtraalt liegtudarbigheit; baarpgo.nht beuaarheit ?

&Paar baalt benabe in haar bolle filaarheibt.

&Paar pgaalt be luiſtet ban Bootg myg beleibt ;

- 9.

2ie baar beregtigheibt; om u het ſeeben

2lſg Hſiechter op uun mettig eiſch te geeben.

Zie daar be 12eiligheibt; om u het beelot

32an al bie J200t en nooit ublp:ee3en beugden

(dIe ſchenken / tot mer3abiging ban bgeilgûen /

#et beelūt baat 't"g ban (5ubg ? Zoon inſt:
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2ie baar be 23aſſem op het hooft gegooten / . . .

«En langg ben baart al glinſt'renb'neergeulooten of ... .

(Iot in be 30om ban 'g Prieſterg pronkgemaabt;

«En ook op u be minſte 3pner bloeb'ren /

(Ien onberpambt / en eetfteling bier goeb'ren /

&Pien hp bemaart noo? 't uitmethooren 3ambt.

* - - - II,

QPie gunſtig tt een 5egel. Pat gtabeerſel

#et ſchoon en ouerhoffelph ſchaheerſci

ſBan heiligheibt / geloque / bgcugb'en trooſt /

13ertoont u alg be iPo?ſtelpfie mouning /

Cºeheiligt en berriert man &iong lioning /

&#n aſg Deg 33aberg hoog beminbe figu0ſt.

I2•

ilm heil-rotg 5al 3gn moſk met blyntſchap ſterfitn.

&Ple 3on beteht het met 3pn ſiefbe niethen. -

& Pie glang omringt hen / alſ een heit en maſ.

JBat ligt / 30 m0nberbaar! 50 0nmaatbeerlph !

di)aaft 3ion mpg / en heilig / ſchoon en heerlph.

GP ſchoonheibt! bie nou? eeumig binnen 3al.

v, I3.

klm 130gſt en 23:0ebet3al uit b'opper5aalen

Jhet heerlphhelot en luiſter neoerbaalen; .

&Pm 3nne 25?uibt en #buſterſ met 3pn handt/

((QCerm.nl be engelen hem eer bemp3en /

«ën met gejuich haar helſ en ſchoonheibt prp3en)

GIe leiden in het reumig Baberlandt.

, I 4. -

G2aar mo?bt het heir man 'g lioningg erfgennoten

jl het heerlmfiheit / en mcſſuft oberggoten;

#n 3et hen 3eeg'rph met hem op ben throon.

#n doet ben / tot in eeumijheibt j beërnen

dPe onbermeſfib're u?ugten man 3pn ſtermen;

&#n honinlirpH / en onumaatbeerb're firoon.

15 - -

42 iBaber / 2oon / en beeſt! bgie eenig meegen!

«be5egent 3p uu «Eernaam / en gepgee5en

Mw ergmagt/ Liefoel Igoum en eeiligheibte
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G2p 2ion', geef um 3Loſſer/ ſhots en heere / .

#et hiyotſchap en nermonbering de eete;

38erhef3pn firagt / en roem #n groot belegt,

- AMEN. HALL EL U-JAH.

A

-4

C H R I s T U s

De Overwinnaar van zyn diergekogte

E Y G EN D o M,

Door onwederſtaanbaare wapenen;

Het uitſtorten van zynen Geeſt in hunne

herten, en de openbaaring van zyne

liefde en ſchoonheidt.

- En . -

Van zyne heerlyke genade door het Euan

-
gelium des Vredes. -

* S TE M: Pſalm Io3.

e I.

De borſt natmas is met beſte thritten

#n 3egenp?aal ten hemel ingetreeben/

'brºegent van het heerlph buiggesin.

SPaar heeft bit geldt 1 dmringt met 3egen 5angen /

SPen (Ihroon] de hiphg-ſtaff en be hroon ontfangen;

«En rpbt uuog ſpoedig tot 3nn &#rfdeel in.

2L

#p treebt maar boo?. ºp han met liefde ſtormen

©en trot3en opambt in een urienot hernormen. -

RPie eerſt bermmoeſting blieg ; en ppl en Delft -

(dier ſlagting ſleep; om#" blogüf te ſtart,375
2, &

2
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HPopbt in een oogenblik ter meer gemoppen; →

Gn ſtigt boogtaan / met blptſchap'g #eerenholft. .

3.

42 groote Boºſt! gy heerſcht in 'g bpanbg herte!

Gbp treft/ gp monot / gp boeit hem zonder ſmette /

«EH boert bien rooftonbom in 3egepraal/

&Iot luiſter man um mpgheibt / hragt) en ſiefbef

&Pie / alg een blirem / 'g bpanbg boºft booggriefbe.

&B ſlègno'te hrapt ban een on3igtb're firaal!

4.

Pe mereſoling/ hoe hol ban aarbtſche b?eugbe/

(QIreft maat 3un oog ben gſang ban 'g iſ?eeren beugbe /

(Bntocht in Chriſtug boobt / en heerlpſiheitt / .

QPe merelt 3migt; 3n ſchaamt haar / en gaat heenen /

2p laat haar minnaat! ban om hoog omſcheenen /

Bërumondert ſtaan bp 'g lioningg mpg beleibt.

- S - .

Hºp meet niet mat! 5un firagt is hem ont5eegen.

#nn geeft be3mpht / alg bp in 'g #eeren meegen

j:2ietg! nietg!"ban lankmoedt / liefd en upgheit 3iet !

l?et ſjerte b?echt / het han bien gſang niet braagen.

#n toept: hebt gp op mn uun oog geſlaagen?

IDdatum op mp 2 ift se: ifi milD ll lliet !

12u kan een amber ſchoon 3pn hert berruhhen! -

12u fan bp upolph boot een lioning buſihen /

HBieng majeſteit en glang hp nimmer 3ag! -

jºu sal fjn oog en hert op 'g #oningſ metten

«En ljeerlphheibt / met liefd' en eerbiebt 3etten /

iBie ig bn/ Pngobiſt! Die bit bermag.

7.

«Een honing timingt be obermonnen ſlaaben

(Iot Dienſtbaatbelt; of / 000? De Hragt ber gaaben /

(Iot bein5erp: maar D'ongenaakb're geeft /

UPenht nagt en bag / ſjue 3ig eeng orn te maahen /

«ën uit be magt man 3nnen lºgeer'te raaf en /

&ºaat hn niet gem/ ma: 3ueep en ſtokſlag breeft.

iedt Dorſt kan op syn wenk ter never bellen /

- v

-
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s

&Pie bol man moebt 3ig in ſlagorben ſtellen?

Jihaar bee3e merpt hun firagt en moet ter meer;

GÉn geeft hun moedt en luſt / om hem te ſtenen /

Gén in 3pn'bienſt hem heerlphheit te geeuen

#ſa met betlieg dan goebt / bermaah / en eet. -

9.

ſtoept bee3e 120;ft 3pn onberbaan tot ſpben;

Gén tot ben boott boog 3pnen J2aam te firpben; *

| #p bankt 3mn #eer. JBe liefde maakt ben moebt.

6een galg/ nog rabt boen hem 3yn op5et ſtaalien /

GPm boog 3nn boob 3mn #toning groot te maaien.

#p ſtopt noot hem / met pſalmge5ang 3pn bloet.

IO.

ſtan bn 3pn lºgeer en Beirbogſt maar behdagen /

#g ig gereet / om hoon en ſmaat te brangen /

#n agt het eer' en ugeught / alg elli hem agt /

2llg dat men afſchrapt / en maar uituaagt / muebig

«Pp 'g honingg gunſt en taoum'; en ouerbloedig

#n hoop / termgl bn op een eerſiroon magt.
I I.

«Een eeuwig / heerInh/ eer-en nieugbtrph ſeenen. - s .

«ten &#erhroon/ bie de ſiegter hem 5al geenen/

&#n alſen / bie uit een oprecht gemocbt /

G2en honing en 3un eer en heil beminnen !

«En / boo? geloofj be merelbt ouerulinnen /

«Pnmanfielbaar in uool-en tegenſpoet.
' - I

- 2.

GP hooggebugte #elbt! mie ſpeurt uin meegen

«Entreeben na / bie niet berheugt / berleegen !

. «En biep netnebert / uitroept: mono're firmgt !

JPie3unberbmang/ ja baat gn niet reng brengöt/

#et trot5e hert tot breeg en liefde mengde /

«En b'eigen mil boot liefoe t'onbetbaagt.

- I

13et fiomt u toe ſ 0 weer 'een roem t' ontfangen.

#2aar maar bind' iſ een aarbtmorm / ſofge3angen!

«Bp 3ptnerbenen bomen alle roem. -

#k mag boot eeumig toorn en ſcſjanbe maatbig;

# 3 #2a

•A

#
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J12aar bgpe gunſt maakt / bat ik u not waarbig ct tºt

«En in gelooue ºpeet/ en geiluorſt noem'. . - .
- t j" - ,,L

AMEN. HALLE LUJAH, " ! :
*-*

- - - - - - - - -- -----

cHRISTUS HEERSCHAPPY,

Tot beſcherming en zaligheit van zyn
Erf-volk;

- En tot a

Beteugeling en ondergang van zyne vyanden,

ST EMM E: Pſalm 103.

I. ' ' , - -

W &#13alig Erfuoſh / baat 45obt 3elf miſ moonen;

één onder hen 3nu jl)ajeſteit nertoomen | | | | -

DerijcerIpht in hun boogſport / nieugo en beugt /

#ſa neegſph in gejuich en lofgezangen.

3?oe 5duo' beſch?ifi ben unanot niet bepangen / .

&Paat boot in Zinlig luiſter 3ig met jeugt !

- - 2. - - - - - - ,

HPut 13panbt burft 1 o #baſem! u gemaahen? w

#eeft fcmant ſuſt Bobtg &#rfoerſ aan te raahen /

#p breeg het glinſtrend maaah3maart man bien #tſbt.

#eeft iemant ſuft j ben ſchampen hem t'ontruſthen/

#n ſlaat hem / alg ten aarden bat / in ſtuhhen;

#&nn ſterfie hallot bien- trot3e neberuelt.

- 3- - :

ilm heiſ ſtaat naft. Dat mouber 3maat gemichte

ſiuſt op gerechtigheit/ en op gerichte. . .

illu (2eil-oogſt heeft de 3eegen reebg behaaſt.

#g heeft de ſtrubt noſkomen afgeſtreeben.

'. -
##

-
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"# ſlang ben hop tot gruig bertreeben/ -

n's opanos hrapt tot bºth en ſtof vermaalt.
4.

3Pe olhuiſtug heeft het ſiphgbeſtier in hanben.

#p ſluit ben bpambt in onbreekb're banbeni

«En maakt hem bienſtbaar aan# budg gt3ag/

QIot ſuiſter oan 3pn? Imagt en benabe.

«Been hruggliſt / geen gemelot boet SZion ſchabe ;

&Pe honing maaht / en b?dagt/ haar nagt en Dag.

1 s S - -

#et heilſoog rot mag brp van ingaahſuſt goeijen;

2iſ hun gemelot ig finerfen aan hunn boeijen.

#un trot3e raabt / en felle bupingſanon

ſleetht 2ion geen nerlieg, maar eer en uoosbeeſ/

#oe quaabt het ſchijnt in 'g menſchen buiſter oortreſ /

ieoo: 'g konings ſity: 3uigt bit heerſchappp.

#et gantſthe rondt moet hem alg #eir borſt g:neten.

12et aarbtenſt legt geboo35aam aan 3pn botten.

#aar magtig heit ſtaat baartuig op 3nn miſ.

“Beeft bp beneſ om ſkiong Heet te ingechen /

G5een ſchepſel ſaat bit meth ten ſjaſmen ſteeſien.

«En 3mpgt hp / ſtrahgig alleg euen ſtil.

7.

dPp 3uſt een koning mag 5obtg «Erfuoſh braſſen,

HBie loert op haat? mie naaſt haar ſtethe malſen ?

UPe geir-hoſt ſtaat gegoºt/ het wapentuig

«En hrmggheit ig gereebt, mm / op 3nn menſen /

3Pe byanot in 3nn lift en ſiragt te firenſen;

ſlapt zion bleunt man #bay cil gejuich.

32e opambt 3elf inoabt aan be 3tabt#nt -

42m baat / gelph een 3eege-3uli / te p?Onlicit;

HIBpſ 3un beleibt | 3gn muer / en uerſtamt

#et heilig buſh tot heil en boogbeel ſtreſſſien;

&Pm hen tot beugt en mpg beſt op te mekhen /

4Berbaa3end pronkſtuh ban Boog mp3e banot!

9. -

«En ſchoon 3g niet ban herten noo? hem buigen,
v 7 - # 4 # 20g

e
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J2og moet hunn monot ban giPogſten roem getuigen/
n: eigenbaat / Göobtg boſft in# geſph | | |

(Iermpl 3n boor hunn gaaben 2ion boumen.

HBie burft 3ich niet op 3uſh een Bogſt bertgoumen! ,

#p ſchenfit ben beingaart aan3mn honinhtpſi.

IO.

62f barſt be boogheit uit / ſjn finot haat uſeug'ſen.

&Bobt meet hunn lift / en Mugeetheit te beteug'len;

(Iermpſ men ngolnſt ten berberne gaat.

#im ſchuit en ſtraf 3pn 2ion tot een teehen.

CPit Han hun hert in nieugd en liefde beeehen/

&BeDachtig aan hun eerſte jummet-ſtadt.

I - -II, '

&Bobt ſchenht be mereſot aan 3mn rphg-genooten. , "

HIPat ſchepſel 5al hen man die liefde fiuoten ? *

$5ebgels of onernloebt ? gejuich offmaabt ?

62f goſf 2 of bſam ? of graf ? of morm uan ond'ren ?

GBf fio?m baubopen ? of het ſch?ififi'Ipſt bont ren?

#2ten! neen ! het galltſche al buigt u00? Dit 3aat.
- I 2 • w

ſtan ban het onheil SZion meſ geluffen?

&P ja! 3p roemt / mat rampen haar ooh batthfien.

&Zn merfitn baat een cellmig ober migt -

33an b?eugtrph heil ; een hrûng bol heerlphſjeben.

HPie 3al dat beel ban lit t0t lit ontleeben?

QPe eerſigoon maakt hun rampſpoet Hogt en ligt,

I 3.

82e 30nbe 3elf berlieſt haar regt en ſiragten.

'Zn ſtaat beſchaamt / en 3al eerlang berfmagten /

2 Zn ig utr00gbeelt in beg l#eiſambtg bloebt.

&Paat ig. De ciſch hoog erumig haar ontnomen.

&Bobtg fieurling is haar heerſchappp ontſiomen/

#o haaſt be geeft bernicumbe #ijn gemoebt.

I 4.

3Purft nog bie trot3e upambt 3ig bemeegen?

3trafig fiant be geeft 3ig aſg een belot baat teegen/

&Pf houbt be bpanbt/ in ben ſchpn/ het belbt /

#oot ſtuit de plugt ling/ en by ſterft 5pn banben, ,

GPm bol van moedt ben opanot aan te randen.

'v
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k

&Pie bloob en biel/ molbt onboogſicng herſtelt.

- » • I 5 •

Gef burft bie ſnaobe ziong ernſt beletten!

Gén/ tot haat ogoefheit / haar gemaat beſmetten/

j2og mint ijp niet; Bobt miſcht be blehhen af.

H#p meet de trotg / cm hoogmoet neer te melſen/

«En beugt / en ontmoet in de plaatſ te ſtellen. . .

GP mond're gunſt! boog#d berdiende ſtraf. -

IO.

Zo groeit Bobg beeſbt / Die 3on begint te klimmen / .

«ën rgft/ ſchoon ſangſdam / gſinſt'rent uit be himmenſ

&#n pgaalt in heiſ'ge mpgheit / en beleibt / -

# Diep ont3ag / en blpbtſchap in ben gecre/

In tecb're liefd en pnet boog 3nn eere/

JWet Ipbt3aamheibt / en neo'tigheibt beſpgeibt.

17

JPt 3onbe perft 50btg bolh ſfeebg af te hangen. O

3Pan 'g koninggbloet en geeft, om baart'ontfangen

Pntſlag van ſchuſt / en ſterfte in ben nopbt. -

Zo ſtrpbt men boog geloob / en met gebeden /

«En boobt / in Hieſtig fragt I be aarbtſche Iceben/

(QIet dat men mo?bt on:men in Den DUObt.

I

GP ſterfbag ! boo? ben meteſtſing 30 bitter!

jlſlaar bie &Bobtg gunſtgenoot ten erf be3itter

33an heerlpſiheibt / en bolle blpbſchap maakt.

& Paar moet hem ſof-en heil-gemaat geſchonken.

&Paar juicht be 3ieſ; baar mogot 5n heilig bºonſten.
&Baat ruſt 3n nu ban alle balih ontſlaafit. w,

19.

#et ligbaam moet een ſpp5e boog be mo?men;

jl 2aar bee3e lioning 3al het eeng hernoemen /

&Pp dat het blinke alg het midbag-ſigt.

#et leeben 3aſ be ſterfinſiheit merflimben;

«En Zion 3al bolmaahte breugde binden

2 in 't heerſgh ligt man 'g #eeten aange3igt.

2O.

HIBaaft op mpn 3ieſ / treebt met ont3ag naar boben,

4Pm 'g li0ningg 2aam / ",JI)ajeſteit te"ma
5

S

v -
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JIAet blpotſchap / en in diepe neb'righeit. -

ſhuft in zijn raabt / ſjn 3at u 3achtheng Iepben.

ſteun op #gn arm lbgºal nooit aan in ſcheppen.
#p heeft bont u een honinkrph bereit.

- - - - - - - - - - - - 2 I,

12erhoog ben Baber / prpg 3pn raabt en meegen.

2Aanbiot ben 2oonl be bron van heil en 3etgen.

ièerhef ben 45eeft; roem bee3e GPgie in Cen.

3Leef teeber in geloon / en met nertroumen.

&Pp bet3en ſtotgſteen 3ult # heilig boumen.

Wien voert um ;eeg'rpf boot het buiſter heen.

AMEN. HALLELUJAH.

o P HET AF S TE R V EN

van de Godtvrugte en deugtryke Juffr.

I. - D. M.

Ontſlapen den 16. 08tober, 1689.

STEM: 6 Kars-nagt.

I.

O fruig-herh/ meer een fut bericoten!,

ſBat onheil ig u nu beſchouren? -

2II meer een flonfier-ſter berbooft!

2II meer een 3onne-firaal berbmeenen!

2tch geiten beer, maar miſ bit heenen ?

&Pat gp um nacht-hut 30 berooft.
2 • l

€5p bmingt ong hert tot bange klachten:

&PE blpbe loop ban eſfig gedachten

iBoºbt al te beereiph geſtuit.

Bep meenten 't hooft om hoog te ſfeehen/

39t
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3Pe ernſt begon reetg toogte brechen; ' - ' .

&Pe beugbt #taht"la" uit. . . - -

ti-3. . . . . . . . . ; ; T.,

#g bit / n boot um Harth herbommen? - 2
Bºeſaag! mat bioetheit / mat nou? ſtagmen !

3taat 2ion uit in bee36 tpbt!

32an binnen bitt're tegenbeben; -

185ebleh in hennig / liefd en 3eben; :... ' '

Hèan buiten tyranng en ſtrpt. : - - -

. " 4. | | | ,, ! .

3Pie monbe gaat: gn nu berberſen; ' . .

«5g homt ong traanen uit te perſen; . . .

gPoot 3uſh een tpbeloo3e Boot.

CEſh ig met ſiſtig nat betoopen:

UPe ngoefheit bgaf een traan-byon open / .

20 rag#ban UDgen ſloot,

« f:34 - , 5. , . . . . . .

dºbcen monber: mant die ſtunt te bloeijen / .

«Een 3pruit in 't ebslft van haar ggoeijen;

«Een ſlàaagbt in ſtrº / in beugbt een HBan/

CEen hellefahfiel in het duiſter; . . . . . . .

«Een ſuele ochtent boſ banſuiſter;

«Een metrost, . . alg ih 3eggen fan.

- ,

J2uig bie leidſter aan beet boomen/ - -

JPuig bat plonh-beelot ong ontnoomen: -

#aar heug'nig bmingt ons tot gemeen.

32e bloefheibt beigt ons touerſtelpen: -

Zo ong ben gemel niet unil helpen /

IBg ſtikken in het naar geſtten.

- ' 7.: ; -

# neen! uit blptſchapſp?uit bit3uchten,

it ſchgeijen bott be ngoefheit nſuchten;

JPe ogeuge barſt boog het filihhen heen,

H#et hert kan njet alg roem beuatten.

#13p erfben eindelooſe ſchatten - -

zo tag die ſchat Emm ſcheen. -

2gig boog uit verlies genomen: ne
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#2u ig haar pgaal-ſtambt eerſt begonnen. . -

20 tag on3 oogen botſten Iog / “.

G2m peerſe plaſſen uit te gieten /
2ag 3p een bolle heiſſtroom olieten/ t

&Pntbonden ban het aarbtſche bgog. . . . . . .

w -

9.

32e 3iel ontbloot be bange fierher :

9Zn bonbt haar onbegrpp'ſpk ſterker /

&Pan 3p op aarbe babt gemenſcht. - -

J2u han3e met be heil'ge Çng'Ien
iſ?aat blpbe #aleſu-jahg meng'len: a -

J2u ig 5n heel en al ontmenſcht.

IO.

J2u ig bat Ham geheel berhemelt: -

HDie meet hoe biolph batſe memeſt -- -

JIAet het bolmamhten 3ielen-tal. . . . .

J2u han5e boo? ben eet-tij?oon bringen;

#2u han3e onberbinbent 3ingen/ : : : : :

&Pat #efug iſ het eenig al. - , .

, I I. -

32aar ig 5n nu. . . . om hoog geblogen!

&Pdat 3ietſt met berliefde oûgen

#aar ſlàan en JBaher einb'ſong aan !

&Paar ſmeſt5e in een gloet man bgeugbe!

JPaat milt 3n al be #emel beugben!'

&Paar han3t nu bolmaaät berſtaan.
Y - I2.

IBat mogt if onlangg aan haat ſchºppen?

&Pat 3p noſ muebt 3oub ſtaande blpuen/ 3

23enant hoog tmpfeſmoebigheib.

j2u han5e in haar Hºeilanbg mee3en

320ſ-op en 3iel-ber5abenb' lee3en

#et heil / b002 eeumig haar bereit,

- 13. A :.

32aar 3iet3e Q5mbtg molmaakte ſtraalen

QPp haar bergobet mee3en baalen:

JBe Q5obtſjeit 3elf omnangt be 3ieſ;

EPaar ſmemt 3p in be 3aal'ge ftgoomen /

vPle Heſtig boet te boogſchun homen.

3

2ſch!
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2üch ! bie in 30 een afgoht niet! w

' - s *A - -

- I4- , " -

#oe onophoub'Iph 30u hp blinhen!

#oe 3ieſnerruhhenb' 3ou hp 3inhen!

3 àaat 3acht ! um Hitoning roept nog niet;

3Leef altpot ſiemenb in bermagting; -

#2aaht man gelobe um betragting; - Cº
#n hoopt hem te moete 3iet. t

I5.

3T2pn ºeftig! bguh um heil'ge leeben/

lam teeb're miſ en 3uin're 3eben •

JIAet 3Liefbeng ſtempel op ong hert.

«beeft hgachten / om het paſt ber 3onben

(QIe b?aagen op um heiſ'ge monben;

3chenht ong van:aan uit um ſmert.

I

2Ech! laat ong ſterbend boog 11 ſeeben/

«En ſtrpbenb' na be eerfigoon ſtreenen:

aah Ong geſjo025aam aan um met /

&Pan magten in alle oogenblihhen /

RPat gn ontbint be myeebe ſtrifthen/

HIBaat boo? De 3iel nog moet belet.

17. - -

20 3ullen mp naar bomen gaaren/ -

«Pm met De 3aal'ge hemelſchaaren -

(GIe galmen eind loog umen ſof:

&P ?Iſierminnelpliffe Hºtoning!

#oup bp ons ume ſiefoe-moning 1

4En ttch Ong itie ºm het ſtof

I Ö.

HBilt gp ban beeſe t'huig-maatbg hdalen;

3Perſicht be anb'te met um ſigaaſen /

«En hef haat heil-ſtant in ben top.

JPoe ong met paſt'-en rappe ſchreeben/

Ban beugt tot deugt na Zion treeben/

&o gaanme baaglphg booger op.

VER
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iſ, “e ... ... : ! # ::

v E R T o, o G

- Van een

C H R I S T E N,

In verſcheide Geſtaltens.

STEM: 't Vermaet van u te zien. .

De Zondaar overtuigt vanGodts Algenoegzaam

heit, ende zynszelfs mismaaktheit, wenſcht,

met verloochening van het ſchepſel, de genaa

dige gemeenſchap. Godts in Chriſtus Jeſus

deelachtig te worden.
N.

-

Y

- I•

Janen #eil-fontein! ei! miſ het 5aligſcepen

2lan mp um bienſtknecht geenen; .

Zie mg gemabig aan/

«En bott mp Dog in um gemeenſchap obergaan.

2. , - - -

#hom geheel migmaaht / boiffanhenettermonben/

(Pm Hitleet met bloth en30nben/

Hèan boben tot beneen/ -

«Een 3amenbloetuan ſcljuſt en ongeregtighten:

3.

#miſmpn onmagt / en um ſterfte / niet berbloemen/

3Laat ik u 33aber noemen/ at

JPrem mpn perſeegen bert /

&Pat uit mpn3elf geheel tot u getrof hen merbt.

" 4.

RPanhont gp umt glang en heerlphheit hertoomen/

HBanneer gp Homt te moonen

Jihet um benaan en beeſt

#3ulk ten/ bieten ſlaaf beg & atangig gemeeft. G)
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e

---- 5 • ,, -

&PCBob! gpfiunt bebopbt begſonbaarg niet begeeren/

#aar. Dat hp 3ich beheert /

QEn Iecht naar um met / e

3Pie ume hinbeten inwa: en brgijeit 5et.

#ſn't eeumig (QIeſtament 3gnbeele aangeſchreeben

62m aan u 2oon te geeben:

gig ban um miſſe niet/ * . .

zeat gpin haar het beeſt banuinbolmaakthtitziet
- 7• .

###efug in be plaats begºzonbaarg niet geſtorben ?

#eeft bp geen recht nermormen

&Iot heil en heerſnäſjeit ?

G5p hebt besleebeng pabt#n hem boog ongbereidt,

(Be Q5eeft heeft ooh 3pn Iaſt brpmiſſig opgenomen/

- GPm in Der tpb te homen/

GEn aan het Zonbaarg rot

(QIetuurg bat 3p3pneen3aabt geteeſt uit G50b.

9.

#gig bereibt (manneer gn miſt) be boobe ſcharen

ſlBeet mp een nieum te baaren: -

#p heiligt haat/ en geeft

2II mat een3onbaat tot3nnheit-ſtant mobig heeft /
l

»

-

O. .

HPie3aſbit ggoote heiſ en eeumig goebt gebeuren?

2pm 3u het niet bie treuren

G2m 't laſtig 3omben pah /

&Pat #eſugbragt aan'thruig/ en in be3iele ſtaf ?

I -II.

jàiets meer ontbrecht'er mn / banblph banumen miſſe;

&#i mil uïn too?ne ſtillen !

«Bp 3iel-bon?gronber kent /

42fin oprechtigheit myn hert 3ig tot u ment,

12.

2Jan 3uſheen hebt gpluſt/bie maarheit blaagt dan binnen:

23eſtraaſ mpn 3iel en 3innen;

#Aaah mg in dit gebaat illu
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1Hinlieffelphegſang / en mpgheit openbaar. -

13

G5n merkt het miſſenreefg/ ei! laat niet nate merken

#et geen mpm 3ieſ fan ſierhen:

- "Hih gryp um ſterfte aan; . . . . .

##3oeft um aange3igt / biedt mp ben bgebe aan.

I4.

20ub gpum?lange3igt/ bien Heſug/ mponttrekken?

Zdub gn bien glang bebehfien /

3 25p mien geregtigheid
- -

Cn ſterkte/ hulp en heil / boog Zonbaarg is bereid ?
- ve- J

- 5- -

#eljonah / laat mptoeben lºemelte beſtormen.

## bibt miſ mp herboamen/

"Hh fteſ mg noo! um thtoon/

«En merp mp snºrkin: termeter op um Szoon.

* . . I

ºf ſchgihiets buiten hem booguine thgoon te brengen:

QPoh milt g” het niet geijengen. t

%jk home naafit en bloot /

HPertrebenin myn bloct/ jamalgelph en biobt.

I
- 7.

#3arh beheerſphheit en eere man uin naamt;

ſtoep boch! ik 3eg haaſt ?imen.

läm liefde ig myn boeſ: ,

23h being niet ! neen! #sten um genabeſtoel.

I6. <

2eg bog/ik ben uïn heil / en l#eiſambt / #eſtig! naber

3Boog mp tot uulen Baber; - -

liebt mn ban het berberf /

&Pan bulbt um Baber niet 1 bat ik noo! eeumig ſterf

I9.

1Hm offerig genoeg; mijn ongeregtigheben

dPaar hebt gp nou? geleden:

dlàpn bgte ſp?uit ult um ſtraf,

ſtunt gpûanbulörn Dat mpn3iele baaſt in 't g?af?

2O.

jaren gefus!'t Han niet5pn/gp moet/gy3uſt mpſitutn/
3Th 3al um bogſt booggrienen; •- Pining

-/ In

--

-
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25.

2 areets benihgeſet met Chriſtus in ben gemel :

-
---

&Pming mg tot ume min;

3 àpn mil 3ink in be um', herſchep mp maatuin 3in.

't Gevoelen van de kragtdadige overgang des

Zondaars , in het vrije Genaden-verbondt

met Jehovah.

2. Is

Sºſh 3ie u oberheert / ff moet uin ingemanben

2 in liefde tot mp baanben;

«Np ſofit mpn 3icle uit /

&ën hitſimp (blimbt en atm ) tot umbemiube23ruibt.

22.

ilm armen hangena ſtaan hoo! mp 30nbaar open.

lign iſ, maar tot u loopen /

G5p brengt mp in een ſtaat /

&Pic buiſent intereſorn in glang te bobcn gaat.

23.

&Paar Bobt mpnièaber mopbt / baat #eſtigig mpn2Brots

&Be 45eeſt mpn trouwe hocbet ! (Der

JPie onber 3pn grip

Japneemt1 tnuorren,alom boog bp b'Gºng'ſentep.
W 24.

# hoog hierboo? geen ſtaff geen kroon / geen thgoon/

geen mooning

3Per allergrootſte honing.

24h ben oneinbig meer /

€ëenj?,ieſter / een Paophect en ſtoning boo! ben heer,

#et onbermaang gememel

24h bych en ſchabe acht /

%p 't allerminſte goebt /# mp ig toegebgagt.

TA

€30btg binnehameren ºpn nu noo! mp ontſloten:

#h boel mn ouergoten ,

#lhct goed'ren mol uan heil.

#ehobab / ſeeuengugon! myn nieugt binb einb nog peſſ.

27.

2agt / 3iele / niet te hoog / gp maart nog niet na bonens

- - # #ier
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/
*

#iet ig het nog geiobrn / -

#iet bou?n ſchauunt ki'ſjeim aan /
(@Lot uien uuu ſlinigſte begeettttig duet Jaar. e

8 -2 (5, -

Q) 2 cen! ik moet mijn mſn met Heftig 't 5damenmengſtnl

#h moet mij om bent ſtreng'len: -,

Willyn toilj 5hli jlort meldt /

#g heeft my uitgereot/ bp breft myn ſtaat herſtelt.
- --

-

De ziele, in vervreemding van de Heere Jeſus,

met een geheugen van haar eerſte vreugde.

, 29. - .

Jhaar ach ! ig af dat heil 3a ouboor5ieng berbmeentil?

âlèaar ig myn it ſud ijtenen ?

jl)gn ſjert-lugienot / gaat gn b00?!

2ſch! Dat iſ aan het uleeſch nog leende ong of oog!

; '3o. '" -

gſt 3ie mn ban myn baienbt en herber niet meer hoeben/

#ſt moet geen 3tegen ploeden /

- li Biar komt mp bit ban baan?

zo gp mg niet en trooſt 1 o booſ iſ, moet vergaan. ,
3 1. --- .

jºu moet ik batih b?dag een lighaam nog bol 3onben/

#2u heb ik onberuonben!

Spat iſ te biep bet3onfi

#n batig ont/ baat het al van enkſe ſiefbe * blonk ,
- 32- se

#et beeſtituan 'g #emelg 2oonquam in mn neberbaaſtn

d!) et Ontmeetſtadtlb're ſtraalen.

2lcij! Dagt ilt / Dat myn 3ieſ -

nog 30 weet van de aard en 't aartſche oberbieſ! ,

De ziele kleeft de Heere Jeſus aan, en ſmeekt

om de vorige gemeenſchap, laatende de Hee

, re vry in zyn genaadige werkingen.
-

##

* Vergetende het Gelove en de Hope.
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w 33- -

## moet/ ik miſ/ iä 5aſ mijn heiſambt echter minnen/ .

“HH trek mpn 3iel en 3innen - - --

Hèan uleeſch en intereſbt aff_. " , "A

«En 3oekmpu hulp en trooſt bp #eſitg ſtoh en ſfäf.

34

?II ſtoot gp mn ſchoon aff ift laat niet aan té hſtben /

4:5p moet um 3eegen geeben: - -

2lſ baanbt ik niet / ik roof. " " . . .

en baarom / Jeſu lieft ontfang myn int nu ook.

35- - - L V. - -

Göp immers hebt belooft iſ een bonk niet uit te bluſſen.

GEi! hug mn met bt kuſſen

32an um' genaben-monot; 1 X

«Bp hunt / ſpeech maar een moogt 1 mpn3iele mogbt ge

30llût. - -- - -

p
-

36. : er

“En ik 5al onnermoeit tot u mpn Boëſ ſoepenf

#a in ben boont 3elf hoopen: ,, ! -

#h roep: ( ſchoon heel benart)

magneerterrettmp uit/en beerſch weet inmyn hart.

De ziele, hebbende haar beminde weder ge

vonden, is verblydt datze hem op een be

tamelyke wyze gezogt heeft.
- -

37.

Hau is het niet vergeefjl dat ik in alle hoeken *

- #nn meerhelft op ging 3ochen; * *

#h hooil ih 3ie I in bulbt/ - ,

#em I Die man tamme:nen 3iel al ſjabt bemint.

- 36.

JPieg laat ik nimmermeer bien 3ielg byient mp ontglippen/

## houbt hem bp be ſlippen: ,, - 't

ſlâpn 3Liefſte gp 3gt mpn! - iſ -

25ipfbp mp met um beeſt / ik lach met bzuh en ppn.

39.

#Laat ik mpn ſebeng tpt beheeringg blugten blagen f"

UPis Göubt in u behaagen; - - -

# x asskitt
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25eſtier mp naar um miſ

Poot oeugt en tegenſpoe

baart

bt/mpn 3iele houbt haar ſtil. j

4O

aele zeilblug baag'Iphg menſcht langg mtttttot3 mutſte
n /

jaaar 't eaberlambt te haaren

ſtom geſug! hom! ik ſmelt

#n hoop en in geloof / tot gp mg bp u ſtelt.

TUTI T B R E I D I N GE

Van den

X X I V. P S A L M.

- STEM: Tranquille coeur prepares *** *
-d - I •

- Nuſmaait behoogt hemel oogſt

ſzpn ſcepter ober heel be meereſt /

# matte gee en b'aarne toaſt

ze met gejonahe gunſt beweert, -

T #at naar mooi ! mat baatſueeft / /

obt ten eigenbon

en aan syn zoont
#

/. / /

get t- /:/

- - - - 2 •-c, - .

zee aart, is op be 3et gegronbt ! -

en wat geſtelt op materiºn"#/vanoos,
"### brtbonbt!

#eeft geſug bit 3gn regt brfigmeni, -

" ?ſig wanneer hij een ſchiep lºl

't theeſë al l en het biep fit

zettste in hollander Hl

_wat mens is het aan in -

. zº(5pbtiº:
2u /## & Beer ' . . . .

eſ ter

#!

“Een# n 2oon nertoonde 1

- pn be ſhabumtn bnoot / lºl

- , GZo be Götleh alg b

T #g 's Weteren gun#
19il
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4

HBie 3aſ uit bit percente boſh/

jàu klimmen op ben berg beg #eeren ?

HBie 3aſ omſchabuut met be muſh -

iBan 't uſeeg / met hem in gunſt berheeren?.

iſ Bie ban haat 3al boottaan /:/

#n uit nitrot &tabt ſtaan 2 (t/ f

iſèle 3al ter ruſte gaan? Ist
5- - V

?II mie 3ich geſitg geeft ten roof

&Pie rein ig in 3pn handelingen /

HIBIeng bertig 3uinet boog 't geloof/ j
SPie uit bien gront 3pn 3in han omingen/ gr w

JPie bootg naam aan 3ijn bunot / / l

«En 3pn hooft heeft geplant f:/ |

#oudt op bien telt: ſtant. 1:f

«Boh zulk een bie 3mn luſt en menſch

(Iot pbeſheit niet komt te heffen / |

ſPaar ſteeng het belſ van leber menſch --

3 het hert en baaben 3ocht te treffen, - |

&Pie 3pnen 45ubt niet liegt / / / n

JPie niemant in ſlaap miegt / / /

#20g ſmeerenbe UEngirqt. /:/ - r

7.

SPie ban 3pn eigen rechtgeit b?eemt /

#ehobahg ſterkte aan burft batten / h

&Ple 23jefug in 3un armen neemt.

GÉn mat bie ſjeeft het 3gn kan ſchatten / - '

JPie 3yn quaat niet merbloemt / / /

HIhaar 3ich 3eine berboemt / / /

QPie Göoot 3pn Babet noemt. 1:/

|

1. Ruſte.

8. -

QPie 3al ben 3eegen ban ben #eer »

#n bolle oueruloet ontfangen; l

I“beregtigheit baalt op hem nert u ' . -

Ps. 24. # 3 - ſzyn
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-

#gn ºptiſ-holſt doet hem ſuſt triangen /
(int het ſeemend gebout l ſil

«En genoegfaam genot / / /

weer fitnniſſe man bobt. |:/

9•

"Dit is het 65obbelpſ, geſlacht

JPer geenet bie naar #leſum badagen !

&ap bat 3n boog bes beeſte# #ragt

gaat na zijn miſ en met gebladgen/

oºie 3d ſtaan op haar macht / / /

jaa #n 5nn uit de nacht / / /

#an nloch en boobt geblugt.

IO.

ſl2ieng hert dan 'g #teren meegen 32gt:

«Ei miſ mijn aangezichte 30chth!

## 3oek um aanſchgn alg um hnecht/

HPerberg u niet in and're boefien;

3ſch, myn hert in mg heeft l, lil

dan geen wacugbe beleeft / lil

Zo gg geen 3tegen geeft. lii
II

meieng boen en mantel is getigt !

gzo dat gigºlaceb niet moet ſchaaml#l

apat nimmer bleek moabt 3gn ge3icht !

Poo! haat die roemen in 3gn naadlº.

#aat mie zich toont 3gn 3dat / lºl.

#Poot ben meg bien hp gdatl

&Pp bee5e heirbaan ſtaat. lil
I 1.

#ef juichenb' uime hoofben op 1

23emeeg u hoog?## pootten

zie7 3aſiu heitl um hºught in top /

3Pſe imeemaal mag be eerſtgeunoſtel

Boot um ſchulot mag voldaan l lºl

#p ten graan uitgegaan l lil

#igft onttminnaar ſtaan / / / .
13

45p teum gebeuren reiſt om hoog!

Ps, 24,
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#ct glanſig hcir bcr &#ng'lentrijen / . . .

JPat moogmaals booſ. De molſien mſoog/

&Pm haaren Botſt ter ſtal te leijen/

3Paalt al galmeilút neer l /:/

den merfeſt haaren 13ece / / /

OPp 3pnen bemel liter. (:/
I

w 4

3Paar maart be ſtolling halt tºt dúrb'

J12et 5tegen techrug outthaüriiſ. ,,
«Een moſh-Horta boert Ijcm bcmelindart /

tºp tiert 3'ch met 3pn cer-fifraaúcil / .

**

#n neemt plaats op 3!'n tly2Gon / / /

#p onttangt ſtaf en htoon / lºl

iën neemt 3pn arbeit5 loon. 1:/
w I
W - 5.

GBpſ bierbre C5eeſten! ſpott u heen !

dèmring hem op ben (QIfloon 3!!ng Ddberg!

#ier bloeit het 3inhc-tal in een | | |

#et bloebt uerlieſt 3mn loop in bºaberſ';

ga genuig hn verſmelt / / /

3Bie betaam'Iphuermrſat / / /

&Pepgaalttang ban bien belt. l /

2. Ruſte,"

16.

dºen op bergank'Iph honingbom /

&Pntſluit be poorten umer fterben /

plamp het pabt noo! hem alon/

ieoo! hem bie heerlph Homt gereeden;

golecht bt meg / hoog bc baan / /:/

gopoebt u nap hermaartg aan / 1:/

OPm hem te moet te gaan. 1:l

I 7.

23uiſt n eerbiedig meer boor hem /

3Bergaah Irm magt en hug ben #oolle;

gi let boch naarfi'Iph op 53 n ſtem/

3aſ hem laccruan alles toonen ! -

" Legt um htoon 1 ſegt nºn taf / / "

Ps. 2.4 - # 4 . . - - --

w

*,

JUYet
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#2et um pſonfi-gemaat af / :/ l

#p ig 't bie 3 u eerſt# /:/

Iö,

Häom bolf uit iebet meerelt oogt /

39ergun hem ingang in um herten /iberſchuil u niet / alg gp hem hoort / w r

#blam nooit ( ont5iet gp haiſe ſmerten)

2lan be prihfiel um'hiel / /:/ \

idem beel/ om Datum. 3ieſ /:/

GPie geirooijt 50 geniet ſil
I
9

3Laat um gemettens open ſtaan! . .

2örrepot 3 alg @Iempelg noo! ben ikoning/

#p biedt 5ig 3elue gunſtig aan/

#p maah bp u 5pn neebe-mooning/

2nn trotime u beſtſpft / / / -

zo be met / Die buſchapſt lºſ -

#nume herte bipft is!

2O,

#oe ig bien teren koningg 2aam?

GEi 3egt't op bat in hem hennen mougen;

#p bijngt ons monberipf, te ſaami

& Pe 3ee heeft hp ong reebg onttoogen/

#2nem hen / mie boch ig bp jij

SPie 30 heilig en op ff / -

#0mt tot De# ? J:/

2. I

, #oe kent gp 5nnen naame mict/

lâit 300 neeſ fitachtige orah'ſen;

«Pntleedt3e eeng / gemig gp 3iet

CEen glang man biamante ſchaah len/

lºp ig momber en ſterk / / /

iſège ban raabti folg man merk / fil

&Pe ſintſe ban 3pn ſterk / / /

22 •

gehobab is bp ſteets geinteſt/

2lig 30 een ig hy aangebeten/

2gn Baam / Die 3ieſen quaat geneeſt /

«Die iſ een blon ban 3aiigjeben/
Ps. 24. tººg
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#p 3al 3pn/ bie hp ig / / / \

“Eeuwig troum en gemig / /: /&Per 3ielen laaſfemist fit 'N -

23.

#ehouah afgenoegzaam Boaſt!

65etroum in aſ mat in beloofde /

Gèle op 3yn neh be paotte tolſt/

RPie bp be boont en het ontroofoe,

gig magtig ban raadt/ /:/

tl getoelbig ban baabt / /:/

&Pe meehet ban 3pn 3uat. / /

24

82e alberſterfiſte die ooit eeuïn f

3a biebe eeumiuheit zelf baatbe/

&Pie als een beſt be heiſche ſetuin /

beanneer hg moebt en hyachte paatbe.

dit 3pn ſterfte merjoeg / / /

UPie hem mannelph verſloeg/ / /

€n 30 3yn bangſt ontjoeg. Jij

25.

3ehobab / moebig om ben 3oen /

#n 't ogeen beroeaſj 3ag paſt bedongen /

(Ien aſberſcherpſten af te boen / -

Onaangelirn bp mag beſprongen / wº

#laet een neefelgh gebruig / / / -

ièan de boot en het kruis ! / / - -

Hèan al het belg a:". / /

2.

#ehouab / ſiemenbt en getroum /

Om nahet mooiſt aan b'tetſte oub'ren/

GIe mo?ben bienſtbaar uit een bloum/

GPm bug te ſaaben op 3pn ſchoud'ren .

2il be ſtrafſ en beſchuit / / / -

#2u be mgaah en 't gebult / / /

weeg oaberg mag#uit /:/

C.

. NB. De overige veersjes der Eerſte Druk vind ge nu

in de Nader Uitbreiding, pag.190,191,192.vers 231-242.

N % 5 KLOEK
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4 - - -

- KLOEKMOEDIGHEITs LOF,
w Ofte

Uitbreidinge over Spreuke 18: 14.

STEM : 0 Heilig zalig Bethlehem.

-

I•

De erettes Jihang/ bie moebig ſg/

2alhem inhtankheit hulpberfirchhen;

den treft hem ſmett tot bloefenig.

2pn'3mdhheit / alg eenábchilt / brochhen.

2. -

C5roothertig ſtapt hn 't al hoogbp;

&pn beloen-mioebt ſtaat onbeſmechen;

ten blijft in firgot en lpben blg,

C5een laſt han ooit 3!!ll blaag luſt bleefien.

t 3

3Ben ffaat ban feſug ſtoninkrph /

berechtigheit/ be i3yteb en 25lpheit /

&#g hem in ſtorm een baſte runk;

eBootgiiaabt te bienen acht bpbapheit.

4

32e heur en ſchihfiing laat ſyn bobt /

#g 't ligt of 3maar / hy mil niet fiſaagen/

(Ie opeeben met 3nn merk en Iot;

een ſterke beeſt han necſ utrojaagen.

5

iſ haar een berflaage bydebe Beeſt/

#Bie 3al bit in de ſjoggtc ijcffen?

lºp ig bermertſ ontroert / benzeeſt !

2Ilg maar. De minſte taya treffen.

vee motorionshit is een ſtaat,
(SPir3 ooit geſmadfit heeft ſtrnh' ſjet oogheel)

-

re- V



- Geeſtelyke Gezangen en Gedichten. 139 l
3Pie alle leet te hopen gaat,

2p rooft beziel't gemenſcijteuooſbeel/

- 7.

UPat3 / upt een ſtille oefening/ l

%jn haar beproeping 30ub ontfangen; . . , 3

€5ootg3cegenſ ſchijnt haar ſaag! gering. -2g menſcijt / met muiſtelenb nerlangen/ w. *-- | |

pa meerder opshtitl ſterkt en luſt: " ， "
G5öbtg merk in haar ſchijnt alg berbD2gett,

?Iſ heeft3 in geſug roem en ruſt !

#aar hert en manoeſ blpft nol 30ggen.
- 9. - , , , i

JPe ſflaaum-moehmaait haar 3elfontſtelt,

zg ziet 5 en han het niet ontkomen, - -

#e boffe manluſt bie haar duelt / d

vedetbaattentechguan Pnbellſchaoumen. - Vr

IO * * *

zo ſluit3 alg oog en oor en toe/

Perſiapt en aan be finie en handen/

&#n magt in tmpffel/ bpoef en muel

aPat #eſtig liefd en fragt be bannen
II

Heerbiech'; ſpant al 't geſchapen ſchoon,
gig leebig/ firagteſoog en buiftet;

teeg menſchen onmagt ſtaat ten tºon,

«Boot houdt noo! 3ig alleen ben ſulfiet.
I2 •

gee geil-bion bet berechtigheibt

#eeft heeling onber 3gne bleligiºn, -

#e marmt en ſtraalen / Die liep ſpleibt /

#an alſ die buiſt te bom beteug ſtil.

I3• ...

JPug ig 't geen eigen dºrf maart 1

«Een ſterk en ngolph hert te hebben;

't Hg heeben uit en mºgen mij – ,

Pien ruimt vlott hau 'mel gelig cuüttl

- * 't ººg
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I4.

't ººg ſnel eeng ſtijgifteng groote meth:

2,n liefo en Hennig aan te muſſen,

(GIe ſtaan geloouig paſt en ſterft ; . .

C5eſjarnaſt teegen 't Ioog betraſſen.

IS.

jean 't quaabt / en bpambtſgh geſpuig/

#n 't ouerheemeſſche bengben; p

€n ſteetg ben geet / al mag 't met htuig /

GIt eeren 1 en 3ig te v:wat -

w - I

«Een blpbe 2icſ 3ocht toemeng-ſtof/

HPeruuſt gebagten / bert / en lippen/

2g geeft Bobt ſiefd en beugden-ſof/

2p ſaat geen meibaat haar ontglippen.

- 17.

JPoch mie (g magtig/ om 3pn ſtaat

&Iot 3ulk een toppunt op te heffen?

«En bug te btiliger boog quaat /

2pn (uſt en moet dat er te mchhen ?

Ib- -

't #g beſt ban bat men meeb'rig blute# uit3iet na Hebdbaljg ſterkte / g blucht /

GPm 3pn genaan en bpſtant 3ucht /

UPie 't al in allen krachtig merkte.

I9.

HIBie meth5aam / mag / en moebig leeft /

#eeft een uitmuntend lot berkreegen!

QPie na 5mbtg mpgbeit minder heeft /

&Panfi ook / 'tig gºtiabe / gunſt/ en 3eegen!

Nader
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Nader

U I T B R E ID IN G

Van den

xx Iv. P s A L M,
STEM : Tranquille Coeur. ’

-

I.

Ditzoon! bat ontgeſchapen boogbt/

&Pat nan all' eeuunigheibt gemerſt if ! -

ſleien al het bobo'Inh toebehoort / - - t

RPie een met Baber en met 45eeft i3! - - , '

JPie ontfangt regt en magt % - -

GBoer al het geſagt /

»at oopt ig bungt gebaagt.
2

32e ganſche darbe big is irnſ - -

#het al mat magbom beh0men. - -

2pn hrupsbbaut / 3iel-angſt/ fmert en ppn. . -
Il 1 -#eeft banen bioch heel me vvvskss

2Boſch en bermbt! #te en melot -

ieeeft bien magtigen lºtſbt f

3èerzoent en wapgeſtelt.
en '', - - ; ' -

3- - - - -

#2u moybt geen plaatſ noo! bp gegaan , ...

en dat # onrcnn mott benunten. " ,

diep materg: poºt het bange aanl: "

“En galm die bºer met bolle## '

#eping van nieuüb meelbrig3tanbf. '##" tambt: g: ,

ap bgolph in uit: . . . . 2

man liet niet meermaatreurt wesi.

Paar uleeſchelph en aarufthe ºutſil,

#nusamen eetb're fyps / -
8. 24- : - - - Gn

*

i
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«En al mat iemanbt no02 mil 3etten.

3Pe5e met geldt niet meer.

HIBie leeft nu alg meſ eet? -

het oute neemt een heer. - - 1
- 5. . -

iet ig een groumel boog Den Beer / . .

GIe 3eggen: raakt niet / mogenſmaak niet.

Gºthen met eerbiebt b€3e ett / .

!

- r 1

&#n neem mat boeb3el en nermaah biebt. - -- -

G5eener menſchen gt3ag / . . . . . .

GEpbt nog plaatg/ uur nog bag' -

#2u eenig3int? wamen,

#et laſtig joh nerbiofien isi

&Pat pah I bät HIſraël 300 perfte /

UPie geurj bie Zion 300 perverſte

3Die 300 miſbt haar bebaumut / .

-

Zoo rag bie reuſ gerolien i3 / . ,,T

###matt

een boot be botſt merflatlint. " "

- » - : -7 - - - - - - - - -

ſeat in het bleeſchhugg mo:bt berhogt / . . .

JPat mogbt nu 3onder ſchroom gegeten.

«Been menſch moabt hierom onber50gt.

Göten ſchepſel bmitigt het nºg gemetrit

#aat/ o 3iel! boup be magt.

GEp! gebluph be5e magt

QPog niet te ontaar:
.

men is by uit tit soort aft? .
ſeit neemt het tot 3ig alg 3!'n eggen ?

32e menſch / bie 3ieſ en # metoerft?

3JPieng togten 3ig tot ſnelluſt nepgen?"

Pie 3png #Schepperg nergeet?

aaie ſiegts leeft I3moegt en 3mtet /

GPp bat hp bginä en eet? ' -

w 9. 'n' - - -

«e neemt bit tient te teſt beseft...'

•: groute nups geldt bitſt be aarte
S., 24

f,

&

-- -

\

ve

e

:
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iBoog hun niet ban ben uſoefi ontheft.

&Ple nice ngn hooger u?ugten baatbe.

2II bit intrſt mag te niet / * * ',

200 be menſch bit niet 3iet /

«En tot $500g eer geniet.

IC,

JPit honb be menſch niet / 300 het bloebt

Piet uptgeſtort mag tot berfoening;

Zoo. Dat het al be ſchulden boet/

GÈn niet en ſpreekt ban ban bolboening;

200 bat 30bt ſthept een luſt -

% in ocn menſch bien ijn huft / »

«En inbgengt in 3un ruſt.

III .

tºp heeft 3e aſſe bgn gehogt / .

ſl2iet namen ſtonden opgetefient. ' * * * *

tºg heeft ben uigtig opge50gt/
2Ill microt bn alg een bief gerehent. s:

#p hiclot aan / ſchuon be monbt

aan de hel open ſtonbt /

&Pp bat 3e hem berftonbt. •

I2• - -

#p trab'er in / en greep het Lam -

&Pen helſchen molf upt hlalim en tanben. s -

32e mond genag / het ſchaap behmann | | | | |

«En 3ag haar in haar gerberg hatibell.

2ig hoe lief! ag hoe 3oet !

3cbnnt be firaal upt bien gſdebt

GPien #epl-Zon te gemutbt.

13. e

«5m / geſug/ hebt bebºeuf geheelt. -

Gbp baagt ben ſnoben 2'onbaar byebt.

«Byi rietb hem met um eBobb'Iph beeſbt / --

GBp boet hem tot um Baber treben: . . .

UPaar berbliegt ? baat nergaat ºf -

2ſt be mgaah / al be haat. * * * * 1

eergeten molot be ſmaabf. * *

I 4- - -

32ie 't ſchep3cl Bob heeft aangebaar? - - -

Fs. 24- &P

/

ºr
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&Doo! afbal / en boog heiſche bonben.

ſeat leek naar toon ig ganſch brrgaan.

G5ebt benht geen onber50enbe 30nben.

iep miſt upt / bp permcht /

#p ſokt upt / en bp trekt.

2pn gunſt haar operbcht.

I5 •

32e G3eeſt maakt Bobt en menſchenten.

(?II is 3mn majeſtept beledigt)

#p binft het bell'migtuan benten.

#p roept: boot ig met u bengebigt,

&P5obt bernieuúnt 3iel / en geeft;

&Bobt bermonbt / en geneeſt;

G5obt moont by bit# bgeeſt;

I

G5ebt epſcht het herte tot 3pn beeſ;

(&choon darogi en nupl) bp lieft het teber,

#p ciert en 3upbert het geheel,

#p 3eſo baalt tot ben 3onbaat nebet,

ſep bermuſt 3pn gemoebt ,

#2et het buur5aamſte g0ebt

3'n boſſen operbloebt.

I J.

32e ?Marbe ig #ehobahg qLot/

#pig het erfgoebt man 3pn lijnb'ren.

HBie mepgert hun bat groot genot ?

IBie zal hen in die opbepbt bind'ren ? .

at bp erft boa? 5pl, boobt/

1#p 300 milbeſph boobt

2lan 3pnen ein", V

I

3Pe ganſche 2larbe hangt, ben #eer'.

?II mat 3p hoogtbºengt is 3pn €ggen.

G2p ! menſchbom! bung u mcb'rig Heet; .

#p 3al 11 tot 3pn mille mengen. x

#2u be bupſtere nagt

#g bungbp; elf geſlagt

r,"# eeumig geplbermagt.

• 24
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* I9.

"De mpbe mereſothoogt hem toe /

dºet al de ſchepſ'ſen die baet monen. . - ... , *

dºlf Hug bien Zoon ! of niet; 3pu roel, .

*gn mgaah 3aſ niemanbt bug perſaljonen.

IBlt gp 5pt! kom ! ontfang

#2e3en ºogſt ! maak gesang! ,

#0m 4 boeg u in een baang. . . . .
2O. - '

't is nu niet meer gelijk het pſagt / .

&Pue boot in Canaän maar moonbe, ... . .

«Poe Hefug riep: het ig uoſtgagt / . . .

-

# . . .

«ën hout 3ig. De 3thouab toonbel' , , .
ſole! De ſchepogmuur ombeet; z . . . . .

JIR0ſtg ſtoel 3unfi ter meet

32002 be5en i2cmel #eer.

1. I. ': j. '

2pn rpliftaf boſ betaam'Iphheibt /

ſiuit op de allermoefte bepbeu. '

, ººit ſteen! ble berg mort uptgebiepbt. i

&2e tplanten 5pn 2aam herhaepoen.

#2olfien op ! geef gehoog!

Qboot regeert moſ man gloog

«Pe ganſche merelot boog.
22.

Göeen monber bat het heele af w,

&Pien Bogſt alg liening komt te groeten/ .

Gén bat be-?laro hem ten genaſ

2ig ſtelt ten bartbank ban 3pn nucten.

Zgn aſmogende banbt

#eeft 3e 3eſne geplant /

2g blijft bood hem in ſtanbt.
- w 23.

2 is op be moefte pehelpſag

C5emeſtigt op 3eer waffe gronbenſ

&Pp beehen (3oet en haar alg gſag).

#aat nimmer bgeeſb're 3upſen ſtonden

2Illeg boog 3phe Htagt.

&Pgo? 3gn mil/ ſtem# magt . . .

lgeeſt
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meeſt best voortgebrapt.24. w - - --

#g mag haar #eert men ºp 3e ſchiep / .

Blaaar nog veel meer boe hij het water "

Zoo fragtig naar ben ?lfgronbt riepla -

#et melbe meg met groot gehſatet /

#et gehoog3aamb en boogj
2Berg en bult rees om boog/ - ' •

&Pu3 microt be aarde bloog.

25. | | | | |

naaar ig bit groote merk te niet ?

ſleie 3aſ bien arbepbt bng belonen? -

i?et ſtofſph ! dat nog hoegt nog 3iet/

2al bat 300 mûnber-honſtituft htonen ?

45obt bog meet en betſtaat

25p 3ig 3eſn in een baabt - e. - -

#0e btt 3gn 2 imagt#t.
2O.

200 rag be?latbe reeg am hoog/ *

& Per €ng'fen gept in hen-ſuſt# .

#aar benhen tot bat bnogmerp bloog J -

#aat liefde daar te 3amen bloemise. -

2lg ! hoe blp ! het verheugt 4

ſeas bie ſteg! best nieugot - - - --

ilbag haar citraabt en beugot.

27,

“Eſh in een 3ee uan meHuff 3 nom. -

«Elſt pleeg Heljouahu beugben# •

#aar breugbe epno'Ibug houget hſom /

3lig al bat 3maat en bugft're ſtofflph.

G2at mag haar te gering. - - - - -

#aat bermaah geen5intg jing - - -

2lan tenig ſtofflph Bing.

28

«Eſh 3ong / om bat be hoogſte heet

2lſrebe plaats begon te maken/

2II maar # 3ig in Beſt Iph eet

ſtouh laten hennen/ liepen 7 ſmaſten

, Kean het menſch'lph geſagt

n

-

(Egt
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ot mienſ bienſt niet bagt ze vººr

2pn mpgbepbt en 3pt, magt. , , " ,

72,
9. . - -

Aéchoon nog geenmenſch te boogſchpnfimamſ

&p egter ſteunde op 65ontg#
Zoo tag haar me3en oogſp?ang nam -

GÖaf bobt bie linegten 3oa neef hlaarſjepbt *

UPat eſh miſt. Dat ben 2oon

#n ben menſch ſtaf en hroon , -

3Pan bobt mag aangeboon. - ,

: - 30. T! ; ./.

tºPe aarbe tungbe / 3onber ſpgaah / -

&Pat ban bit alles een beſlupt ſag. -

"Dit pategen bººnglen met hermaak, a 3

Clft aanſtonbg maar ºpn bienſt-merk uit3ag.

&Poe be aarbe nit ſtonbt . 1 | | | | |

Jlaaat boot nat 3gn werbonbt zº

42nm.tihbaar was gegrontt

3M,

én raubt 300 mpſcipk hebagt

ban Baber / neomoti en Ceeſt te gamen,

iPant al mat oopt is bangt gebaagt j

&Pat pyonht met bie booglugte daaamen.

ing ban urn bobb'ſph gaabt; -

3Poot ben #eer en 3pn raamt - --

&Pe ?lato en iſ bereidt ſtaat.

32

“En ſchoon be menſch bien grooten glang/

&Bie afſtraalt met een helſe ſupffer

Ban b'onafmeetb're hemeltrang/

ièermierp / en 't alieritaarſte bupſter

Zoo brnmillig btrhoog:

&choon bg trabt van het ſpool/

«En aſ 3pn ſjepſ berfooi. -

33.

áchoon bat be bupbel kreeg 3pn menſch/

«En hij als koning 3ig uertoombe ;

‘Ha heerſchappij ſteeg in ben menſch/

(én html 5pn ſchuiot met ſtraf beſoanet.

# 2 #choon

w
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5choon Göoot hem thuon en ſtaf "- ,

@net boobt ober gtaf - ; ;

als tegtet outtgaf
34.

«Bobt nogtang liet be aäthe ſtaan:

(enereutſjoe bliig, hij moet tooaten)
ten liet 5e egter niet bergaan :

(?tſtrocu te tileſen en boonen)
45oot bie ſchopte 3pn maaah. * * t

3chept het goebt oan bermaak

#n zulk een humabe 3aaf ?
35.

&P neen! #p habt mat boogerg bon?/

ze de tºp be see riep in haar hoſſian/

iPannett be bamp hem gaf gebu02/ | |
«En 3amen ozong tot bigte molfienl is.

3Pot be Zee neermaatbg 32eg /

ene be?larb opwaarde ſteeg/ -

den haaten grondſlag #ts

Jau blah het groote ſtaat ſlot op. -'

zeunh onbaar ! 3mpg ! en ſta verlegen!

iſinſt nu verbaaſthepot ! figg in top!

3Pg bunnel 3eſbe baant be megen /

zijn bedrog baart berogiet

#ador bien menſch; nugtang 3itt

Hººp al 3pn lift te niet.

37. .

“Bobgszoon habt b'aarbt vaſt geſtelt!

GPm badr / uit ſnoobe Bellemigten/

Poot 3nm geſ-tartenue gemelot /

«Een ondergang'Iph #ph te ſtigten.

#paar ben menſch mooi 't nerberf!

#iep en ſtrakg! if nermerfl -

12cm boog mgn Doubt #n «Erf. -

38. -

TPt?Larbe ſtaat bog boog mgn firagt/

Daar hoog heb ik mg naft verbonden:

3h boub 3e maſt Hk ben geſlagt

-

n
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2il eer ik ſep beg mereſog gronben.

2ingft en Icebt / boobt en ppn - - -

«Epgen ift alſ het mpn; : «

#h 3al ban loſſer 3pn. : " ,

39.

#2u gafbe ?tart een miſſer blph

&Pat Bobt brpmiſſig babt beſloten

2pn zoon een beerph honingrph '

GIt ſchenhen upt 3pn erfgenoten / -

GPie bie #elot bon? 3pn boobt

ſiebben 3oum upt ben noobt /

één blugen in 3pn ſchoot.

4O.

'Hehouah ſtrahg beloften bee

&Pat eeng bie ſoſſet menſch 3oub mogben/

«En mahen een onb?echb're bgte / . / -

?Ilg## 3tmaatbt op 3p 30ub g0208m / - - - -

m ben Doobt t'onbergdan /

42m ben ſlang te herſlaan/

Gén ouer 't ſtof te ſtaan.

4 I •

&Pe 3onben namen bag'Iphg toe.

Göoog groote ſangmoebt eiſt beragte.

QPe Beeft bie mierbt het tmiften moe.

€50bg 3oon bemaarbe 3pn geſlagte /

SPat be Baber hem gaf/

?ſ haar ſchulot / al haar ſtraf

3toot op 3gn boagtogt af.

42.

CBeen hinber byagt be materplaſ /

&Pie b'?ſarbe ganſch en gaar bebchte.

CBobt 3elue haar beſchermzigter mag /

2 pn miſg -moogbt eenen minbt bermchtel i

«En het HIPater Dat ſtaat / - t

GEn allengsheng bergaat

âäpt liefde tot 3rn raabt.

43- -

#p habt be aarbe bog gegronbt;

#ict om 32 meotjt en leeg#", - t

42gft
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Geoh niet door hun bie Bang berbenot ' 'ieeragten en 3pn beugten baten. - - - - t -

ºp herſtelbbe 3e mucer / | | | | | | |

GBp bat 3g / alg met eetf . . . . . .

23cmoont nietbt boot ben geet.

44. . . . .

#p heeft 3 onmiſbaar baſt ge3tt / . . . - .

62m 3ig noot haat ten 30th te geben/ | | | | |

diep dat hij ſterne maat te inctſ -

«En erbt noo! 3pn htobft het Itben. 1 - 3 - - -

2 ig gegronbt op bilt ºp 1 % | | | |

b'liptuerhoo!'ne bebrp | | | | | | | | |

Hèan 'g Éatang heerſchappp.

45. | | |

32e garbe ig beg 4eeren gotbt /

#p 3ette 3 op onmgſhb're 3italen. * * *

zn ſtaat. De groote maternidebt /

$Zonk naar be onberaatbſt hupſen. -

Szp bluft ſtaan op haar gronbt / ,

HIBant haar gronûtſlag bie ſtonbt - - -

Op 't eeuwige wate:
40. -

Ze ſtonbt om bat be munb'te ſchat

«En bitpe rphbomber genabe . -

«Bobg urg en eeuunge uil bezat . . . . . -

&Pm met 3pn goebhepbt te ber3dben - - -

Abatang 3aabt bupſ en boog /

3Bie 3gn mil boot altoog

3jn 3gnen 2oon oerhoog.

47.

32it erfbeel ruſte in 3pn bloebt.

«En nu 3pn ziele haar geſteit heeft

(GIen ffer / bat beſchulbt boldoet:

Hau by be boobt haat #ragt gemelt heeft/ -ſêorbt 3pn erfbeel benapbt?" et

#p regeert breebt en mpbt 1.

«En maakt 3pn bolh#n.
48.

#g topbt hen in tot #toningen;
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9Znn Göeeft het moefte moubt herſtelbe.

#p hieft hen tot 3pn moningen.

#p maakt be 2een tot unugtb're beſten. . . .

#p be3aapt /\ en het fanút , rº, ſ

Gbeeft haar beugtſ en 3pn bambt

3Beel' eeb'le ſp?upten plant.

Y49. . . . . .

RPit repn en onbeulchterâLam . . . . . .

ikmam om be 3onben upt te belgen. . . . --

&Pie meergaein3e liefde blam . . . . .

*

- -

Hºton bleek en gramſchap #burwetsen.
@Poe hp ſliep in het graf / it, -

43ieſ beſchuſbt / en be ſtraf -

32an b'uptuerhoo!'nen af *--

5O. , - '

JPoe reeg be aarbe naar om boog/

2g ſtonbt op D'afgtonbt ban Gboog ſiefbe.

SPe bpoene traanbgon raakte bang.

«Een blpbe ſtroom haar bodem hliefde.

Hitupbt en plant meelb'rig ggoept /

eBobeg beel: omerbloemt

#aar oogt het lanbt beſproept.

51 * *

De ſtofflph aarb ig mee Q5obg Iot; - - -

#p geeft 5e aan 3pn gunſt-genoten

(QIot alle eerbaate genotſ

&Paar toe heeft hp 3pn bloebt bergoten/

&Pp bat 3p ſaat en bloeg

2tán ben menſch tugg'nig bloeg zº

#30e 3 naar 3pn ſiefde moeg. -

52.

2n ſtonbt hierom boor 3pn beſtel

62p 3ee en op be materſtromen;

# bee 3pn bolmaakt beneſ

32e ruime hſomp te boorſchun humen;

#ier om heeft 3pne magt

&#n onpeplbaare firagt

JPt merelbt u00rtgebgagt. -

# 4 &elke
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N.

* - 53" , *, i', c . t

Zelfg eer er een geſchapen bing . . . . . . . .

2pn me3en hreeg.; ja in je boog megen

iBag bp beg 12aberg Boebſterling / ºf

G20? mag 3pn groot bermaah gelegen d ' .

GPat bp bobt gaf 3pn 5iel / - -

C#n ben &Baran 3pn biel! - -

eet 't & chepſel mag of niet, : -

* . $ 4- - ' - , -

32oopt ſtonbt be aarb' op 5uſh een gronbt -

ſZo'n 45mbt geen 30nbaarg habt berhoren/ ºf -

(Pm baat het groot genae merbonut / ! ! !

(Iot eenmig mel-3pn aan te boren -

49p bat 3p allrg meer -

25?agten tot 3pnen l#eer'

&Pit merht tot epºgen ert'. .

v E R S III.

STEMME: Courante .... . .

, *

-

- -

55.

Dit #oog-berheuen Jihajeſtept fielt Hoot en brief be
- - Yuct (PIl.

ſepn 2Bobcm gaan be ganſche mereſbt boog:

JPog pber poogt 3ig tegen hem pol ingepel aan te3etten;

2p mepgeren tien grooten boºſt gehoo! -

"Pet330eht# Doogt gift ban 3pn magt Doc? Iooghtpot te

eletten / w

«Een anbet ſtroopt 3pn filing / en ig uermdebt / .

«En ſjtet naar Chriſten#aat.
56. .

#Aen 3iet het baſſche 4Leeraatbem be bloeme tuniſt-blag

- planten / . . • -

JPie lºpoga menig 3ieſ boo? ſiſt berfiriht.

GPcitoningbgenot 39n handen upt /(bog matigtloog) 3pn

(GIraumanten , " »

gººit 3pn het mult baar Hoon en 45tiek op mikt. GIË
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##

º!

#

' Giſh ſtoot 3gn mobab-3ich 3maatbtnaat 'thett biet trous

me Härungge3anten: - --

2g rotten 3aam 1 en tragten te geigh ' ſ .

(IIe bempen #leſug ſipk. , ,

57. -

#Baat 3 maapt bie #epipging bog 5pn ſipſiſtaff bie be

reben / . *#2 k

“En merelot-mpgbepbt epnb'ſoog overtreft ? -

3Die3iet het bobe beplig moogbt3ooboluetaam'Iphheben?

SPat bp met een haar bienſtbaarhepbt beſeft.

HBie3aibol# #eſtenmoebt tot3nnen eet thgoon tre,

CIl 1' v

UPien ikoning te gemoet?

HBie ſppebt 3pn trebt 3. mit rept syn vlugge uurt ## .

58.

iBat Boſh 2 mat bo?ſtelph geſlagt 3aſ op bien beplberg

Hlimmen? , ' -

, ººit ſtrgt bie honinglphe heptbaan op ?

iſBit 3albaar in# koningraf gelph een pyonhſtet glimte

, high 'º

ººit al eens ſtaan op bien nerhenen tap ? . . .

Pleberg is geensintshooggenegngoenſevenloose ſchims
men;

jàeen ! neenſ bie be5en ſtoning 3ocht en mint

#et eeumig ſeben bindt. - -

59

Weeberg bang greren in eerſykhuys is nu ter tpbt berbe.
«Pnrephbaar bonen 't allerhoogſte ſtenſ. (ben

#g hoeft neeſ# alg menſchen firagt / om baat naartoe

te ſtreben.

RPie raken 3af tot 3uſR een grooten henſ.

#g magte 3ig op bomen al ben heumeſ aan te hieben/

8Bie bot en aardg/ Die enkel buuſternig /

«En 3onber lupſter ig.

6o. -

"Pitſtot3! Die berg(ſchoon nu nog hign) 3aſeengte -

ganſche aarbe

25ebehhen. ſitebg haar ſupffer rphe fituyn

# 5 &tygt

-

-w
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atman: 'Hebouabg gunſtbaar met benhemel

pflat De. -

#ier filinfit benaeugd 1 en bleef en hepſ-ba5upn/

#ier blyft##anateunmmann 5ouneſ bien 3g

GRID2. -

Eie 1Borſt / bie bier 3pn thgoon en zitplaats nam !

HIPagt naar beel asie:m. '' - , ,

': I. -

#ier ſchpnt be3en in hemelglangmet enk'ſeliefde ſtralen,

&Pmag eerfpbg 3inai# ten
#inſtnam en Donner heeft gehoopt en 3ag babt neberba,

3Poehn3pn gunft in honh're J2cbelg monot (ſen/

verwºnboog?Toob ! en CB zichbeurt binnenga,

giet triº honing teret ſtafl en htoon/ ---

wat aan wanten, | | | | |2. »

&Pp be3en berg mil G5obt5pnter en heerſpſiheibt hertonen-#t gſang en majeſteit. pk

#ehonah miſbaar in ben gloebt ban al 3pntetigben momen

#ier huft be maarheibt be geregtigijeibt /

&Benoegzaamheint/gtmaelengunſt baat eeuwig oogſpreng

-

fiIoonen /

3De btilichtint en liefst tie is hier

UPe eenigſte banier. 6 . . ' - - - - -

3.

©! beer as 12ion botg! o! thosn ban beit en

gete!

«Ep! 3eg ucog mie gp bng genaahbaat 3nt ?

&P! brugtb're berg bol hoogn en moſt! ban mie mogbt g?
betigben ? -

en 3eg het mn behel en braakten ſpyt)

HBiehlimt Die prye hoogte op met onvermoebeſchieten?

#Boon mie bogig bie groote heerſpäbeibt

SZou milbelph bereibt ? 6

- - 24

gota ſtil mpn 3iel! berg! ei! bebeſt u in bermonberingen

ſlBat 5ie ff langg dat met gelegbe pabt ?

#rtig het wel genoegbe beit ber 5aal'ge", t

t
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het is be up en heilige bonen &tat ! . . . . . . .

#ierheerſcht## utelbuijententer ſºng'ſen hem,
omringen/ " i 't j .

«Eſh ig uniºnierſ en biedt gig willig aan/ - , à
(ſ2m hem ten bienſt te ſtaan.

t .' 65-rº, t . . . . . . .

#ierig een3aam genſoepbeſchaar wanfeeſt entrÉstantin
&Pntbonben ban het bot en ſugge ſtof; -

#Attum:#n en vreugbe (bie moltooit ig)opergori

ſºn

zp singen terug gebouabe roem en ſof t

GPit tudiº heiligbom mogbt met geen boogbalig toegte,

J2een! nten ! bit 35alem baaltbol glang en ter ºf

(QImt ong, op b'aatbe "# # # # # # : ' t lag 2 - ?

3Pit is be heiſgeplaat3 baat al het aarbfchtig gemeehgn

3limaat men niet alg op 3pn bemeſg ſeeft. ---2

&Betpot ban toogn / man bloei en ontegis nu al ſang

herſtreken : r; --- : : : :

#ehobab hier uol op genoegen geeft,

32it uur:#w 3al nimmermeerbermaak of een ontbit-f

Cin

&Bobt 3elme if haar eer/ haargoeot en luſt - t

#aar bgeugde en haar r: -

7

#iet meet#ban geen heiligbom/ban altaar / nog balt

tempe / *

H#ier 3iet men 0g nog bar gebonben ſtaan /

#ier baanbt/hietmaſt / en plengt menniet / men blijft niet

aan ben b?empel /

«En laat alleen ben iPgieffer binnen gaan;

#2een! neen bien bobt 3pn beeſt een bluht op 't ſjert

boog GBeeſieg ſtempel

G2ie treebt boſ moet t bood al het aartſch gemoci

(QIot ben gemaben ſtad,8

#p ig haar altaar / blocbt / en bier, #p tiert 5pn feeſt

geb!ſingen: H:

n
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ºp wat haar bant en leibt haar met hem em.

ºp is baat reuh altaar en mooiſt in ſmeeh en tof gegane -

tºp is haar ligt / haar ſgp3 / en heiligdom. i gen /

ºp 3alft haar 3eſu 1 enteau dan haar 3pſi un ſtelpke gan,
- (JCI). - 'f. fu..! ff ! -

# leert haar 3mn berbo?gentſjeen

2ulll libt t0t libt remie:

ſº it ſtaat##eurs plaats # matsyntaar tercitta
ell -

maat 3pn baat namen/ſtam / en httig en merk 3: "

GEi! 3eg mg/maar aan kent men haarawat 5anbaar pronken
gemaben? ,, - ;r

ſ@at is haar banbeſ-len haar baag ſpäg merk 2:

#B it 3aſ ban haar 3igin be blotbt / en beek uantucIluſt

- banen ? .

«Ei! 3eg / mie heeft #eljobab tot 3pit bobt / . . . .

- G#n altpot buur5aam lot. ſt? iſ,

k :: - trio. · · · ·

iteit matigt 3igbat boogregt aan? mie eigent;ig bie tere?

HBie is hp bit op br5e heirbaan gaat ?

HUPif": regt en 3omber ſch?omln benitoning 3pticu

gere 2 is ,

meie 3et 3pn moeten opbie goude ſtraat 3 -

iſ Bie 3aſin ceirm'ge ſiefo' en gunſt met bcm afbaar perſie

Ien

HBie heeft 3pn beel en erf? uit regt 3gn pabt

#in De3e motorfiets A ,

nurt - -

-
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v E R s 1 v.

,

A N T w.

STEM: Tranquille caeur.

7 1.

p ie haar ffeebg geben tot een roof

3Ball #leſitg in haar handelingen.

&Die boor het 3upnere geloof

2pn miſ en bemhen 3ucht te omingen

(@Tot be met bie Bobt geeft.

3Pit in 3efug maar ſpeft /

GÉn baar 3pn luft in ijeeft.

72.

#iet geſbt geen ſtoff Iph mater hat;

#iet kan geen 3onbig HPrieſter maſchen.

gier 3ocht men maar geen ploeibaar nat/

#iet loopt men naar geen materplaſchen.

2Iſ het 3igtbaar is heen/

#ier ſtaat Heſug alleen /

€lh 3g met hem te ogeen.

73

HI) en ruſt geen roobe beerſt toe /

#là en neemt geen pſop en ſcharlaken /

dlaen gaart geen aſche man die hoe

&Pm iemanbt mit en repn te maken /

't Beeſt verteert boot be gloebt ,

250h en Halberen bloebt

, dàu geen ber30tning boet.

74

HIApn geſug/ gp 3pt bit fontepn?

Bit 3uiu'renb mogt bloeit uit um monben/

&Bie maakt be fmoobfte 3enbaarg tegen -

3Pit maſt haar man haar muile 3onben.

RPie3pn ſchulbt niet brücht.

#
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Jaaar 3pn 3ugt (ſchoon benicht)

«Ietſ jongen herſtel ſtrekt. 's

75- -

apie moet met #eſtig bloebt beſprengt / .

#p moet verſlonden won bat materi

geat oogt 3ig met 3pn 3iel bermengt:

&Paat bloemt het met een 5ect gehſattr;

3Pat het oog nooit herſpiet

aPaar be merelpt nooit iet
32an hoogt/ of bOeit # 3iet.

- 7o.

vrºeg ºpeilanbg bloebt/ en heilige beeſt

JPoet buile 3onbaarg 3uibet moaben:

zgn ſmert en boobt-mono 3elig geneeſt.

«En homt hp #eſtig aan te goaben?

Zoo ig ijn opgepgonht /

'g tºeeren oog ſjen belonfit 1

#zgn beugot Bobg min ontfonht.
77.

3Pie ſpat# of ooit betragt !

«Eerſt man gehooabs geeft mij leren

aPic boog beg gegeten koningshtagt

2pn ſnobe feilen meg mij meren;

JPic 3pn ſchulbt ſtrebg betreurt /

gpie in 3ugt thoenmaatbe beurt!
Pat bolſt en vinden dat

78.

UPie in een biep ootmoedigheibt

Zig bompelt in bgpmill'ge tranen. g

âBie met bermmah 5pn ſchulot beſchºeibt /

HPieng 3iel 3ig looſt boog op'ne tranen;

dPaar het hert moãot beoºgrieft !

3Paar te bºuh gantiſch verlieſt

3De hatbe iſíot3ſteen hlieft.

79.

JPie in 3pn merk tet ºlefug gaat

Blatt bibben fmogfielen en 3ugten.

JPie ſtrahg in Stephemſt van het Himaabt

HPiet ſchroomt naar be3e Wiot; te blugten.

V

39ſt
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UPie begint boog Bobg htagt n

JPie 3pn pligt trouin beſta - j

t

GÈn neo'rig staan wat . . .

g). ' '' - *, * * * *

SPie alles aftreht man ten geet u ... -

iBat hem ontbreekt in toen en hambel; " " ""Die niets meer het ban bobes eet 1 * * le

én 's naaſten nut in al 3mn manbel hºº

&Pie een glang ban 3ig geeft -

G2aar het heil-noff bon? ſteft we

«En 't gobloog tot# bezit.

I - -- -- --

"Dit al 3gn beugot uno! #eſug geeft ,

Om hem alleene te behagen / - 17 º .

RPie &Bobt ben roem en eere geeft / -

©le ſchuift iets voor 3ig meg te blagen! , " -

GBie manneer hij betragt ,

&#enig goebt boo, dºubº kragt '
#et als een boogregt#

2 - -

iBitt hette reinig / onderbeeſt * * *

Bu niet noo, Bootſ en ban nou? 't eigen. " .

32e minſte aanblik van Bobg beeldt 1 ,

#oet miſ en menſch tot ºlefug neigen.

SPie 3pn hart baat verpanbt /

JPie 3oo ſpringt ban het ſanot '

RBie nait in 3eſug ſjanbt. ,

83. ººgt, - -- A

HBirt boen en hambel onbermengt

beoo! #eſus ig / bie al 3pn methen

(#Zoo Göoot bie3eſn' niet nooit en brengt)

Als maigelph Homt aan te merken/

&Bie be beugot / bie men boet/

2eemt het erf en het goebt /

&Pat iemanbt 3aal'ge#t
4

JPie baat maar binft! ble baat maar baabt /

“Die botſt en niet en ſchºonmt te blinken.

üeis naar #n luſt en menſch vergaapt/ --3un luſt b &Pfe

- , 1 - '

}
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&Pic moeſt om bieper in te #infien.

2 jarbſche meeſb' luſt hem niet /

2Ig! het baart hem berbäct/ . . . . . .

?Eig hp be bgoogteng# -

5 •

3Paar íg 3pn liefde afgefieert/

«Bottg htagt orgft hem in #efug ſtriffitnl

zgn liefde heeft hem onerbergt,

GEn# bie bloebt 2 bp ſchijnt te ſtinken/

«En hp 3ocht bien hp minot/

Szpm geloof over mint.

2III maat be merelbt#

meier herte boot het bierbaar bloebt

GPntheft ig ban be mulle ulchhen/

&Pat / mit gemaaht in be3e bloebt/

#aar keer tot liefbe hun bermekhen/

32at in gunſt neber baalt /

UPie bat hert tot hem haalt !

GPaar mogbt het mag beſtraalt.

7. ***

32at bert een 3up'n're bier blam mopbt /

een haarbt bic gl0fpt in hemel Hennig.

&Pat bert 3ig met de Andarbeiot goibt

#ct baat be malsheibt en de ſchennig.

#oe berlieft hoe betogcugt

“Hig bie 3irl / men be beugot

#aat oppgonfit til ":"st

9 ! rein en 3aal ge liefde blon!

#m golfjeg mp met 3agtjeg ſtreelben.

apie bierb're oldebt oan u begon/

«Bp 3pt het bie 3e gunſtig teelbe.

«Eifting boog! Heſu uldei

3Liefflph in/ en beſproei -

#lapm 3iel tot gullen# - »

- 9. ')

2lg! mag ik met u baum bebogt ! -

3ig ! ſmolt mgn 3iel in bolle ſtromen W

'

#g
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»

2#g! microt myn berte eeng be50gt !

?Ig Tuurlo ih Tieſitg tot mp Homen!

#h ber3onh in 3pn min. n

j2ecm myn 3iel/ neem myn, 3in

GP! groote (Eer bogſt in.

90.

SPie al mat G5obt niet lieft beragt/

&Pie repn 15 ban het bupſ gemeten/

&Pie b'optogt ban het 3eſn belagt

(Pfg' ſchoong het htmaabe goebt bürſt ſjecten.

Bie geen heſ meerder bleeft -

2ſtg het filmaabt bat begeeft

(&Igt binber ig gemeeft.

91, e

JPic 't filmaabe upt 3un herte meert

JPoo? ingang ban ſjeil'ge hemelfilaarheibt /

. JPie nietig tot reiniging begeert

RPan3upu're hennig ban be maatſjciot;
HBie bie lieft / en nertoont J

JPat be 3aaf bp hem muont/ »

@Pie mogbt met heil beſiroont.

92, -

49! 2iong frooſt! n! hint 'ren C5obg!

#Laat ong be herten 3amen meng'len/

liomt 1 blieben mp naar be3e rotg /

4Laet ong be armen 3amen ſtreng'len.

H2oet ong op hemel-lgeet!

&Pyuh het bleeſch neorig ncer /

«En ſtiet ong tot um eer.

93.

HBieng 3iel tot #eſug ig gerigt/

'RPie niet mil liepen nog miſ hennen

&Pan mat hem reinigt / trooſt en ſtigt /

«En hem aan Hizſug. Doet gemennen; .

Pie 3pn luſten ber3aaiit/

&Pie maar ijpgt / ſnakt / en haakt

32aat 't geen het hert bolmaakt.

94

Boſmaakt alleen tot# ſof/

- - -
«Bne
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&Pm hem aſbaar als iBoºſt te groeten /

42m baar alg in een geurig #of ' .

#aar 3Lief/ en 25aupbegom t'ontmoeten /
3Paat 3n fieebg 3ugt op 3ugt / w

2lig een ebtle brugt / -

#em toe5embt bu02 be ſugt.

95.

ſpier hert geſtabig magt en maakt

GPm haaren koning te ontfangen /

HBier hect in ſiefde gloepbt en blaaſit/

«En aan 3mn boſheibt paſt blyft hangen/

69p bat bn het fenyn / .

2Ingſt en bguſt/ ſmert en ppn/

&Poet heilig bitter#
9 -

IJBier hert beg bupbelg heerſchappij

&Boog het geſoue ig ontuſ0ben/ - / -

&#n bit ber 30nben tptannp/ -

JPool enkele genae miſ booben. '' -

dPie beragt en berfmaat 2 - - -

JPie perfoemt bloeht en gaat - - -

âBat 23eſug tegen gaat.

, " - " 97.

HIBier herte 3cer genegen ig / , -

(Pm 3ig aan Hefug ſteeùg te genen. j. ''Zin

HBie angſtig en berlegen is 1. : - -

#Panneer het ſtof hem aan blyft fileben. * .:

3Pie het Engen beſchouint :

JPie haar ſchun niet betroutut. - - - - -->

#)aat op Heſjobab#t
- 98. t . - , -

2|I (nie btig met 3mn hatib en monb . . . . . . .

Gögtuignig uun 3mn hert fian genen: : : : :

JPie in het groot genae-Berbonù , " . --

?Iſleen 3ph hell ſoefit en 3piniepen: : : :

2Zulfie ſchenſit boût het henl / . * *

2Zuſh 'er ſchat bulb geen peplſ 4 : :: R'Zp ſtaan Up 't ſjuugſte ſtepſ. n n

: : : : :... - 4 a €

- &Dt
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99. 1 -- *

32e 3ulhe bie haar hert en 3ïti

Piet heffen tot bepbelheben: . . . . v .

JPie niet en 3moet / 300 't hem gtbiel/

#2a engen 3in / of 3onbet reben.

JPie 3ig ſchroomt / 30mber gronb/

'g #eeren 32aam en nerbond -

(4Ie nemen in de mond. : - ,

- 1oo. i

3Pie bog niet ſteunt / en niet en boumt

GBp aub're boten, 3Die bog 32iet 3gn /

3legtg 3ilber / boub/ of ſteen / of goubt;

E20og ſlâie geen mond'ren oopt geſchiet 3gn :

&Pie boot haar niet en buygt / :

GPie in haar roemt nog jliggt

d!haar tegen hda: bettig Jt. # ' -

- JOf. * . . . . . .

zeit aan een beeſb 3pn getſ berheid ! -

zyn berte heeft hem reebg beogogen/ - Er -

GEn al tet 3pben afgeleid 3 ; . . ,,

#p 3iet niet dat het is gelogen, , e

2iſ 3pn nipt (mat hn hoopt ! -

5laaft en 3ugt/ menſcht en loopt.)

#et met De hel behoopt. r : : : :

. IO2- - - -

ſtaaat bit gehobab'g ſtap betreet

Perſmaab bie uaïſch en belſche ſtrifihen. , t

zulf een baar in 3yn blpt beſteed , ,,º -

JPat hem in maarheid fan nergulfiheil te . -

âee;e ſch?ikt fingeeſt en theeft/ ' , '' , .* -

-

>

2Ilg 3pli bert hem iets geeft ,

JDat hem bebgogen heeft. * * *

I93- ' - ' -

JPie na het bepe 2ion treen/

aat die baat hert op Haaſte metten zº gºed is -

j2og ſchabuuige plegtighten tºt 'n 7 - ,

JPog op ſhorpag herhplagt 3etten - vººr zº

2ll be# ig baat af kaf/ . ! ! ",, , ,

íet alg ſcij02g liftot ſtil liſij/ - ,, iſ g: -

, ele staat nºg ºf - - - - - - - --> #et
ſ • -
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#et is een pbeſ graf.

1 o4

3De 2Trhe mogb/ niet meer gebagt / - .

j2og bloeb nog mater noo? be 50nben; | | |

IBraag al bie hoffche tempel pgagt /

$zg roepen upt met bolle monben/ - - -

* «Bob bie moont hier niet meer; -

&Pic mn cierbe met eer /

ineerſcht nu als opper beet.
IO5.

gPie ſtaan al in bots heiligbom

JIAoet nietg boon be #ehonah «Eeten /

?IIg 3ulfi een WE ZEN bat al om

ſzgn ſiragt en mpgheibt komt te letten.

&Pie 3ig aan ietſ berbitlb -

JPat bn 3elue ber3int -

«Een net 3 baan: - N.

ICO.

?Il henthp nu ben maren bon

apie 3ig 3ulſt een te 3pn nethlaarbe;

lag blpue bp bat ggout gebob:

Göeen goed of waarheid aan te baatbel

apan bat baaagt 'g leeeren meth

aPie 300 monoer en ſterft

3ean raabt ig en balt metfi.

IO7.

van heft 3pn 3iel tot poelheid l

seit of ob #n bepn geiph mil maken.

2oo een 3ig 3eloe eert en uitin:

#n ſect het geel ZEL ES vergaſten:

len betrapt. Dat het ligt

#em tot rembtib nerpligt

GE11 tot 300g EEDE#
N - 1OR5, - --

2nn heet hangt aan een pbel NIET,

aPie tºon in 3ig komt aan te merken
den niet / op bat bp n'afbºuh 3iet - t

#n# fpachen#### * * *

- - Gb ggen ſchepſel beliED 0,10 - - - - -t geen ſchep * A #Bet
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iſact 3pn gunſt / bie niet tooltb , -

QPat «bob 3pn 3ieſ bemoonb.

1O9.

#g ſtelt 3yn mij tot leert en goed

&Pie-oit miſ doen boog eigen pogen; : - - -

«Een morm bie menfeit in 3un bloed/ »

JPie nietgig alg ijn met gemogen.

&Pie 45obg kragt meebctuelo o . ---

32ie 3ig 3elf alg een belo

2pn #aher tegenſtelt.

II O. - - -

&Pie ſtaan 3al in bet lºeii'gen rang / - z ..

QPie op #ehobahg berg mil monen / .

#p 3ie bobs raab / boog meg en gang/

Bol majeſteit in 3pnen Zone:

3Pat hp haar been 3ig meno /

«En erhenn'.3pntſenb/

&Boog goebijeib heeft geen enb.

III •

3Mhaar ag! hier ig ben menſch te log /

#p ig te ligt in bt3en hambélf -

3Pie ritt-ſtaf/tor en boſ en blog!
&Pie ſtut niet in 3on ffeiſen manbel; » -

JP'pb'ſe hoop krenht het hert / -

2p berſtrikt en bermert / w -

2p leid tot heiſche ſmert. - - -

II 2•

&Beeg ig 't bie op een natſchen grond

Hang ſteunt / nog in een ºnaan mij roemen; s .

iBieng hert/ mieng hanben en mieng monb ,, ...

&Ie 3amen €5ob 3pn Baber noemen; -

&Pie betreurt en beſchºeid

Pat 5oo ueel pbelheid

25eſmalfit 3pn rein beleid.

I 13.

lºn heft €5obg liefbe peeſ op

gPie 't goed in Heſus met mil ergen;

jl 2aat bie be reinheid geeft be ſchop /

&#n lliet muil aan. De aarbe ſterben; . . . . -

- 3L 3 (19jg

r
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&Bie roept: «Bob is myn ſet - •,

(HIAibg in 'g ſlBereſbg genot) , , ... -

3 Zuſfi gen met geſus ſpot. . -

l- II 42 :: - - - - - - In A '

Zoo boet een zalemg 2Burger niet . ' -

&Pic heeft de reinheid tot 3!'n 12emel: - tºt

2an ooge eind'ſoo3 badger 3iet ' t .

2lig aſ het pneſe gememeſ, . . . . | | 3

&PT bie malgt man bierpoel / : : : -

#g heeft ( ſchoon in 't gemoel) . . . . . .

13dſmaahtheid tot 3gn doel.

I 15. : - - - - - - - -

"Die is 't bie bp gebomah moonbºl - ,

3Pie tot 95obs oneer niet uit liegen / . . . . . . . .

#Bie geen nethenen glang vertoomb / 2 - --

eBm Bob en menſchen te hebliegen, is i "; -

&Pie geneinbgſjeib betſulaabt / . ,'

aPie de ſlechtheben haat/ - 'n f 3 v.

G5n tegte gangen gaat. 1 - - -

- 16 , ºf -- - I I O. 't - - - - -

zeit met 3pn hand in maarheid ſchrgſt? ,, E -

gh ben het eigendom beg #eeten ! . . . . .

«En Bob myn eigen erfbeef blpft l 2 -

#g 3aſ myn ſmetten van mg meetelt, op

apie zgn hert niet en plein 1 e -

# 5pn naaſten herleid / -

oog bubbel-hertigheid -
I I 7. - - --

UPie als bp (bob 3gn heer en hºogſt

23eſeib te zijn) bat bun man binnen

&Pe 3ieſ niet muiſ blyft en bemogſt / 1 -

3|2aat gſoebt om 23eſtig regt te bijtliifli 3 2 -

HIPeſh 'er beugd boog het oog , " " :

32an ben menſch benen utoog * *

«En 't hert tot liefde #n
- II 85. -

Die alg hp 3gne finiën üttigt/ .. ' C

En t hert ig looft in 'g tºeeren gorbijeib/

wat bp opregtelph betuigt

- ***

- - - -

• 1 r . .

'e.

gPat
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k

GPat in boog ter 3gn tenig soet leib; .

SPie hertoond. Dat hp leeft/ -

JPie niet meer boot en geeft - -

GPan bp in maarheid heeft. . '

I I 9. -

JPie nooit ben grooten &#cù bergtet /

2Iſ Homt het Eigen 5ulſig te nergen;

&Pie nimmermeer een ſchii're beet

iPil onber 3pnen tong berbergen,

&Pic pn 3ieſ niet bebſeht / .

j?og 3pn hert «Boot onttcht /

320g eenig quaab beocht.

- - - - - -

I 2O.

3Pie nooit 3pn eeb'Ie 3ieſ herpanb |

o2m goeb of maarheid te herbergen

läit boorbeel / haat of onuerſtand / .

42m 'g #eeren ſjougheid niet te tttgen.- w

dPie in ernſt en Opregt / '

JPug 3pn 3afien belegt / -

Cn 't hert aan #eſug ſjegt.

12 I. -

JPie 3ig in b'uiterſt armoeb 3iet /

3Pol ſtriemen en betuttilbe momben j -

45eſtopt in b'afgrond van merbuiet / . .

#n bood / en bloeh / en heſ gebunben;

JPie 3ig minp 3onbet Hragt/

, ſlBien De ſchuld heeft gebgagt

#n manhoopg buift're tlagt

I22.

HIBanneer er eenig fterligt rpſf!

3lig geſug in de poeſ Homt ſchpnen !

&Pat ligt het oog na bouen kunſt / . .

Abttalig moet De manhoop ban betonpalen;

3Paar rnſt ſuſt / en dat ligt

#n bie bonfierhein / ſtigt

«Benoegen in be pligt.

I 23- -

't G5eloofſingt na b'onmeetb're traug/
UPaat ſchitt'ten niet alſ liefde ſtralen/ w

# * * * #L 4 - er
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l?g ubeſt ben meerſcijpn ban bie glangs

NPOor bºuh en beoefheib neberbalen,

UPaar ontbloot by be ſlang;

IBaar 3pn toegnig gepgang

25eſmalfit Die liefde bgang.

I24

JPog 3eſu trooſt innoab biecht het bert:

«Ei! treber (thaapje huiſ niet mgeeſen /

“Hiſt heb meeboogen met u ſmert /

## 3aſ be biepe mond geneſen ;

4Loop niet heen! neen! ei fieet !

HE)erpt u ſlegtg neb'rig neer /

"Hä ben u eigen ºgeer.

125.

2ïg! ag! het hertje ûgant en gloeib

%,In liefbe/ en bermonberinge /

&Pg 3ieſ in bibt ſuſt obetofoeib/

gze Han 3ig naulnighg meer bebmingen;

HI)aar be ſchuld maakt De Beeft

Boo! Bobg l9oogheib bebteſt/

#p beeſt en ſtaat bepgeeft.

7 26.

3Paar baart het groote ſtaabgbefſttit/

&Baar toont G5ub 3pn betbogg'ne Wmegen :

&Paar barſt be 3ieſ in bipbſchap uit:

## fineſt u Çöob ! ik ſta beriegen!

3Paaſt be gunſt ban myn #eer

“In een gelie-migt meer ?

(&Iot #eerinfiſjeib en eet!

- 727.

UPaat 3iet fjn ſºaber / SZoon en beeſt

“In het brpmillig melbehagen /

. @Pat eeuünig bp (Bob ig gemeeft /

2!! ect beg merelûg gronben ſagen;

&Paar beſchoumt hn het pati

3Pat ſteljonah betrub

Giot bezuinige Mariº :".
I 2.

«Daar wringt het nieuwe verligt uitſtaat

-

w

&PCgt
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&Poor miſt en bonh're neuelg heenen:

&Paar mogb het boof bp 3ulſien blanb/

#et boeſb 3ig ban een 30n beſchenen /

HBIeng ortreifbare glang i

32e onmeetbare trans/

SPgoeg aſs 3mn 2Bruib'gomg htang.

I
- 29.

#p 3iet be monb're 3amen bloeb

Hèan al #ehobab'g eigenſchappen/

3Pie bp alg een bolmaakte gloeb / .

(3Langgºmpt genoeg bolpaeſen trappen)

&Pnog 5pn $zoon tounen 3aſ

#n 3pn klooft/heel en af

2ig 3eſut ten genaſ. * *

13o.

UPic 3on / bie ſºelb! bie groote Zoon

àlâet al 3pn 13cil'ge Beeriphheben/

Hig 12gberg met gegronde (GIijgoon /

&Paar 3pn 3un megen en 3pn treben/

4Enfie! " goetheid en regt:

#p ig buur5aam en hegt /

32aat grunbig baſt gelegt. - --

13 1. -

G5een munbet/ 'g ig gepeſt in 't bloeb º

42au b'aiſer grootſte #elo ber 13elben;

&Pie boob De ganſche ſchae bergneb;

2pn arm be hoogteng nebernelben;

45ob en 't 5aab hem berbunb;

f 3Liefd en gaat unag be gronb

HIàaat op. De firuigboob ſtond.

132.

3Die bomb gaf aan het Hºeiſig tcgt

«Een gabeldo5e glſing en luiſter;

32e ganſche tuniſt bic mag brflegt,

EDe belt 2on blonk nu in het bugſter;

& 5ub bie ſchiep in bie 3agh

200 beet ſuſt en bermaah /

5 JPit

* Pſ. 89. 15. Regt en gerigte, f Pſ. 45 : 8,

\ s
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n

JPit mag 3pn liefde baah. ' . . .

I33. . . . .

7. Dit bloed dat het een one nigt/
2u0 3maat en bol miert het bebonben;

32iet bat het ſlegte ber3gening ftigt/ -

32002 al ber uitberkoor men 3onben! -

ſlâaat het enſtijt bat het beeſb /

JBaat be g0bheid in ſpeelù /

ſlâogb in ben menſch ſjerteelt. * -

- I34.

JPuig big ſtoning tot 3pn thtoon

En heerlphheben opgeſtegen / . -

12u noabert bp 3pn 2ïtheiègſoon /

8De liphg-ſtaf heeft hp reebg berfiregen

#p ontfangt in 3pn 2aat /

dºrf en gaeb / glatig en ſtaat /

GEn bie?baar (ſter-cieraad.

- - -- I 35

#et homt hem toe! goebgunſtigheid

«En maatheid bie gaan boor hem benen!

45enaeb en liefbe 3pn beteit, -

'iPool bie haar 3unten tegt bemenen. . . . . .

#ier ig heil ? 30nbaar heer / w

&ob eiſcht ſchuld / merp 'g hier neer t .

GEn geef um bod. De Eer. ,

I
e'- 30

JPit is gehonah'g eigen ſtem ! , . - - -

JPie bºomt hp bo02 3gn troume boben. . . .

oºi! 3onbaar beetje nog boog hem ?

GDaar hg u 3clue Homt te noden: -

&Burft gp nu nog niet gaan ? *

- oºi! maarom blyft ûn ſtaan ? -

- #p bieù btn 3egen dan. '-l

v

I37.

€5einig baat iſ geen anb're 12aam.

&Paar mond geen ander pab betreben.

l?iet bloeiù De «Eete boög te ſaam

- - - -,

#Att
mº- Goedertierentheid en Waarheid.
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#het 3onbaarg heil en bolle u?ecbe.

(QIreeb in Bobg #eiligû0m |

2ig! baar billb gp alom

GPeeg een ge25guibegom. 8
-I

e. ' 38.

3Be Q5eeft roept in het ganſche moggû

#om naber bog tot be5en #eiſand,

Gee goebºren baat men nu aan hoogt

Die 3pn een net en ſtroomrgh meiland.

&Pe3e G5eeft maaht berljeugd l.. *

#p ſchenkt maſt/ hoorn en ureugd:

lag tiert u met be beugd.

- I 39

«Ei! hom! @bobg ſtootte ig uum goed /

tkom! miſ u na 3pn mannen mengen!

«Ei! mogb behouben boog 3gn utoch / .

#g bloeg üm 3onben en elfilben. .

#p iglºeiland alleen * .

25upten hem ſpeelt er geen

#n gunſt en bilſgfiſjeelt.

149.

Göteuſchepſeſhem ooit meterſtand 1

#p heeft eens heiligſyk geſmurent,

s# eet hem bug met huid en mond l . . .

#yn moogb gaat nimmermeer verloren /

Gºn 3pn moſheit benat ,

#onficieraan / ſpyg en ſchat /

GEil eeumig ſebell0 tlût.

- ke - , I4I

ſBell neemt g'Hºem nog niet tot umberſ?

#oe! baantje niet boog al die monken?

&Paar u tilt groote pºohh juineel -

#lit upc liefde mort geſchonken.

#c3e gift ſchenkt u abob,

(Iotti & Beeſ/ Getu 1 en #Lut. ,

âBeſ! hoo? na 3gn &ebub.

* Pſ. 45: 12. 18.

- #n,
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- I 42.

- #n bie ſchobab bol ban dºet

2yn ſterkteng en gerechtigheben: *,

&Pen 3onbaat neem tothem 3pn heet I

SPan mag bp tot myn «Eertroon treben; .

32aar! baar! ſtaat b'erfenig / -

#n mpn Zone geinig

g'?Illeen te binden ig. *

I43

#Ik ſtel bien €egen 3eſte noo!!

#! ik! Hehobab boſ dan maarheib.

ſtom! 3onbaar neig u nog! en Boo!

(9f niet bit heiſmoon paſt en klaar leſb.

#lannen naam ſtaat 300 ſchoon

#n het kruig nan mpn $zoon/

#3oog Hoob en G5rief ten toon.

I 44

W%#h toon bat ik alleen maar ben /

én bat al 't ano'te ig gemo?ben:

% a bat het mp alg oogſp?ong hen/

#h moet het nog met finachten gogben. /

HIBaar bit pand niet man 't mpn/ -

&#eum'ge boob / ſmert en ppn 1

Zoub 't ſchepſeig erfbeel 3pn.

I 45

Pie boob geeft een gemiſe bſph/

UPat Bob 3ig 3elf niet kan bergaken !

#n lieft 3ig onbetamberink; f *--*

&Pit bloeb toonb bat bp geen vermaken . *

3cheppen fan in het quaab.

#efug toonb bat 3pn gaat

&Bt 3onbe tegen gaat.

146.

#ier toont bob bat hp 3ig niet geeft

#2ng opt 3gn gunſt 5aſ open 3etten/

2lan bie geen regtheid in 3ig heeft /

Geen regt/bat antimoogb aan Bousmetten.

«bob ig regt / rein en ligt, - -

- JPit

* Eſa. 45: 24. + Is die Hy is.
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JPit betaam'lph gerigt

$zgn luiſter ſterft en ſtigt.

I4747 •

teit bloeb vertoont onſ dat de keer

Göoeb en genoeg3aam ig gebleuen/

Gem/ alg ºn muiſ/ tot 3gner «Eer -

&ig aan benſnooben menſch tegenen/ -

(@Imt het eeumige goed w

JPat 3pn 3ieſ en ſtemmen

#n nieugot tuften#
- I48.

gyn «Eer-troon geeft getuigenis/

&Pat oob mogb/ uit 3pn nape goebijrib

«En ſiefbe/ bat ºp gelue i3 l

2lan hem / bie malg iphin 5pn bloeb leid;

#Pit ben menſch ſtraffen hon / -

HIBoab bie 3onbaar een Zon

«En eeum'ge ogeugot 2520n. *
I49- w

,, Baar is het goed dat was bergib /

t#ig ja/ 't is maarheid / en 'tig?lmen 1

't #s enkele toeſtemmighbrid,

| #jet bloepen boog beloften 3amen.

Szombaar hom! en beſchouin!

'g #eeren maarheid en troum

ikrijgt nimmermeer betoum.
I 5O.

&Pie ſtoning/ 320gſtl en Jºhibbelaar/

RBie is be bgon ber 3egeningen /

JPie 45ob) in bit genabe jaat/

RBen inpten menſchhomt op te bringen;
$zonbaar hom! meeg oerheugd!

Hºp ig mgsheib en Deugb/

Oberegtigheid en bºtugb.
I
SI

2p allen 3uſſen bog mergaan !

RPig tegen geſug 3pn ontſtchen,

Seie nu nog op 3ig 3elfg mil ſtaan !

3 * Die wort dat hy is.
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ſtent nog bie ſchat / nog 3ptn gebgehen. '

GEi! ontblieb'g #eeren totaah / - : -

«En erhen be3e 3aaft

(Iot eeumig 3ielg bermaah. *

152.

“In geſug mogb ben fnoben menſch!

«Beregtigt om tot 45ob te nab'ren / .

32aar htpgt hp roem en boſſe menſch.

#ier na nerlangden al be Bab'ren.

GEi! beraad u ban nict /

3Loof met 3iel/ |Pſalm en 3Lieb

#et goeb bat u geſchied.

I 53. - - -

GPaar rpff / baar roemt het angſtig hert/

JPat g' tuſſchen eigen ſtaat en liefde -

(Iot 'g #eeren boogbelt lei bermert. -

3 Bit ſchoon bertoog haar unil booggriefde.

2ſſ be b?oetheib berbmeen / . - - -

2II be fcljulb bloog baat heen/ -

«En #efug mag 't alleen. • - - - -

- ' I 54.

GPaar homt 5e benent tot ben #rer / | | | |5Zp roept: ik mag be helmel meerbigf r

Jhaar mpſ uptreft! ih merp mp meet 3

ll urpe gunſt maakt mn bolhertbig.

#h neem aan! ag! ik baanb! - - -

biom! 0 @Bob! ſterk mijn hand - - -

Zoo gryp ik naar het pand. * * * * *

155. *

UPaar malgt 3n man te liegtigheibf »

Gönüg #oen geneeſt baat banent qualen. ' '

QPaat neemt 3n be geregtigheid /

&Pm al het heiſ goed af te halen; - :

2nig toch ganſch ontbloot --

3Aan dit regt: ploth en boot . * . **,

#aar ban ſchonaij ſloot. " " #3. "

l "" , nº ot

*-, - . . . . . . . . . . . . .
- - -

|

* Eſai. 45. vs. 25. ' t Y :-* : ze w LiJie
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156.

G2e Hſiotg bol heil/ in mien 5n leeft/

3Pie fileeb haar met geregtigheben:

HIBaar boog 3n regt en toegang heeft/

&P m langs 3pnfituigboob toe te treben

(QIot ben th?oon bûn haar #eer.

&P5unſt en troum / roem en eet

G9aaſt ban bien heil-berg neer.

I 57.

3Pat ig het bobbelph geſlagt /

SPer gener die na 3iefug uzagen /

dPp dat 3n boot gehouah'g Hragt

#aar na 5nu miſ en met gedragen /

JPie 300 ſtaan op haar magt /

j2u 3n 3pn uit be magt

* H?)dn \lloch en DOOD #at
I

- 58.

UDit 5nm geen prieſters na be libet /

«Been hooge |23ieſter / geen 3Leopten.

2een! neen! Die lert is nu ner3et /

#ier geld nog 85rich / nog Houb/ nog &cpten/

#iet mo?b niemand gehueert /

JPie 3ig maarInh beheert

«En bob in Chaiſto eert.

159.

3Pit'5't hoſh / bie in haar htſbenugagt /

zoo moedig en nam millig p?onken; ,

JPie bood haar ernſt en bemel pragt

3Peg Htoningg ſjert in liefd ontfonhen.

ººſjeſil ! ag! Dat die blam

% in myn hert neber qumm! ..

&#n baat haat 3it-plaatg tldm!

6 -NOO,

“Dit iſ het nºne heiligbom /

JPaar Heſtig met 3pn Çöeeft miſ ºnonen : - -

SPaar hlinkt 3pn bierb're ſtem aſom / , , ,

#aar meergalm 3aſ 3mn 2ïrbeid looneil. - t;

3Pit ig't geeft Ipſt geſlagt/ ! - "

Door syn mooib/ boot syn fragt!
-

-

-

-

. " )

' -

32an
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ſPan &^atah vooruit: *

O ſ.

UPit 'g geſu iBoºſtclph geïnaat /

2g 3un ble hofteſphe hleebren/

&Pdat be5en joging mee pronken gaat /

2ºlg 3n haar onbet hem bermeebren/

&Pm alleen b00? 3!'n ſter /

JPoor 5pu beeſ boog 3pn ret /

(IIe treeben u00: haar E3ect.

I 62.

TDit fiſccb (met goub / en fiſeur op fiſcut

43eftifit) 3pn hoft'ſc ſpecerpen/

JPig met een ſirffeinſte geut

JPien Bogſt merheugen en verblpen;

JPit 'g be ſtam / bit 'g 't geſlagt

JPie. De merelù belagt

«En al jaar glo02":
103.

tºp ig haar ſiefb alleen maar maart /

$zgn metten 3 menen boot hagr ongen /

#aar hett en handen gaan gepaart;

gaat mber en haar tecber poogch

gig aſſeen hoog baat 130?ſt /

JPie haar blaagt / Die haat tngſt

«En man het bleeſch #bent.
IO4.

3Pit ig het iBoºſt'Iph (juisgefin

12an haat/ bie hem als honing grotten!

JBie haar / in 3uin te hemel min/

CEerbiebig buigen boog 3pn boeten,

«Eſh hem offert en cert /

JPie 3ig tot hem beheert /

«En bp 3yn maarheid#at
I

'

5.

zg blagen na bes honingg #nfl

GPm hem als haren Beer t'ontfungen /

2g gaan hem te gemoet met ſof/

3p juichen hem met JPſalm-gehangen.

elk meerbeettſ elf die agt ágnt
-- --

-

#
-

-
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&nne gunſt. GPit (Beſlagt

33an hem haat ":magt.
IOO,

#ier bloept het lºeibenbom in een /

Clh b;anol elf boeit 3ig 3eer genegen ,

&Pm 'g leeeren (Beil-berg op te treen/

Om baar #ehouab'g heilige megen - ,

(Iot haar heil te berſtaan;

&P'eene poºt b'amber aan

OPm tot 4500g": gaſlil,

t - 167.

HBier hert ban 'ſ Heeren megen 3egt/

GEp ! miſ myn aange3igte 3oeken;

ſlBp 30then u ! breng ong te regt;

Berberg u niet als in de boeken:

(Pg! ong hert in ong heeft /

«En geen nieugoe beleeft/

200 gp geen 3egen#
1 •

&Pit ig be ſtam han bie ronbom/

Clhanb're homen op te meſiſten.

Hkom ! ruft u toe! ſpoeb u ! ei fiom!

3Laat ong na &alem henen trekken /

&Bie be Hoob bp 3pn kleeb

Görppt / en 3egt: 'h ſta gereeb /

JPuſb bat ih met 11t:

I 69,

HIBant na ik hoo? @Bob met u ig /

#p moonb bp u met 3pn genaben: "

JPit iſ het regte 3aab gemig!

2p toonen 13aber jacobg baben:

JPit 'g het gſrael «Bobg/

HIBier geloof haren ſhotg

3Permag be hel ten trotg.

17o.

ZDit is het bolf 1 bat ?Ibraham

12an Bob tot hinb'ren ig gegenen;

&Pit ig be ogne en eb'ſe ſtam /

3Pie enkel boog geloopt"#

-

- - -

• 1 -

, d .

32ig
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JPie bat boogregt ber 3

2Tan be bienſtbaarheid ſterft, -

Pen 3egen 2Ibgamg erft.

171. -

“Dit bolh / o Hacob ! molgt um ſpoot/ -
#et 3ocht um aange,igt bol blpheit: # i

lidm boen en manbel ligt haar bo02 / i > '

ilm mooi beeld ſepb haar tot be bypheio;

32u en 3iet het niet meer - »

32a be met / bie met eet : : 2

#aar jl Aan mag en haat weer. . .

- I 72- * ; ! : ,

2'n 50ehen met haar hert en monb/ i:

lä / 300 gp hier maart / te behagen/ *

&Pm na ben epſch uan 't #ieum berbomb /

14 ſê02ſtelpſt 3Leeugen te bgagen; -

JPoog geſmeeh en getraan

3taat elf pal / en fileeft aan/ -

ºld blyft betminnaat ſtaan.

173.

2|g! mag heel #fr'elg bden gerigt/ - , -

JDat Hacob 3ig niet hoefd' te ſchamen / . . . . . .

&Pat nooit nertſechte 3pn ge3igt/ - :: g: 7

GPm haar / bie toenten in 3un 2ame. ::... . . .

2ſg! Dat Hºſtael quam ! # :

(QEot bie ſtad / baat het Lam : -

2pn ceum'ge Çertroon nam.

e \ !! 1 74. 1: 1.

13ef juychenb ume hoofben op!

23emeeg uun hooge (3emel-poogten!

2zie ! 5alig gepr! it nieugt in top!

RPie tºncemaal mag be Eerſtgebuogte /

Boog u ſchuld heeft boſbaan.

lººp ten gran' uptgegaan /

2Betteeù Deg lebeng baan. *

175

45p teu uig Deutmeth tepg om hoog!

* Pſalm 16: I I,

ſtom!
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ſ

-

kom! glanſig gept ber «Eng'Ie repen /

&Die boogmaals bon! De moſhen bloog/ te

Om u men ieomſt ter ftal te lepen, 7
&Paal al galmenbe neer / | |

GÈn merfeſ umen (geet : - is

23in be3e #emel-heet. -

" , 176. r: -

&Paar maart be honing uan be ?larb ! .

#Aet 3egenteeheng oberlaben.

«Een ſlBoſh-huetgbeert hem gemel maarb:

#p hleeb hem met 3pn Pyonhgemaben. ' ,

#p neemt plaats op 3gn thgoon/

#p ontfangt ſtaf en hgoon/ * *

12p neemt 3un arbepbgloon.

, 177. - --

(Pp! bienſtb're geeſten / ſpoeb u heen / , , -

Omring hem op ben thgoon 3png Baberg /

&Baar bloepb het 3innen-tal in een /

het bloeb nerlieſt in loop in waters; - " ,
ºa gemig hn perſmelt/

SPie betaam'Iph bermeſh * * * * 2

&Pe plaat-ſtant man# #eſt.

I 75. *

GBp! op! bergank'Inh Hipningbem/ 3

GBntiïupt be poorten man um fteben:

H9ſanen het pad boog 3em alum / . . . . .

'bao! bem7 bie heerſgh komt gereden, '2 |

#legt be meg / hoogt de baan / . - .

#poen u been hermaatbs aan t . . .

«Pm iſ?em te moet te gaan. . . . . .
1 , 1.79- - - --

#Burg u eerbiedig neer uno! hem/
tber3aah um magt 7 en hug bien #Boone. "

€g! ſet bog neerſtig op 3yn ſtem / . . . . . -

#p 3aſ hem #eer man alles toone. -

#Leg u fituon/ leg u ſtuff . . . . . . . . .

3Leg u heerlykheiù# t

#p ig 't bie 't u eerſt gaf.

- #3 2.

-

*

TE
-

k
-
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18o. rº º , ºa :

#tom bolh! uit putt mereſog 9olbl ",

3ecrgun hem ingang in un betten: " ""

#erberg u nog niet noo! #gn boogbl 2

#bla nooit ( ontziet gp belſche ſmetten) -

2lan be paihhel ium biel : : : : :

ſtoem heel eer bat-tl 3iel / - - --

3eien geitoogſt 300# -
IS I. * * * "ii, . . . :

3Laat um gemeten open ſtaan, 1, 2
25creib g: alg temp'ſen ben? tien hopingt, a

#n bieb 3ig 3elden gunſtig aanl, " -

#n maakt bij u 3pn niebe-noming ! - G

zgne troume belilgit 1 | | | |

2 is de ſleet / die ºp ſchºpſtl . . .

#n uune herten by: ,
" 182. . . . . "Gep menſchbom! beut it noare fruynl , e

gLaat tog u herten open ruhſien ! 4 ..."

En: boot behelſt ie/ee baſlijn!..............., 1

ºbleek grenbeſsi ſlot L en hengels ſtuhhen."

Igooit het lieflph geklank ! . ; *

#upg bien Boaſt met geſank/ -

&#n neem 3un gunſt # bank. ºr
- 183. " 't ſe it tº »

&Pp zoonbaar! geef het nleeſch te ſchopf",

13et #igtbaat moet nog eens herbernen/ " " ,

januit hout um 3ieſ van merken op 1 ,

#aar lot ig nimmermeer te ſterven. " -

#et betaamt tegen betal

aſbat 3nn goo'Iph gemeld

Hun hoogmoeb neberbelb. " , . . .
- 184. - , ' , r .' '

1e erbipſelt hert! ban reumigheid ' .

geeft Bob gebagt aan bege bºedel * . * . *

#nm ! u ig ogeugb en heil bereid / *

3Pig buuren zal in eeumigheben: "

gºeie Bob eenmaal nerhoot

geſus nimmer verloor,
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#IBtſ varianten:
! ! ! 185. . - .

op hinb'ren bougl bie bege tpb - - - - - - -

2óeleeft / gp 3pt gehouabg (QIempel! . . . . . .

2nm geplºge Göeeft maaät u berblpb; - : : : : :

2pn moogo en maarheid ig be blºempel; )

2ft u ſchulb ig bergaan / . - - - - -

3Laat u hert open ſtaan /

32ooit mogb het"En
I e

tket bierbaar bloeb ig eeng geſtopt /

&Peg (#eilanbg menſchheib ig gebgolien /

3Pen lºemel nooit geſloten mogb/ r

Göoo laat ben thtoon niet meer berohen/

ſlaaat bp homt met bie th?oon 1 - - - -

#l)et 3mn glang / ſtaf en hgoon/ -

%jn gunſt bg u ter#
187.

#tom! tree bypmoebig hermaatbg aan/

G50b-ſtaat met aſ 3pn heerlph heben - f

(Bereeb / om tot 11 in te gaan /

G9m 11 bol baiendſchap) te ontfeben

2ſſ un beg! / at 3gn eer. - ''

#iom! ontfang be3en #eer /

#n ſchepb bog nimmermeer. . . . . .

88I e

GPe ſchepbgmuur legt tot pupn en gtling;

C5ob biocht hem bit 3e op mil regten; ,

32u 3' ig berbgohen aan het fitilpg

95aat €5ob be eeumnig heirbaan ſlechten. -

2fg! bat pber betrab : -

3Pit ſpeil-beplige Pab / * u, º :

32a be bultoopbe &tab.

189. -

«Ei! magt! en 3och ! ei! 3ugt en bogſt ! - --

GEi! baanb en ſmelt! in groot herlangen ! . . . /

# # 3 iets

* Eſaias 35. 9. . . . . . . . . .
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ſBeeg niet 300 ſchuin noor be3e iPogſt / . . .

23lpf ſtabig aan 3pn boſheib hangen /

't Hig u Çer en 45emin.

25upg u neh! bgeeft u 3in! * * * * . *

&#n laat bie #toning in.

V E R S VIII.

STEM. Pſalm 24.
vre. , -- - -

- - - - - -

19o.

W ie ig bie koning 300 bol tet? -

ſlBie is bie Iunſter-tphe heer / - - -

UPaar 300 heel lanÜen ban geuagen 4

ſlàaar ig 3pn groote JBajeſtent ? * .

IBaar ig 3nn glang en heerſpliheib?

iBaat 3iet men 3ulh een lupſter bagen?

19 1. - ,

HBie ig hn baat men 300 man ſpreekt ? : •

12an mien men 300 beel monb'ren pgeeft * *

€ën bie men ong 3ocht op te bringen

2ïſs Poaſt 2 JI) en roept ong baag'Inhg toe #

GBlen hem / of naeeg 3un ſtrenge toe/
v

ſlºp ſimpm (en in bermonörringen.

192.

jºhen 3egt / bnig bt &oone ban

Çen 3eer geringe (QEimmerman /

één man een arme jàgoum geſpoten;

ſ?p ig geb000; gebloeht / geſmaat:

Jl) en 3egt / bod heeft 3mn ſtrenge haat

én gramſchap op hem untgegoten.

I93.

«Een amber 3egt: bat 3pn gebuſb

«Dit alles uitſtonb 3onder ſchuld, . . . . .

#p heeft 3ig millig opgebragen/ . . . ”

GBp. Dat hp &onbaatg maakte br?

Hèan &Satang ingebe heerſchapppi

Pan 3onorn en van heiſche plagen. . . . . . .
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I94.

#p ſtierf! maar gaf 3ig 3elf ten 30en/ ºf

m aan CBobg metten te boſboen;

&Pog hp ig heerelph berregen.

#oe hmam het bat het gretig graf

#em / bie 3e in hab / mebergaf?

GEi! 3eg mie hielp hem tog in be5en ?

I95.

jlâen plebift: # ig opgeſtaan /

, &#n in ben gemel ingegaan:

3Paat maakte 50b hem tot een heere.

SPaar 3aifte ºp hem tot een iPogſt/

&Bie alſeg op 3pn ſchoub'ren toaſt /

&Paar htoonb' hp hem met #ams en cert.

196.

HBat ig bog 3pne maarbigheib /

GPat Bob hem 300 beel eer bereid ?

#oe homt ben hemel tog 3nn moning?

#oe ig 3mn J2dam ? melf 3pn beſlagt?

33an maar komt hem die groote magt ?

âDat maakt hem 3ulf een iPogſt en honing ?

197.

#p ig ben Hoob een crgernig:

&9e ºpichen hp een bmaagheid ig;

RBe mpften met 3pn inhg-ſtaf ſpotten.

2'n roepen: meg ? met 3uſh een HLeer/

&Pie ſBet en IIBpgheib merpt ter neer.

ſlBeg! met 3pn 250ben op ſchabotten,

198.

«Een ieber ſtoot 3ig aan bie ſteen/

&Pm Dat hp neb'rig mag boorheen.

#p ſtaat alg een 2Banier en tehen/

&2at malg'Iph ig. #p mogb geſtroont /

Gên met gepaart gejung beloont /

JPie hem het meeſt burft tegenſprehen.

199. , sº

QEn anb're bibben hem maar aan /

«En laten ſlBet en 20fgob ſtaan /

2p boegen hert en 3iel te 3amen:

- JN? 4 ſºp



184 FREDERIK van HoUTENs

2p noemen hem haar boö, en heer /

ººg roemen in 3un il)agt en Eer ; - ; ; ;

«En ûoen ueel monoren in 3gn 2ame. .

2oo. -

«Beeft 5obbanaan een ſterueling ,

&Pat geen / baat af 3gn toem aan bing ?

HIPn ſtaan berftomt boot de 3e ſigagt /

42ntelb're morben toegebgagt /

àlleen maar boog die 3mahſie Leere.

* . 2o1. -

32it moogb een monb're litagt bertoont.

&Die eerſt dit 3elſchap ſmaat en hoont /

-

, ' . *

4
r

SPgaagt hp geen 3ogg meer uga? 3pn Eere 2

i- -

t- - -

-

«En in hernoedheid ſchijnt te branden / . . . . .

32ie mogo nu in een oogenblik

«Benangen ban bie tecb're firſi ;

i?? geeft 3ig in bien #toningg hanben.
l 2 O2.

&Pie JLeere boet haar heilig 3pn:

S&g nºte5en 3maatb / nog puur nog ppn,

?II merpt men haar in ingcebe boepen;

2 n 5pn berheugt / en tahen brp /

«En niemand helpt haar uit be in.

2g ſchpnen boog gemeld te groepen.

w - 2e3.

Gºi! 5eg ong mie bie ſtoning ig /

«Pntuoum ong ble gehemmenig/

OPntbeh ong. Die verborgen ſupſter.

12etſ bingen mogben nooitgebaagt

GP002 meer alg menſcheinhe liragt /

jl2dat in on5 00gen Ig het bupſter.

204

#Bie matigt 3ig bie Cere aan/

«Dat hn ber30ening heeft gebaan /

«En 'g merelbg 3ouben fian mergeben:

HBie 3egt dat hy be zºaligheib /

#on groot! 3on heerlyſt ! heeft bereid ?

iſ2ie ſchenkt alleen uit gunſt het lenen ?

- is
*

/ '- '', - - - ſpie

l
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- 2O5- , ' - - -

HIBie ſmapt be ſtaf 300 onbepaalt /

SPat lºn ban niemand metten haaſt /

«En mien geen ſchep5el fian beletten. ,

HBier gunſt en ſcherp gemette buift / ,

#et allerongetemfte upl#/

% la 't ganſche ſchep5et ſtil, be metIEil.

2OO•

#oe ig bie groote lºtoningg 2aam?lag bgingt ons monbetigh te ſadm / •

#et hert heeft hp ong reetg onttogen. '

GEi! help ang, bug! 3eg mie ig ºp t

HIPp bganben in 55 n heerſchappy /

&De 3ieſ is al bootſjeen geuſogen.

STEM: Tranquille ceur.

2o7.

#oe ! bent gp 3pne J2amen niet /

iäpt 300 beeſ gobbelph' orah'ſen?

&Pntſeeb 3e eetlg/ geinig gp 3iet

Çen gſoeb.bah bidniaute ſchafi'len.

Hey ig ſlâonber/ en 3terſ /

ſlâgg man ſtaab / fo?g ban meth /

32e ſiutg-ſfeen man# Hierfi.

2O e

% ſchonah lieft 5pn J?aam en eet /

JPie 5al hp aan geen unbet gewen;

4En egter be3e 13emel-3eer /

Pie nu 5og hooge ig berljeben/

gonfit baat mee 3under blaam:

ibe hragt van ble d2aam ,

32ſorpt in bie Bolſt te 3aam.
2
C9.

#n ig bog Bob non? tpo en ſtonb; * .

#2oob3afielph en 30mber nogſgyong

«Bob / boe het &#eumige Hèerbonb

#n Boog ooimaaſite milie boogbgong.

#pig nimmermeer niet lt
- - ji) 5 . . . * * * 2 H -

* Is t Is die Hy is. - - V
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2II mat ooit ig geſchieb /

Abtaat onbet3nn C5ebieb. -

2. IO,

, ºp hab al eer en heerlphheib

3Pan eeumigheib; 3pn melgebaſſen

HIBgg boe al in bie HIAajeſteit/

iſBaar mee ben hemel hem 3iet bgaſſen,

#p mag bobe gelph:

't ſlâinſte beel man 3pn ſiph.

C5eeft ban bie eboohcib blph.

2 I Is -

#p mag getroum / om aan ben menſch

(&Bie meg 3onh in een poel ban 3onben )

(QIe mogben * (tot 3pn hoogſte menſch)

3Pat geen / maat toe bp maat herbonben

% in het eeuunig berbgag;

#p baagt 3elf aan ben bag

2pn mpgheid en ge3ag.

2, 12.

JPietrouine ſchoot een 3upp're ſtraal

32an ?IImagt / €50ebijeib / 3Liefbe / legebes

3Pie naam geneeſt ber 3ielen quaal;

2e is een bron van zaligheben.

#p 3al 3pn/ bie ºp is:
&#eumig truum en Jemig /

32eg 2onbaarg Crfenig.

2 I3,

#n ſchoot 3pn?lfbrilk in haar 3ieſ/

2oo bat 3p ſtrafig. Die naam beleben;

2pn 45eeft bp haar 3pn 3eteſ hiel/

#n mag het boel man haar gebeden / -

2lſ haar natugb/ al haar goed / ' ſ

2ll be ruſt nan 't gemoet

3Legt enfitſ in 3pn bloeb.

2. I 4.

3Pit Honb bp regt en billph boen.

#p ig Hrbonah: en Bob nabert

* word die Hy is. -
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º

(?II 3ienbe op bat bier rantſoen)

6.Iot 3onbaarg / bie ben 45eeft bergabert;

&Pen Pie-eenigen ‘bool

HIBorb het heerclph 3Lot /

32an 't ſnoobe & onbaargſiot.

2I 5.

#ehobah liebenb en getroum / .

62m / na het maogb nan b'eerſte onſo ten /

(GIe mogben bienſtbaar uit een legpum/

(Pm eeng te laten op beſchoub'ren

2II bt ſtrafſ al be ſchuld

2II be maak en 't gebuſb

JPeg ſ2aberg ig vtm:
2. IO.

gehobah! troum / om eeng ben ſchat

12an al be Boben bepl'ge-goeb'ren

(zoo ueel een ſchepſet bie benat)

(Ie ſchenken aan 3pn liebe bgoto'ttil,

&2egen gemel-beer 3uſ

% in een tal-ſopg getal /

$Zig toonen ?iſ in 2lſ.

2. I 7,

gehobah! ?iſgenoeg3dam Høogſt;

G5etroum in al mat bp beloofde.

3Pit op 3pn 2eft be HPuogten toaſt /

JP e hp bt heſ en boob ontroofbe .

#n ig magtig man ſtaan !

«En gemelbig ban baab /

Be IBgecher ban 3pn #".
2,1 Ö,

gehouab ontneerſtaanbaar ſterk /

(2m 3onbet hrenhing man B005 beugben/

(@Le merken 't groot Çöenabe-IlPerft;

zelfs tot 45ong eer/ en ſchep5elg uzeugbe.

gin bie Boift / heeft boog mûgt /

3Boon het 30nbig geſlagt/ -

&Pe iſ?gebe aangeb?agt.

2 19.

#p is het maffe fondament /

-- --
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&Pe grondſlag bie nooit meg 3al meſſen; -

% in 3em ºob al 3un kind'ren hent

#p han 3pn 3ieſ tot 3Loggeſ0 ſtellen.

@Pe3e ſ#clb ig be ggon8 / e

&Baat het ſceumij ſBerbonb. -- | | | |

(Pnmiſbaat baſt op ſtond.
22O, e

#p ig be ſterkte 3elfſ uit hem -

2gn al boog mp3g hanbelingen:

#n hem fitngt atleg htagt en fiſem.

9ëpn miſ/ 3mn htagt / brengt alle dingen

Spoot een menh / boog een ulongot

(CPie geen menſch 3iet of hoogt) - --

9Z00 monberbaatlph b00?t.

22, I.

2pn firagt is onbebenh'Iph groot /

32e helle moet hem eere geuen /

llit ongeregtigheid en bood

%chept hn het goede en het ſchen.

3ïmpg! 0 menſch ! bling en ſmigt.

25n dit monb're 45emigt

#g al ium firagt te ligt.

22, 2.

2pn fitagt be i3/ebe-baan bereid;

#n boet ben 2 onbaat ?lmen 5eggen.

#n maakt een heilig onberſcheld/

UPegg eigent #n; Die laat ºp leggen.

"Hn ben danuang bie Beſ0

Z&Satang Hragt en gemeld

33etbgali en nebetbelb'.

" , 223.

#n oubt tuben bleef 3pn firagt;

#p mag gereed om te vernielen /

200 tag 3pn ſjaterg het geſtagt /

&Pat Qbob beminbe / oberbieſen.

'5 12panbg hert mierb gebmee /

3à002 3pn ſtem bloob be 3ee:

#gn 2 imagt rond'ren dee.

#g
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224- i, . .

#p 3ag in Poſh en Puur-fioſom /

23jn gramſchap op b'«Egyptenaren ,

zn riepen blieben mij. Hium! hom!"

ſtom, laten mp bit boſk maar waren!

HIBant berieeer nog: baat firgo / .

3jſ be hragt ons ontglegb/ .

en niemand ong bentgo

- 225-ſt

#p Ieib op 23ſtel gecriphheid;

zgn kragt bee haar ontfaggºlph mogben;

#zp micro een ſaph bol ſt)ajeſteit ;

2 pn hand hou haar met hragten gogben.

3Poo! ben glang bie hp ſchonh/ .

«En 300 ſupffertph blonh /

dPen heiben 't hert#.
- 2.22,O,

tºn trok als Leibsman / Borſtl en Hein

3ean's ſeeeren heirkragt/ boog haar benen/ .

3Pool 3pn geluid en groot gemelo /

32e heibenen alg toch perbueenen:

2pn almogenbe hand ºf

#itſb haar kragt in de banb;

Zgn &#rf-moſh kreeg haar land.

227. 1- ,

-,7%

* * *

-

Geoe giſrael in 2Babel fat / .

HBift ºp een ſprug te uermchhen / .

ºeie haar met napheioſ magt en ſchat /

#n ruſt en nrce na huig ſiet treffen,

3Ianb en 3tab mier0 herſteld/

3Poot het magtig gemeld

IBan be3e 45toute":
, 228, te

JPoe biech 3pn ſterkte 3ouüerling /

wPoe en een ſlâaago hoog tot 3?n Jihoeber /

GEn nleeſch en bloeb uit haar outfing /

3a miert beg ſnooben & onbaat#2520cott l
42m be boob t'onbergdall.

ſtempg hier bepn! bigf bier ſtaan ! . . .

* * * * *

. . . e
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OEn bib bit IBOnbet aan.

- 229. :- º - -

#p ig be ſterkſte / bie ooit ſteun / | | |

#a bit be Eeuinigheib 3elfs baatbe: :

JPie als een leeſt f be heſſche 3Leeum

(HIBanneer hp moeb en kragten paatbe) iſ

läit 3pn ſterkte berjoeg; 27 º

3Dit item mann'ſph berfloeg/ - - - -

«En item ben roof ontbloeg.

23o.

“ſchobah moedig om ben Zoon/

#n't Byee-berbaag 300 baſt bebongen /

(Ien allerſcherpſten af te boen/ * * * *

&Pnaangezien ºp mag beſprongen : " "

32an een bree;'Iph gebgung / . . .

32an be boob en het hrung / : : : : :

«En al het belſch geſpupg.
I n * *

23 I. -

gehobah bie ook kragten bab f "' is -

GPm be5en hatben ſtrpb te ſtrpben;

CPie ſomtpbg meſ om hulpe bab / | | | |

#In 't felſte nogtang ban 3pn Ipben

3tonb 3pn fierheib te pronk / . . . Zº -

JPoe be Baber hem ſchonk / . . . . . . . .

&Pie oberbitt're bgonh. - - - - - - -

232. -

2en herten-ſuft mag / in bie togt -

SPen ſtethen baanb aan te ranben; . . . . .

#p heeft hem bapper obermugt; - 'i?

#p troh ben buit hem uit be tanten.' 1, 6 - ,

#n be gloeb man (5obg lenig / ? al te

(QIrab bien #elt, I aan het htuig / - - -

&Per ſlangen hop tot gruig.

-- -- --

rº + 1 - - -
» 233. -

#et ig met maar een ganſch gebgang :

3Pan in?eeb en nooit bermonnen magten

ábrboot op hem log/ en bieſ hem bang:

25pnamerloo? Iºn al 3nn Hragten / : 1 -

«En bp riep : o myn Göob! - g:
w
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'Laat gp mp nu ten ſpot -

12an bit on3alig tot 2

234

&P'e gonben brongen op hem aan:

#g onber 'g Heaberg toont huhte, -

leet hant ſchuift met man ſchuin bermaan / . . . . .

#et 3alig Szielen geit hem buuhte / -

OPm haat tegen te gaan / * -

42m haar kragt.te mttſlaan/ | | |

«En ober 't ſtof te ſtaan. -

w, 235.

JPe bel Booge mag niet min gehant/

#p bgong haar 7 ganſch bergrimt l te gabet- -

#p ſtreed met haar om b'omerband.

32g boob trab #em al langg hoe nabet,

Hen merbaaſt hem be #ieſ/

«En het lighaam bt 3iel

(Ien einde ſtrpb) ontbiel. .

236. -

2

3 - -

2p alle monnen niet op hem. -'

2pn ligbaam moeſt hij neberleggen, , , ev

ſlaaar hoog ! met mat een fiere ſtem . . . . . . . . .

#n tot 3mn bob beſtond te 3eggen: º zº *

/ 32u ig alleg molbgagt.

jaeem mpn 2iel in u magt; : -

#lapn opamb legt perſmagt. - . *

- - - - - -

* * * * * * * * * *

- 237. r.

tºp moeſt eens ſterven / 30ub #g 2aan

gln moſſen onernloen beternell. , ,

zijn inh) uit Hragt het ſamebt ſtaan 1 iſ nºg

- #oeſt ſpruiten uit 3gn minnend ſterven. | | | | |

2Iſ de ſchulbſ al be firafl | |

#otomb ne buppel gem af / .

#ſn 't opſtaan uit# graf.

2. -38.

geaar bat bie Poſt 3pn ongen ſloeg /

#n 3ag er niets / bat inem find hinb'ren. | | |

#e goatan Ibn be ſchat ontbloeg;

De meet 3ag baat bepleegde hillbºren 1 e .

* * * >

)

-

lidit

N
-
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1äit haar jlàagt opgebeurt.' 'i' ºf 't

J2e 49erhlager bug treurt / , 3 -

zee ſchuld brief is verſcheurt.
er f: : : :

239. w

Geeg ſtempelg neonhang is aan twee. " *

Göeen offer kan ben geiten meeren; ’it

Heet bolh/ bat #ſrºeſ hielb gebmee / .

3ig afgelegt als oude fileeren,

?II haat magtig gebaalt:

#eel haar ſtoel ig nermaaſt / . . . . . . . .

Bu Heſug3ege paalt. “
24O.

#p raapt haar al te 3aam bp een l

&#n hegt 3e aan 3pn Zege-maijen. - -

Zog een ig ſep / bie man beneen t ,

2lig 42berminnaar ig gebgagen. 1 - 1

2llle Hnie bung 3ig neer / . . . . .

«En bempg bf3en ſpeer * - ' t

«behoog5aamheid en eet.

241.

#p ig het bie te paarbe ffngt /

RPie mint / en uitgaat om te minnen/ .

QPie boog en ppſ en hroonen hrngt /

&Pie troum en maarheib baaagt man binnen.

GBit ter hrpg is bereid. " "Giſ,

2II 3pn boen en beleid . . . .

#g in geregtigheib. -

242.

#p boert een ſcherp geſnette bolh/

OPm beeſe heibenen te temmen:

#et trots en meberijdorig boift

&Boet ºp in heiſ en biedt ſmemmen:

H#p eerbiecht en bemoont /

lºg verſlaat en bekroont

#et hert ban die hem hoont.

* * * . -
tº,

243•

2nn too?n en ingechenbe gemeld

#eeft bp ap giſtel uitgegoten: -

op heeft haar magt en p?agt gebelb/ én
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én haar het Erf-ſink uitgeſtoten. | | | |

'g lidninga gluipende band

, Stah blen 2Berg in de brand / --

«En mitrp g' in 't gelötlig land. -

, .. 244. . . . . .

82e lêeinen mag 5nm glinſt'tenb ſuaarb/

SPen trotſen liomein bn gebruphte: -

2yn ſtem heeft haar bp een bergaarbij

&Pp dat bp Hifc'elg bougmoed fnuphte. - -

“bob ſtreeb 3elf tegen haar. - *

#p / bie b'?lfgod ccrft maar / - v -

25?engt haar nu in gebaar.

245. -

H et moeſt en mafebe lºeibtºng ſhot -

3!)ngt op 300 granten proefſtuk# -

#)aar al haar ſiuem mierb haaſt geſinot / .

#p bee haar insgelphg uermalſen: -

#p uerjoeg en merbgah /

'g &Satang thgoon fireeg een ſtuk /

&De #2iet-&#00 mag te ſmali.

2,6.

“Hthobah! 3og gemelbig fierh!

(@Croh noopt met biiremen en ſtormen, r

2an ilàu0gb / het fitngstuig man 3pn ſterk /

#hon bgiek en liomein haaſt beruoamen.

2lſ be haat mag gebluſt ! -

2ion kreeg aſ haar luſt /

dPe honing baagt haar ruſt.

247. ,

En ſchoon be #eſ in bitt're tmiſt *

13et naſſche mat meet op te ſmukken / . tº

JPien Poºrt ontocht met haaſt be liſt !

#p meet het laagſtet af te ruhhen;

#leſu hraút byeeft be brift:

2pneu ſigfig-ſtaf die ſchift

&Be iBaarheib ban 't vergiſt. -

- 248. *

tart 23eeft neem nºg bes Eams geſag!

. Gee ſtoomſche legere ga urg p?onhui - –
*. » v 32 eg
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r

2p biepe op met haar gelag/

€n maaſ begroote Bogſten bonhen,

2g berbul met haar ſtan

geſu buig étuinen lank!

én meng haar tober-bgatih !

- 249

gehobab ligt bat behſel op /

én opent beeler blinben ongen:

ºp 3ien bie gpgeſmukte Pop/

JPig# 300 ſchenbig heeft beogogen.

e3en geld pogt haar aan /

62m haar tegen te ſtaan /

«En man haar uit te gaan.

25o.

zn 3pn het paard ban IIBajeſtept/

#Bien eo'ſen moeb en kragt bercieten /

«En bleeſclph ten firpb bereio /

€5elph ſlag oabeng met 23anieren;

«Eſſ. Die toont 3ig een belb -

' SPgo, bien konings geantib

#g menig #eit genelb.
2

- 5I.

#y hjah be ſchoºg en harde baſt/

IBaat in 3pn #tth 5at opgeſloten;

2elfg baatbe al bie ouerlaſt .

«Een lºeir ban bapp're ſecbg-genoten. -

ºp beſchoumoe haar merk /

«En #p maakte 3ig ſterk /

(@Lot rebbing ban 3en ſterk.

# 2K2

#p 3et 3ig op be magen neer

33an 3pn sgpluill'ge legerſcharen:

en puert booi haar won: 3pn tett/.

(Pm 25abelg bupſ te openbaten.

#ber bragt aan ben bag/ -

Seat het menſchen gefag -

d2u niet metal dermag. -

• •aal' 253- 2

dPie ſtoning ſterkt 3pn fwaakt bol## #g
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#n maakt be Kinberen tot mannen: "

bp is haar ſchitt/ rombag en bolf: " .

2pn 2ïrm bebningt be 3iel tprannen; - " " " -

ºp nerpbeſt haar raat; . . . -

hen beteugelt haat haat. * * * * *

«ën zionbaat verlaat. - - - - - -

e | 254 -- . . . . . .

hett Homen ſchrikte nooit uit ſcheurt',

2p ſtonbuerſtomt: bng bege koning " ,

Göaf aan 3pn bolh een open deur / | | | | | | |

#p# haat in een neplºge moming. " "
abel lep aan beſt band / 1 º I, t .

-

1 9

,, ,, ," ,

, 12 *

er",

' , '

€n 4.50bg magtige band

UPet SZion onbetſtand. - - - - - -

#p riep: intensiteit be gaan!

en laat mgn bierbaat Gºrfbeel treffen. '

i?eem bºtanſtoot uit haar mcg man baan / " -

Jººpn gunſt en niebe 3al haar behhen: * *

iëant iſ moone mri-budg; | | |

#aat haar nederig oog " "

men bat tºt niet,# * * * *

#g heeft haar heerlph #ddel
en geſabel te ben gemoipen: " . *

#aat imumtſ-blank is tettº bereidt. " " ' , '

Ieitng grondſop ºp etng in gal ſlapen: ... "

# #oon je mooie jºbgant en blaaſt)

#haar oermoefting gemaakt;

#aat eet-tbloon 3akt en kraait. " '

4.

. . . . . . . . . . . . .

v ER S IX.

.; 1. . . i "; } :
-

- - - - -

257:e## i. '

oo;ttn! ja htf op gg PelitanºA se 2 ja vººr ºg 2 * 3 ton
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Eto'n molken! geef je dat de ſchop! # -

en miſ in zitten tot matig geuren. E

&#1! (een nu nou uu ûng! # # #2
JPing be nemeten boog! ' .

&#n geef uur ED02ſt gehoug: - #
258. ” iſ - ; - - Ji 2 -

ei: hom! versum nog uur nog ten! -; ; * * *

ſtom be5en (2tſo als ſtalling hulben: . . . -

ºp: ºp dit neith geen uitſtel frio: ",

by 5dt u oog niet lange buſbell. 2
gola 5ju 5nebijtin Dng gd ; sº

ſtom! erſten 5pn geld! ,

dººr dat het mogo te ſud. " "

259. - - - - - - - -

pog klinkt bien gynoten lignings ſtem. -

ef jºng, inn jaſ u oºienb'Igh raden! . . . . .

##nt en #pt van nail P
coun jongen af en pionagematen. " "

G5p 3nt atm. #p heeft meet. . .

#oeft 3nm gunſt tot uur Dekfl

dºg fragt tien ſoogſt#t
- O - - *26)O• * *

by 3elf ſtaat nog? De beur en filopt/ - ,

iny roept/ hp ſmecht en bib daar buiten;

- @Pie nu #nu ook niet langer ſtopt / . * *

Jhaar opſtaat om de beurt'ontſluiten /

&#ng# open doet t .

#ie &#rbit bij hem ggott / . -

«En ne0'rig maſt te boet. -
251. - - - zº

(GIot 3uſh een treeb bie #eil-p?ingin/

&Die miſhp uienbelyſt onthalen. ,, A

JBie ſmemt / bie baab 3ig in 3gn min/

UDie 3iet 5un bemel-heilig pyalen.
JPie berſinſit / bit netſmelt tºt

23), het ſjeilig gemeld 2 -

33an 500 cen aanta: 3 ;

2- -

r: Homt math u op! en men berligt! " un

--

w
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4.

en -

lim ligt bat komt! laat u beurgen.

ikom'hom! 3pnoerittenirrutamſtigt!

ieg maakt imm herten ºf armegen.

gººi! erken tegen ſpeer!

ſlBerp be hoogteng rer neer /

en buyg u noo! 3pn Leer.
2.O3a

r: ſtad -

* - ; ,

, ... : )

Hitom Hitverhoognen ! Mitſu bie 5tab: , -

iſèieng dronbneft recbgig aan het ballellſ ' 19 - ,

HPermpb bat boobeInſit pab / . - . er za zo

#Perlaat haar onbermijnbe mallen :

poeb u haaſt baar man baan / 3 g

2il die paagt 3aſ nergaan /

«Bob 3elf 5al haar meridan.

#om met uernaartheid uit tim ſloten!

een breeg #ehouah ! ſpoen u! hamt

“En noeg t1 bp 3pn Erfgenoten.

#om ººgpptenaar! fieer

ing roept u tot dit ger.
- , 265. * * * * 1.

Htom lang berblin.be ?Iſſutter! " .

#eergeet um uſeeſchelphe #emel /

T9e ſnart 2aligheid is hier;

H?ict ig# als aartſch gememcl;

ilm Hehough is Beil

2onbrr paal / 3onber peiſ 1

en boven 't hoogſte#
2

op beſtenbom! hom hanbaanhann!

#kom! @tharſis / JPijl en Lutte ſament"

' s t e , iſ

- - -

tºe : 1 - 3 - 4

! , 371,
*

264. . . . . .''

HIBank op: herſenenb 19eſbrnbom ! .
- A - ' -

w

- - --

- -

s? Ai, o . . . .

3 :: 1:1 tºt 5

g: 7 (

#ſhet ont3ag tot bien Beer; ,
i-, J

- - - -

2 ; ' s 2

iſ vºl. GE

«Pp ſhoren en Egypteriſant! - - - - - - - -

Zeg op beg Honings nog ſtel ?ſmen. | | | |
Ibef in op 1 toef niet lang!

baaſt Inn tren! ſport in gang! # #

en kom met pſalm graag. - "

-- it is a 1: S. v...

zº ! - p 3 * * u "s" tºn

y
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- 267. . . . . . . . .'

en beſt syn bant en ſtemmt op 1 .
dem uïntie bent om te roepen; '' - '

#n Eee-ºanier ſtaat hoog in top; '' ,

#tom, ulieg te 5aam in bigt? trutpelli

Pogſt en Pallig maah in ſterftl ' '' - '

iPoeb en buum Heſtlifeth / ... . -

lºp toept u tot dit DE,
2.

Op boone! hoo! Hehouab# ſtem ! , -

#tuin blinde! 3it 3pil monDerDaÜen ! .

JPiltfang Die ſ@ogſt/ # hem tot hem /

i)g 3aſ u met 3pn goed bir3dbell. ,, . . . . . . .

Hirtup'ſen! ſpring# ten belof "

#otoimmen ! fium en nºrmtip * . . . . . :

#ebouab'g staat E: ,

ei! hom/ be heeft. Baan is bereit: | | | |

«Bot, laat de ſchutters benen trekken / | | | |&Pm boot beg ikoningg heerlijkheid v, . :

14 tot #Liefde op te melden.
GBp! #g komt / 3iet en#t, 3. : : : : : : : : -

Hiaaar #n gramſchap utrilint. . . . . . . . . .

2lſ luie ſjem niet bemint."
'27o.' - " i

25treintje met mooi zong hinbren; " . . . .

roerhoogte gaan en ſtelt het ſpoor: " *

$Laat nog geen ſteen haar poogtijangſjino'ten. "

# de ſtandaart om boogj

&Pp bat Hiſtael# oog , , .... , ,

iëerlieſt baat heenen bloog. '
- rººd ºf gro

--,7:

gehobab roept beoºg mitting rono:

en ºogt ten âiong #iet uut ituning; . . .""#n hem is al uw heil gegrond; . " v ºf

top richt u tot syn feſoa motiiiig. ""

ºefug maab u behend: " ! -

; 2gn gena van u menu, uw |
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#lm onkunb' / en tienb. - * * *

272.

Ontmaah berſtokte gonenbom!

ei! 3ie um heiſanu tot u komen: " .

#Bal Rem te boet; ei ! hrer meergiii :”

ley heeft het behſel meg genomen. " 'g

3ie hoe heerlph en ſchoon/ #

Abit be Bogſt op 3pnthgoon /

#p eiſcht u tot 3pn ſoon.

273..

#p legt be laatſte hand aan 't meth /

OPm u / 3yn «Erf-both / te bermeroen;

HBaah op! treeuoogt ! enmaak u ſterk !

#g reb u dan het eeumig fttruen. '

iſ Baar gp 3pt bloeg in een;

Abpueb u nu heermaartg heen / -

(2m bºem tg moet te trren. " - -

274.

Gºi! 3ie 23ehobah's Jlhajeſtept !

2 pn hert berouerenbe firaalen/

3Laat bp hol gloog en heeriphſjeib/

#n umt 3ielen nebetbalen.

ſioep ge3egentig ºp !
G2ie bob 3enb , neem nu urp - A

23p ong um beerſchappp.

275.

G5p jacobg 3tam-huifloofben #eer;

Gbp alle / bie hem 3ocht te nergenſ

dBerheug u in 3gn ſtoem en Cer:

2pn heerlphbein ig nooit hulpge3en.

Paar uun ſtem met be flupt /

Jihet be o?geſ en Iunt / .

en roep 3gn Ett-Baam uit.

276. . . . -

G5p aarbſcherphen! meeg perblpbt ! -

3bing G50be ! 19ſaſm-ſing"Heſu ſterkte!

3Pie in be étuinge hoogte rpbt / - '

$&pn krygg ?Itm alle bing beperkte. 1

45sef hem ſterkte en Gert
vr #2 4

i
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Hºp ig #ſraels ſpeer / ' ,

2&yn 50gg baalt op haar neer,
N - 277. - ! - -

"Hupg 130?ſten! ſtigterg/ Hioningen ! n

‘Hung ſlàaagben! jupg! gp jongelingen: . - . .

#n kieſt u tot 3pn ilènningen / -

&Pntfang Bem onder 't ngolph fingen/ -

(Pub en jong! meeg nerheugd:

32e3en Belft moont in beugd /

#n Pſalm-geſalig en bgeugd.

- -

*

v E R. s X,

278.

Wie is die poſt baſeer 3

2eg mie ig nie 9pper-heer ? -

âDie 300 heerlph en ſchoon

Sit op 3pn nerhenen troon?

JPie be marn enſchcn burft tot ?Irbeibgloon ?

aan maar hmmt hem bie magt

#n al 't geſchapene geſlagt ?

HBie heeft bat ſitat aan hem 5oo gunſtig toegebgagt ?

áAeg ong nrp /
#lei ing/... . *-a

3Pie 3ig ingeeft

2Ean het Aerhepſell bat 3pn Ger-Jaaam tegenſpreekt.

- 279.

#org op ! gp big 5oo trots

#@teunt op die nerhenrn ſiotg/. -

# is bog bit ſlàajeſtept? *

5rg maat at ble heerlphheid /

3iſ bat ſchoon/ en bat ggoot ontſlag in ſepbt. ,

* H5et moſh / bat in hem roemt/ :

«En bem, haar #eer en ſtoning noemt /

#poºn oneral heroplgt / betoglikt/ beſpot/ netbeemt.

&#rtet gaat / . . . c

*-w
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- ,

GÈn merfmaat

%Zulfi een boſſi;

4En haar bertnogt merft#menig ſcherpt boſk. . . . .

O

#g in het Engenbom / *

aldaarom be5en lioning klom

# De hoogte na beneen?

n ban baar ten hemel heen/ .

#2a bat bp noo! de mereld had geleen? ,

«Enſcht ºp haar tot 3pn beel?

«En ſchenht hp hem aan haar geheel? -

âBaarom merbolgt en moogb men haar dan nog 300 beel?

Ziet 3pn ong

iBan om hoog

• 32iet op haar 2 *

iBaarom ten bp haar niet uit dat groot gebaat ? .
281

naar ſeer mob meberteit. . .

iſ het ſoo heel ſcherpſinnigheid;

#ber toont 3ig 3onderling w

#lºet het ſchapftung/ fttop en fiſing/

Pf het heiſ man be mereſo baar aan hing. -

«En bie bit molk merbgpft /

32ug toen groot en bapper blyft:

#a molb hoelangs hoe meet met kranten moet geſtºft
w QPaar is ſuft / -

SPaar ig ruſt /

32aar tg mteugt / .

3Paat ig noopſpocol baar# elf 't meeſt verheugt -
- 252•

jl haar baur bie G50bgolenſt ſetſt /

&#n De hoogſte 3itplmatig heeft /

JPaar is niet ban bluf en ſmert/

UBaar 3it elk in angſt nermert:

#ber miſt / poer ſtoot haar na het bert; " ,

2p 3ugt / 3M ſniht en ſchreib /

&#n 30lt die ggoofe heerlphſjeib

«En £tgepraal / u002 haar man Bobt 3 pn berei) ? .

we

*

/

j? 5

ſl@aat ig blph .. - -

3Pa? -
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&Pat bat fiph -1 3

Boog haar ig / - , " , -»

&Paar 3p neerſinkt in een# ban bgseffenig ?

285
5e

#g #p nogtang bie Bogſt/ : :

32ie haar poen en blaagt en toaſt /

&Bat bp haar 3pn buipe bie/ 7

€ën in gunſte nebergie;

, en dat baalt na 3gn monn aan haar geſchie.
#A2aat maar ig bûg bie-bag / - ---

Hèaar op bien #toning fulfig uermag;

HIBie ig #p

ſèant alles is nog ſun geigt het udogmaalg pſag.

,
::'

&Pog ? Dat mp . . . . . .

2Zien na (gem.

#2aat ºp! 3agt/ mp ":fk hoo! een anb're ſtem,
23%4

2eg ong! maar ig bie beſo / : : : : : "

@Pit be hoogmoeb neberoeſb 3 : : :

(2m3e herten bie 3gn bſot /

32 OEn# Op ### - .

at be hei en De bottelb baſt beſpot.
dºen heete liefbe-giden ſpo

leerteert ongtebere gemoeb:

iſ ºp 30thenuaft ! en magten nable ouerulotb.

2ig! mannget - ', ' ,

ſlBoab bie Beer ,, . . . . . .

(Png ontbebt ? * .

2 pnt. Liefde reets de# tot 3ig treft.
2.
.285.

HIBp miſten niet hanteem /

Gºn my joogben nooit 5pn ſtem;

én ong bof en bupſter nog

GPoelte nimmermeer 5cc hoog /

GIot 3nu m00gb ong tot 3upn're min beinoog.

SPat nooit gehoogo gerugt

SPgeef ftrakg het herte bnog be ſugt;

het bloedt haaſt megt het ſmemt en ſmeeſt in traan en ſugſ. -

aboon wat meg * * * * *

komt
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ºn

Homt hp ? 3eg! * * *
GPp dat mg 1 • ,

hem ontfangen met3gnwer,#atsten - ; ; ;
2.

HEaat hent men hem dag aan?

oën hom ! geef het te verſtaan: '' -

#et betaamt bog be5eit lêeer fit

UPat en ſuf en 3iel tegoetſ -

en bat en ong, maar ſtelde tot 3gn dºet.

ſtap ſaten nog niet afl : ?

men uretſen ºmarmt mugtaoni nog uraf:

zo lief en mºet is ons ºnjahf agntaſt en ſtaf.

'g #onings ſtem i "; } P

ieeeſt maar filem
* * * * * *

!

-

dep be 3irt. - - -

G9! gelukkig bie in 300# afgromb bitſ ! ! »

287. : -

ietſ! 3egt gp ons tan nietſ." "

Heat bien ſtoning al gebleb? . . .

ièat boot metten bat bg heeft?

hoe men op 3pn hofſtort leeft? -,

reationſ heijenmatnoorregtuatie geeft? ' s

HIPp houben egter aan t . . . .

G#n ſaten nimmer ban 0ng 00ail . -

"Dat ſoet gerugt/ bat ºp ons tenmaat bee berſtaan.

âBeg ban ſuſt / | | | |

4Beg ban ruſt - 't -

Zonbet ºcm / . . . . . . . -

RBie ong ſchte b00?#ds" ſtem.

288, ' ' --

a

-

«P! balemaal monu're min! -

2ig ! gy opingt maſt biepet in.

#ne hout gn ong 3ou geboegt?

#oiſt en ſong bijna herſchraepil -

goo be ſtroom man um gunſt niet hoger bloegt.
ape ?fanblik oan um ter V

aait merpt ons in um het bang hººr, -

enum en ons op maat ag! wpteſtben u dan weet!

«Bg alleen
Szpt



zo4 FREDERIK van HOUTENSO

n

2pt bt geen/ -

GPle be monb 1 - 2 -

tebt btrooiſaakt; agt maah op ons ook geſant :

tºt s , 289. - - - - - - - -

Iſècl ſneberboorig rot -

*H'n mgrbel log# - - - - - - -

#choon gp ble Boyit beſpot f 1 en -

#p 5al een maaahoirritohen: te g ... >

GBp 3iet 3pn gramſchap rooken/ - º .

- Alſ um hoogmoed moet geknot # : -

#telt gp nog 3pn raan ter 3ybent : : :

€11 milt gp u nog berblpben ? , sº

HIBagt ban bin/ # # #ro 5

- HIPagt ban bap het eeuwig graft 2.
@Lot uw geregte ſtraf, 2 . . . . . .

29O. -

Jlſtaat gg/ bie bol ontſag '

32a be3en iBoºſt Homt ngagen;

la pber beet nermag. --

#p ſchept in u behagen/ r; . .

1#p 3aſ u lieſkinh byagen/ . . . !

ſºp geſepb al ben bag / . . . .

#g 5ml u met bºetigbe moeben f . . . -

«En boog alle quaat behoeben. . . . . . .

?Iſ um heit!

2lſ um heil ! legt in be eet - - -

ièan be5en bºemel-heer.

291. . . . . . . . . .

Die lºoft bol ſtaajeſtent 1 -
HBieng ftem Inn boegem hſiefot/ - , -

HBieng groote heerinfiheidf * : : : ,

gPit in het hert boozariefbe /

## enkel (5oeb en Livfür / 4. "

©it het briſ moo! u bereib. . . . .

#pig ſºon ter beitſcharrn : : -

RBie Hrbouah 3 uurrgaren - , , ,

iſ'oot 5pn unog?t j. ---

«Gºog, 3puuoopt 300 groot man firagt /

st' -

l

--

#tt
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H2et meeſ-gelieft geïlagt:

292 • -

#p mag noop tub en ſtonbº 2

2ïlg Brlo-hert aangenomen; -

lag heeft be uard gegrollo ;

#et brooge en de firoumen ,

&èce en te bootſchini komen / •

ſ2a ben inhoud ban 't Berbalth.

GPp 3yu miſ en hragtig totpeil /

aedegö het ſchepſel 3ig in troepen

&#lli beub.00g /

«Elh bemoog 3ig regt en wel /

&Pp 3pn volmuaht beurſ.

- 293

JPool ?fbamg boo5e Dagb ,

25aaſt bege hand aan ſtuhhell

3Peg bugmelg bon3e raad

3Pee't ſchrpſci bood hem buffen;

#p mogt haar mºetblph oguhhen/

(QIot ucrgeſoing ban het quaad.
ièan beſtrijder en btrfittrbit/ r

âbierb hn Belt-hetr tu liegetrott: -

&#lft nethoog /

«Elſt nethoo! De boobe meg/

JPool tegen outritſj.

- 294

3Pog be3e ®oglugg-held

#btrent aanſtonög die seriepbing:

zgn bobbelgſt gemeſt

JPie maahte firahg een ſchepbing;

#p maakte tocueregbing/

62m te komen in het belb :

Gem be bunnel te beſtrpben/

en 3gn triotel te beurpoen.
d hn bouù i

sta ijn booo 3ig miſſig aan !

3Pao: baat ter htgg te gddit- **

295

JPoe kreeg het intiſ muoop hitml

-

*
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25p bie #ehoogb hembe; . . . . .

zpn liefclpht ſtem

25euipbewoogielenben: 4 - 1. '

Zpn afgebunaalbe bent en .'

zagt ºp moedig onder #em.

#rt 2eloofde ſtaan ber aſoumel

# greren ſpaarheib / ſteb en Giroumel

#n een glorbl , “

#n een gloet van gemel iPitt /

ſegg boe beſtrygg-25aniet.
2OO,

3Paar na hab lºg alleen

Zyn leger uit be #oben: '

#p ſelf trok bood haar heen;

#p hielp'er uit haar nooben /

#p gaf haar ºpn geboben /

&#n bee haar in ſtung'n trffn;

3Paag ºp haar alg #eirſcharrn

iſ 30lihj beſtieren en bemaren. - -

&Puer alſ

OPner al mag ºp beImmarb/

3Poot magtl gefag en ſmaarb.

297

w Jºhaat na ºp aan het krupſ . '

- 39e ſlang 3pn trotſte hragten : -

iècrmo?ſelt had tot grups;

j2a bat be lºgemel ſlaagttn1;

them bal aan warugb bermagten/

«En ontſingen in 3yn 3uig;

JPoe heeft #g het aarbſch Rememel

3tralig bereenigt met ben jijtmti;

&#n geen heſ / -

«En geen hel brengt bat getal

(QIot oproer of#n.
w 2

95.

3Paar quam ten hemel neer /

Gén beegt haar bn be?latüc:

3Be Q5obbelphe Ieer'

, De wolken samen paarbel
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/ l

Gën tot een bºeit hetgaetbe/ - -

42mber be 42pper-heer.

ºp heeft b eerſte tip is genoten
lººit het# nb geſloten.

w &Pe3e Bogſt / .

gPe3e Boºſt maakt twee tot ten/

#p boert be ſtaf alleen.

299- - ,

#g 3onb 3mn 25oben uit;

3Zp ſtaken be trompetten:

&Pat heetelph gelugt

#btelb jood en blieſt be metten;

UPaar 3n haar boeten 3etten/

(Pneraſ mag rphe bupt: *

2oo 3n maar ben ftanbaart planten/ -

ſtomt er ſtrahg aan alle kanten

2.oo ueel bolk / .

zoo uteſ dolfi. Dat hem ben een 1

iPan ttoum en leefbt betb.

- - - - 3OO.

3Den Hrpgsman fingt te paard,

#n heeft 3gn 2önng geſpannen:

Een greep 3mn #eſden ſmaatb /
«En ſloeg te ſipfig tyranntn. w

32e nooit verſaagde mannen

iPloben angſtig en merbaatt:

JPoe hon##Leger ſepben

#n het geriberſ ban ben #eiten:

#n bat Ianbſ ,

gn dat land waſ tieriphhein/

#reſt bp 3pn geit betſyteit.
OI30I

en ſchoon ten omíngelanol

&Ier ?Ifgrond#ſ
#n moo?n en maañluft baanbi

GPfſchoon de grootſte ºogſten

*# hert nogt borſten;

choon be hei te 3amen ſpant /

Gem in mens op te trekfigu/

-
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dEll bit bo?planb te beöeſiſten.'

3cboot1 ble mlagt / "

#choon Die maat het (3eit omringt 1

«En met gemeld beſp?lligt.

3C2. -

- 3Die bºeir Bogſt 3af 3nn Erm /

JPoutang uol moet ontblooten;

lap hoopt het opoef geherin

3Pan al 3pn gtuiftgenooten;

l?aat ſnert heeft 13em nerd?nten /

12u ig ºp haar ſchilt en ſcherm !

Bon 3aſ hem met maah behleeben/

&En ben putt beht 3pil itücil;

&#n het Birgt /

En het liegt is 3pn 12int3ict !

' Be Q5erſt ſjeft be 23anier.

303.

#n monſtert het getaſ

JPer toegeruſte henden: -

UPaar nadert 23abelg waſ;

&Paar honden haar eſenben;

HIBaar 3p haar benen woenben!

«Bub beſlupt haar oueral. ...

#p / bie alg een 8500 burft brallen !

#iet 3pn Jooreng/ &tab en iBallen!

(QIdt be gtoilb /

(Iot de grond toe uitgebeigt.

&Pc Zee bien ſteen nert mclgt.

- - - 3O4- -

- De ſtoel ber ſchacb'Iphheib/

& De pleeſchelphe metten/

2aſ be3e JBajeſtept

3Poo? mod2b en geeft verpletten!

#p 5aſ 3pnteeheng 3etten ,

3Langg be meg bic tºp bereib/

GBp dat eeng ban alle kanten/

?IIIerſepe liphg-45eſanten/

dIAet geſchenk /

JI)et geſchenhen tph gtlaan/ - " 3Pitn
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&Pien #toning bibben aan.

3o5

&Paar bla3en 3e alom

QPe3iſhete 25a3unnen:

(Pp ! moefte geitenbom !

«et hom ! oerhef um hrupnen; ; - 5

1äm bob 3aſ u umtunnen;

Høoeg u 3amen in een brom:

GBe3en Bogſt en beet der heeren

Zal u nu nooptaan regeeren.

#p heeft u / .

#p heeft u bog opgefugt / -

«En bout 3pn º: gehogt. ' ,

3oo.

&Be Biſſcherº 3pn in Zee / *

&Pm 't Biſch-j?et op te halen, A

QPe % lager maaht gebmee

@Pie in ljet moefte bmalen;

2p gaan bo02 berg en baſen/

«En 3p nemen alleg mee /

“En op rogbaar / en op magen.

HPaatb en ſnelle ſ00perg blagen / . . .

?Iſ het lºeir / .

2II het geit bet hinb'ren bot 3 / .

d2a bie bolftomen #otg. Z

3e7.

GEi! 3ie ronbom u heen /

Hºet lºeit ber l#eib'nen komen,

- &Be ſpel ig op de been/

3Be 12angſt mogb haar ontnomen.

ºPe Zee merpt al haar ſtroomen/

«En ſjaat Jlâenigte bp een | |

dBm na 2ion heen te loopen.

#aare poogten ſtaan ſteetg open/

G2p bat oog /

42p bat bog be koningen

&Paar binben Indoningen.

3O8, s

HBeeg #ſrael! berfjeugb! f * *

"Jer, 16. Matth. 13. f Pſ. 14. 43 4 iſ
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«Ei! 3ie um #eir-1Boſſt nab'rent : 5

2ing biolph! fpging van bleugb !

#p komt u nu bergabºren; º .

ſioen nu niet op um Bab'ren; 3 7

#ier ig #eeriphheid en beugd; '

32e3e #ertogig um #tert / . - . .

eBeef hem grootheidſ roem en tert/

#p bergeeft/ 3 -

#p nergeeft um ſchult geheelf

«En hieſt u tot 3un beel. . .

309. -

2u ig be2Bºeuf gehecht /

geſoeg 3amen thuiſten ſcharen!

«Bn 3pt niet meer berbeeld:

G5ob hontt b'GEgyptenaren

#het (QIuth en Hoob bergartnl

«En beſchenken met 3pn 25etſb.

?Iſ het onrein blpb hier bugten!

#eſug 3aſ 3pn paterg flugten

%'n ben 32oel /

gint en Poeſ/ baar bupſternig

een ſmert het Erfdeel is.

3 IG.

meeg tweeſpalt! ſmaat en blaam'

32e ?gee 3aſ Zion gouben, *,

gehohaſj en 3mn Jhaam

3Pie3nn bog een gemo?ben.

dEIh ſchift hem in 3mn o?ben /

13eeſ be merelb nſoept te faam:

. #iet ig bloeg en ſpabe liegen,

#ierig aboo?ſpoen / #eil en Zegen.

GEIft bie ig /

«Eſh ig in 3un ſtang geſtelb/

GEn 3iet op De3en #eſd /

31 I.

JPit ſproote hemel-Bo?ft/

&Pie 300 beel Hirootſen togft;

#Ban meſfierg dºet De HPereſù onttbloegb; Geit
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\

89ie ábon / boot mien 3pn HPolf in liefde gloepb;

&Pic ig 't / Die ig 't alleen /

&Pie 300 herhoogt ig bomen het gemeen/

&Pat ºp geſaift ig tot be #0ning;

JPie een CEernaam firngt/

3Boot mien het ſchepſel impgt.
n

312.

JBie Hirpggman bol beleid/

3Pie geld nul 25iſſphheib /

# ig alleen bermeerbigt en beguaam /

m 30mber ſafter bie & Pooglugte 2aam/

(QIe boeren tot 3pn 4Lof. * -

UPuph! ſchepſelough!#3ptmaataſch en ſtof

Hun ijverig booſ en bob is koning.

25ung u neeb'rig meet /

ièerheug u in 3pn ſter.
t313.

lam ſtoning bie ig bob /

2pn ſouperepn gebob

32at ig um pligt / um &#er / um #ongffe gutb.

#g! ag! ik ſmelt / bat bp 3pn bittbaat blotu

32nog ſnobbe ſonbaarg gaf/

GPm haar te rabben dan be #elſche ſtraf

14m 43ob ig #Pogſt; hp buert ben ſonbaat

Häit 't bomb'Iph flph

#n 3pn Benabe-ſigh.

3 14.

meie ogeeft bie koning niet?

2IIg hij 3mn monb'ren 3iet ?

#oeieoogbºl en CSeeft/ bei?eibenen bergaart;

#oe #em be?larb tot #oning heeft betálaatt;

32e HPogſten van ronbom /

&Pie homen ngolph tot 3pn #eiligbom;

GEn merpen baat t 3aam eerbiedig neer /

«Eere-ſtaf en Hitloon: -

S&n finielen boog 3pn (QTh?oon.
I

- 3 1 5.

HBie galmt be ſtoem en ſter

33an be3e ſ90?ſt en ",
2. #akt
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2iet miſſig uit 2 mp immerg bloemenfaam;

3Leer ongbe 13perge man um groote #2aam ?

lidm boen ig #ajeſtept;

lim IIBeg/ um gang is enkel bilſphheid.

#et fiumt u toe / merheben Hioning!

&Pat gp in ong, moonb / .

&#n baar um ſlaagt bert00n0.

316.

2pn bgabe ſiphg-ſtaf ſlupt

2fi ant're Boºſten uit:

52 pn GEcre bulb en leid geen mebgeſel/ ,

j?ren! aſſeg bungt alleen boot 3mn beneſ.

GBp ſchepj'fen! ploeg in een! » ,

3fnbigaſlelu-jah'g boog het ſternbah heen; *

JBaah bin geſchaſ en ping de honing!

3teſ u in ben iiang / -

«En ſoof #em met geſang.

3 17. -

“Jupg lºemel! 2 arb! en Zee! -

#oem be3e 30cte ugee! -

gung fon en maan! jungfterren! maah gegalmt

#ling menſch en Englen! jing een nieugbe-pſalm.

#upg al mat bob teng ſchiep! -

- lºpig het bie u eerſt in naben tiep;

ſtom maah geb?eun ! fing #allelujah!

HBinben maaft gerung /

&Pp bergen ! maaltE#
- I 85

- 318.

“Schobah ! bemeſ fºert!

# 5n te Lof en €er!

iä ºp de ſitagt u 3g de bankbaarheid!

là 3n be lºggheid eeuunigſph bereid !

#! u ! o JBajeſtept!

25eljoot be diepte en het groot beleib /

12an ſchepſelg ljep! / ban ſchepſelg 12gebe.

2ſmen! Heljonaij! ’

't Zp 300 ! !?alleitl-jah .

s IN,
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t

I N N I G . E

ZIELS-UYTBOEZEMINGEN,

Van een | | |

C H R I S T E N,

Roemende in Godts Verbondt, tegen

Duyvel, Vleeſch, &c.

I .

A ch! hoe genoeg'Iph/ en hoe heerlph'

#demdinan nieugt, hoe groot / hoe ouwmaatbeerlijk

#g mph geluh // 2lig ih in bºuh

lä nog verheerlph / . .

«En nog: um hoogheit buig en buhh''
- 2.

2oub uine ſof/ mpn Borſt / bernumben ! -

2oubt ban myn liefde / inftſ en nieugo'perlicumben/

?lig iſ het ſigt // 12an um ge3igt

Zoo niet beſchoum.be /

«ën nog geſtuit micrb in myn pligt?

3.

i?een! neen! iſ, moet u bioſnh roemen; .

«En/trots be #el /myn «Bobt en erfdeel noemen,

&Pfſchoon het quaabt // Jºhn ſteebg betradot/

«ën miſt nerbaemen / .

#20g boel ik ſpſuitjeg ban um 3aabt.

4.

Çn ſchoon ik boogheibt op 3ie g?oeijen /

#2ng meet iſ 1 batum hanbt biguit 3al rotijen.

2ll amat nerberft / // ?II mat betſterft

2ult gp beſnoeijen/

(@Tot dat mgn 3iel haar luſt eenſ erft. -

» - 5

teaat in het gaat op uit 't wel maaien!

Soat ih / alg 't futtigſ gaſ te ruſte taalien.
- &P 3 130ubt
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#out mp maar ſtil // Abtuit myn bebiſ/

OEn rigt mpºn 3aghen /

Piet naar myn twitt m: naat um miſ."

&Poe mat u ſuff / if 3egg ſlegtg 2lmen;

ſlaat hanf um hintſ en ſchepſel meer betamen?

HIBogo ik netmert // Pf ſmelt myn hert ?

Häom mg beſchaamen !

GEi/ #efug lief / gemeeg mpn ſmett !

- 7e

-# maakt mpn ſtaat en rampſpoeb 3maarber/

an bat ik u / # âcherm-beet en belugatter

&Pm myn gemak // Poit tegen ſpgah /

#2ietg maakt mn maatber /

&9an bat ih um autom: herbraſt.

gi! ſaat mn toch ban u niet bmaaſen/

&Pp bat gp mp niet meer en hoeft te haaien :

#oubt ga be magt // «En ſaat um firagt

HAnn nleeſch bermaalen ;

2pt gp mpn ſeib-ſter in be magt.

9.

Qp bat ik uine hulp mag magten /

#2aah dat ik mp met ingeſpanne ſitagten

• - 12aarbiger ſtel // (Pm um bemel

3bteebg te betragten -

(@Tot bootheljoebing ban myn quel.

* HO,

# geeb het op ; ik han niet merken:

3Laat um gena man geeft en fitagt berfterlien:

#debt / en beſcherm // GPch / en betaletm
n: met uïn bierfien ; e

et op myn meeteſoog geherm.

II

#btier gp mijn gang / en boet mp loopen /

2ïI 30ub mpn bleeſch het met be boubt behoop'n;

ſBant mijn gemocbt // Doelt op het goed! |

€n ſmelt in hoope ;

C5p 3pt mijn heil in tegenſpoet. #Laat
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I2•

#Laat ober mp uïn heiſ-ſamp ſigten; w

«Ei! miſt mpn gang ten hoogen bemeſ rigten.

3Poe baſſche ruſt // HIP iſ / 3in/ en ſuſt /

#het ſchaamte 3migten; t

?Ich ! mag bie fmnek bonitg uitgebluſt. . .

13

23ungt gp myn miſ/ miſ bie niet buigen,

Blàaaf mn gelph be fiinbeten bie 3uigen.

?Ich ! Dat iſ 3ag // @Pat mpn gebrag

Blan mogt getuigen /

HIBat bat men boog um beeft bermag.

I4s -

iPapen gn mp / en ſchoei mpn moeten /

2a tree ih boog/ myn opambt te gemoeten,

#irpg iſ een monbt // lam licue monbt

#an 't al bet3oeten;

«Een minn'ſph moapbt maakt mp ge50nt.

I S. ' -
5 e

&Pnet met myn 3iel naar um behaagen;

#Laat ih mpn ſot geen ogenblif behſaagen;

GPuurt het te lang // Baſt het te bang/

#elpt gp 't mg bgdagen /

Zo loof ik u met pa":"ima
IO,

komt ban myn bleeſch mg omerbmerſſen!

$zocht het mijn geeſt tot ongeloof te perſen!

3Laat bay be hel // #2et um bebel

“Beſtabig fcherſſen/ -

#h lief en ſoof u enenmel.

I7.

#Laat bleeſch en bloet brn t'3amen ſpannen / .

&Pm myn geloof te 3iften en te mannen /

«Bp ritymt het ſpoo? // Göp ligt mn bool.

#Beg 3ielg tyrannen ! r

C5oot boert'er mp brief is b002.

Iö,

2oub be3e heur mp ooit beroumen /

#2een! neen! ik blpu' op be5e rotgſteen bouwen;

&P 4 't &#tua
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't Geumig berbnnbt // #g al be granbt

iBan mpn nertroumen /

&Pat / ter ift mag/ oninrihbaat ſtonbt.

A A N D A GT

op 't beschouwes van

J E H O V A H.

STEM: Pſalm IO3.

I • -

N blºgſtig/ myn3ieſ! in aantagtg-oefeningen/

«Dinig boog ten bang ban bt geſchapen bingen / .

Qtot nou? ben troon aan 't ongeſchapen 3Ligt

Gºdat u ben glang oer bootbeit hemt beſchpnen/

SPle bufterheit en onmagt boet berompnen/

23eſpiegel daar Heljonabg aangezigt.

2 • ,

#dat 30 be gſdebt ban bat 5elfſtandig meegen/

RBie b'Gºng'ſe ſchaar vervult met heilig b22e3en /

in iraat uit mahti en 't weegen fineſten bott,

#2ſugt haaſtig heen met buurige gebenen)

(QIer rnke ſcheut ber al genoegſaamheden/

“benaulibaat in um #eſugſbierbaar bluebt.

3-.

't berfeſt gemacht in ontmoet en hertroumen

Hiall mriſig haar ber 3onnen 2 on beſchoumen/

20 ml5 hp 3ig miſ toonen in ben #oon

320i majeſteit 1 en heilige heiligheden/

«Een afttent man onpeiſu're 5aſigheden:

3thonui) 3elf op ben 45enaben troon,

4

#Rºar ſtraalt 5ants nog in habergh ontfermen,

"# nºdigt bang &oon ben 5onbaar in #nermen,

Daar blaaſt bootg beeſt be boot en 't ſtenen in,

* aPaar
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32aar blinkt het al manlºggheit / UPaarheit / 45oetheit;

©aat ſtroomt een 3ee ban hemelg 3oete 3oetbelt;

@Pat groot ge;igt ! utriauigt 3el en 3in.
5 • /

&Pie ſiefbe gronot Han menſch nog engel peiſen.

&Be Q5obtheit miſ 3ig gunſtig medebeilen - ,

2fan't #unbig niet, uit haar hoog bp 3mn boſh.

&BuiR geefien! buifi: het mengbom mert oerhepen/

iPit umen bobt aanbibbingg eerbiedt geenen;

«Ethen um 13Jlf ook onbet bee5e molfi. -

6. •

ſtºel 3aal'ge ábchaar! Bootg naije 45unſtgenooten!

#ct u?eugde 3alf trt uolſjelt ouergooten/

Zinh nu in u?etigbt 1 en in bermondering:

#tug/ niert / en p2pg 3ehouahg nginb'ſpäljeben/

«ën gp / mpn 3iel / geniet de 5aligheben

2Bp boogſulaaſ bier in 5elfg-berloochening.

ZIO NS ZUGT INGEN,
- Tot den -

VERHOOGDEN HEILAND JESUS.

I •

Gentenge Jl)ajeſteit/

de!! menbt toch be ſtraf

GBoog um barmhertigheibt /

33an on5e 3onben af;

&Pe ſchanbe Oberbeht ong.

#om gn be bgnefheit ſtelpen;

«Ei! miſ um &#rn-bolk helpen /

RPat in haar ſchaamte leibt.
2 •

illu (Bramſchap baanst en gloeit !

JPle boob'ſphe gloet

ièernielt ong/ en berſch?oeibt

- G9 5 #et
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r

#et bang en naar gemoet.

ieg miſten na um ſmeeſten

«En nubigen niet ſuiff'ren/

d2u Homt bemgaah onghitliſt'ren f

«ën houdt ons ſtreng geboeit.

3

C5ebugte 13emel-heer,

ièerhoog/ ei hertoon

lim Jihajeſteit en eert

2an um heerlphe @Thtoon!

liep ſaaten 't zichtbaar naaren/

&#n 3uſſen ong bertroumen ' •

ikt op aorga bouwen/
ie heth-paacht ſeibt ter neer.

4

&#il hoop myn naar gebºom!

lam bolh toch niet loopt

32aat 't oude heiligdom.

#2een! Dat 'g al lang geſloopt;

#m (GIbzoon is in den hemel,

32an. Daar laat gp um ſtraalen

#jn liefde nebermaalen;

«bij finaait um ſtaf alom.

5

#Bp 3enben on5e 3ucht/

«En meer'loog gemeen

“Eenpaarig boog de lucht /

Çen hoogen lijenleſ heen.

#ie meebet/ gunſtig #ciſatibt!

3ſa Doch op ong in Dagell

#n heilig medeboogen;

32u fiuſſen hun betuigt.
6.

#anlohheiphe Pogſt !

32eem meg on5e ſchuſet /

Een pner babt um boºſt

dºet ulammen opgebuit: .

&#p gaaft uïn 3eſig ten Uffer /

«Pm aan ulu 3aatſt het feeben 3Doo2
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32m02 umen (Beeſt te getben /

Gög hebt bobtg mgaah getoaſt.

7.

2ſch! ig bie heete gloebt

g5eheel uitgebooft?

# on3e ſchuſbt uïn bloebt

an 3mn maatüg berooft?

gP Lam; nerteer al 't onrein!

Laat b afgront van uw monden
HPerſlinben al mmn 3onben.

2lcij! ſtremt die ſnelle bloedt!

8

32erſmelg mpm gruueſbaabt/ -

32e peilſn03e holf

33an liefbe 5al be fmaat

32an um tabeſoog boſh /

«En hateren boen juichen.

3enon mp / ik miſ um ſlagen

2eer gaarne millig baagen/

#2ooit 3ienna't ſpoor'loog quaabt.

t 9.

JPulot niet l jaloerſche #eſot/
JPat 3ig ooit het ſtof

läm glorp tegen ſteld.

«Ei! blaag 3ong u00! uïn ſof.

«Eſh roept: baar feiſt baat hoopt !

%jft hoog be &Batan b?allen / -

#et mon:bt is uitgevallen; t

#9aar 3ink ff / ach! iſ ſmelt!

IO

3Berinnb uïn ſtraffe niet;

«Ei #eer / ſmng niet ſtil!

ábmpgt gy in myn betD ietſ

32og buig iſt bnog um mil!

#ming! ſimpg! maatinum gunſt!

obeſuffig! bien um liefde,

#et been en merg onoºgriefbel

#choon ijp u niet en 3lst.

«ti/
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II.

«Ei / #eiſambt! gp berſtaat

lege bitter het is

- 2 tg bubt de 3iel herlaat /

«En laat in duiſternig.

e5p miſt bat inp bol u?tugbe 3pn/

«En bat mp ong beruſthe.

iſ haar mpht gp man myn 3pbe /

JIAgn byeugt 00h ſtru## bergaat.

I 2 •

#et ig um eer-tieraabt /

«En ngolpht naam /

2/Ig gp het brilloog 3aabt -

JEAaaht tot um bienſt beſludam.

#De han if tot uur t0f 3gn /

2 lig ik niet in het bonher

«Belph een pgaal-ſter flonfiet/

3Percierbt met heil gemaat ?

13.

65n 5egt: ſpring juichenb' op!

#ef op pſalm Up pſalm!

## geef mpn hſagt de ſchop;

, Hºtmeeh gn bien 30ete galm

32 pmillig in mijn herte /

JBaat ik beſchaamt ſtil ben/ -

«En niemant meer te miſ ben! -

i?ef baat myn beugüt in top- -

14

dºbtmeeſt gn on3e ſmert /

HPeeft blp muer mn /

iſ het heel um 3ici en hett /

2 a 3 in hun bgn en blp.

3Pot ſnel naat al be ggetheit

32ie un ong toege5egt bebt/

«En boog ong neg gelegt hebt /

(GIdt eere uún uun naam. -

I5.

#3oe ig um mooybt niet maat?

- «Pffirpijt gp berouu? l

jatten!
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#Been: neen! geen eeum nog jaar

#an hrenfien 'g #eeren tr0um.

ineeſ Hºtoning / 3uit g bºt ſpatchen /

«En 3uit g het niet molenben?

Jàeent neen! gp 3ult nog menben

âäm toogn en mgn "Er
IG),

#aaar ach, um gunſt en magt 1

ââun ſfefflphe min

«En iPogffelphe firagt

Zeie houben 3ich nog in;

«Bp 5eſnen ſchpnt mp teegen/

ºſa teegen mn te firpben /

jàog hoop ik in mpn lpben !

#kluiſtetl 3oeft en magt.
I7.

GEi# boch goebig #eet!

oPntſluit bog bie ploebt /

5Zo ſtroomt uun liefde meet,

aBan bauert het gemoet,

2ich ! laat het bſorbt in b'aberg

3Boog heilig aanbacht ffremmen /

#Laat ong in nieugue ſuemmen/

#a ſmelten u tºt eer. 8
- I

3Paar keer! baar is myn 3ugt /

läm boſh ſnupmt en ſtift /

2o niet het lief getuigt

32an niebe 't hert berquiſit.'

#Baat heet! berfioot g'ong eeumig?

2lcij! ach ! het hert moet b?echen /

## genot mijn ſpaaah'long ſmechen

3ſ ſnifihend boog de lucijt.

- -

z1E Ls.
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ZIELs-woRSTELINGEN,

Met den

HEER E JE S U S.

r

Ziele

Athl geſu: gortig nati
fi mal ontmoebig neet I

# bitt en ſmeek myn ſiechter om genaa.
- 6 JTAS. -

#foei! foei! um ſchulbt is groot.
Ziele.

Jlaaat um gebultig groot

oºi treft ! ei treft ! ih (oop 11 achter naa.

g t4S.

2IIg ik um blehhen hom ontbehfien/

een ſchuift / en beeſt/ en loopt vaſt banmp af,

«Pf gp mo;bt boot be fout

( Bie gp te neel beſchoumt)

ièetſtoftſ zo booſt g het ligt bat ik eerſt gaf.
w 2,

Ziele.

“Hig #eer! ff biel te rag /

2ſch! ach ! myn 3iele mag ,

'Perſtrifit! ei help! iſ 3ugt ! ff ſchietuin nau!

-, 6/14S,

«Eerſt hielb 3p ſtambt.

Ziele.

mel #eer /

#ielp mp um hambt met eer ?

#eſp nogmaalg; ftapbt ik niet, ik moeſtel nu ;

«Ei! gun mp Hragten/

w:# g?#
gt in ſlººtIOlllu (In O !g en Onbetſaagt 3al 3pn Jeſus

1,
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jeſus.

# gaf 3 u miſbelph !

HiBag maar um miſ be high

"Dat ban mn afgyn mag be grootſte pgn.

3

3thaar neen! bat toont gp niet.

&Bie um gemoonte 3iet !

SPie 3iet met eenſ hoe bat gp menigmerf

#n 't ſchepſel rufte bimbtſ.

2tig gp um ſuſt beginnt.

2eg! 3iet g; het 3elo' nºg *
iele.

2lch 1 myn 45obt/iſ ſchalk,

2ich! ach ! bit moogben -

Jºhnn 3iel nermoogben! .

Jaaat geer j 't ig maar 1 if ſtem het alleſ toe.

Zo maaät mpn ſnoobe bett /

Pat ik 30 bloobe mett; . pº ºp

maar dit is ook maar 1 bat ik 't onwillig bot.
4

jeſus.

(Ircht men u teegen 3in

UPie ſnoobe megen in ? -

32een! neen: gp 30nbigt## luſten bºtugt.

48/6,

GEi! geef bat ſh ber3aah

UPat nogenblik bermaaſ /

UPie nieugot is niet ban bitter ongeneugt!

2n ſlaat myn herte

#et ſmert op ſmerte.
- 6/1/5,

#aar maar 't u ſmett / ## 30 bgiftig niet.

28/8,

2Ich! mpn genegentheit

#komt uit gelegentheit.
8/1/S. -

#haar 30th bie niet ! en joubt u uit 't herbalet.

5.

#oe! haarbt b'omſtandigheibt
UPan
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3Pan bie onbanbigheibt ?

QPigt gp um mannen,# anberg op ?

ZEIC,

2een! neen! afſchoumeigh /

«En einb'loog groumelgh /

Zie ik myn quaabt / het ſteigert hoog in top.

Jaaat roept gy ſterft u / - --

&#n boe bit merft nu ! ,

&Paar barſt be brift log/ en helaag! 3p binaaſt !
e/t4f. -

ſtuk eerſt um hert bp een! - -

«En ga ban ſmett-bgg heen;

waaruit men met watgg situayaalst

Ziele.

3laaar ik ben magteſoog / "

HPerblinbt en #rachtgloog. - - - -

iſèie is er bie 3pn gangen rigten han?
. - . ºfeſu5. . . . . . . . . . .

#g mpn gebobt te ſmaat ?
- Ziele.

#Been! groote C5obt / bemaat , " , "

#laan 3ieſ / boog 3u een taal ; if gg baat ban;

HDie 3oubt u hino'ten/

3Boch kunnen hind'ren/

2tig gn haar 3elne aan ben arbeibt 3et?
«5eeft gp ge3icht en magt 1 •

3Pan balt het ligt en 5agt / -

iäun beeſt baart luſt en liefde tot uun met

- - Jeſus. -

20 gp gebachtig maart /

1äm ſmafit en onmachts aartſ

«En dat iſ guet en algenorgſaam ben.

2eg / maatúm ſiept gp niet

(QIot mp ? g!! riept mn niet

&Eot buip / maat liept# heen.

16/8,

?tch! ik behen

jlººpſt
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#pn trotſe handel / .

Gén bmaaſe manbeſ; . .

#2aat/ ei! nergeef mpn ſpoor'ſnog migbebapf,

«Ei hom! beheer gp my ! -

«En onerheer mp urp! * - -

€il bging mp / Dat ik mººis Up u bipf.

Ierg merelpt! met die brugt 1 zº

iBeg! gp befet bie beugt -

"Die boot haar glang myn berte tot haar trekt.

leeg ! al uun heerſpſiheij -

3'g maar begeerlphheit / - - -

ilm malſche ſchººnmp.n bonje ſuſt bermcht ! |
lidm ſnoobe bunben

#pn hert boogmonben. - --

iBeg! gpſnerpeſtigt al mat aan mp ig. - -

2II bat aantrekfielph n ' -

s

3g maar geblehhelph / s.

35 bouw myn geſusiaſt/ baat ga ik mis.

-

Z U C - H T, - -

Om

GEMEENSCHAP met GoD,

In waare Kennis, en heilige Liefde. - | |

STEM: 'k Wit na u alleen verlangen.

I•

O, #ſchonah / ligt en Iceben/ - - - - ,

25gon en 't einde man myn heil ! , ,

&Poe mpn miſ en luſten ſmeeben * * * | |
GEinb'loog boben 't hoogſte ſteil. . . n

ſ? * * ièger
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ieder mpn logge 3iel na buontn; . . . . . .

T Langs het merg en lenenn pant: ,, -g,terk het oog van mijn gelduugl. e

#oemp zien b'onzichtb te ſchat.
2• - * * * *

Jiagn berfant. Dat is netbuiſtert ) -

#i myn mpgbeit miſt haar botſt º -

Jºann begeerteng 3pn gekluiſtert -

# het onbermaal13 gemoel- -

2ïcijt dat ik te regt bemerkte

bignelheben ban myn firagt;

geſug/ bat um groute ſterkte

# myn ſualiteit miert wolbaagt.

3- -

zag if eeng bie heiſ-3on blinfien

1. #n 't onmeetbaare gemelf;

#oe merruhheno 3oub iſt 3inhen;

#h uerloop mp uit mgn 3elf. ,

ſlaag ik mn maar meter binden

#n u afgenoegzaamheit : - - - --

43garne laat iſ, mp betſlinden ---, -

aan het heil bat in u ſeit. v-'.

4

heet ! mat 3af mn hunnen hinuten!

llume goetheit heeft geen embt !

aPics het beſt man umme inbºren

13dat tot une guebtbeit ment.

ſtan ik mp maar millig httten - -

ièan het ſchepſel en haar beiſ; . - '

JDan krijgt gnum glantg en ettel

&#n mijn heilbgon bult geen peil.
, V- 5

2Ben ik maut'ſnog / gp hebt fragten!

2Ben ik buiſtetl gg 3gt ligt; ,

Hºort myn sieſ van bmiſt perſmagten/ '
b'#nulmet man um 5oet ge5igt - v

ſtan alleene mn verhiniliften.

(dIreht gp uïne gunſt meer in:

2tch! ih teſ.be oogenbüf hen
6Iot
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#

ve

---- -

Dat pp u in bout verbign. ( ) ,

GIot ff boel iuin meebermin.

6, 3 ::

ſzieſe! Dit is 't eeumig ſeenen/

&Pat gpſzoon / en iBaber fient/

&Pit 3at u het leenen geenen -

&Pat gp u tot #efug ment.

#ier in ig um heiſ gelegen / ' t .

&Pat gp regt en heilig 3gt ; -

GBit 'g be aſbergrootſte 3eegen/ -

's

v t.

\-7.

#eere #eſu / 3embt gp Hlaarheit / »

(qIoon be monb'ren ban um met / ?

&Paar alleen ig hragt man maatbelt / x

&Paar ig mpgheit 30fiber ſmet; -

ſtufi mp uit be fiegtigheben/ -

2?geng mp op het heerlph pabt /

3Pat perftaneige betreeben/

G#n haat leidt naar 50beg 3tabt.

#oluit tim binne-haam'ren open / . o

iBoet mp in um | 2eiligbom ,

GIreh mn / ik 3al u nu ſoopen.

“Heſu! maaſt mp boof en ſtom .

32002 um ſchoonheit / toon u gangen /

(&Ioon my al um tieriphheen; ( )

3ich ! gp ruht in bit nerlangen

2ici en 3innen ban benten. - '

9

#eſil! ſchenh mp eet-cieraaben/

#leebt mp met um heiligheit /

Abchenh my beugbeng promfi-gemaabenſ

#lhaaſt mp tut um, bienſt bereit. we

JBeem mpn bertſ myn tong / en leeben k

“jn um lieſteiph gemelt; s- "

OPp bat ih uun heeriphhenen z

&Pnopboubcipfi bermetb'. -

In O

42berſtroom my# urnaast 1
2.
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(Pnberſteun mn met u in 6eeſt ;

3Laat ik in die bloebt mp baaben/

JPie het 3iel-gebach genteſt ; 2

20 3al ih ban ogeugbe ſpringen / .

$Zo bertr0um ik Dat tuin beelbt ,

- ( (Pnoer 't galleſu-jah 3ingen)

- "Hu mpu gantſe met3en ſpeelt. -

L O F-GE JU I C H,

Over de groote Gunſt-bewyzen des

Heeren, aan den Autheur,

Van zyn geboorte af, tot ontrent het einde

van zyn leeven.

Tot .

Roem van zyne Bondt-Godt , in ſpyt

van den Vyandt,

En tot

A - li

Opwekkinge, gelyk zyner ziele, zo

van Godts Volk, opgeſtelt.

ST EM ME: Pſalm 18.
**

-

e - I•

Waah / op myn sietſ om u men boot te present

en hem te banken boot syn gunſt-bemp;en /

- Pie bp in Chriſtus u geſchonken heeft / #

een bag bp bag uit 3pne polbeit geeft.

2lſ mat in 11 ig / moet hem eenmig 100nen /

jl het nieugt en eerbieot / ſchoon onreifbaar boben

laun roem / en ſofuerheenen. (Ireen maar boot /

&En bolg het heilig &tf-bolh op het ſpoog,

* -- G5g



Geeſtelyke Gezangen en Gedichten.' 229

j

w

- 2. : : : : - - -

&Ba nu / om hem um offer op te braagen/ -

3'n 3mmen 2oon ; hp neemt met melbehaagfu " 't

läm reuh-merk aan. HPerhoog met biep ont3ag

2gn groote naam l en roem hem bag en bag;

#g is het 1 bie u uit ben boott-ſlaap melite/

«En bie 3ig in ben Zoon aan u ontbchte / . . . . .

#p ig het / bit u / boo? 3nn liefd en hragt / .

"Hn 3pn Paleis 50 3eeg-rpfi ontrbaagt.

3

#p is het / Die boot manbºren u beinaarbe / .

3Pan bat um' Jiaoeber u in broeiheit baarbe.

Hap is het 1 bit u op 3pn armen broeg /

«En / in 3nn gunſt / 30 teber gabe ſloeg; *

QPp bat be jPeſt u niet naar b'afgront rulite /

dPaar haar gemelt u 30 bernaaglph bruhte;

En binnen meinig uuren/ hoo! be boobt /

JPgie &puiten / in uw buig l be oogen ſloot.

- 4.

lep is het / bie u 30o een reeks ban jaaren /
iBanneer gij op be ruſteloo3e baaren r. - - - ,

3Per meetelt / gintg en Wueet gemoppen mierbt /

Zo monoerbaar langmoebig heeft beſtiert /

€n alg op arenbg-bleugelen geb?aagt 11/

&#n ban u afgemeert be 3 maare plaagen /

dPie gp berbient habt, en u met 3mn hambt /

(3Paat gp'er niet op bagt)bielt in den ballot.

5. - -- -

Hºp iſ het 1 bie 30 bifimaal 11 berſchoonbe/ 2 ,

«En ober u 3gn' magt / en liefd' hertoon.be / -

(@Termpl be Puiueſ byong op mraak en ſtraf) . -

2Ilg of hn uit ben hemel riep: laat af!

#p iguan beel nietſ maar ban mp i ten leeben/ -

%jn mpnen 2oon / hier benen aangeſch?eenen/

«En bon? 3nn bluebt gehogt lam ruſtig uit.

jl)pn 2oon eiſcht hem;# ilt geef hem bien buit.

#p i# het f bie aan u gedacht ten goebe:

2lig gp uertreeben laagt in unnen blokbt /* * * * *
vº- , 19 3 - - 39ſe

:

-
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JPie tot u 3eibe: leef! jal 3onbaar / ſcef!

iBenbt u tot mp in mpilen zoon / en geef : ,

# aan hem omer / bp 3al u behoeben/

* * *

#ſa met 3nn offer bleefch/ en 3oen-bloebt boetient '

«En u behleeben met 3pn eeumig heil ! . . .

(Utecht toe, myn liefde heeft nog paal / nog peil.

#g is het 1 bie u tot ben #oon beebt âoment :
«En bie um hert 30 3acht habt ingenomen/

&Pat gn u/ eet bat gin het recht bebagt /

' -

Gºot gem/ en in 3pn erf rph jaagt gebaagt.

#et ſcheen u boe te groot / en beel te heerlph

Hooo! u (30 buil! 30 maſgelpfi! 30 beerlph .

#m#n atmi in en dan ſchuilt!) te ſchrik

1200, maan en 5elfg "En microt u ten ſtrih.

Gbp ſfonnt nerget / gp koſt ſjet niet bebatten/ .

&Pat Boot ( 3o hoog ! 30 heilig! ) 3ulfie ſchatten

2'oud' ſchenfien aan een hellenigt / miciig hett ”

JPiet meer berbºp3eſt mag / boog angſt en ſmert.

65p bagt: 3oub (bobt 50 ligi / 30 ſjaaſt / #nen t

«Bn muubt eerſt boog 5nn tooln en gramſchap betutn /

«Eet gp mouot ruſten in beg Heilanos bloeot/

«En u beroemen in beg #eeren gocht.

9

32ie moſh weromeen / bie feſſe ſtorm bebaarbe:

#et heilig unoogot u het geheim berklaarbe.

- -

CBoot beebt u 3ien / but by / naar 3pnen raabt /

#n hooge hypmagt / het beminde 3gabt ,

(GIot Thlifttig freht / uie burft het tegenſpeechen /

HPiſo Boot het ſteenen hert / boot liefde biechen?

G5p ſmeegt ; en 3angt u tot 3pn'. Dienſt bereidt /

Çöp pleeg 3gn gunſt / en toelmüe 3pn beleit.

IO.

#n ig het / bie u in 3pn buig onthaalbe/

“En in ueel liefde / tot u neoer baaſbe/
N "Ha u uer3abigu uit be meiſuſt-bloedt;

UPe poolſmaak van het eeuwig heil-rph geebt.

#g is het 1 die u in het ſtrgotyeth ſciobe/ .

- - -
#aar
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#aar bie ooh nimmer man um 3pbe ſcheibe /

choon hp 1 mei nu en dan ſcheen weg te gaan/ .

u een meinig op u gelu liet ſtaan;

* * * * * * , 1 I• J - , , , ,

42p bat g um onmagt / trots en bunaasheit merkte /

«En afgaagt man um mpgheit / moebt / en ſterfitt /

(GIeampl hp u beſchermbe met 3pn ſtafl

«En boot ben Seeft zeer beſm'ſph ſterkte gaf.

j2ooit liet hp u geheel en al nerleggen: -

GPntttoh bn u een meinig tpbg 3mn 3ergen /

32an microt3nn bloebt/#pntroum/3yn ligt/ enkragtſ

Hn neebºrigheit / naar maarbe / hoog geacht.
l 12

#p ig htti bie 3ig oner u ontfermbe / . *

#n raab-en moet loogheit; bie u beſchermde

32p bat be bugmel D'gube beerſchappp/.

&Boog biepe liſten / ofonog bminglanop /

2iet meer herbatte, en bie u omgoabbe

#Wet fitagt 7 manntet hp u tot afnal pobbe

#oep met verbaaſiheit uit: o mono're trouuu!

42 liefde! 3onder maat/ en nabtroum!

- ;- , , 13.

#p is het 1 bie boot u / ten goebel maakte,

QBie tegen bmaaiing u omsigtig maakte /

«En pal beebt ſtaanſ boemel een ſchoone ſchijn

Ban beugt en geeft herbergde het tennn. ,

2pn 45ecſt en inoogot hertoonnen u be maarheit

#n haare ſchoonheit / uuonn're hragt / en klaarheit.

ſtoem um ontfermer; papa 5pn goede banoff "

JPie u bemaarb / en biºbeſö um berſiant.

I4.

iſBie maart gp 1 habt um briſ 3on 11 uerlaaten ?

H#ct trot3e oogDeel meet dan gaal nog maaten.

32anſi lumen iſ?erbet; hm heeft u geleit

#n 't# ſp002 man 3pil geregtigheit.

#n is het 1 bie u / Doe gp 30 uertraagbe/ . -

en ober botheit en mer(aating flaagje /

12iet weg mierp, maar bp bab uur hoogſpgaaf mag.

«En op 3pu tpot !"# li gellag. -

- 4 -

als1 l
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#ne herrie maart gg terug versmahti um leentnl ,
ilm ligt / um fterhts ſcheen u te begeenen; " -

ºp maart op b'oener man ben boobt gebaagt; . -

Jihaar u ontfermer boogb' um naate hlagt. *

#p 3ag um traanen / en uw berte ſcheuren ! " -

łlm een3aam fiermen / en berbuggen treuren /

iep 3ag un noobt aan/ en hp henb um 3ieſ/

«En itebt niet / bat 3 in #nus filaaumen bicſ.

I

#p is het ook! biel in bat broenig 3merben / . '

lºl niet alleen bemaarb / en niet liet ſternen / - -

Jihaar bie u 50 goetgunſtig heeft behoebt /

(2inf: meg! brrhefſ en roem ben onerolotot

12an 3pn barmhertigheibt ) dat uunen baat en 'ſ

«5een onr3dafi gaauen / om 3un naam te ſmaaben. '

& beef hem be eet / aanbibt beg iſ?eeren raabt

&Pat gp bemint mirrt van het heilig 5aabt.

- 17. . . .

#p beebt u ook / boo? 3pn genabe maahen/

Q2m in be ſtrih bet mereſt niet te raahen: * * *

3choon ooft het aardtſche fiftig binnen ſloop/

«En um genegentheit te biep beſiroop.

#oemel gp u noo! boot / baat ouer ſchaambe /

42m bat het u het allerminſt betaambe; * * *

HPielig hert i boog al / noo? Gºob / en boog 3pn melk

«beheel moet 3pn; tot opboum ban 3yn #ierh.

18

#p ig het / bie 3ig meſ boog u berbergbe /

GBm dat gn boot onbrugtbaarheit hem tergbe;

Jihaar pºng hem/ bat ſy teet broegt/ en um menſch

áöttet5 naar hem uitging; bat de nieume menſch/

GP002 b'inploet man 3pn beeſt mogt ſuftig bloepen;

«En in gelooue / ſigtſ en ſterkte groepen;

iBerouſt met eb ſe oplichten tot 3pn ſoft

«En tot cieraabt / en u?eugee ban 3pn hof. AT

I
9.

2an ºogt bp u boot aangenaame meegen;

*Pan liep br / als een worſtelaar/ u teegen; e
08
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(GIot bat bp einbelph um banden blaff

«En op een nicum ban heil en upcbe fpgaf.

&2an 3aagt gp in beg #ceren raabt / en treeben -

«Een reekg ban onetgroote monÜerheeben; * *

#oe hoſtelph mag um bermoeit gemoebt /

Geeg ſeaberg gunſt en Heſug Dierbaat bioett.
l

-

2O.

JPoe hp u eerſt boog hem babt afge50inbrrt /

Abtonbt gp ber3et / berlegen en bermonbert/

UPat 3ulf een boot op u / in 3ntien Zoon /

#n liefbe 3ag/ en bp u quam ter uuoon.

Gbp pleeg 3pn liefo en pºpmagt / alg 3eer heerink/

3lig heil-rpff / monberbaar / en onmaatbeerlnſt. -

ſlàaar boe hp u / ( manneer gp hem perliet)

Jaiet meg mierpi en in grimmigheibt utrſtift. '
21.

-

32oe, quam be firacht en rphbum brt genabe /

#n Tbliſius bloebt t niet min ban ooit te ſtabt. .

JPoe bſonſ 5p in haar eeuwigbuurentheibt.

2p babt haar ſtraalen ouer u geſpgelbt / . . .

“Pm haar boot eeumig beerſpit te nertoonen / .

GÈn u / met onmergcelhbaat heil / te ht00nen.

32p ſaat ben op anbt met eeng ſog, maar bereht.

2pn boſh / alg bn Göob3 uuſh naar 't ſjerte ſteeft.

22 •

zp heerſcht /boot 't recht / boog Chriſtug blocot berhrees

#ſn't eeuwig ſtenen / 3n behaalt ben 3eegen; (gen

2p ſlaat begppanbg leger uit het beſot/ '

«En rebt het ſlaapent belt uit 3pn geueſbt.

4Bp maart too? 'g opambtg biepſte lift gemechen /

«En in het ſtaatſpf offer merh begineeſien; . .

ier boo, brruiel um hragt; en boot ging heen,

it baart u bittere ſmert / en naar geſteen,

--

23- -

«Bp 30gt in 3uſh een 3maat netfteſ ban 3aahen;

HIBeet na bn Göobt / en aan het merk te raahen;

Hilàaar ach! um bobt eu bouge 250mbtgenoot /

laun hert 1 en 3rne heil'gen btmeſ ſloot.

epp moeſt hem heilig / hoog / en begripH noemen:

ſ? 5 : #8ar

-
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Jaaar burft u niet / met nieugd / in hem hernemen.

Cöp 5aagt tim ontroum 1 en beminb um pligt,

#aar ach ! gy habt geen ſterkte naar um ligt.

24

&Iot bat het hem / in hºge gunſt/ behaagbe /

lä / bie hem nalirpt / en 5u bitter Hlaagbe/ in

(Çe tebben uit bie lange ballingſchap. * *

&Paar klom Boog troum tot een 5eer honge trap

3ean heerſphheibt; en blonk in bierb're monu'ren.

$Zn babt u / baar gg 't niet bebagt / ban onb'ten

«beblaagenſ en man binnen overbeht / - -

«En u ter hulp baat htpg5-arm uitgeſtrekt. --

2
5

JPool br;t biepte baagt; u in de hoeken

3Pan um argliſtig hert / om op te 30ehen

H#et ſnoobe / bat baat biep berbuggen ſag;

(HIBat baagt 3p niet al boogheit aan ben bag!)

OPm u tot heil'ge 00tmoet te bereiden / .

, &#n tot het geen regt cierigh ig te legben;

&Pm met cen ſtille geeft / en 3acht gemoet /

(QIe 3ien op 'g #eeren# / en 'g naaſteng goet.

2O. -

14m trouge 25onb-ſBob beebt u aan hem hſtehen/

«En ' hoe benebelt ) boog geloone itemen;

H?n liet niet toe / bat gp hem heen liet gaan:

jl) mat liet u tbcnmeſ bûn berre ſtaan.

JPit beebt u umen ſtaat in tmpfteſ treffen /

«Bp hoff Up na geen balie blph ontbchhen

#Ban 'g 13ceren##g' ooh geen brpheit bonbt/

#et ſtufi t'onthcnnen 3onder maſter gtonbt.
2

1 7.

ſlaat mag 'er boeren ſtrpbt in uïn gebachten ?

&Pûe hon gy be ber3tchering eerſt achten / . .

32iet juiſt / om bat 3p roem en blpbtſchap baart /

ſlâaar om bat ºp het hert ſterkt; om bebaart / ,

En meſ gemoeidt / met / en boo2 45obt te manb'Ieil , -

dBm alſ een bonbtgenoot met hem te hano'Ien;

, en tot ben flyoun te gaan/ om hragt / en ligt /

«Iot tiäe beugt 1 tot elfit Bobg bienſt pligt. . .

t.
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n 1 - ,, 28. - - - -

2it/ 3aagt gp/ mag noot3aah'ſph/ om kloekmoedig

&Je moffelen/ en altpot onetnloebig , . .

#n 'g leerren merk te 3pn. iim Berber nam

la in 3pn ſchoot als een nerbpſtert ſam;

#p baagt u# tot um boot en Paocr. t

lidm 25onbt bott nam in op 1 en baagt 11 riaber/

2llg ooit. 42 monu're meg! n hoog beleit!
«P Diepe afgronbt ban getroumighcit! t

- - - - , 29. r

haaah op; am'g Beeren gunſt / en trouin te zingen;

Gén banfi hem bon? De groote 3egeningen/

HIBaar mee bp u ontmoette bag by Dag.

ſtoep uit met groot gejuich en biep ont3ag;

# bat u 3b meel rampſpoebt mag bejegent)

e #eere leeft; man 25ond- & Bobt 3p ge3egent;

ilhpn hell-rots ºp oerhoogt/ m ſceueng 2 on / , "

lam glang nipn nagt 3eegbaftig obermon! -

O
3O.

2u 3aagt gp u gerebt uit 30 beel' n00ben.heet mag bont u een ſtenen uit ben booorn. t

2u mierbt um 3ieſ / alg eertpog/ met het goebt N

, Haan## l#uig ner3abigt en geboebt. Z

Pu beent um ºpont bobt u verborgentheeben ,

#n 3pn gemeinſchap hennen / bie de reben

2iet han bereiáen. RPanh/ nerhef/ en pºpg

m later / en roem 3pn beil-rph onbermpg, .

3I

#p is het f bie het heilig en het hooge

23emoont / nogtang houdt bp 3gn bert en ooge

GPp u gemeſtigt / en 3pn regterhanot

#elpt u 1 en leibt u op na 't baberſambt.

pig um 2on / bp ſtiert en ſterft uin moeten.

p boet u nietſ op uſulen meg ontmoeten /

42f bp beſtiert het tot un heil en nut. |

Zyn heil u als een ſchilbt en helm beſchut. J,

2 -

- - 3

2pn hambt heeft u meI ecng up barbt geſlagen;

&Pog niet naar Jaarbel nog met unanotg plaagen; l#

- '',
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# mengt um rampſpoet met beelgoetg/ en ſchonh.

ot u gene3ing u bien bitt ten blonk. - - -

9ok hier in tg bp met ont3ag te pipien; *

3d tel be tugt-roe onbet bt bemgjen - 4 -

12an 3nne ſiefot; geef um 42pper-beer | | :

«Poh bier in 1 met nermont'ring/ roem 1 en eer.
- ºf

A, , 33• -

ſ@at 3iet gp bog in al berºeren paben /

&Pat niet pingmaatbig iga herbef 3pn baaben. -

ſtoep uit: um megig lieflph / mpg/ en regt; , ,

«Bedenk niet in um g:amſchap i bat uïn knegt

$zo bihmilg / 3onbermaatſ en tenen / hldagbej . *

eën niet urel cert met ernſt / hem 3elpen maagoef -

dat bobt niet 3egenbel termpſ bp ſloeg? " .

«En als een Babet 5ig in alles bloeg?

1TBerp umen erg op hem': gaf het maaien! - ,

* ,,

#p heeft tot hier toe alle uïne 5aaften

#eet heerlijk uitgerigt. #ung hem maar aan. -

25etrecht ben meg# bp gebiedt te gaan."

23luf meetig op um poſt. Pooit liet hp ſteehen

19et neen hp onbernam. Pie 5al berbechen

dºet geen hn bouut ? Ijn ig 3eer groot ban raabt 1

en niet min monoerbaarſ en groot van baant

-

*, e- 35- "'. " , " ,

#p mag in noo: een houten tpbt betrotben; -
«ëm uiteloof en liefde te beproeven; V t

“Pf om um trot3e geeft en# -

(It biechen, of om uf boog heil'gefmert / .

12an 3Unbe-uuli te 3uiu'ren. 2aal ge traanen!' -

JPie u ben meg tot heilige blpotſchap baatten de

#n Hirſus bloedt. Pre boefheibt omertreft : -

JPe blpbtſchap / bit be #dat is nerijeft.

3 e

HBie 3ou bien Bobt niet tot 3pn beef methiesen ?

«En al het eigen niet 3cer guarn' berſicsen 2 | | |

SPaar het 5ig tegen boot en Chriſtug hant / .

een 50 meel heil goebt uit het berte banbt.

&een rampſpoet kan bt 3iele to onttuffen f: * * *
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39, -

-## fu Chobt! um gunſt en monb're ſurgen.

?lig eigen oorbeel/ raabtſlag / mil en ſuſten; -

# houdt het hert 30 ngolgfi/ 3agt 1 en ſtil /

(g heilige ruſt in 450bt / en in 3pn miſ.

- - , - 37 * *

32ntneemt hp u / bat u 30 5eet berheugbe/

& Ireur niet, maar 3och in hem uma heli en

Zenbt hp u tegenſpoebt / en beoefheit toe /

3terft u in Göobt; of hoog gebmce be toe.

Huich ngn / roept bp uit om noo! hem te lpben.

2ie op de kroonl, roept hij u om te firporn.

“Pfflaat bn/ pgpg 3pn ſiefbe/ merp u neet/

«ën 30eh 3gn gunſt/ #f en beelt u meer.

- - - - 35. -

3èergeet bog niet/ mat ſboot aan u gebaan heeft /

«En hoe gp/ boot hem/ in het ſtrgb-perk ſtaan bleeft.

bebenht / hoe lieflph bn u heeft geſept/ * . !

«ën uberſaaben met barmhertigheit.

Çöemen u / om $50btg baaben op te merken; -
#et 3al u in verlegentheeben ſterken; A

lact meht u op / en geef u rphe ſtof/

©m bankbaar te vermelten 's Heeren (of
-

p?eek geen een ban ume paben tegen /

## bank nl dat gp mg/ bloehwaarbig tuigti

Gbebaagt hebt in un heil rnh truimig ligt. -

&#n bat gp mn oerſterkte en beſchermbe / * --

«En u gebuurig ober mp ontfermbe; -

&Boh alg gn ſloegt. #h roem u / en erhen/

&Pat ff / budg ume gunſt / ben / bie iſ ben.

4O. - -

#sterk mp / 0 23onbt «Boot! om u aan te fiſceuen /

«En tot um roem en heerlyhheit te ſtenen.

JBaah mp getroum en baardig in mpn merh.

«Beef ligt en htagt tot opboum uan um literft.

#haah mg in alle beugben nmerbloebig /

«ën in het ſtrpot-peth Dapper en boogſpoebig;

w- - - ſze

32

*, *
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D ſh seeg rph naar umthroon geſtºpt,

-###

AME N. HALLELUJAH.

K O R T

G E B E D,

Voor 't leezen van Gods Woordt.

O GÉtuimig# HBoogbt! um moorbtig geeſt en

EEUEn:

Ci! milt mp uit tie bron un beeſt en ſtenen geeben;

ſlèeer uit mpn buift're 3iel nougoogbeel en fenyn;

3Laat biepe nebgigheit en ontmoet bp my 3pn/

Göeen eigen mp3e bgiſt of onluſt mag mp ſchaben

2 in 't ernſtig onber3och ban u boſmaahte paben!

GB groote bag ligt dan! geef ong het tegt berffant

Hèan um JPyofeetig moogb; my taſten na be mant,

3lhaar helle moggenſtat! gy hunt be geeft netligten."

«Ei! mil um hemcſulam in mpnen butſem ſtigten! -

2embt filaarheit ban om hoog / op bat ik maarheibt

lfer /

«En in tie maatheit morbt geheiligt tot um ter.
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V .

N - - -

Op het - ,

H E Y L - R Y K,
- - En r

v ..' -,

ONBEVLEKBAAR HEERLYK LOT,
#r - - 1

Van l

De zalige Vrouwe, Mevrouwe....

In den Heere Ontſlapen...

[Hetgeene op den Autheur zelve, in alle op-3

zigten, (de Perſoons-benaamingen uitge

nomen) kan toegepaſt worden. ]

Maar bata! # gº ons un ita en ſmert ontbloo
21 2 -

#oe! 3nt gp mp ontbdoben?

&Baat Beſt-heer Chriſtugong dan onze ſmaare poſt

- J2og niet heeft afgeloſt.

C5p 3pt in 3cegepgaaſ / met meer ban ſjeibe-ſchleben/

(Ien firpbt-perft uitgetreeben.

32ogſt (Boëlg hanbt ſchonf u be honingſphe Hroon/

&#n baagt u boog ben thgoon.

G5p roem.be":" gunſt: maar micrpt um eer-ſigoon

20gt

Boot ſpobt en Thaiſfitg neber/

ièol op mer3abigt met de heetlphheibt en eet

12an Ziong lºooft / en beer.

ſBatmierbt gn met een glang nán heerſpäheibtonthangen/

2{lg gn met 3eege-3angen

SPen #eil-bolſt naberbe? baar ſtunt gp in het ":
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13an 'g ſtoning3 gange3igt.

G5n3aagt hem op benthpoon algmettig erf-heerpaalen /

&Pmringt met ſterke ſtraalen -

Hèan hooge majeſteit / roem rugte heiligheibt/

er - boog nogſteigh beleibt/ -

GPnmanhelbaare troum/ onpeiſbaart gebachten/

GPnmeberſtaanb're firagten /

, &#n meeergaloo5e gunſt / 3pn bolf tot heil en b2eugt /

(JIot heerlyhheidt en beugt.

&Paar5aagt gn Baber/Zoon/ en 5eeft/ niet algbenteben/

JPiet in een buift're reben:

Jºhaat 3ter volmaakt, bog bot ? Dat meet ik niet! ik
Iſ It3tuig

ſèno? 5tilh een glang-rph ligt. -

Cºn3aagt het i3 ee-nerbonbt / 30 bolberborgentheben/

iBolmmaht in all' 3pin' ſceben. - -

G5p3aagt een erf-goebt / ſmaar man heiſen heerſphheibt/

(Boſi boog u toebereibt.

#tt miert u aanſtonbg / op begikomingg melbehaagen/

2ll juichenb opgebguagen.

C5p traut / permanbert toel om met het hemelg hoff

- &Pen beere roem en ſof/ -

(ábchoon bomen alle roem / gejuich I en Iof berbenen).

ſlºt?t birp ont3ag te gcenen. -

SPaar juicht/ baatſerft gp nu noo! eeumigbgpgemaaht/

Gºn naar um menſch ontſlaaft

Dan mlles/ mat u hier 50 menigmaal nog bauhtel

iſ)adt hoog g onmillig buhte /

i90lmgamh-3ugt/ïntert en luſt/om 3onbetáreuh offmet/

&Ie ſeebet maat 45obtg met.

&Paat Honbt gy#Planni Dng haaſt en ligt beta

geeten:

#et mogut u niet bermeeten:

14un eer ſtaat eiſcht het nu, gp hebt nu ander merfi/

2lig in het mogftel-perf;

klm23ond-Cobt / meet gy / 3al 3ig ober ong ontfermen,

leg 3al 3pn bolh beſchermen,

3?? bount/merciert / en ſterft 3pn buig naar het beſluit/

iſ?!' bleibt 3pn erf-rpfi uit; . ſ?

g
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":### hert op alle 3pne ſchaapen/

een mag heilig ſlaapen;

ºp goºgt/ en houbt be magt / geen lam motbt hem

ontrukt /

2pn raabt-ſlag nooit migluht.

14mherber3aſ3pn noſh/Ianggbet-begraagbe mepben /

# ### ſeibt hp b2aagt aamegtige, bie 3uigen leibt hp 3agt;

| #et 3mahht geeft hp hragt.

lºlm Bogſt fient en bemaart be 3ugtingen en traanen

GP'er troutme onberbganen.

3mtrft iemant om / berjaagt iſ en boog het ſmaatbt

ontſteſt/

S&gn treeben 3pn geteſt.

#p 3al eeng luiſter rph berſchpnen en 3ig ingehen;

2pn firpgá-arm 3al betbgechen

3Peg":#s. #p ſchenkt 3pn moſh boog Icebt en

ulga

Het heil/ en Iof gemaabt.

€5groemt beg heerenrambt/met eerbiebt/enuertroumen,

iam Bontt Bobt aan te ſchoumen/ .

2pn' heerlyhbeſbt te zien in Thalſtug aange5igt /

#g nu um eer en pligt,

C5p bonbt begi#teren glang bet boben umbermagtitig;

* Boe reeg um liefd en achting ?

iäm eerbiebt / en ont3ag noo! #em / biengpum'jeunt

«5eheiligt habt 2 àerheugt/

RPat/ in bien leef-tpbt / it be cere miett gegeeben/

(2m boog bien Hèogſt te ſteuen. J

A #aat &ara! moºbt gpnuniet oberſtroomt ban u?eugt /

Jàu b'onbebſehte beugt

uw afin # maakt ? ja um blpotſchap heeft geen

paalen: -

, Götent tong fian Dng herhaaſen

#et geen um om, nu hoopt / het geen uun oog nu 3iet /

, 1 #et geen gp nii gelliet. -

ſlâie30ubt het ook met ſtaan ? ſchoon meetball menſchen

-
tOngell

lHun heil en eere 30ngen;

(02 #ft
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H#et blpft bebcht ; 't en 3p men3eeg-rph binnenraakt)

4En 3eine 3ict en ſmaaht. '?

3De ſterke luiſter30ubt ong 3mah nerſtanbt berhinb'ren /

HBp ben hen alg be hinb'ten;

GPng oogbeel/# /ge50.nbt hoe meiboothneeb/hoe ſterk /

23efmpht in 3uſh een merk.

HIPp roemen um geluh. Hèaar mel! geniet ben 3eegen /

JPoo? «Ibtiſtug bloebt berfireegen.

ièerhef begi?eegen raabt en mpgheibt. HP pgbe kragt/

&Pie u ten hemel baagt.

ſ??rhoog 3nn gunſt; maah gtudt 5pn bgpmagt en onta

ferming; -

ièerhonbig 3pn beſcherming

&#n hulp / u toegebaagt / regt ter gemenſchte tpbt /

“In 't heetſte man ben ſirpbt.

&ochten 3ontpbg u be moedt / en belbe-firagt ont5eegen;

Hºn liet u nooit nerieegen;

#p ſterkte hert en hambt. Pang hem/bie laat en bloeg

là op 3nn armen b?oeg;

EPie/ met beſchabiſm ban3mn olethen /uſtrebg behfe;

JPie uunen geeft bermeſite

&Eot pſalm-ge3ang/in ramp-en boogſpotbt/met het oog/

Çn herte/ naar om hoog. -

?lanſchoum / met bipbtſchap/ tot ber5aabing / uïnenitos

#n 3pn merheeben mooning. (ning /

ſtuſt in hem / met gejuich: ſtoem in beheerſphheibt

Hèan 3pne Ilhajeſteit.

jpg menſchen opbien rotgen gront-ſteen ook te boumen/

JPlet blpotſchap en pertroumen, -

#ct Homt hem toe / 3pntroum on5 bag by bag berpligt /

GPm in 3pn' Hragt en ligt /

ſŽpn heerfphheibt en merk / en groote gunſt-beïmp3en /

#n mrb'righeibt te pºp3en.

&#n ig ong pſalm-ge5ang nerminkt / en 3ter bebleht;

Pngtang 3pn ſchoonheibt trekt ,, .

&Pns berte tot 3pn ſof; 3un liefde kan ongtigingen/

«Pm 3rnen ſof te zingen.

iPp menſchen u / Batenbin/ te buigen in tºn meth;

#cijunab maaſt ong ſterft! O

- p
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l

Op de

A F B E E L D I N G

Van den

Deftigen, Geleerden, Godſaligen, dog na

Saligen HEER, de H EER

GUALT HE RUS BOUDAAN.

In zyn leeven uitmuntent Leeraar in Jeſus

Chriſtus Gemeinte te Amſterdam,

D# ig #p / bie Iangg beugt ten top ban eere hſom /

BoUDAAN, bie in bobtg IBoogbt / alg in een ſpringe

nſotot ſmom;

Q2ie boogbgong tot het merg ban 't 4Pubt en J2ieum

HPerbonbt /

JPie alg een Paniell ben 3in ber 45ob-ſp?aak bomb.

JPie Hragtig miſt De 3ieſ tot 2 ſeſug uit te lohſien.

JPg dDDbt# laag! te bloeg / be herk bie 3uiſ ont

tTOhlien :

2nn beftig ſett'ren ſirooft be 3ieſg-neep mat mer;oet /

32 u mogt bat groot berlieg nog eenigſing geboet;

3Peboogbgift ban5nn byein / boot altaar-bier geſcherpt/

#et 2eerlanbg Zion ſchraagt 1 en 2Babeſ nebertoerpt:

ſzpn J2aam ble 3al bij ong in 3egeningen p?onhen/

ſºu lang het blaaulu gemelfbertoont haar goubeugnhen'
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Op den Zelven.

ººſtig het ſchabum-beeſb/ban?Imftelg#terh-jutseeil

":" , bieban GöobgCBeeft ontſing een bubbelb

D£2I:

«Een ſlaan / bit boog 3pn beê be bififiemolken ſcheurbe /

«En menig ſogge 3iel ten hoogen hemel beurbe.

32e ſtift beg etſerg ſchetſt ong ſlegtg bien hemel-tolk;

QPe romp hieſ b'eb'It 3ieſ omſchabumt alg een moſh/

@Lot bat ſy opmaartg nlang op Cherubgne pennenſ

GPmbaar baat bobt en #eer geheel boſmaakt te hennen.

E Y N D E.
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