Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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MATT.16: 3.
Gy

zwei

, het aangezeigte des Hemel weet gyzwelten

derscheiden, ende ein kont gy de teikenen der tijden niet.
- -

Om

datz- mier leiten op de duden des Heeren, wog op de

werken ziner handen, daaromzalhyxs fbreken en hy zalze
wiet bouwen.

PsALM 8: 1.
Zigt Gode Palm zinget zymen uaam, hoogt de wegen
voor die in de vlakkevelden rijd, om dat zijnen nams Heere

is, enfringt op van vreugde voor zijn angezeigte,
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en zin.de) denmensch, inwelke hyalleszamentrok, teftel
Jenophet Toneel van de Aarde, alshervoorname hoofd-fuk
vanalzijnwerken op daral zijn volmaaktheden ookbuiten
ig àandat Reden-rijk schepzel zouwden openbaarenbekent

"#" prijs van den rijkdom zijnerheerlijkheid, op.wiens
geesthy alsopeenTafreel geschilderten geveltheeft,datbeeld
ods: befaande in heiligheiden geregrigheid,ofin liefdetor
" de gekende waarheid - als staande ' overzijn maker, om

zig geduerig telbaden in de afrälende zaligheden van den
alléen zaligen God -met vermogen om van onderscheide

voorwerpen rekonnenoordeelen Zoovan deprijsweerdig
heid des Scheppers als van de heerlikhelden der ge
pen

gescha '' : hier toeheef Godvooronzetwee oogen
öpen gelegt, dietwee groote Boeken ,her Boekder Nature
ein hei Boek derSchriftuure, op dat eenider verstandig be
fchouwer, fchoon van de eerste klaarheidontzer, wandelen-

de door dezetwee Ziel-waranden, zigin eengeduerigever
wondering verheugen zouwde, overde wonderheden diezi
tekens ufbeide op doen, tervertoog van de heerlijkheid des
heerlijken God , "hoewel de kennisze van her eerste meer

feunt op Wiskonstige betogingen als het tweede, overmits
het geloove, feunende op de Tonfeilbaarheid van den open
kaarder, oververscheide God-praken voornamentlijkvereift

word, dewijlmenveeltijtsbetérbegrijptdardedingenzin,

als"Edogg
' elijke
ze zijn.
r verscheiden werkruigen noodigzijnomeen
-

-

-

Juweel inalle deelenwel uitte montieren, alseengewrogr
strekkende
toteere van denWerker, alzoozijnook déwegen
onderscheiden, waar door een neerftig “
konnen
kan roteen nettekennifze van dezetweébyzondere Juweelen
vande Heilige, die onsbeide alsgewrogten van eenvoordef
tig Werkervoorkomen, om daäruit Zijn wijheid aftene
men, als byzonder daar roegerigt, omopverscheiden wij
zen deszelfwaarheldente "än : daaromzeide een der

Wizemer regt, datal her kennelike, aan alle niet op een
wijze openbaar word , maar dat de onderfheiden zaken,

'' ,

op onderscheiden wijzen kennelijk voor
komen, want
. . . Zomtijdswordenons dedin ' bekentdooronze uitwen
„digezinnen, hier door oordee t-menvankouwde, door het ,
-

gevoel,

o 1- ;:oxx A ‚om
evoel ‚ ‚van verfcheide koleuren , door" het gezigre , van on“

derfcheide klanken ‚ door het gehoor: en van verfc‘hillige
geuren door de reuk ‚ want het gehemelte proeft de [17.1328,
Zomtijts door inwendige redeneringe. en overleg vanom

elij‘ke din en, waar uit het be’ﬂriit‘geboren wor’d ‚‘ na dat

_ q_,u.-._-.>a-ß"_

Je! verbeel e in alle deelen wel belchouwt-is , met vergelij,
‘kinge van het tegen geﬁelde : op deze Wijze oordeeltmen dat ’
een geheel meeris als defzelfs deeler) ‚ dat het veroorzaakte

min 1813.15 defzelfs oorzake, en dat de ‚Ziele meer is. 1115
Lichaam.
K ' ‚_ - ‚
. ‚

Zom‘tij'ts worden‘ons de dingen bekent door een lantere
Openbaringe van Gods

eeIÌ,‘ die ons het wezen der‘díngen

doet begrijpen als ron hebbendein Mofe’s en de Profeten :
hier door zijn Go s keurelingen gekomen torkenml‘z-e‘van
‘ dien groeten , en voor ons zoo zali en Raad des.Vredes g mE:

al het ene dat als deelen defzelfs aar toe hoort ‚ dewijl de..
ze ver orgentheid ons noit uit de i’cof wolk der natuur zouw
voorgekomen zijn ‚ vermits geen zake boven zijn natuure 1
werken kan.
. ,
*
.. ’ .
Zomtijds wordenons de heili e dingen bekent dooreen
neerﬁzig onderzoek van het geopen aarde met wel achtte ve.

Ven Op tijden, plaatz-en ‘‚ perzonen ‚ omíìandigheden» fpre‘eke
wijzen en kragt der woorden ‚ met vergelijkinge van gelijka
luidende reden , gelijk ons dit van zoo veel doorvroëte ver:
ﬁanden en helden Gods meermaal aangeraden is ,’ íe God

. ook naar een lan g duerigen arbeid ‚ zijn wijfheid en Tem P el’.

gangen heeft doen befc ouwen ‚‚ met een ‘zamenha

die‘ alle

uit “de e‘erﬁ’e waarheden vloeien , want den vlietí

n arbeid

komt ‚alles te boven ‚ zeide Schipio eens ten regt ‚ it dan , is
ook het geluk van deze loopende eeuwe boven vele dienu
reeds zijn af efponnen , dewijl de Natuurelijke en de Schrif.
tuurlijke Go geleertheid nu byzondermet een klaar licht ons

toe i‘chijnen, als ontbonden van veel‘ duiﬁerheden die de
SChOIaíÌijke en anderen als een’nagt-wolk voor die beide e
l

fohoven hebben,‘ daar ons nogtans ‚_ die‘dingen ‚ die Ifraël
in kragt niet gekent' heeft , nu ons en ‚onze kinderen geopen—
baard zijn, om in daante verander: te worden’van klaar.
heid tot klaarheid s door des Heeren geeft.
‚ ‚‚
’
En gemerkt, dat het een emeen.‚‚ en onzer allerbcroep

is ’‚ als daar Zoe van God ge'l'c apen-‚zijnde, om zoo veel-als >

‚

" “ "

ene

‘ u
F

l
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ons beroep ‚ met uitkopingq van onzen tijd lijden kan , toe
te nemen m de heili e werenlchappen ‚ overmirs wy nu alle de
Vryheid hebben om. ehouwdens de gelegde gronden te Pro- ‚
feìeren ‚ zoo wy anders Profeten en Priel’cers van het Nieu

We Teí’ramen: zĳn ‚ verrĳkt men de Zalf van den H. Geef:
die ons alles leert ‚ hierom hebben wy na ons gering ver—

inogen met die van Bereen nagezodgt ‚ en gearbeicl om ook

door deze Weg we te nemen byzon er in de Kennifz’e van he:
laatlìe ‚ als ziynde dar wmv-une Ziel-gieraad van de God
zoekende Zielen ‚ ten einde om door de glans van deze waar‘.

heid , in de waarheden Gods beveilig: te worden ‚ om was
het mogel '1Jk de we en van ]ehova met: de Profetel‘che gezeg“
Een daa'r‘roe hooren e eenigzints te begrijpen ‚ om die in haar
‚ amenhan te zien‚als een heilige Kering om den hals van on

een Herne -Ronin ‚ gemaakt van he: ﬁjnl’re Gouwd van Ofer,_
niet door Bezalië , 'ofAholiab ‚ maar die door de vinger van

‚Gods geelt als gemonteert en in alle deelen wel nirgewrogt is,
waar van de eene fchakel zoo uit de andere valt datze te gelĳk
elkandere omhelzen en tOt een zamen fmelten , om dien eenen
die het doel van alles is te doen zien en te kennen als de eelt

der Profeten: ‚welker;

ezeggen ook buiten twijﬂ’e'linîaar

zelven licht‘ziin fchoon ie ons veelrijds duiíter voorkomen ‚

om dat de duiﬁernifze in ons‘ís , waar door ons veel dingen
ontoegankelĳk fcbijnen , daarom hebben de ouwde wiìze wel
ten regten gezegr’ , dat het Vt‘l‘llland’ van een menfche als een
‘Meulen' is ‚ die aangeblazen door de‘wind van Gods geeﬁ: ‚
- het heilig Koren maken. kan ‚ om de Blomme van het emalene

te doenziin tor voedzel van de arbeidzame Zielen , us bei). _,
ben _\v‘y ook na een langwiijll e malmge hier in zoo veel licht '

en Zoerioheid gevonden , /dar en onze kragten vernieu’wde ‘‚
‘en onze ul’c opbeurde en aanblies om eenige van Gods gangen
na onze mate in verf’cheiden Dicht-maar te ontwerpen ‚ en

kel c0: ﬁigtinge der eenvoudige.

_

f

9 Maar als dit Werk dus verre naar veel ween geboren was ‚‚
doe qnam ons voor ofdít geringe wel de eere weerdig was ‚
om het zelve door een aanziendeliike Op-dragc te verrĳken ,

en ziende dat dit niet alleen by alderlei Schrijvers gebruikliìlc
is ‚ maar dat ook de Heilige ons hier in zijn voor egaan , Wel! q
kers voorbeeld het ons met ongeoorlof: is ze vo gen ‚ geliilc

zoo. den H‘ Luxx-1381W Luc!“ zijnen-Weed: boek Lena-71!?? de ‚
:-

.

,
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- Handelingen der ?FF-»New- opgedragen heeft aan den grooten
Ti/îaﬁlu: , en den

. Euangeliít ?oa-we- die ook zijnen laalìen

Brier'dpgedragen heeft aan den wijzen Gaiur, zie Hand. z ; z.
en z Ioán, 1 ; r. welkers. voorbeeld vele door alle eeuwen gee
volg: zĳn , niet alleen groore ‚ en van voordefríge helnen‘

Gods ‚ maar ook van gerinâe en min ervarene ‚ by wien wĳ
ons ﬂegts te paren hebben , ie ook gepoogrhebben door een
heerlijke Op-dra'gt , hun Gefchrilten , Gedigren ‚ of 6:72ij..

en ‚ met. de glans van andere in her lichg te brengen , ‘ nier
alleen met die aan groote Mannen we te eigenen ‚ maar ook

met aan voordefrige Me-vrouwen en Heldinnen hun Boekí'ca‘è
Ven van alderlei ﬂag op, ce dragen ‚ gelijk dit &737m- Sixîu: ,‘

de Heer Mo/Ánul‘, met veel andere/van onze tĳd Gedaan hebé
ben ‚ ook GCdÍChtﬁ'll en Gezangen gelijk (ljc van Vïndel , HAZ-7x7

ôro‘ek en andere bekent IS. ’
_
‘
‚D1: dan ook by ons vaﬁgeﬁelt zijnde ‚ Zoo quam ons (jacke.
lĳk te voor U Ed. als :Nec- Ziel-voeíìers van de ebaarde
waarheid , en fchoon wy in het eerﬁe ons zel ven als chaamde

over ons groot voornemen ‚ zoo hebben wy echter na dieper
overleg onze Vrymoedigheid vernieuwt, en vaﬁgeﬁelr om
uit een eenvoudige genegenrheid, onze Gezangenúver de

gangen GodsU wel Edele beide waarheid lieven e Mevrou-î .
’wen’, Me-vrouw BAM/nm Srnenoxncnr en Me-vrouw

SARA vander S’rnrĳcn op te dragen als aan twee voorname

glans gevende lichren in deze donkere eeuwe ‚ en Lex-.www
men aan Gods Choor- ewelven’ die fchoon door de nijdbeî

fwalkt door-ubeide ondirfchraagr worden .p tot eere van ‚die
de Arke Gods onder Zion omdragen ‚ als die, op ‘wien‘wy

met de ﬁer-oogende Cerub—ijnen alleen ze zien hebben ‚ om
het verborgene met meer. vru c als ’Uza in te zien , dewijl ons
dien verfchen wegror her Heiligdom geopent is, om vrymoeĳ‘

dy‘rìg rot Gods genaden Throon roe te treden ‚ overmi’rs dan
el-edele Me-vrouwen gy uwe heerlĳkheid Piel: in de heer!—
ljjckheden van Zion , daarom wierden wy 1e meergelherk:

In ons voornemen ‚ als zijnde nier alleen rwe Echt enoorenj.
van zulke rwe Waarde en Voordeftige Heeren ‚‘ ie ook als
een wijzen (Za-'2a en den grooten Tbioﬁlus‘hun glanslgevende

’ wiyfheid zamen vlegrem door liefde-{hingen tot een Eer—k. ’
kroon van heronrkroonde Zion ‚‚ om dar als een ‚Gracht Gods -

quedauwenurr den (fx-dom des levens ‚ als regre Voeﬁer-heea
. _

_
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*
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renvan de ervormdekerk,enervarenein heiligeWetenschap

''

pen na de
des Nieuwen Testaments: die zamten
als Huren Aron den biddende Mofesonderschragen, omwas

her mitgelik de heilige verlost te zien van het Beetenzin
menigte. Maarookalszijnde twee Avond-sterren, van dien

nuzaligen overgrooten HeerAdriaan Veth,die alseenervarene
iy de Zaken van faathergemeene beft opeen voordeftige EN
n

- -

-

-

-

doorgeleerdewitze verheerli„krheeft,die levende, doofzin
oote dienften her Land als een nieuwen ademin blies: om

#" vervallene weder opteregten, die eenider, beleefdelik,
eleerdelik, en openhertignaar hunbescheiden regt, rigte,

imer degeschillen, ofzakenvan Staarzoo op't Tapistrebren

#" heid doorcheen tot troost van delijdende,
den; deze die als een F onne, nadar hyhetland bestraalt en
en dat de

aar van der vele nogde tanden wateren als ze hun verbeel
-

verwarmtheeft,mer een Eerkroon ten Gravenedergedaalris wiens Advizenen doorvroge Redeneringen in de oogever

gaderinge van Holland, dëwizeroreengeduerige vérwon
deringe eweeft zin, daarom leeft tot nog de klänkvanzin
naams, die de Faam metlofdoor alle eeuwen over hem heefr

uitgebAzen,

die ruftende, op de onverdoofde galmen van
eerénog verheuge al die in hetzelve '' wandelen, ja
aan wiensgetrowheidhetons niergeoorloft iste denken als

merdroefheid, want na de doodvan dezenWeten Schrift

geleerdenHeer Wethisher Land vermager, jazoovermagert
dat zijn ervormde beenen , zig ligt in her Grafzouwden
krommen , zoo hy nu befchouwde den quinenden faat van

Landen Kerke; welkers regrhybeidezoögerrouw bewaart
heeft, dienubeide, alsofze aan denvoekovergegevenwa
ren verteren met hare Inwoonders, door een régveerdige
wrakevan God, die herwreeken van dezon.de eigen is, die
omonze liefdeloofheid tor her Regtenzijn H. Waarhelden,

oponsnuookbilligzin oordeelenheefuirgegoren. Ende
zegedagenvan den afgeleefde metzijn zäge en Godzoe
kende ä , welkers glans van beide nog door uwe
aangezigten straalt, heefmichgeeftberoerr, enook begee

rig gemäakr om myachter degansvanzulke Eerkroofènte
verbergen.

-

-

Maarhiertoe wierdikremeeraangemoedigt als ikmyver
beelde Uwe wel Ed. beider Godzálige en sei:#
-

-

-

-

("Es
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leefheid,her welkemy deer geloovendatgyookdezemine

vrymoedigheid
in de liefded pnemen zouwde»meerziende
opdeopre tigheid des #" als op de grootheid der gave,
hoewel deftoffe ons alrid boven alles moet behagen, fchoon
wy die licht-inten
kleed vertoonen, want dezaken
Godszijn niergeringro ein:neen, maar grooten voordeftig,

#"

overeenkomende met de grootheidvan den preker, en daar
omzinzealtijdvan alle, alle aandage waardig. Engemerkt“
gybeide ons hier in opde Heir-baanVande deügdvoörgaar,
als bizondere Voestersvan de byna Waderloo e Kerke - de

will gy uwe heerlike Huis-gezinnen tot kleine Kerken en
Gods-huizen ftigt»

om den gooren Raad en deTeamenten

Gods tegraverein in denboe/em vanuwe Huisgenoten,waar
van Uw"Eerkrooften arbeiden om als de Dochtieren van dien

ooten Diodorusin heiligeWifheiduirreblinken,tot eere
Fan die de heerlikheid ván Zionis, die dezine als Kleien

Wasch door de vingervanzingeeft boedzeert, omtewezen
een nieuwSchepzel in Christus, die her bewegelike heeft
opgerolt, omonstother onbewegelike opte leiden, alszo
nen van de vrugbare Sara. Engenerktgyboven veeleuw

meeftegenoegen vind in de overdenkingewände wegenGods,
die deoverleggende zulken ruimte verschaffen därewen
fchen daar in eEüwigte mogen "# zijn, watkondan min
enegenrheidstremmen, roëmwaardige Heldinnen?"met u Ed.
êennieuwe geur van dezelvedingen sie doenvoorkomen, om
was het mogelik uwe arbeidzame zielen uir te lokken tot

vreugden-rijke gedagten, van deze eeuwige minwaardige
waarhelden, inwelkegyookreedszulkegangengegaanhebt,
dar gydervelevan deZelaffe tijdvooruitlöopf, die staande
voor uwe Reden-rijke lippenals lafherrige zouwden moeren
verdwijnen, gelikalseertists.de vermaarde Leanria den Fy
losoofTheophrafur in het redeneeren befchaamde, die mer

Apafia,van wien Socrateszelfbeleedveel geleert te hebben,
haar rijden tot gieraad geweet bin, waär na de geleerde
Eudochia Huisvrouw van dien grooten Keizer Theoloflurby
zonder als een licht onder de ä heefruit geschenen,
in welke rid naher getuigenize van den ouwden Origenes

veel geleerde Vrouwen geleef hebben. Endewijlegyom
dezelvedingen, dezelveéere weerdigzir, daarom hebben.
wyook hier doorgepoogt een g
-

-

vanU Ed. afte trekken
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everonze Gezangen,om die in het ligt rebrengenmernamen
ophet voorhoofdvanzulke,die alsSardonix-steenen heerlik
fchijnen uit de Borst-lapvanonzen tweeden Aaron: die rik

zijnde, enmer Paulusweitenriktezijn, dewijlgyuzelven
vrienden maakt van de goederen engaven die uzintoebe

- trouwtdiezonderveelgeroep dooreen rijkemildadigheiduw
brood op het water werpt, om de afgebiggelde tränen der
vddrufige met een zegen afte fpoelen, regte Saraas voor
uwe huisgezinnen - weldoende aan alle maar meet aan de

huisgenoôten des geloofs.
Engy Me-vrouw CoRNELIA vander GRAAF, hoe konik
ook näarlaten - dezevrymoedigheid te gebrniken, omook
door den glansvan uwen naam mijn Gezängenteverheerli
ken, met, aan U Ed. op te dragen » onzernarbeidover die

dingen diegestadigzijn het Bankët van uwe ziele, one on

' gemeenzaamheid in herheilige, bewoogmin geeft
hier töe, dewillikalseen levendige geruigebinvan uwéby
zondere liefde, en yver om de

' van Christus,

endeverscheiden taten der Kerkenare speuren,waarvan de

eerte vonk aangeblazen door Gods geet nutor een heilige
vlamme ontifteken is, als aangeraakt ' een vuurige kole
enomen van Gods Altaar,
orwelkers kragt uwlicht mer
een dubbele vlamme onstoeblaakt, in welkegymet uwaar
de Bedgenoot (die als een Ifkiazijn huis afzöndert tor een

Beettel, als eenregt Regenten Ouwderlingvan de zukkelende
Kerke) zamen # doör een geetbewogenzinde , leeft als
ziende den onziendeliken , on ter overtuiginge van deze
Lauedefenze eeuwe, te ftralen door Gods

ä

P

als aangedaan zinde meteenbrandende begeertcom herge
heimwändenraad Godste ontgraven,enom in dat leven Gods
voorte gaan tot de volmaaktheid die in Chriftus is, in weer

wilvan die dewijfheid Godsvoor dwaafheid achten, maar

dewijfheid isvoor den spotterte hoog, tot deze zeide een
der Joodschemeesterswelten regten

in 2:2 in 20 x

2m x 2
"

- vºr

Enditdeetiktemeer, omdatgyookdooreenovergroote
ylietigheid de Tale der Hebreen üir haregrondenhebt opge

haalt, inwelkegymetlofbovenvecie zooverre doorgedron
- - --

-

-
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O P , D R A‘ G T.‘
en zijt ‘, dat
de God-fpraken z’ell" kont na zien , om febwn
111 zijn eigen ‘ale tot uwe Ziele te hoorenl ' reken. Men ma
verhalen Van een Dumm Lingua ‚ datle aan

en Paus , Paulus

de derde in het Hebreeus zoo gC‘lËCl'dClljk fchreef ‚ dat dien
grootenV—ader de'I'aalkondige nodighadde om deze in gelijke
munte te betalen 3 gy die meer :jyc als deze kunt u zelven ook

van deze wijf heid bedienetnaan welker kennilze ons ook meer
elegen is als velè wel oordeelen ‚ Waar van der vele lieverde
ale van de Weerelt als de Tale Gods onderzoeken , even of

bee_voor gemeene een onnut werk was ‚ ltrekkende tot verag
tinge van de ouwde en afgeleelde helden Gods ‚ neen zeker ,
Gods geeﬁ llroomt nu in het open veld ‚ zonder meer aan een

' orderè ‚ ofperzonen gebonden te zijn. dit dan voor onnodi
te oordeelen ‚ is Gods Tale te Verachten , in welke hy zoo
wel als in zi;n werken ons zijn wijfheid heeft doen zien ‚ en
deze ‘bedroeven de zielen van die hun in den dienll Gods ver
teert hebben ‚ dewijl het nu onzer aller ligt is om als mannen

in Chril’tus op de gebaande wegen ook in dezen met alle ne‘
derigheid voor te gaan; Zoo wy anders van den Heere eleert
zijn ‚ want de lippen des Priellers moeten nu niet al een de
Wetenfcha bewaren ‚ neen ‚ het woord Gods moet nu in ons

alle ri‘keli’. wonen , met alle wijfheid en geeltelijk. verfland,
om als regte Schriltgeleerde wel onderwezen in het Koning’
rijke Gods ‘, uit den l‘chat’van ons herte voor te bringen ouw

de eh nieuwe din en. De Heer Leufdm heeft daar toe zelf,

de ronden der Hîbreen inA‘tNederduits by een gel’telt om de
gee en uit te lokken , ter overtuiginge ‚ gelĳk 11) ‚zegt , van
veele dieuit le’uiheid in dezen naarlatig zijn‘, zonder welkers

dienít in dezen (met dat eleerde werk‘ dat in al zijn leen weer

doorVro

is ‚ door de nger Alrmg) wy ook licht niet veel daar

van zon en geleert hebben.
‘
‚
Den eleerden Heer ?aM-m Buxji‘orﬁur noemt met r
de
» ze Taleielders Lingua Dci G' An elorum, de Tale van God en de
Engelen die Adam en Eva met *Fe Schep inge in geblazen is ‚

met welke de Aard-vaders gefproken hebben ‚ en in welke de
Heilige Geelt als de penne der Schrijvers de zaken God's tot
op Cheiﬁus befchreven heeft : daatom zegt’dien zelven Heer
na waarheid, wat &NW-7- waardigergefchar worden; al: datgene dàs
om m de bei/{ama kcnmfî‘e van God opleid ‚ o waardige bezigheid !

â neer/ligbad heen alle .' door welke _den Menfck verkrĳg: dal
*
-,
»
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bymet dezelvetonge, met God, met de Engelen, enmee.de Profiten
fpreken kam, om deuville Godr» uit de Tale Gods zu verlijk aan de
menschente openbaren. Tenkandanookniet anders als tot uwe
Eere ein

'aangenaam zijn. oVoetervande waarheid, dar

indezemer die Heilige bezigzijt, Wyhebbenookhieren
#" voor onze Gezangen, ies darons noodigscheen uit de

#" berijmde,
' u genoegen zulrvinden, enaangemoe

Grond-rale aangehaalt or nader verstand van
wäaring-yook

digtworden,omvoort re#" door deTale Gods tot dezake
Göds, tot eere Gods enfigtingevanonzeneven Mensch.

onfang dan gunftelijk
Rijm-oeffeningé in die wegen

Waarheid lievende Mevrouwen ,
deze eerftelingen vanOnze

“

Gods, die
veelftukkenendeelen, na dat her ons be
roeptoelier, aan een geschakelt hebben om dezelvetoreen

Lichaam te brengen. "De #" en alleen wijze God
door wiens ademiwy leven die beware u zamen mer uwe

waarde Eggenooten» enhyzegene uwe heerlijke Familien
in den gezegendenenal zegenenden Christus, die eens ten
einde van zijn groore Tempel- ngen de naar wandelaars

vanzin wegen énleven, metal die öphemhopenzaltorhem

ei:

» om hem ziendete kennen,
nemenonder dereijeder
enhemkennende teprijzen, als dealgenoegzame God voor

deverloste Kerke in eeuwigheid.
Dit wenficht, ein bid, zwel Ed. en *
2.valarheid lievende AMe-vrouven,

Middelburg den 15.

Uwen verpligten Dienaar

van Gras-maand,

dezesJaars 1683.

JAKOB WILLEMZEN.

-
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Pfheid zoekende en Gold-levenden

L, E. Z, E. R.
FF WifkonftigeMetersmogenzeggen,
dathunkonst aanWankneemtvaneengeringondeel
baarftip, ofpunt, hetgenemeermether verfand
moet
wordenalsdathettuigwerklijkkan
vertoond worden, hetwelkenogtansheefteenvoort

“

-

gankvolvan verwonderinge, dewil hetziguit

frekttot degrootste wetenschappendie inde Natuurezijn. Dog
een der Joodschemeesterszeide eens metmeerregt dathetminste

stip, ofdeel van hetWoord Godseenomtreken eenvoortgank
heefvolvanheilige wonderhedendiedenbeschouwer in eenge
duerigeverwonderingeverrukken, tervertoogvan de veel vul
dige Wijsheden Gods, enschoondezebeideonderwerpendittoe
pazelijkis, zooisdit echterbyzonderdewaarheidvan Christus,
dieinhetoogvande Weereldnietanders is alseengeringennietig

puntvolvanimaadenveragringe,nogtansstrekkenzig.dewonde
ren, vandien-Wonder-koning Jesuszoo hoog enzoo breeduit,
dathyis, eneeuwigblijvenzaleenverwonderingevoorallever

fandenvan Engelenen Menschen: wiensuitbreidinge enzalºge
heerlijkhedenvan ' Schepzelkanbegrepenwordenen dieech
ter in zijn"volle glans nogbeterkanbegrepen worden,als dathet
tuigwerklijkkanvertoontworden, wanthyisdateeuwige mid

delpuntvanwelkein denatuereienindegenadealle dingen begin
nenen in wiensommetrekalles eindigen zamenloopt, want in

hem zijnalGodsbefluitenjaenamen, hyisdatflipdat doorzijn
Cirkelsoveral is, wanthyis de geeft der Profeten, hoewel hy
van alle overal nietgezienword, waarovereenvoornaamlicht

vanonzeeeuweschrijvendeover Ezech.39.voorhenen eensdap
per klaagde.

Hetgezigtevandezewaarheid, en de aftralendeglanzenvan
onzenzaligen KoningJesushebbenmijngeetontvlamtenzoobe
haagt, dathier door mijn
zieleisbewogengeworden,
omeenigeschaduwenen Profeteschegezeggen,die hemindevo

'

fe kragtalleentoe-pazelijkzijn, in mijn afgevrongen uurtjens
in devoorgansvanzijnheerlijkheidte doorwandelen, dus min

geelthiertoe overredetzijnde, alsbevrugt eindelingaan'tbaren
tOOF

,
„
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Aan den LE ZE R.

voog,omonder denzegen Godsdegangenvan Jehovain dietwee
grobtePeriodenvande Weereldtontwerpenin verlcheide Dig
maat,geschiktnade ordere vandeaaneengeschakelde waarhelden,
zoo als ons die in de heilige blad"renvoor komen, endit scheen

ons niet ongerijmt, overmits het God zelve behaagt heeft her
voornameen meetedeelvanzijnWoordons Poétes en Konftrijk

werte stellen, gelikuit verscheide flukken endeelenvanhet
Duwdeen Nieuwe Testament kennelijkis, dusheefther onsook
nict omnut geschenen dezelve
heilige
zakennaonze Maat-zang
wizevoortebringen,
omde God
zockendedaardoorop
te lei
den ten einde op datzyookhier doorCodzouwdenverheerli
ken.Zoo.deWet ofhet Woord Godsonsmoet zijn toteen gedue

rige overdenkings om als reine Dierende Honingzoete spijzete
erkauwen zoo zalook nevens andere Banketten, die reeds in het

lichtben, ditookalseen nieuwgerigte daar toe konnen dienen,
hoewel der in deze tijdenveel menschenzijn van eenflaafzenin
borst,die zeerligt walggen van dingendiejuistophaar leest niet

geschoentziju, die als minnaarsvan ziendelijke dingennietvee
achtinge hebben voor hetWoord Gods, maardie devoortref'lijk

heidvandeWet achtenals eengeringezake, daar dezielenogtans
alleenbylevenkam, totwelk # met regteertijds een derJood
fche Rabijnen zeide

in

-

Rapp n

=r ist, werde

fchepzelen, ofde menschenomdeoneere vande Wet, ofom.de
hande die deWet, ofhetWoordwordaangedaan, enwaarom»
In 27 12 want dewoorden van de Wet!

v

zijneenkrooneophethoofd. 't seengroo woord dat hetleven
eindereienin detoekomendeeeuwe, die dantekennen."
verdenkendatisheizwerkvan een Waar Israelijt zeideRabbi Abar“

“en datwoord
war, kamdogdezielemeerverzierenals
hethet
Cieraad,
der
heilige,
Gods dat onseemeerk"
hoofdis,
"de
HeldenendeHeldinnenhaar
dooralleeeuwenverheugt
hebben, dewijledit
regte Wet-teender
vrenuften is, Waar
imonsnietalleen eenvoudige dingenoPeen eenvoudigewijzevoor
komen, maar daar ookveel hoogezaken o' hoogdrawendevoll
Tropienenper Metafram ons aädigeninalzijnleenweldoor
vrogtwordenvoorgestellt; Poe esnade konft der Hebreeuwen,
gelikditinde Liederen van Mofs, Debora, Anna» in David en
der tezien is, ten dezenopzigt.zeide dengrooten" im
-

zijn

-
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Aan den LEzER.
zijnVoor-redenvan Davids Lieremetregt, datin Iobdiengress
ten Naturgeleerde, in IerimiadiengrootenTreur-dichterenin
Daviddien zoet-vloeienden Koning der Hebreeuwsche Poéten,

ons veel zaken Gods op eenhoogdravende endeftigewijzevoor

komen, omonste doen zienenteleerende defigheiddergezeg
genendegrootheidder prekende Perzoonen, hierin hebbenook
die ouwde Vaders byzonderbezig geweet, dieindeervormde

Kerkookopdezewijzedeverheffingen Godesophuntongededen
Jeven, Augeftinuizeidewelten regtendatter geenleven op Aarde
het Hemelicheleven zoonaafbeeldalseengezelschapdergeloovie
ge dieineenzoetebeweginge van hunzielen zamen Gode Lofzan

genzingen, Ciprianuliet nieteendagvoorbygaanzonderdedef.
tige Gedichtentelezen die den ouwden Tertullianusgemaakt had.

dé, zeggendedagelijks, da Magiftrum,geefde Meester, verstaan.
de daar byzijn Gedichten, gelijk dit Hironimus elders verhaalt.
Paulus zelve dien grooten Apostel Gods, zijnde met Silam by
Nero gewangen heeft zig zingende verhengten zoozijn Heeren
Meester geprezen, ook zelf de Heidenche Veerzen die by ons
inveelopzigten niet moetengelden, dieevenwel heeftden Hei

ligen Apostelzigzelventen nuttegemaakt, jadoor den Heiligen
Geest gedreven zijnde heeft hyeenigehunnerVerzengeheiligt,
zie.A&t.17: 12.alwaarhyeenVeersvandenPoètAratur in brengt,
zooookTitum. 1 : 12.daarhyeen Veers van den Pott Epimenides
aan haalt, "t gene een onzer Godfgeleerdewel heeft opgmerkt,
evenwelprijzenwydiegene niet, die in onze eeuwede Heiden
fchewanchapenheidalteveelineen Chriftenkleedvertoonen,en
veel min die hun Dichten geduerig uit montieren in een hoeren
gewaadmeteentoevlugt tot.de Afgoon der Heidenen die herons
nietberaamt tenoemen als verhalender, ofverachtender wijzesom

welke zoo het schijnd Ovidiuzelfvan Nero uitRomengebannen
is, neen deze bedexzellen der fchandepatzennude belijdersvan
Jehovaniet, daar is eenandercieraadvoor deziele,eenandere glans

in Mofsende Profitenvoorde zoekendegeestengeendooden Jupi
ser, neen,maareenlevendige Ichovadie aanons in Christus gewor
denis,ennog worden zalalwathyisvoorzijnkeurlingen: Plinius

getugt elders schrijvendeaanTrajanus, degewoonte derChriste
nen, zeidehy, is in den Morgen-ftont door Heilige Loffangen
Godteprijzen, ditis danvanalletijdengeweesthetdoen der hei
lige: de Heer Atterzols schrijvende over Num.22. zegt daarom

weltenregten, dat een Christen niet alleenGodlovenmoetop
oengemeene wijze,ofopeenlaffetrantmaarookkonstig ' '
TAYEnde
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Aan den L E Z E R.
drawendegeschiktnade bereide onderwerpen, hoewel derhedem
ten dageveele zijn die daar van wagen, even of hetonbetamelijk
warede dingen Godszoovoorte bringen inalle deftigheid, daar
hettegendeelwaarlijkveelonbetamelijker is, men magvangroo
tedingenniet klein preken, ofzoofpreken,datmen die natuure, ,
die ookvan Godis, daarafdoetwagen, van welkflagvan men
fchen den grooten Schaliger eertijds zeide, dat zynietweerdig
warenonderheitgetalder menschengerekent te worden, en war

kragten nut de heilige Poeziedoenkanophethertevan deheilige
zelfsin hetophelderenvan de waarheid; datis in de voorgaande
eeuwe, byonzezaligevoorVaderen indereformati,voordeop

merkende gebleken. De Vad’ren van het ComzilievanToletanabe
laste daaromwelexpreseen iderChristen Liederen en Gedichten
temaken, om die tezamen in den morgen-fondalseen Morgen

Offerhande Godemeteendeftigheidoptedragen, daaromzegt
David, in de Tente der Regeveerdige isgejuich Psalm 118: 15.
overeen stemmende methetgeenons Paulus leert 1 Cor. 14: 26.
en Eph. 5 : 19. maar wie paft dit beter als degeloovigevan het
Nieuwe Testament, dienuals.de verloste des Heeren na het op
rollenderbewegelijke Hemelen,Jehovatoe mogenzingen, OHer
reonze Heere hoeheerljkis unvennaam overdeganfthe Aarde, dewijlhy
nunietwoonttutzen defchouwderenvan Benjamin nogin Palesti
naonder de Stammen faëls,neen,den Hemelis nuzijn Troonen

Japhetisten deelgeloktinSemsTenten, waarvanwyallegerui
# zijn, daaromjuicho Zion Gods, u pathetdoor Lofzangen
eheerlijkheden van Christustemelden, wanthet Koningrijke

Godsbefaatnuinvreugde enblijschapdoorden Heiligen Geest,
enwat kanderzoeterzijn als in opregligheid, nedrigheid en voll
geloovealsziende demonzienelijkenzamenonzestemmenteparen
omdiealseenlofwolkte doenoprollenvoor den Elpen-troonvan

Jehova,om zoodoendezelfterwijlwyopAardenzijn hier in onze
“ teoeffenen met de geeilten der volmaakte regeveer
ige,die eeuwig als een Maagden-reije door een geduerige te
gen-zangvan boge tot boge, het Halelu-ja God , als Jehova

toefwaien,welkersverdubbeldeftemmen nietuitbarsten infelle
donderflagenalsopZinai, maar ineeneeuwigvredenrijkHollanna.
Engemerktdat mijnPenhier toegenegen, was„watkonikdan
beter als hier in mijngeestverteren,om ook was het mogelijk de

H.hiertoeftoffteverschaffen,maardewijl derveelMenschen zo
wieszijn van watnieusfchoon hetonsveeltijdsvertoont de waar
heid der ouwde Profeten, daarom hebbenwyonsookalleen(ISIN
'
-

-

Aan den L E Z E R.
trenrouwde gezangenen zaken bezig gehouwden die door alle
eeuwenvan de heiligegelezenengezongenzijn, alhoewelwy die
in een nieuwe vorm hebben overgoten enmet eennieuwezouze
toebereidenzootoegepaßtalsze ' noitindeweereldgezien bin,
1.
opdat wydaar door.de ouwtheid liewende
zouwden Verheugen,
wantdezedingenbenbyvelealzooouwddatze vergelten zijn, en

daarom fchijnen zy wat nieuwsbydie genedievan deouwtheid

roemen, enechterhunmeete vermaak scheppen inzulkegezan-.
genenzaken die zooveelals deftoffeaangaat, hier maar vanter
zien mogen by vergeleken worden: zooons de ouwde vooren
tegenbeelden en de dingen die daartoe hoorenwatbeter bekent

#" waren, ten zouw velezoo nieuw niet voor komen, die
chaduwen toete pazen en Christus als heteenigtegenbeeld in
alles te vinden.

-

-

Wyhebbengeen Schriftuur-plaazenaangeteikentalsdienodig
warenom verflaantewerden, voortshebbenwynietsgetragtals
eenvoudig,kortenvloeiendetefpreken, enzooalshetionsscheen

datdezedingenyereiste dezakendie onshierinvoorquamenheb
benwyingebragtzoo alsze beft konnengezongen worden, zom
tijdsper Soleloquiam,een sprake, oftot Godfprekende,om dat her
gemoedsgelijkIuflinus elderstoonthierdoorbestbewogen werd,

zomtijdsfer “ denperzoon, ofzake zelfinbrengende,
zomtijdsin denersten,oftweedenperzoon,niemantkanzingen,
Ikbende Heereuwe GodExod. 20: 1. daaromhebbenwydegezeg
'' zulke natuure, meetverhalender, ofbelijdender wijze
gebragt.

-

Deze Gezangen van degangen Godsbeginnenwyvan Goden
zijn namen, zoo komen wy tot den Raaddes Vredes, dangaan

wy met Moses doorde zesverscheidegezigtendergeschaperdine
gen. dog niet verder als tot onsoogwituoodigis, dusgaanwy
voorttot inhet Paradijstot. Adam en zijn Val, van hetVerbond
der Werkenendezelfs verouwderinge tothetVerbond der Ge
nade en de bedeilinge voorde Wet, voortsvarenwy met Noach
inde ArkeoverdeZond-vloedtotdetweedeWeereld,dan vanher
vernieuwen van het Verbonden denProfeterendeNoach totNim

rodin Babel, totAbram en Sodoms

“ , en Zoo komen

wy tot den gezegenden enzegenenden Jakob en methemdoor

Egipteninde.WoestijnetotinÖanan,van waarwymet Israelwat
geruft hebbende voortgaan door eenigeRichterenen Koningen,
die totons oogwit diende, dus komen wy tot diezesbyzondere
Hoofd-veranderingenopwelkers einde de oudeVadºren belooft
- -*, *
was
-
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Aan den LE ZER.
was Emanuelinzijnlandtezien, endusbefluitenwy het Ouwde
Testamentenookonze gezangenmeteenwensch der Kerke die 1th
arbeidtoogom Christustebaren, waarop de Geboorte van Chri
fusende zaken van het Nieuwe Testamentmet defzelfszeven by
zondere Hoofd-veranderingen bequaam zouwden volgen, wel
kerszevenb2zuinenwylicht, zooGodwil, hier na zullenhoo

ven blazen, oftenwäre dat de Druk-perszigoverhetgebaarde
fchaamde, ofdat wy om twee reden ons anders lieten raden,
eerst omdatwy reedsin het liedenin den zeigen Mofes en elders

de zaken van het Nieuwe Testament eenigzintsverhandelt heb

ben, immersvoorzooveelalshetopidereplaatze metzijn eigen
spreekwijzen tepazequam, ten tweedenom dat overhet Hoog
liedvan Salomo een beknopt werkoverhet Nieuwe Testamentnu
reedsisin'tlicht gekomen, dogditlatenwydan tot onzernader
bedenkinge: enwygaanvaftbyonszelven voort.

Niemant milduitmijnvryheidwyhebben alles opregtelijkge
daan, endeberijmdezaken neestgemaaktop wijzevan Palmen
dievandezelvedingeu Profeteren,wywetenwel dat diein het ligt
komt van allegezienword, dogwiezalzigopeen handvoll Lie
derenvergrammen, enofzigimand vergramde, den toren des

Manswerkt Gods geregtigheidniet, het moetalheelzoetzijn
datalletongenzoetis, ein welbitter dat alletongenbitteris, wy
fprekennichtalsinhetgemeen nietmeeropeen anderziendeals op
onszelven, maarbyzonder hebbenwydoorgaanshetoogopdien
RoomfchenJupeter metal die alshairvanhem afhangeh diewy
onderveelverscheiden nameninvoeren: enofzigdezevergramde,
den tijdkomt dat de Heerezigtegenhem vergrammen zal, als te
gendat verborgen Edom, die overgeblevene van die heerschende

Stad, dezezal Jehovahaaftdenfchedelkneuzen, fchoon hyzijn
Altaarwederompoogt-onderonsopterigten, dezedingenzullen
u hier inverscheiden zaken voorkomentottrooft van de geest der

afgepijnde kerke, dog het einde zalvrede zijn;daaromzing Go
de", zing het Lied van Moses en het Lam op den BergZions,
want ditis onzetrooft, iken zaluniet begevennogveräten, een
wezezalhaafontfermingevinden, ein welgelukzalig is dat volk
wiensElohim Jehovais, enwezenzal, maar nog is de duister

nizelop derAarde enZion queeltom dat dewaarheidstrukkeltop
den drempel van hetontfloten Heiligdom, waarisdeglans, die
liefde, en die zamensmeltinge van de herten ? dieeertijdsdeze

zegenrijkeKerkeverheerlijktheeft, jawaarisdieeenvoudigheid,
dietrouwe,dieachtingevoordegeopenbaarde waarheid?waarin
-

-

ONZE

x

4 Aan den LEZ‘E‘R;s
onzeVoor-ouwd‘ers CCI‘tÌde praal‘de, o booze ‘riid, wy hebben
om zelven den. roem die de Heer .EW/ju- ‚deze Kerk: Lege..

ven heeft, door onze zonden ‘en twiﬂen al lang onweerdig *gemaakt , onze Kroone is afgevallen en wee onzer dat wy zo *IT-.

zondige hebben ’‚ maar God die alles_ heerlijk maak: ‚ zal ee ‚
vrede geven en zĳn licht zevénvoudig doen dagen“, zo; eere van
het omeerde Zion.
‚
k

De Druk-Kanten die ons zijn voor gekomen'hebbe‘n wy’ hier ag—
’ ter aangezeikènt,en die ons omﬂopenzxin gelief: die te verbeteren‘
De grooteGod geve dat het de mmﬁe zoo veel zoete he“? in
gen' mag zoebrengc'n als het ons ﬁaande voet; fchrijvendem p ec
midden van het Aards gewoel gedaan heeft‚hyvcr11gt onzen geen
meer en meer om zijn waarheden, te doen befchouwen op dat de
liefde mag b‘l’oe-ijcn onder die als zonen van eenVadea‘ tot eenenA'll.

taar naderen, om zamen‚was het mogelijk‚als eenen anderenhkob
met God te worﬂelen om een‘zegen over Efraim en Juda ‚ ten eb)

de op dan onze waren Salomon door zijn geeﬂden Scepter in onze

h’erze’n moge (Maier-,0m den.Weg re_bere1den ’om de algedrevene oe
vergaderen coc David hunnenlíonmg’ tot al de Koningrijken der
Aarden uwe zijn c0: zaligheid van de zaliglooze Kerk, en zo:

heerlijkheid vàuuwen naam ‚ 0 vcrlofzer van Zion‘
.

,x 1. ’

’ ‚z’n; :
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-
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.

,

2)- L. min’flen’Dìen’ane

u
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-
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Toejuichchinge
Op de Zeedge, Sichteljke, en Godgelerde

GEZANGEN
Van de Gangen Gods in fijn Heiligdom,

.

Gezongen door

-

JAKOB WILLEMZEN.
Egoede. Godword noit het goeddoen mos,

Hoefel by flaat, mer fijn geteigde roé,
Hy reißt altjd fijn zeigenScepter toe
m Jijne zoomen ; -

Dit kam de Kerk, gedruke door Faroor hand.
Wankoomingenvertreén in "heiligland,
En , frenggetucht, aan Baabels waaterkant,
Zeer klaar beroonen,

.

Zoo blinkt Gods gunft, in d'onderdrukte kerk
Van Middelburg, (wiens loftot aan het zwerk

Der Hemels feeg, door t Euangelisch werk,
-

Van vander Waaijen,

-

-

En Momma op den top van eer gefeld,
Maar, door de nijd, Zeer haaf ter neérgeveld,
Toen "t willens onverfand, met boos geweld,
-

-

't Kuram ooverkraaijen)

Nu WILLEMzEN fijn goudkße oopen fluit,
Endeeld de ziel, om niet, fijn

'' uit 3

Die, dus geciert, op 't aargenaam geluid
Van fijn gezangen,
Kloe (moedig treed in 't heilig Heiligdom,
Al loopt de weg datar toe een weinig om,
Daarze aanfhout van baar Vorf en Bruidegom
Die groote gangen,
Waar lange hy heeft fijn kindren, vr)gepleite
Van

' groeve , in 't heemelch hof geleid,

Eer dat de Wolf van hunne zaalgheid,

-

Der bitte jder,
Geheid

..

Geheiligt war. War menfah faat miete verzce,

'

'

Als
ernft, hier op
trifheid let,
Betoond zoo voor, als onder Mozes wer,

In d'eerfte Tijdens
Du leert hy meer, als meenig Predikant,
-

Nu dat fijn Geeßt van heiligen Yver brand,
En in dringt tot het geefeljk verfand
Der heilige fchriften

s

Daar Christus is her immig mergen Keef,

- -

Wien hy mog meer ondek, urameer hy

In deigen tal der tooden, daar fijn Geef,
-

Hem beft leert fchfen.

-

Toen " Paapendom - door Spaanjens Tiramny,
In Neederland, 's geweten dringlandy
Litvoerde, wierd, door gunft der Poey,
- - De heil'ge waarheid,
Met zang, ein dicht, gehoord ut veeler mond,
-

Geen - ooverluigd gemoed naar booven zond,
Reeds fähiftende

#

rook, der helfchen grond
" Van 's Heemelch,

-

arbei.

Zoo hebge, o Wiend- und Konft ook recht befeed,
Nu darinen on de tarwe, engef" oemeer,
Offboom de wijn, em oly van het leed
Bliftonbefhaudigl.
Wie fir e die u voor geen Apollo far "
-

Vermidt gy deer van

F" uie elk blad

Van Mozer» dar geen Paulus bunten rad,
Zoo wjs verdaadgd?
vlytig, erg geoefend Burgerman,
-

Gala zoo al voor, verheven Vorbeeld van Een

Seekdoor und vier de Koude fooden an,
Om "ondervraagen

Her chrift,

-

4-jä gelen,

- - -

Verreer, en it ten beemel ingeren;
Den zel Gods licht, maa zoo veel dufterben,
Velvoudig dagen. -

-

...

- -

|

-

-

-

-

-

S. HAASEvoET,

‘ Lions-WWW?,

f; ‚ :

JAKOB ‚WILÎL’EMZ‘ENÎ
GANGENÎG‘ODS.
K mag met regen reên 'dees Letters u op drage ‚_
Wie 'Lag oit meerder (wk met regt'mag_ák`dit

.,

Als CXÌIÎËÌ’EÏ s in zijn Bóek langs-Wijzcgheeft

_

4 Wieååfžcllêns-rijke Schrift"!‘Yefﬁëntophíêïi’da!

Î—Iìer is ge‘en‘Èeúî‘ceìtíìî‘aeze ﬂaf beminde, ' ` "í ‚Ljï
Geen *LZ-4x0, die het Hemels ligt heeft kunnen vinde x
Geen Qárero‚nogtans.met een‘geleerde‘mund‚_ “ 0
Die 't mini’ce deel van d‘ìrbevante of"‚_ver&ond ;.".. „x,

Hier zie]’ als in eenfcheis het -węzen Van de 231x?,
De fpijze toebereid deur ‚aangename fmake ‚
’
Men leeft van E114 darlde Vr'uęt _w-as;aîmg’enaam‚’ "

Begeerte dreef haar vqorr’ .We *blijft gy‘dan niet. Wan 2.
Hier word u opgeveileíel‘s-fpìjze wilt maar ete ‚_ - '
Zoo iemand; hongerig— is , begeerig òm te wete,
Uit 'c Ouw en ’r Nieuwen wat del-leer ons-daat voı'ıirzeidx

Want 't een deur 't ander ons‘de’zak‘e‘ Open‘ leid :mill
Schroefı hier 't vet-[tand byeen wil dikwils overw‘egem
Erkauwen menigmaal wat ‘híer in (Laa: gefchreven,

Paait u niet dat gy ﬂegts :ditleeíłvš zingwpîdeM‘aan’
In echter _'c voedzel zèlfstot fpĳze. nieı-,'en;vaa.ę,.a` ‚
Wil! niet het Byetjen‘ dog. uit alles vaedzel'trekkenä,
'Werd (kN-lc in den Geefł, wilt een weinig Honinglekkenj
n Dan zal met Narìm u 'c gezigt Veel klaarder zijn .._

Trek; 90km: 't' zoetíte zoet geen bitterlik fenijm
*Usui-4221( het w’oor‘d u zijn als eenen fpa en tegen:
Die aan 'c gefeha en als het leven komu‘te’ geven,
Zoo zal den Au: cur dan bereiken ﬁjn Oogmerk‚

De eere van‘zijn God den inhoud van zĳn Werk.

.

‘
l

_‘

_

.

Altĳd Lıefdee

l

De Ordre der berimde za
kenmetdefzelfsTegen

beelden, zijn
- - -

w 7 An Goden zin namen, – – pag- 1-20
Den Raad des Wredes. – – 21
De zeldaagsche Schepping. – – 27
Gods. Rufte.

44

-

- Het Aards Paradijs.
Het eerste Houwelijk.

-

- ,–
-

-

46
50
53

-

De eerste getrouwde in het Iuft-hof. “ –

Den Val Onzer Voor-ouwderen. – – 56

Ontdekkinge van het genaden Verbond.

–

59

De verouwderinge van het Verbond derWerken,de
heilig Stamlijn voor de Wer.
– – – 65

-

Bedeilinge der eerste Vaderen.

68

Van de Ark en Water-vloed. – – – 7r

Debevesting van het Verbond door de Regenboog. - 76
Den Profererende Noach.
Nimrod in Babel,

––
-

78

–
–

---

87

Den geropenen
Abram en her geen daar
toe-hoort.–
9.
omkeeringe. –
–
– II4.
Jakob gezegend.
–
–
r f8
Sodoms

Den droomenden Jakob.

=

I2L

Den worstelenden Jakob. – – – 125
Den Profeterenden Jakob. " – – 130
Den lijdenden en verheerlijkten Josef. –
139
Israel verdrukt in E ipten.

–

=

145

Den geropenen Mofs. – – – 151
De rien

“ plagen.

–

–

IS7

De uittog der Stämmen. . – – 164
Israel in de Woeftijne. –
170
Israel door de roode Zee. " –
– 17
Hervreugden Lied van Moses. – – 17
Her Manna en de Steen-rots.

– – 180

Pe Wegewing op Sinai. – – – 193
- - 205
Belofe des Engels,
-

-

Den

-

Tabernakelendeheiligezakendaartoehoorende. - 209

-P

zonde van des
her Engels.
Kalf

De weigering
Den

zegenenden Aäron.

–

---

,

mus,

ga-

–

–

225
22

23

Den mürmererenden Corach. - – 233
De Kopere Slange. .
–
242
Den Profeterenden Bileam246
mm-

-

-

Her Verbond Gods in der vlakke velden Moabs. – 260
#en voordeftige
lied. Moses
– 269
zegen Möfes.
289
De innéiningvan Jericho.
–
zo
-

-m-

Denzegen Iffaels in Canan als heteerte hoofd-reiken. - 313
En däerfonder her “ lied van Debora. -- 330

Herr Profeterende lied van Anna-

337

He loszang van David.

– –
351.
Haarte worden van David. . -- -- 385
Denvloekinde Babiloonzeen in de Affirischegewanke
nize, als her tweede hoofd-reiken,
239
6

Endärender JezabelinherNienwe Testament. – 3
-

7

Elia
en Elifa. in Babel als her derde hoofd-reiken. - 368
Hebekeeringe
372
De weder vergaderinge als het vierde hoofd-teiken - 376
Deweldadigheid over her verzamelde volk als het
höofd-reiken. boven hunne Waderen
–
380
De vijfde
verminnigvuldiginge
als
her zefde'hoofd-teiken. . –

“

390

Denwenschder ouwdeVaders na Christusverschijninge.395

“

kal. x'

‘ Aenmerkinge van

- Gods grootheid
' In het gemeen, welke grootheid in al het
vol ende in de Wegen Gods in het byzondet
zalËlyken. Met opﬁgt op Pialmgg : 3.
Op de Wijze van den 78. Pfalm.

7 g *Nbatbaar Ood/ bermen;
*God is
der der gewelven/

_ 2

î‘ì’a

Ban’tëzmelseofîuuthrh’ de Nature

P v:

het hen u zelven/

nietigelijk

Wan *c kunt! Íumed,‘ wiens Cicero en
«Been vol Henn-ls Rtelzn/ andere

Na Nele-'lm- ban u den
odem halen;

willen.

Het werk

-

“ Onzigbaacligc/ hokzigbaae moet van
’den Wer
blaam/urn glang/
-Uoox 'c Maar gefpanvan's Demelsgouwde trans. ker onder-3
’

fcheiden
worden,
die voor

20

Op gĳ! het Peer die hun; ons maart in wtzen/

En hun; wie-1s Oeeﬁ dat alle Oeeﬂen vxeezen/

het

‚Wĳn Zie! gunnelt van Hem/ die 'c alboeczeecde/
Een kram( me felf noch duivelen ontbeerde/
in al mat 1s en dat/ dat in ons denkc/

Iioep ’t wezen coe dat ons dic wezen fcheukkt.
_

ge‘

wrogte
was, moet
ook daar
L*
van onder
' [cheiden

‚

. g.
‚
‚U! ziende Ood/ Ozon-ade!: aller dingen/

ﬁrma! nu} Lof dan tens na waarde zingen! ‚
Wie kan / o Qeet/ dat heeft! dee Oeeﬁen normen! ‚—
Dm: ligc/ maar bp nog alle Vielen coemcn/ ‘ “'
mimglgalígĳeiù noic coe-uecmc/ efﬂuent/‚Ĳ

:ij-1. zie’
- hier van
en van de
efeggen

Ëie hier in
voor komen. Job.'7ät 28. 1 Reg. 8 : 27. Aëhjĳîiîz‘gĳoan. 5:17.

12h MTU-4.6.7714.; l7:

:MUM-L X; .
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Á
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'

.

we

Gezangen vande

L

Die "tal bewegt maar moit bewogen wogt.
4.

-

ITMaar/ ag! wie zal hierdanbebatten kommen
MDat’t wezen is dat neit en heeft begonnen
Dolmaakt/ volligt/ eenzegen-rijke Alder/
Tie 't alregeert als allerdingen Bader/

Wiens magt alleen mog beide Polen daagt/
TDie alle Bleefth vo023jn gerigte daagt.
5.

TBefplanken die inomsgemoedmogblaken/
TDie kommen zelfde Biel hier doog vermarkten.
TBoghoe wp meer faan om uw licht te peilen/
Gm-vat-baar God / hoedat wp meerder feilen:

Ons herte/Leer/vatbeter talentijd/
JRiet Wat gp bemt/

man

-

Wat gp mieten zijt.

GBp bemteen God/ eenvoudigen vollkomen/
TDie in zigfelfnoid heeft begingenommen/
Bol Baligheid/de byon van alle zeigen/
Hit wien't Heel AILzijmgoedheidheeft verkregen/

Bieswert gp ook/ o aller Schepzelen wit/
Gečert als Gold, die alleen't heil bezit.
7.

-

ºt Betaamt udan tezijmzoo vollvanluifer/
Tat alºt begrijp van MBenfchen enkel duister
Emdwaafheid is bpu/ özalig UBezen/
EBf zouw een wo2m/uitflickenfofgerezen -

CBmvatten die eens Aarden Hemel boog

üft U002 Onste hoog.

JAeen/ Heer/gp zyten

TDe Serafijn/die op zijn zalige Beder/
Beztukt van geeft zigfeets buigt voor uneder/
TBiefaat verbaaft in 's Hemels heiligdommen/
GBm weerdelyck uw glanzen uitte brommen.

WBatzalmym zieldam melden van uw schat
Dewjlickt

' der Eng'lem lof miet vat.
-

9.

Gpzijt dog/Beer/ ind'eeuwigheidgezeten/
Die onbepaalt nietzytom afte meten
Gp feuntop geengeleende magt van um „

gangen Gods.
Abwhamd/ öGod7 kanal wat is befluiten/
Als Heerem Boxst van levemen van dood/
o Heilig ligt/ o Heere gp zijt groot,
IO.

Gootinhetklein/en in hetgroote wonder/

Gootin't gemeen / en groot in het bpzonder/
Goot in het ligt/ van 's Hemels opper-Fallen/

Groot in't gewelf daar al de Steyrenpalen/
Gootin uw Wierck/daar alde Dtammenfaan/.

In’t Moo gewelf/ als groote Tempelraan.
II.

Goot in de See/groot in defolferpoelem/
-r

Bp all die daar uw ma bwzaackt mog gevoelen/
CBootimmtjn Siel/grootinal's Hennelskringé/
Groot in u zelf/ja groot in alle dingen

o Boote God/maakt dat ons klein verfand/
TBoozººtblakenvan uwgrostheid/ noit enfrand.
I 2.

Tºp eenig Beer die alles hebt gegeben
Pet wezen/ enden ademen het leben/
DAw wil/wilt mietdan laut’re heiligheden/

Aw wäarheidstrydnoittegen't spoo, der reden/
o Wezen/gpzijt Bader/Boom em Beest/
TBog
-

F
- - -

en God/ booz wiendatalles bpeeft.

- -- - -----

-

I3.

Jeaär MBezigHeer/metzaligheidomtogen/
GBpfpant uw lichtbooz aller IT-Aenfchen oogen/

Gp zyt alleen/regtveerdig engenadig/
De liefde zelf bestendigen gestadig/
Dezelve gläns en mazt/ en eeuwigheid/

Bezit gp "zaam/ozalige HDajefeld.
-

- -

*

“I4.

All wat wp dus bp deelen ban uramen/

Eytgy/a God/ eenmoudig alte zamen

,

Als Pioning/enuitdeilder aller gaven/
Ban die na u op deze renbaamdzaven/
OBp zijthet-doel daar die u mimtmafiraalt/
Het middelpumt maar welkt dat alles daalt.

Deraemvamal die
-

-

-

-

-

n"

lippen hangen."
2,

9

4-

Gezangen vande

-

De trooft voor die van ude geeftomtfangen.
TBe hulp voogal die mog als ballingzwerven.

TBen Bemel vaoz die op. uw boezem sterven. - Booz wiende Boom/hoegroot van't Alardsgebied/
GBp uwe fem bewegen

s LEN Tiet.

IO,

M2aardaar/o Beer/de Dielmietdooz kandingen/
Bal II2ofes ons van U te v002 gaan zingen/

Gpzultoolizelfdooz't wood vanhem bescheven/
CDng doo uw Beeft getuigeniße geven/
GBp dat aan ons zouw blijken wat gp zijt/
En worden zult voox, die de hell befryd.

- .

17.

TDat dan de Tofdooz Hemel/ lugten water/
Ban't wezen Godsvooeeuwigklynkenfchater/
Laat al wat is/ met nieuw ontflotte monden/
Hw Baligheid/ o Dalig God/ verlonden.
Engp myn Sielmethooger Geeft begaaft/
JT2aakt dat Gods DLo
fmelder wiehendzaaf.
- I Ö.

-

-

Bergeefhet mp/ befchouwer van uvmglanzen

Wiens heiligheid dooz zoo veel Hemel transen
CDns toe blaakt/ dat mijn Geeft totug
TBuspoogtmet Lofuwglans Beeldt"
Lion Bion Gadg/
hem getuigemis -

TDie van geen Mensch mog Geeste noemenig.

Eerste Deel van Gods benaminge;
eert vande Naam Jehova. Metopzigt."
op Hof 12: 6.
Deze
Naam“

- -- - -

Op de Wijze van den 2. Psalm.

ALFiende Heer4gp die het ligt bewoomt

Fry of

Een MBezig God/ Hand-haver allerdingen/
mir of min gelijk de Chaldeen lezen, komtvan Tinofn" en
toontons Gods Wezentlijkheid, als een Naam die hem alleenei
gens, befaandeinuitrustende letzteren, want van Hemhangt den
Ädem der nature,en den Adem der genade, en alle rufe is alleen

inhem. Zie van deze Naam Pal. 83 - 19. Elai.42.8. Gen. 16. 5.
xod.3:14Exod.62. Exod. 23:21. Plal, 144: 15.

TB002

gangen Gods.

-

5

TBooz JAamen hebt ong uwe glang bertoomt/
EBm dat ons hert hier op. uw Mof zouzingen/
TBog wie zal leer / en eeuwig zegen ader
Hw. roem IAaamdog net volgen op het fpooz
Ep daalt dan neér/ beaden onste gader/
Enzingonshert/ o God / uw eer Haan vooz.
-

2.

Dolmaakte God/ondeelbaar/ eeuwig ligt/
Het onderfheid van uw verdeelde Hêamen/
Bertoomt ons hert t'ondeelbaer aangezigt./
WAw. Saligheid/ em Hemel glang tezamen.
WBstkammynzelmeer als hun Läoningroemen

En Dabidg. lofmaar volfzen

' het fpooz

Main Dielerleeft/ vwemzwunaemhootnoemen/
En boben dat begeert 3p gang mit meer.
3.

--

Jehova is de Denk-naam van u Czoom/
Sennaamdie MenschenEng'lemmoetenderben
Bie oms verbeeld dat gp in uwem Boom/
Een God kommt zijnvoo, die in Jefusferven.
-

TBees Eer-naam is in uw Berbond befloten/
Bit doetons hert gedenken aan dat zoet/

't Geengp/o God/ uwzalºge bond-genoten
Febt toe gezeid in het verzoement Bloed.
4.

Bit toomt ons dat gp zyteen God die is
Bolmaakt/en die vanniemamtheeftontfangen/
TPieztjt al"t geen/ gp bent/ enzoo gewig/
CDns wozdem kant een Gold vol heil-gezangen.
o Salig Beer/en WLeits-man van de troiepen

Alleeuwen doo/van die uw Godheid veef/
TDie in den moot tot u Jehova roepen/

-

Als hundees Maam geleert is doo uw Beef.
-

$.

TDie Abzam 3elf niet kende in fijn kragt)
Poeweihiermain't«Godshupsder Debzeeuwen/
De Klank hier van in Israels geflagt
Geklonkenheeft dooz dafgesponnen eeuwen:
-

G waart de Lioem van Maofes Cent-godynen/
Die Merten ziel verung van faat,
-

W 3

-

-

WBen

-

-

-

---

--

--

-

-“

6

„Gezangen vande

-

-

MDen gp u Blams liet dooz de WBollten fähijnen/
boft gewaad.
TBooz Cherubyns op

zens

Gp hebt dees maam aam M2ofes eens gemelt/
En die verklaart barmhartigen medogen/
Dit heeft uw Geest ooltonze CBeeft verteilt/

-

Bol doende God/ ons hert mau gebogen/

A

TDat hirt una/ dit kam ons wee verzoeten:

-

Gzaveer in ons dees zi"ben van uw Raam:
TDaar d'Eng’len zelfeeuwig in jupgen nuoeten.
Leer ons dam/ Heer/ die oolt eengte zaam.
7.

Doo deze Haam wiert Israelbehoed/
Als Aromstong humziel metzegenftigten;

MAaargp/o Heer/ o God/volovervloed/
Lebt dooz uw Doom uw Alanfchijn laten ligten
Alan ons/engpfuit dat mog eens verheffen
- In volder glams/ als deze JAaam in kragt/
Het herte eens der IHeidenen zal treffen/
Centen zijn gebzagt.
Als Cham zal in

ar

TDees naam die was in d'Engel van't Derbond/
TDie Jfelfaag doox d'Eer-kolommelleide/
TDie gp ons hertontvouwde doop uw mond/
ÜBengyin't Bleefth uw glams om Biomfpzeide.

-

Teert mp/oGod/dees Haam/uweermaamnmelden/
WBaar doo2 ons hert uw deugden t'aller tijd

Werdafgebeeld/ Iaat ons/ als Sions Helden/
Bier in eens ziem/ o God/al wat gp zjt.
9.

Gp zijt/ die is/ die wag/enkomenzal/

Een Godmetglanzsenzaligheid omtogen/
TBitbleek toen gp uw Soon op 't Alarfchedal
32eerzondin't Bleefehdoor’s Hemels blauwebo- - -

o Heil Fontein/Bon-ader aller weelde/

(gen/

Gedugte God/wel-doendcr/vol van ligt/

Ja gp ons hert dus dooz uw Geest erteelde/
Zebt gp de Biel dooz deze JAaam geftigt.
IO.

-

Ilit u 0 God is al/wattoogaanschouwt/
-

-

-

en

v

gangen. Gods.
7
Endoo uw WBoozdzyn d'Hemelen gebogen/
Ja rot uw Eer hebt gp den Mensch gebouwt/
Maaar neeft, die gp in Christus hebt verkogen.
WBee Babel/ die des eer naampoogt te hoonen/
-

-

TDie heden mog in dat Egypten faat/

Cotfchaamte van die dezehoere kroonen/
Ein "t heilig ligt van Bions dageraad.
II.

Als dan mijn Dielfchoonzondig.zigberbeeld/
UBatzoet gp ons hier dooz hebt aan geboden/
TBam wozd mijn Gecft gelolt/ja als erteelt/
MAet kragt om god, ommetuw JFeeftgenoden
CBp deze JAaam te wagten met verlangen/
Schoonboozuw.glocd hetAlarfchefchqou verdot/
KTot dat gp eens/ na al uw Tempelgangen/
Hw heilig Daad tat een Jehova wozd.
I 2.

TBus ruft mijn Sie op. u alleen/mijn Bod/
Genoegzaaam Heer/ em WBezen aller wezen/
Wäoep mp tot u van 't afgedwaalde ret/
Leid n in’t poop van die uw läoem-maam
23en.

CBp zijt alleen den roem bam Jakobs spruiten/
CBp dan myn Biel hp fall eens in gena.
Dynzaligheid in uwem boezem fluiten:
Gelooftzp God/Aimen Halleluja.

Tweedebenaminge, van het woord
Elohim. Met opzigtop Gen. 17: 3.
I

W

glams/ o God/ heeft Afraël geziem/
Als gp met roem van't Hof der hoben
daalde/

-

-

Gp Simaas Berg/om Jakob aamte bien
Hw heil/ wen gp dees MBethun Bielverhaalde/
Glams ryke Boom/ wat hooge donder toomen
Berfchzokten toe het bevent Goodfche rot
Als gp eems riep tot. Abzams jongfe Boomen:

Heyova is uvm Elohim en God.
W 4

-

2, Wat
-

Z

-

Gezangen vande
2.

MDat Ioming was zoo zoet als dit geluid/
o Engel van 't Berbond met u beflooten/
't CBeen duuremzalal eeuwenin en uit/
Dooz die gp met uw Geeft hebt obergooten.
EBns herte zal/ o God/ dees maam verbzeiden
Bam tam tot Stam/ met omgemene vlyd/

-

RByntongzalookdooz deesuw Eer-maam weiden/
Gnn dat gp dit voo eeuwig weerdig zyt.
3.

Bertroofer ban het quimende gemoed/
BIw JAaam is noit bepaelt aentjd ofuuren/
" Wl daar gm/ Heer / defwakke geeft mevoed/
Sald’eeuwigheid der eeuwen zelf verduuren,
. .
o Elohim/ getrouwe God der Gooden/
Die het gemoed van het benouwde zaad/
MBenzip verbaaft booz ubw gezigte blooden/
Bertroofe / doop 't befchouwen van uw Kaad.
-

4.

die "tafgeballen loof
e“, des eedsStam/de
zaligheid voou geben;

an Adams
R2aakt dat ons hert/ dat eerft van u verfchoof/
GDokt vooz uw Stem mag zitteren en beven.
-beweert gp/ o Beer/ en Zechepper aller dingen/
TBen armenMensch op. zoo een MBenfchen wijsk
WDie voeltzjn Geest mietupt den boefemppingen/
Als weggewoert uw I Maam tot eer en pys/
F.

-

Hierblomkuwglans/befweerder vanuw Saad/
Betuiger van die Canammofenerven/
Baar gp in't bleefh/ na Gods geheimenraad/
TBeeg eed in kragt verzegelde doofterven

Hooydan myn Biel/ Jehova heeft gefwoozen/
–)

Als Elohim om Abrahams geflacht/
KTot heilte zijn/ na d'uit gedoofde toozen/
uw eed bolbzagt.
o God des eets/gp

b

-

25 weert gp/o Heer/aen Jakobs oberfhot

Aenaschenfof die erst uw lufer doofdes
Wat eer is dit voog"tafgeswooyen rot/

.

gangen Gods.

9

Aa dat hetzelf uw Giams-beelddusberdoofdet
Illyn ziele zegtop uw befweering Amen/

ja Ämen/ Heer/ op alles wat gp doet/
Ep laar ons hert uw waarheidnimmer fehaamen/
Tier doozalleen werd onze geeft geboed
7.

TDug hebt gp oock befwoozen met een eed

Teboze/"die uw eed em wettenfmaden/
"Gntzielen/ em om die u woeden weed
Dertooten/ eengmet vloukent"overladen
o Bod/gp zult de booze doengevoelen
UBateed het is die ons aan u verplicht/
En watgpfweert aan die utegen woelen/
ZAagp uw 3elf een

Eppe

hebt geflicht.

Dpleenig Licht/dus hebt gp ons vertoomt
Tee meerderheid van u/o zalig 19ezen/
Teert ons dam/Beer/uw dub’ler Rajefeit/

Jea dezen eet erkennen/ dienen/ vgezem.
De Boden, die eens Bofes foel omfchenen/
Bynecnsvolozheenmetdeesuw JAaamgemoemt/

MDaar / Peer/zv zyn gestovemen verdwenen/
Engp alleenblyft d002 dees, Jaam geroemt.
9-

-

Romdan, o God/ befweert oockmijmgemoed/
TBat gp myn Dieluw heil zult doengenieten;
o Jakobs trooft/ laat dog in overvloed -

In’tnieuw Berbonduw Beeftons hertbegieten;
TBit is de troost van die uw Kaam beminnen/
TBat gp den eed/ befweerder van uw Saad/
Sulthouwden/ en de WBeereld overwimmen/
KCer wzake van die Lions Heer verfmaad.
-

IO.

Maat Babel dan/ die als op Eina paalt/

Befweeren die zijn stafen kroom begroeten/
o God gp die mog als eenzonne fraalt/
Gp fult mog eensdien Elohim ontmoeten/
Entoonen dat die nagt-uil trots en moedig/

Befwogenister hellen meerte gaan;
Leidan uvm Wierk enlaat omgeengvoofpoedig
A 5

D. CEO

-

-

Gezangen vande
a Elohim/omsdooz um
eed verzaam.
II
Gp kont alleen/o Bader/ Taan/en Geest/
10

TPenzondaarma um eeuwig melbehagen
Beweren/ endoen kamen ambertzeelt ,

Got Elohim/doe''
ons dannauf
vagen/
bewologen
Den Sondaar/düste leiden bp de hand/
Rom dam/ o God/firaaleensdoö. Lionskooren/

Kaa u/a Heer/ die

Doo umen Geest bewogenen
geplant.
I2.

Doo deze Haam hebt gy de Ziel bei
Betroot/ en op hun Elohim doen boopen/

Ondat gm/Beer/ die Gold van Almen3jt/
Ja Annen/maar doetook onsherreensopen/
Om als uw voll befwaagen/ u te rennen.
Beenduluet/meen alzit gy fouten weet
DAw helfche : zalnoit Gods erf verdoemen/
Bodheeftonsheplbevestigt doo? zijn eed.
* Dit woort mit komt nietvan nogvan het Arabize

beschoon het een mappic in der Letter T- omtijts heeft:het
welke eere bewijzen beteikent» maar om dat God niemant eere
schuldigis, daaromwort hetgemakkelijker gebragt van het Hee
breusche "K dat fweeren beteikent». om dat God, de God

des Eeds zijnde, den zondaartot zijn eigendon befwoorenheeft
Dit woord is van een meer voudige bereikeniffe, daaromword

hier
gefielIO. vor
eenmeerwoudig
werkwood
e. "
24 :verlies
19.Job. 35.
Psalm
58: 12. Jer. Io:
19. Dus vertoont
het ons de meerderheid van de Perfoonen in t Godlik Wezen
gelijkde HeerJunius en veel hiedendaagsche vertoonthebben: ein
Fyfinderzie hierowerde Heer Petrus de Wit, ein de HeerWa
leus weiten Petrus de Witte den letzer elf hier over wijt tot
9

de HeerCocceus en Alting

Vierde bemaninge, van het

Woord

28 Met opzigtop Psalm 16:2,
O Soone Gods/gy waart van eeuwigheid
-

Eenvoester tindbpdiede Weereld Lon

' Gods.

II

Die met u ook die Tempel heeft bereid/

ID

MPaar in mem
eens uw Godheids glamts aan- k'
fchouwde.
AAIN
-

Deeg Eer-maamkanook oms gemoed verheugen/

'

VEN

"er man alt geende Haan van eerendaagt,béteikent"
CDmit
de helle
over meugen/
2ägder
gpwp
omszelf
maar
delenden
onder fehzaagt.

eerst, on -

derschra

2.

“:

TBittgomt ons herten all/ Wat adem haalt/
E / als hun Heer/ moet onderwoppen wezen/

h

der

Gp zizt die God/ die onze bopft doorstraait/

N

-

Ziga

En onderwerp/al die uw Hoogheid bzeezen.

De hel/en dood/de Engelen/en Menschen

...“ '

TDie moeten zig bewegen doog uw Stem/
Gp kant alleen, all die omzegen wenschen
Hw glams doen ziem dit Jerufalem.

werpen

diezi"nei

SDng herte was gewekten van dat doel

#",

3"Een

Isaarna de Dielhun pylenheen motzenden Bloedge
Hier lagen wp gefolgt in drheische, poel/. (den. kogtheft
Berooftvan'tBeeldwaardooz w"uwluifterken-Z

pfl.

o Adomai/gp zijt dienhel verflager/

"Ö.

TDie omze Biel/ verfwalt en afgemat/
TBe last omtnam/om als een onder fehzager
Te dzagen/al wat ongs de bopft in trat.

" 6:

I9.

Rom. 13:

4.

14.1 Cor.

“

Gp daalde eens booz uw gespannen Croom/
Gelyck een kamegt/ voor die als Boodenpzaalde 1: 2.' 2.
CBmder de MBet van Illofs/ als een Boom (de. Pet. 2: 1.

Bamdie voozheeneens doozuwvooglansfiraalDit
GBp 3tt v002 uw gebloukte zeigelingen/
Woord
o Segenaardonder de Wetgedaalt/
met een v
TDie UBetten Peer/ die niemant kom vollbringen/word al
Hebt gp o God/ doo2 uwem vioult betaalt.
WAll
-

#

Uod ge

e-

THW JNaam en daat

bringen ong gemaed/

bruikt,

TDie WDet die eens den blouht ma DSion fpoelde/ zoo ook
lebt gp/ o Doft op Golgata geboet/ .
Jud. 13.en

TBoe gy voop ons Jehovaag toozen koelden.
Ditwortgebruikt van denVader

Gen. 18.

16:2. VandenZoon Mal.

3: 1.Van de GeestEfai. 6:8.VergelekenmetAct.28. 15.

Gezangen vande
CBp waart gedaaltom uw geballe knegten/

"2.

SPnder de Wetgedoemten afgefloof/
ZAa uw befekt metzegen op te regten/
Als Moses WBet
was berooft.

umarmen

Gp Goelzifft den Hoffer van uw zaad/
-

e

,

Bie Jobs genmoed kontroofen in'tbenouwen/
ZAag uw erf/doop d'helfehe nijd gefmaad/
Gekogt hebt/om uw Tempelop te bouwen.
GBp hebt ons Heer/gemadert doo uw lijden/
Endus geloft uit d'onder helfche magt/
Ja uit de hand des wzekers/ die het fryden
Swoer tot verderf van't ferflylt boosgeflagt.

-

7.

TPees Haaam die heeft verzekert/ heilig Heer/
Aw. Sion/datgpeens/ als"tzaad der Dzouwen/
Doudalen in het vleefch/ om tot uw eer
Te redden/ die alleen op u vertrouwen.

TDit heeft de Geest der Bad’rengang verflonden;
WDiens. vlanument hert gp noit hebt mit gebluft;
Booz dat gp hun genadig had ontbonden/
CPfin het blecfch
aan mondgekauft.

bermond

IMAaaronze Biel/berzekerd van het geen/
WBaar na dat hungerage luften dzaafde/

KTreetook toe om het Beiligte betreten.
o Adonai/gp die uw erfdeel laafde/

CBp bent niet meer gebonden/ ofgebogen
OBnder de WBet/ die noit den vloult verzoet/

Reen/ neen mijn Biel/ hetweeisgang voldzogen/
Gebaart/ gedood dooz Jefus offer Bloed.
9.

o Boone Gods / uit voerder van Gods raad/

JAu zijt gp tot Gods Liegter-hand gestiegen/
TPaar gp als Gold en Naensch in d'hoogfe maat
De Geesten weet tot op een aas te wegen.

Gp evenwel/ beminmaar van uw Boonen/
TSzaagt heden mog/ als Adonai, de laft
Dan all die/ Peer / iwu Heiligdom bewoonen/
Alsfeenen in het CDphp3s gouwd

"im

--

gangen Gods.
“

13

IO,

-

Schoon dat denjddooz Heimrodstnimelgeef/
SAogpoogt hun galop Dion uitte bzaken.
II2aar gp zult eens als Adonai dit beef
Eens dooden/ enzym helfchetroomdoenkraken
-

•gpdammtjn
Diel/ uw Loßer heeft voldzogen."
heeft voldaan / dat Sion mietvermogt/
MDaarom her Hoofddus treurig meer gebogen
God heeft zyn erf lang met Zijn Bloed gekogt
II.,

-

-

WZebt gp dan Prer/ de MBetbooxonsboldaan/

En alle vionik eens dooz uwblouk verflonden/
MLaat dan ons hert dog wozden aangedaan
Klet kragt om ook de lang betaaldezonden
Te haaten/ en om ongs gemoed te buigen
Boo2 u / o God/gp die als opper Bopf

De MDeereld leid/doe ons uw roemgetuigen/
Engeefons Heer/daaronzegeeft ma dopf.
I2.

MBatis het zoet/ o zoete Hefns als
Be Diele dus van alle blouf

onlagen

KMDag komen/ om een Offer/groot enimals,

Bän dankbaarheid ten Hemelop te dagen
CBm dus um IIaam/ als Adonai, te kennen ;

TPaag dam/ o God/de Eiel/die voop u beef/
Leert ook ons hert dog van dezonden fpennen
Endzagen/datgp ongte dagen geeft.

Vierde benaminge van het woord

von
---

Metopzigtop Gen. 17: 1.

Die
d is

-

-

Bod/
heilbzon van allegoed/
G Emoegzaam
Bieuwgemiet/
befchermervanuw
kämegten/…"
''
Hs als een Leeuw / wiens onberfchzokt gemoed »e

en

Digweet im moot metzegen op te regten.
MPaart gp boop heen/ o al voldoende Bader/

al

Aam Abzam niet een fehlten loonfergroot/

komt van R darfterkebeteikent, hetandervan

j

".
dat ver

woeften beteikent; ofeen God doorwiens Borst alles leeft. Zie

Pal.88: 5. Psal. 91 ; 6. Hof. 10;2. Jer. 5: 6.
\

Gezangen vande
Doegp
in
hemontstach
geefürhlt
Ader.
„Sie God geniet/veltdat
duvel
hellen
dood.
14

2.

-

F"
hoe welzomtyds benouwt
holheid ook mietuit uw boft omtfangen

-

Beeft TDavid mietuw Baligheid aanschau wt
Als ihm voor ons beschleef uw herk-gegangen H
zBaar Camams zaad/ doo2 hoog moed afgeweken/
lebt gp verwoest/verwoefter van dat rot/

Wiens nazaad mog aan Lions mueren beken.
„Wie "tal verzogt is aller Schepfz’len Gold
3.

-

zaar nudendagons voor de ologen ligt/
En uw Fontein vooz Saphet is ontvragen.»
Zoo kommen wp omtrooft voo2 uw gefügt:

Gp kont alleen de dzoge Boezen laven
Palm Heesten vloeitniet meer in Arons Tempel/
Melaar in hetveld voo2 het gekroohte riet/

Broomt nu uw Beet tot Japhetslage dempel.
„typ is zeer rhlt die hier dit30etgeniet.
4.

Goetdoemde Heer/ liefkoofer van u. Brud/
Geestriktebon/- en boft vollzoete Boning/
Die kenide veugd, die gp in't herte fluit/
zBan die umint/ o aller tronen Konink/

Genoegaam Gouwd/ wiekentdie Hemelstralen/
Meaar doo gy hier de Siele trooft envoed/
Die
zugtende
zoozoet den adem
halen
„Wie
God bemint/voelt
beft wat Jesus doet.
P

---

Sie

Dit heeft uw Werk gemooten van uw hand/
o Sion laat uw Geest hier van getuigen/
-

Epfig wat heeft verheerlykru verstand/
nöen gut voort staal der baze meermofibuigen
Melaarmeen/ myn Siel/geenPauluskandituiten/
Der Engelen tong is alte Ioom van geef/
o God! wift dit oof in mijn boezen fluiten/
„TPaar God verheugs een geduerig Feef.

Gpzist die Eulenferke Sod vollkragt

Een
4

15
gangen Gods.
Een Lots boo! die u tot een toe-blugt fehlen/
o NAagtig Beer/ die Lions bot verzagt/
TBoetook ong hert eens in uvm gonfefwellen.

Heeft Simfom eenseen Meeuw hetzoetontmomen/
Heeft TDavids hand een Beer in'tfofgeieid/

Gpferkhe God/zutook eens meder kommen"
Envellemal wat Dion tegen pleit.
-

Gp hebt o

-

7.

-

'' ' # “held/

twzongen/
Emmet een vlouk geblixzentuit het bekd/
ie magtigen met p

-

TDie over u het heis Hofamazomgem.

o, Sterkthe God/ uw JAaam is meer als booyen/
/
Alan Sions geeft tot trooften
Een toe-vlugt / ja een hoog enferke tozen/
Bloed bered.
MZebt gp alleen/oms

"?

nun

o Soome Gods en mond van't Heftig zoet/
Gp Sehaddaizijtdien El dooz wie wp leben/

Waw boxt geopentheeftons hertgevoed/
Gp dat uw JAaamde geefem Fouwdoenbeben.
Gp zitvoo ons een allgemoegfaam Pader/
_'t Hs. 3aligheid in 't IHeiligzielgewaad/

In deze Haamte treden tot unader.
„, TBe Bzuld is dock de Budgom tot cieraad,
9.

---

o Geest/gp diede geeffen voeden laaft/
Teert ook ons hert doo ondervinding spekten

Om uwen Haam/ die op de wolchen draaft/
Ce kennen/ om u daar doo aamte fpzeken/

Alswpdam Heer/uw Ramenhoogvamwaarden/
CDns hert in kragt verbeelden in uw Boom/
TBam wozdons hert verheerlykt op der Aarden/
, Be deugd die ist zig zelventot ermioon,
IO

Genoegzaam God/in leven en in dood/
Dat kam dezieldie ugemietomtberen/

-

- -

Hw volheid faat geopent im ufchoot
Booz ider die maar tot uw volheid keeren.
Daar gp Zult eens verwoefer van het

'

-

-

-

L

Gezangen vande

"6

«Beltzkeen Leeuw albullende berflaan)
Defmaders van uw zalºge genade/
Seen zielfaloit dooz eigen regt befaan
I I.

Alg dam dit zoet/ o Bader/

Zoom en Geef/

-

nion derft, danraakt dezielaen'troeflen/
En: woed/ verhit als "tafgeheurde beef/
Die gp mueens zultzekerijh verwoeften.
o Elschaddai, uit deilder aller gaben/
ermoefer van die Bions luiter hoont/
Ep wiltons zaam dogin uw boxft begraven/

Es veeloGod als"teind hetwerkmaarkroomt,
I2)

Jalaat ons hert dat on gemade pleit/
ZeugendeHäaam/
Heer/deovolheid
um luiter/
Boozuwen
rijche van
läAajefeit/

Y

Erleben envan
verjfen
uit het
MZewoonder
de zielen
dieduister.
u minnen/

-

Ephebt voo-heende Meered opgemaakt/
EpBeziellsrykwiensgeetGodsgeesthier
wilthet aan de kleine ooh beginnen fmaakt.

- Vijfde bemaningevan hetwoord
Dit
woord
NRW
komt Van

reay. Met opzigt op Psalm 24: 10.

MA

ziel/ o God/ verheft zig uit hetfof/
Omdoop eemtoon/vanaangenannehlanken/

o Segenaar, uw noit voll roemdelof -

-

IT-ethert enziel in't heilig koote danken/
een Schoonom gefchoktdoor’s ÜBeerelstuimelbaren/

teikend

by

Smdatons zert geschahelt aan u Mond
"
Hit
galmen
zouw/ o Deere der
Peirscharen"
"
Des
Eernaam/daarde
zielop
is gegrond.

roepen,

in

den

2,

oorlog en* CDns wegen ig geworden dooz uwkragt/
Godsdienstt"zamenkomen,"geenonstoontdat Godzijn Heirle
ger, heeft, en die beweegtnähet bestekbyhemvat-gestellt. zie
Zam. A : 3. Elz. 1; 9. en 3: 15. Pfl. 24; 10. en468 enz.

gangen Gods.
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Gip hebtuw Stoelgebouwtop Tugten Wolken
-

Ban waar uw ligt ons toeblaakt dag ein nagt./

TPaar gp mog heerft als koming aller Bollten,
Gp dzaagt een Staftot weer-wzaak dieulhoonen/
CDm dat gedzogt voop d'un gekropten haat
Tepletten/ en de WBeereldte vertoonen

w

Het Bogdeelvan die Biom hoomten finaad
3.,

Maar Sion wold geleiddoo uwe hand/ . .
Hw heil-regt Zal daar eeuwiglyk uitspruiten/
TDat Leger-Gods treed gp vooz in hetzand/
Als g' uw verbond maar imhumboezemfluiten.
GBp dan mijn ziel/ uw veld Heer/ vollvermogen/

Hw ärgs-man/zalde hoonders van uw ligt
Berteeren/en die theil heeft ingezogen/
Dijnweer-vzaak dan eens patten in 't gezigt.
4

LiegtveerdigBeer/hoeglang-rijkblaaktuwChoon/
aar’t Hemels Heir/ uw za"gehofgezante/
Beademt dooz de Geest van TDavids Soon/
Jog voll gejuig Uw. zuib're Standaart planten,
Endaal ihr dooz de Lugt op zee en Landen,
o Bebahot/wat WLegerfaat'er miet/ .

ºt Geen zig beweegt ma’t wijzen van uwhanden
TBe doode zelfdie volgen uw gebied.
5.

Gp zult eens/ Peer/na d'afgetobde tjd
Eems zijn in kragt een Heere der Hirscharen

Ban Canans zaad 7 dateensmet Demzoo wijd/
Hw groote Aaam in Bionzal verklaren.

Too haaf uw geeft dees afgelteurde troepen/
En't Modendom/ uit Judaas fchoot gebaart/
TBoo2 d'heil Bazuin zult tot hum IHerder roepen/
Die hundoozBloed
totzym-Buidberklaart.

be

Ep boer op ons uw leger dog niet aan/ (ken/
En laat’t Trompet des Bozloogsdogmietklijn
MBiezouw/ o God/voor’t Teger Godg befaan/

En't zemeisweemet Aarsche lippendzinkens
Maar lust hetu uw erfdeelte benouwen/ .
B
gelijck
---

- 18

Gezangen vande

Gelikt gp ons aam Ifel hebt doen ziem/ -o Bader/ leertons hert op. u vertrouwen/
. CDfanders fouw uw vloek ons hertdoofmpen.
,

- -

7.

GBp htdien Meld/ die voor ons frijden moet/
TDog
dam/ Heer/ uw hooge Standaart
-

OlNEUM/

MPp hebben ook/vooy u im omg gemord
Gewoozen/ om die Eion heeft verfwolgen/
Als Helden Bods/ den adem uitte dytyben/
Klaar/ Leer/ wat is een Diele fonder magt
BI, Arm/ o God/ moet ons de lenden fiyven/
CPfanders wozd uw
felf verkragt.

en

-

GBmgoyd ons/ Peer/ om onder uw Banier
Te frijden/ Iaat uw Geeft eens meder dalen/

TDie Bion/ als geraakt doop 't Hemels vier/
TBooz het geloof in't Harnas felf doet ppalen.
MLaat damuw Beefhier toleons hert verwckken/
TDen Marijgs-eet die wp in den TBoop/ o Bod/
TI gaven/zal uw Bion op doen trehlten
er waak van die uw Degen-erf befpot.

-

9.

, Geefkragt/ o Beer/ om ons verdorben hert
Te dooden/ en laat ons de helfthe plagen
GDntgaan/om u te dienenzonder fmert.

En die u Bolck met viouk poogt malte jagen/

o Sebahot/ laat die uw kragt eens fmalten
Laat Babel/ die een and're Standaart plant
Eensbeven / doetdien hoeren Crooneemskralien/
GPm dat zu mog uw Helden tegen kant
IO.

-

WBiens helsbanier doop alle Tandem fvaait/

Trekt op dam Heer/ om deze doo utroepen
Te bellen/geef dat/ die utegen kraait/
Eems vallende/ mag om genade roepen:
, Leidons
de Bond-kift met humpennen
K20gdekken/ en voo2 uw Gezigte gaan/

'

MBiensiofmogieeft/ omdat'sum Namen kennen/
Als Helden Gods/ die 't quade tegen faam.
-

Sefde

-

gangen Gods.

19

-

Selde Benaming, van het woord
n met opzigt op Palm. 146: 1.
pm

de Biel der Hemelingen beft
W Atpaft
Als alle Lofhun koming op tezingen/

-

isfamen

TDie dooz zijn Beeft de Geefen boeden nirft/

CDm inhum God van vzeugde opte springen

gestellt
van

ºt Isonzepligt diem Baderte begroeten

Die drei-bazuin voo eeuwig houd befaamt/ em - TDie 't bange MBee der Dielen kan verzoeten;
ToofGod/mjn Diel/ imalwatGodbetaamt,
-

2.

en zegt

„"
als Looft

ZSchat-ritte God/ die alle magt bepaalt/
-… God in al
Hw daden zijn uit bzuhzels van uw JNamen/ " zijn beta.
Doo ook uw Jaaam voozal dat oogbefraalt/ melijk.
WBatzouw dan Heer uw Godheid mietbetamen. heid; in
Hw. Tiefde doetgy Dion hier geboelen;
Zonder
MAaar Canans Tot uw bitt're ongema/

, heidinden

't Betaannt u Heer het eeuwig witte doelen; - oppersten
Gp zyt een God/ Amen Halleluja.

Leidsman

3.

onzer Za

ºt. Was nauw Haad/ o onbepaalde Bod/

ligheid,

't Gefchapen goedtepalen aan uw MBetten/ , zie hier
CBmma den val/ hetaf gedwaalde rot/
van Esai.
Hw Daligheid in Christus voop tezetten.
I 2 : 2.
GBp zijt ons heil/ o Bader aller Bicien/
Psal. 130.
Gp die ubw zelf hebt in uw Doom E-maamt. … Jer. 10:7.

TBoe wp verwaand uw Daligheid ontfielen. - Hebr. 2:
LoofGod mijn Diel/ enal wat Godberaamt. # Psalm
-

4-

-

- -" - "

.

“

. - *-

.

-

I48 : ein
150.

-

TBit Hoofd cieraad was Abraham britcnt/
RKEn Iftaël/hoe welmietfläft omhangen/
Klaaar nu gp ons uw Aangefgr toewend/
Laat ons van u. dit groote goed ontfangen.
Het paft een Lamzym Herder ook te zouken/
En uwem Jaam te roemen voop en ma/

TBewtjl gp ons verlost van d'helfehe bloulten. „“

g

CBp zyt de leer/

-

- -

-

Aaleluja.“ - 2

-

-

--

Be

*

9.O

Gezangen vande
5. . .“

- - -

't Betaamt omsdam uw Majefept t'onzen/
Em voo2 uw glans eerbtedigh ncerte buigen/

Om in uw Toon uw zalighridte ziem/
WBaar van alleen uw Erf-deel kam getuigen.
NLeer ons/ o CBod/ uw zeigen-vloed befchouwen/
e

Als die vooz wien de Eng'lem zyn befchacnnt,
Toozal uvm Dolclt eens aan uUv Tempelbouwen/
DLoof CBod/ nnym ziel enal wat Godbetaamt/
ºt Betaamde u/ o Bader voll van vpsugd/
Aw Boon/ uw roem/doo wienwp allerleven/

Na lijden/ als de Leids-man onzer jeugt/
C'erfellen/ em uw zaligheid te geben.
CDnn ons in hem uw weer-glamst"openbaren;

"C betaamde u dooz hem uw Troom gena

TDooz Jaaam/ en daad.de zielente verklaren;
CBp zijt de Heer/ Amen Halleluja.

-

7.

Boo haaf omg hert uw wonderen befchouwt/

In hem/ die het betaamde heeft voll trokken/
TDan voelt deziel/ als in het Hemels Gouwd/
IN2et Uzeugde zig als uit den Boezem lokken/
"Ten kom/ o Heer/ ubw ÜDezemzoo voll luifer/

I-Noit paffen/ na gp voozmaals had beraamt/

TDan in uw Toomte woomen/bpons dufer.

Loof God/ mijn ziel „en al Wat God bttaannt!

Toof Johoba in't Heilig/ Heiligdom“
TDoe hier uw ziel/ als Orgel Pypen klinken/
-

Derhef u. Stem, met Citer/ WLuit en Bom/
TDie in het Hosp bam Arompleegte blinken.
ALoof Bonen JlMaamuw God/der Sterren Bader/
TDie d'Oceaan / kon delvenzonder Dpa/

Loof/ loofuw. Bopft wat Adem haalt te gader/
Ap is de Heer/Almen "Hallelu-ja!
9.

Gedugte God/ Hand-haver van uw läßkt/

Bewoonder van het zalig hof der hoven/
WDie is/o God/ uw Heiligheid gelylt/
MBi

2

,

gangen Gods.

--

2-I

MDie paft het mietuw alziend” EDog te loben
Gp lDagters van Gods heilig Huisen Tempel/
CDntfouw zijn glans die onzer moit en fehaamt/
INAaar die ongsdulten merkt/ als meteen Stempei/
WLoof God/ mmtjn Biel/ enal wat Godbetaank.
IO

Izom loofuw God nu met een nieuw. Gezang/
WEaat Citer/ en Cimbaal zyn JNaan verheffen/

Toofhem met vzeugd in "tmnidden banden dang/
TPaar mu Gods Erf"Jehovaas läaad befeffen,
Endooz een Coon van God gewijde klanlzen/
Im "tmieuw Berbond hem loven even. dpa/
Witon laat ons nu het Hoofd der Geesien danken/

Zip is de Heer/ Aimen Hallelu-ja.

-

Van den Raad des Vredes. Met
opzigt op Zacha. 6 12. Op de Wijze
van den 16. Psalm.

O IAftooflijk Tligt gp waart voo
Hum

-

Jo2.4: 24.

alle tijd

bzeugd/ bepaalt aan tyd/ mog

Pro.8: 12.

Matth. 45:

ITUULN

48. Job.

Dolmaallt in Blans eenvouvigzonder frijd/

2. - : 16.

WDienszaligheid de eeuwen kam verduuren.

Gp hebt doo u de Schoonheid enºt vermogen/

Pfa.90:2.

Gelijlt een Jaleed/ met UBjfheid aan getogen.
2.

IAiets komde dam uw Glans/ o zalig God/
Dergrooten/ mits uw onbegryp"lylt Weizen
CBnvatbaar bljft voop het bepaalde rot/
't Geen doo2 nw MAagt vpwilligis gerezen.
De Geeffen/ die op hunne Dleug’len fweven/
En konden oolt uw Baligheid miet geben.

Efä.44:6.
Acto. 17:

-

28. Rom.

II 36.

3.

Maar om uw Gouwdo aller Schepz'lem bzon
Contbouwen/en uw heil bekent te maken;

6.

Aaniets/ hetgeen/ mog was/ nogroerenkon/

6: 36.

Beraamde gp uw WByfheid tc doen blaken
Z

'

Gene 24,

In 't Hooft fuk van ' WPerlen/ Uit geles
-

Exod. 24:

C3m

-

Gezangenvande

2,

-

-

p„ „g. CDmbuiten u daar van geroemt te wezen.
4

- - --

' CBp hebt dann Heer als een befekt gemaakt/

2.

'

“

Doe hoog / en blet ’t beraamde Derk zouw
ryzen/

-

Hoeveelenheel/de IDenfeh/daar"taldoozblaakt/
Acto. 17:
Geheiligt/ uzym Itoning zoudenpyjzen.

"C"
getal, de mäat/ den id/de wissen jaren
1,
" Hebt gp bepaalt eer dat de Schepz’len waren.
5".

-

Jud.vs.6 IMAaar ziende dat de Eng'lem van uw Troon/

“”“

Soo onverfehzollt ihun Saligheid ontfielen;
En dat den Mensch, gefeit in't Alartfchefchoon/
Gene. 3,
liw. Weit verbzak en't Glans-beeld van hun
I4
Zielen/

-

INDits’t Eng’lendom/ geballen/ Adann hoonde/
En't Zeildatgp door"s
zaad vertoon.de.

menschen

TBus hebt gp Heer ban alle eeuwigheid/
Deiziende/datden Allenfähzoogrootgefchapen/
Efia 46, Souw ballen/en uw zal'ge IDajefeit
1o. Zach. Deragten/- en uw WBetten tegen gapen/
12.
an Bee befluit genommenen befloten/
Jäet henn die Uit uw Boezen is gefpzoten.
-

7.

Gp Bader die uw Schepz'ken eeuwig mimt/
Em moit en kommtuw WBerkt als Berk verdoennen/

Gp waart ook tot dit Dee Derbond gezint
EBm dooz uw Soon uw Baligheid te roemen/
Ef. 5:16. Bp wilde Heer/ verhoogt dooz regt en waarheid;

Efa. 1: 6. Alan ons doen ziem uU

t volpgeze kälaarheld.

Hebr. 1, TDie dit befluit volltrekken zouw met M2agt/
16.
MAoft wezenalseen Maensch uit Mensch gebszen/
Eai.4: 3. GBm/ als een Lam/ boop"tzaligloos geflagt
Psal.2: 8. Te buigen/ boo2 uw lang getergde Tooxen:
Jere. 3o, TBeeg heeft uw Hand als Priester afgezondert
21. Heb. TBaard helfehe magthum waakop
gedondert.

'

45 : 1.

9,

Pal.2,7. TBit heeft uvm Doon/ uw eeuwig troetel

an,zi

,

gangen Gods.
23
Bziwillig op zyn Schouwderen geladen;
Pro8,30.
CDm in den tijd voor die hem regt Bemint/
- Fa.40. 8.
GBp Golgata boo2 uw gezigt te bzaden:
GBp trat im "t 3and om Goliath te viellen/
EBm dat ons hert zouw in uw gonfefwcllen.
IO,

Ga.4, 4.
Ačt.21,6.

:'
• JOA. IO,

-

CBp waart bereit omzander Bokke Bloed/
IAa't helfche wee ons herte te beftralen/
GBpEp
batBader
voo2 ons
een Pziefer
doet/
laatgelijckt
demzondaar
dog mietdalen

18,en 29, -

30. Psal.
40.7,
8.
P
6,

#

In 't helfche graf/'k hebeen Läanfoengevonden/Z
Hitzal aan u beralen voor
de zomden.
I l,

9

Maaar Jesus die eens vooz zijn erfzouw baan/

e

' 4, 4

Bedong een Loom/ eenzääd om in te pralen ",
Dit hebt ap, Beer/uw Hoem-beeid toe gestaan/",
Endat zum Glans op Lion meer zouw dalen"
By/die het vleesch zouw tot um Boning mahen/
ä
MDouw daar in ook uwIzaliaheid
doen blahan.
2.

- z

CB Geest/die oolt Gods diepten werten kent/ .

''

-

Bit haads flotwas bestellt metuwgenorgen. "

GBpDenamt
am totHoofd
aan'steüberreidsend,"
leden ook
aan aan
dit Beilig
voegen/
COT1. 3»
GBp naamt op. u de Biel/ berooft van luiter/
TBooz u verligt/te ruhlken uit het duifer.
I 3.

-

TBus wilde gp verzeg’len het gemoed

Ephese. 1.

Endooz t geloofhundzuhkemals een Stempel/ 13 14.
Als "t merkt waar aan gp Sion kend en voed/

CPm in hun Sielte woonen als een Tempel/
GBm dus in nosthum zugten op te halen
. .
En ma de dood methun tezegenpalen.

1 Cor. 15
. 44
-

Ephes. 1,

I4.

-

2Cor 54

TBit Waads befluit is op. uw will gegrond/

11.

-

Om in den tyd beraamdete völtrekken.
TBit ist geheim,van't Heilig vee Berbond.

Elai. 46
o Ioa 6»

Die
willedie
Gods
om't maakte
t'overdekken.
Die
wegen
Jehovazouw
bewand"len.
9
TPat Lestamentwaar
länlegten

39:4o.
1 Tim. 2,

s

i

*.

F

ban

3,. Prov.
''

Gezangen vande
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Hebr. 13,

15.

-

-

no. Luca. In dezen Haad hebt gp Ten zaad bepaalt/
22: 29.
Die op de Mol der eeuwen faam gefchzeven/
Ioa. 17,9. En die/ o God/uw heil regt tegen fraalt:

Ato. 13,

Die wilde gpool vooz uw Stafdoen beven/

48. Prov. Tie dam uw Iaaam/ em Bioms läoninghoonen/
"16, 2. 't es billig/ Heer/dat die den vloult vertoonen.
Rom. 9, Eerste Deel.

16.

22. - Wlw Waad/ o God / in alles vaft gefelt/
2Tef1,9. Was om de Beete geben aan uw knapen/
Heb.7.22 TBus hebt gp/ Heer/ als met uw zelfverzelt/ "
Zac6, 11. Be WBeereld tot uw läoem en MLofgefchapen/

Ica. 3, 16. Om dat gp dus zouwd" in uw Yoondoemblyken/
-

oa.

'

TPat gp alleen de Arme kont vejrylten.

tpel. 1., 6.

17.

Ef.6021 TBit vzee befluit/dat eeuwig Testament/
Esa.4337. Boo well gefchikt ten goede van de Sielem/
Zac 6:11- Hebt gp/ o God / vertoont em uit gepzent/
2 Sam.27, Aland'eerfe"twee/madatz'uwGlansontvielen/
5.Gen. 3, CBp dat hun CBeeft uit hedens Hof gedyeven/
I5.
TBooz deze Liaad zouw
er-leven.

genaab

I

TIw Erfbzuid/Heer/ befloot gp na uw Haad
Hebr. Ir, Te leiden/ op verfcheidewys em wegen/
6, en 7. CBp hebt eerft voor de NBetuw heilig Baad

Gen.6,8, Als Mitind’ren Gods beademt doo: uw zegen/
9 Gen. 13. Het wandelde in v2pheid / onnte roemen/
15, 17. Im hem die eens de bozezal verdoemen.
Gen.12,7

-

19.

Exod.24. TBaar nahebt gy bp 't eeuwig Testament/
Rom 4.15 Azet ouwd BerbomdenCanans IHomingfromen/
Gal.3. 19. Gegeben als een Erf-goed/ u bekent/
Deut. 39, CDm Jakobs Baad dooz WBetten in te toomen/
-

1.5.Heb. CBm dus uw Dollt/ bp 't Offerte doen wagten
9, 16.
Heb.10.3

Ha hem/die eens Uw. vloulien zouw verzagten,
2O.

-

Col.2, 4. Maar als gp eens als Judaas God verscheen/
1er, 31 33 TDoe hebt gp/ Heer den Alltaar om gefooten/
Luc 429 Gm’t nieuw Berbond/mu Arons rook verdween/

Ela,612 - Tevesien op den zegen van dien Grooten/

gangen Gods.

25

CBp dat uw Buid im vppheid zeventijden/
F“.
Sigmu alleen Fouw
in
hun
God
verblüden,
S #
"
2, I.
TBe booze/ die uw Erfideeltegen gaan/
17. Rom.
Befloot gp Heer zommtjts den toom te geben/ 4 7
- abs« -

--

-

CDm dat uw zaad dooz Heil-kragt aangedaan/
Eengpzeuve zouw banhum gelove geben./
Ja omons hert/gevallem/ op te regten/
Laat hp zomtjds uw Eoonen tegen vegten.
22,

Als mumifin Bielzig dus uw doen verbeeld/
TBan wozd min Geest dooy hooger Geest be
Woogen :

TBam wod ih/Beer/ als doo uw Booner-teelt.
En gans verzrukt ten Hemel op gedzogen/
KTen Hemel; ja om zigndete befchouwen

TBe gromden/daar de Bzome op vertrouwen !
23.

p

IMAaar/zalig God/ hebt gp voozondig Stof/
Eer dat het was/zoo een befluitgemomen/
MZebt/gp/ o Heer/ in "t dimaal zalig Hof/

Aogongebaart ons voozuw Miaaddoenkomen/
CDm van het geen eens kommen zouw in wezen/
JAa uw beftelt/uv Erfnis uit telezen ?
24.

TBagt gp aan ons/ aan ons/ o heilig Hedr/
CBm Jakobs Daad dug uit den drehte heffen
En boo2 uw (Troon te fielen tot uw Eer?

MBiezal/ wie kam dit groot geheim befeffen
JBijn ziele/ Peer/doo2 overleg/ bewogen/
Berfomt booz u en uw gedugt vermogen.
25.

GPm dat gp dus den armen zondaar red/
WLiefhebbent Heer/wat komde uw bewegen/
EBm dus de Bielte zuiv"ren van de fmet/

CDfwas uw Geeft demzondaar zoo gemegen
Ha Bader/dit/ dit was uvm weil behagen/
CDm dooz uw DSoon uw
dus op te 02agen,

zf

-

20.

Too wozd ons hert
-

-

vergan ditgenot/
5

A

9

Gezangen vande

26

Om/doop uw Beeft verflonden/ute roemen/

Personden ja verflonden! o myn God!
mie zaldanoit uw heilig Daad verdoemen
BIhm raad alleen / ten besten van uw leden/

Die zal befaan tot in all’eeuwigheden.
27.

- - -- - -

-

-

zehn zielen had geenftem in dezen Haad ,
Die voor de tyd befemt was ein befoten"
Dogeer.de NAaan in "tzlver Haagt gewaad
TSe hooyens krom voogeerft te famen footen/
Pebt gp/o Bod/de Eielen nu aan't fremmen/

|

TBooz u verligt/ Uw nasser toe doen femmen.
2. Ö.

-

-

-

Cotdat gp eens/ na dat den laatten fleen
Schmoegt zal zyn aan uvm verheven woning/
Eult kommen om/ma dafgeleide WBeen/
Wie doode eengte Liegten als een kioning/

-

- -

CDndus uw Erfte geben aan uw Bader/
Emeeuniglykte zyn hun lebensader.
-

-

29.

23eraamde /dan Tiefhebbent God en Leer/
Gep deze whs/voor dafgevalle spuiten/
Hun Ligt./uw Glams algaande meer enmeer
Tegeven/ en uw Boezente omtfluiten/
Ja magtig God/'t betaamde u/ten goeden/

-

Busin uw Soon/de armete behoeden.
- 30.
g» zuvre Son/ liefhebbemt Hemel Doft/
it is het Beer waar op de Dielenbouwen

-

Ep geefons hert/zoo "tma um waarheid dozft/

Pogeeuwiglykop dit besuitte bouwen.
Myn Ziele wagt op deze Weg/ die luiter/
Die gp onsgeeft ma "top geklaarde duifter.

-

.
-

-

-

3 I.

Ongherte femt um Haads-flot toe/ o God/

Hier op/ o Heer/zalomze Ziele rufen/
FI Buid/die mog gehoont worden befpot/
Eaileeuwiglykzig eens hier in verlusten/
Cem in het Tigt met al de Guderingen/

De

Stoffe van uw Haad eens op e 3ingen TBoe
-

--

-

- -

-

gangen Gods.‘ Ä*

. 27-'

2-.

was hun ons heck met ëanïîbaarbem/ en Lof
Ems vuigen'/ hun; u Bader aller weelde.

Doox uw o Soon die nou; een hand vol ﬁof/
De hei een; ﬂoor en onze Ziellen ﬁceelde.

Doo u/ o Geeﬁ/ nm, dar uw welbehagen
Wa / om ons hecc men Neve-op ce dxagm.
33‘

Lee!: ons dan/ Heer/ hou; alle tjjden bun ‘
äm Raab-'loc zien/ en dus uw wegen volgen/
Ep laac nu; here dien Weg alleen becceen/
_ f_

Tot na: na ﬁnect den blonk galgĳëbergmnlgm/
Om eeuwiglxjk/ ten einde van uw
egen/
Dic Teﬁamenc te coemen hun; nm Zegen.

.

Van de Scheppinge; het eerlìe .
Werk Gods na buiten. Ä Met opzìgt
op ‚Pfalm 104: 24.

God
heeft de
Weereld ‚
Zonder

Opde ‚Wijze vanden 8. Pfalm.

G IS Heere/ die het Werktujg gans onbeerde/

En ﬂof/ wen gp de Beelden eerﬂ Boetzeerde/ werkmg
en uit nier

-‚ kchiep pets uit mec/ envan dat ers hangt; al
Dat hun; nu; was/ of is/ o komm zal.

voor ge

bragr
-

7_-

2.

-

door het
Woord ‚
51u D’mlìc 'tg'n uw cerﬁe Werken maken!
Joanfl : 1,
En unthaalt/ bepaalc hun; uwen Baan!
z. P a. g z:
Dom bluten u vefch'ouwen uw Tier-Lad.
8. Veele
onder de Duurde, hebben Gedroomr van een‘Clmos , andere

O11 wilde Heer/ bepaald'er aller zakcn/
I

.F

_

van _de Agomes of ondeelbare Lichamen ‚ die ZY WWW als de
begmzelen aller dingen, zommige noemde z Hoofd ﬂoﬂ‘cn , den
'I‘

'*_L'

* Hemel en Aarde, andere, de Zon en de Aarde . andere Aarde
en Water ‚ maar andere beter ‚ alleen de beweginge— Hcr woord
QUIZ-y is van twceWoorden {amen gefiel: ‚van m? daer, en WO

Water; om dat Adam den Hemel ziende_zou gezegt hebben, daar,
wat xs daar , daar is Watcr; andere brengen het van WU Vier,

en I'd Water, om (ik: den Hemel ui: Vier, en Water de,
-k'x-'

,

Haar-na hun Oordeel

‚

OL]

-----28

Gezangen vande
3.

CBp datons hert uw WBjsheidzouw verklaren,
MBen uw befluit/ bezwangert om te Baren/

Doo"teeuwig Wood vereemigtmetuwkragt.“
't EDnzigbaar zelfin wezen heeft gebzagt.
4.

-

Het luft mijn Dicl eens M2ofes mate zingen/
TDie oms vertoont de Bonaar alle dingen/
Enhoe gp/ Heer/ in TBagen dppmaal twee

-

,

Geschapen hebt de Bemel/ Aard en See.
5.

MAjn Beeftonfieelt/gedenkentaanuw wond’ren/
TDie im ons 002 nu zullen op gaan Bond'ren/ . . .
o Achtbaar God! wiens hairen rijzen niet
,
Danfchilt/ of
hp uw TBaden ziet

vegas

Gp Schiept/ o Heer/den Hemelmethun Doonen/
TDie Geesten die ubw Daligheid vertoonen/
TDie ophun wielt faag zweven in uw ligt/
Doe gp dooz 't wood de Aarde hebt geftigt.
7. -

TDie kragten/ die dooz omgemeene glanzen
ZDtaag blalten/ dooz uw God"lyk Hemeltranzen/
TDie 't Heilig lof uitbzallem op een maat/
TDie het begryp van't
te boven gaat.
-

Plech

TBit Paradis en Luft-hofaller Hoven
Hebt gp bereid om al uw glans daar boben
Cegeven/ als die noit volroemde fchat/
TDie gp/o God/voo2 ’s IBeereis grond bezat.
-

-

-

9

TPaar d'Eng'lem/Peer/metmeergebogenvoeten/
Dezrukt/ uw Lofen heiligheid begroeten;

Die Geesten/ die doo Tofen Itaat-gezang
2Bp dutzenden u loven in den drang.
IO

IT2aar Hemel ag! de Eng'lem van Godsluifer/
Die zyn ten deel geballen in het duister/

Den hoogmood heeft der GeestenGeestberooft/
MBiens glans ter wzaak van Bodisuit s:E
-

"

gangen Gods.

29

II,

/

Die zwart van nijd uw Godheid tegen woeden
CBm dat den IAenfeh/ den gever aller goeden/

TBooz Jefugeems zouw zyn tot Eer en Lof/

Als Ligten vandat nieuw gefchapen Hof
I2.

TDus zijn uitu de Hennelem gefpoten/
TDe Alarde hebt gpflegts van Leem gegolten/
TDie rouw en woeft bleefhangen ma uw wil/

In’t midden vande Poozd en Duiderfpil.
IZ.

WBaar op. uw Beef gelyk een TDuive zweefde/
Totdooz uw nagt ºt geroepen Schepzel leefde/
TDie gp/o Beeft/ volbaarde doo2 uw kragt/
Cot voodeel van het komende Geflagt.
I4s

TDoe juigten/Heer/de Eng'lem wit ban hairen/
TDie Helden Godg/ enzalige IHeirfcharen
Bewogen dooz diteerftgegrond gebouw/
TDat tot uw Lof vooz eeuwig duren zouw.
Tegen Beeld.

I 5.

olgt doe Schiep gpt ligt on t-onderscheiden. Mic.,8.
Die Werken/die gp voor onsultzonen spenden, ja."
"
o God des Aligs/ die Ligt was als een Beeld
5, 6.
Ban u/ die dus de meld hebt geteelt.
IÖ,

-

Epef.45: 8.

'

Hw za"ge Boon die eens moft mederdalen/
TDieisdatTigtdes UBeerelds/doo. wiensfralen 8, 9. Joa.
3: 19.Joa.
En DLigt alleen de Biele/ afgemat/
12:35,36.
Wäan leven als dooz hooger Tigt befpat.
17.

Actor. 12,

CBm in dat Wligt/ o Iigt van al wat leeft/
Ce roemen/ tot den Adem oms begeeft.

Psal. 119,

Hw MBoo den WBetztjn/Heer/als Tigten Stralen/4 '
6.Ef.9: 1.
MDaar doo/o Bod/de Geesten Atdem halen/
I Ö,

-

Elai.6 : 1.
* 105. Pal.

TBees morgen-font vertoomtoms Heer die luister 19: 9.
Ban’tnieuw Berbond/ na Arons Tempelduister Rom. 13:
Derdween / op dat uw Tigt in hooger maat 13. Cant.
27. Elai.4: 5,6. Elai.27:3. Elai.60: 1. Hof,6;3.Zac. "17.
ETs
-

Gezangen vande

30

“ Derligten zouw "t verblinde Haphets zaad,
I9

E.4r, 17 Als gp de Siel erbaarten dus bepeereld/
19. Eßi. TPanscheptgp/Heer/meer alseen nieuwe WBeereld/
43: 1.Jer. Een MBeereld daar den Zemelwort vertoomt

31 , 22.

Gmudat uw Geest’t crbouwde Hups bewoomt.

Ef.65 en

2O,

''

/ daar al um Tiebelingen/
66. Psal. Daar Jefug
5o, 11. M2etd'Eng’len Godsals nieuwe Schepz’lenzingen/
2. Cor. 5 : GPm dat gp:/Heer/ uw Bion hebt gegrond
GBp Bloed en Geeft/ die palcin van't Berbomd.
17.

'

15.

O.

2, I.

-

-

20, 28. Sao wifgp/Heer/ doo"t Tigt den Dagtebaren/
Levi. 23.: I-2a dat uw Hand het duifter op deet klaren/
1. Rom. CDm Sion dus/ o Bod/te doen verfaan/
13,12, 13- T9at JU2ofes JAagt vooxonzen TPagzouw gaan,
22,

-

Er-Schepper/daal eensuit het Hof der Hoven/
CDm "t duifer ook uit onze boft te kloven/
Pf.,51,1:2- Schep eens im ons dat Ligt en roepmetkragt/
KTot/'t gecn gp rocpt/ in ÜDezen is gebzagt.
23.

Mijn Sielis woeften uit uw glams geweken/

1Cor. 5, Ep. Bader, laat uw MBoozdong herte beken/
19 Epe.5:

En koefer ons/o Geest/ die "tal bereid/

18.2Cor.

Dweefop ons dog tot inder eeuwigheid.

4:6

24.

Plaateens uwkerkt dok/ als op nieuw Er-bozen/
o Schepper/ na de Dtem van Ecfus hooren/
Tot dat gp / IHeer / van 't eeuwige gebied
Die UBeereld eens dooz u Er-fchapen ziet.

Eerste Deel, tweede Dag.
25.

konfi-rijke God/gp hebt doo: uw vermogen/
"t. Begonne UBerk ninet heerljkheid omtagen/
ZDa dat de gr0nd was doo2 uw ligt beftraalt/
afgepaalt.
WZebtgp/o Heer/dc

en

-

-

20,

Die Chaos/ die in't ruge was gebogen/

gangen Gods.

-

31

Webtipp gefmoeit/em nauw Stem doenhooren/
Die glp dus voos totmutvantAardsgeflagt/
Pebt uithaarBuiken Baar.moer bao gebzagt.
27.

-

HP 3it BehleedmetTome/CBouwden Stralen/ De Luge
Gipfpant de Lugten vemeienhol Salem/
is fijnder
er blauw gewelfhebt gnom t Akarfthezaad alsdeAar
Gespannen,7 als een ent tot Ubu cieraad,
de # EI
2ö,

-

grotver

-

Ein Band alleen dee doe de Waaren kloben/

als

den

Büroht een Eee van Water-nat nahmen“ Hemelten

'n't do gedoozuwildollten gemes boog/

n Wan om-hoog.

Beheete Boft er

WOr

twee
en - on
die

-

"Pansuitszeidenals Sodinen,

gelijke

"Magig Beer/ o zalige Cherubinen

Deelen

"Wagen is een übeit, die dootin Band/vereenige,

Danneer bpvaart/deilindenheit"
even"
ZOlijk „ het
"deugtyp humne Pleuglen leunen,
'
Cn 3onderop geltende Magt te feunen/
'“”
e

erhienen verdummen tot umrand,
"t. Gezuivert mat doet ballen op het Land.

fäh"
"t Zamen

3 I.
"rdedie van niemant
wordgedagen/
"nieren
steuntdan op um weich",
Das dooz de Dee zoo grondeloosenbeed

bint, door
1Ilt,

“,
'
(en

Begraben/ alsom-togenmetern"

door

"Fer/die 32.
waren als verdonken/

“-

-

On

Mlaar als devloen in haare poelenzonken/

"tot um Land die erst verrennt,

“:

Als in een holk gelhlt een mater"

ons leven

33.

-

Bepaalt/om noir het dgooge Tandte scheuren/
Alsop uw Stem/ op datum herkop "tdoog

Bet Hemels matzoum treklien ban omi-hoog.
34.

-

De Zeen/ o God/geld doo d'holle feiern,
-

-

's.

Gp hebt de Been met Sörend"len en TBeuren

era

Gezangen vande

32

Herdeelde zig im menige

Läcvieren/

-

Been eerft te voo, als woeden onder een/
Hebt ap geschickt tot dient van't algemeen/
Tegen beeld.

verstaat zu

35.

-

erk, uw Buid/die van de Water holen"

volkeren Bescheiden ist die hebt go doo.de Wolken/

die wate- Pan Raofes Meet verdonkert/ om het ligt

'

:

Ein

e-

Zepaar-zameljcht rannten hum gezigt.
36.

-

naamt zie zaar Hemel Dorf / na dat gp doo2 uw 3egen

Open. 13, Ejt neer gedaalt gelyk een 3oeten Hiegen.“
en 16.14 "Poe hebben eens de Wolken van uvm Geest/
en 17. 1, Alg heilig mat verheerlyht Sakobs Feeft.
Cant.8:7.
– 37.
zaadat uw erfvan zomden was germaßen/
Foe flotten/Heer/de Dollten heele plafzen
- Sep Sion/ als uw Beet de dooge Boft
Der koelde/ na die

la

geledem dopft.
2ö.

-

Duit.

' Maarlaat uw hand de Wolken miet verdiklien

18.9.

et donkerheid om Sionte verschiken/

-

' - 12. “Goo t Goldeel dat nogonzezonden wecht

' # o Göd/gp die dedikke
Wolken beekt.
Z9.
' 13. Maat eensuw kerlt/ die Aarde/ vzeugdig3ingen/
„ 4

m se

-

all. 44 De golven die mog Sions Bostonringen/

,

Ein Bader./laat die eeis verschihtvanwaan/

I4-

Tog kloven, en in hunne poelen gaan.
-

d

4O

0:
Bewaarong voor den Bonder die de Aarde
3“ “ Daet
benen geeign die den Hemel baarde
32

-

“
3:4,

II.

Alan Sion/ ruft lei/oms. o B2Uidegonn/

In't WBeer-ligt van uw Euangelium.
Tweede Deel, derde Dag.
4 I.

-

Sp hebt alleen/ als allerdingen Bader/
Tee Meered/alg onbloot van’s levens ader/
Bereid/en dus de Schepzellen vermeert/

En allesdoo uw Wüstheid geboetzeert.

-

gangen Gods.
42-

33
-

MDat Aarg penceel/hoe fjn/ofhoog bantoonen/
Saloit uw doem/ op een Tafreel vertoonen/
Datzmeerk/dat gp.zoo konst-ryk hebtverknogt/
Gelijk een Beeld in al zyn leen doozbzogt.
43.

De Aarde die hethoofdom-hoog lton beuren/
ZDa dat de Dee met welgefloote deuren
Bepaaltwas./gaf (bezwangertdoo uw hand/)

Haar Dzugten uit het onbeploegde Land.
44

Eer Bom/ ofMaaan/of Stezrendooz hunftralen
Bet woefte Land den Adem deed erhalen/
CDflokte dooz dendauw/gaf't WLand metkragt
Een rijpen Gogft vooz't kommende geflagt.
…

45

TDeeg Alarde dzoog/ beademtfonder Liegen/
BafDzugt op Dzugt / na d'uitgefpokenzegen/
MDienskrupden/Heer/gelyk eenfchoongewaad/
De Aarde zelfverfirekte tot cieraad,
46.

T gekroefde groen/ geflingertlog van Swieren/
Bertoonde zig tot voetzel aller dieren/

-

Het vorze Gras/gebogenzondertjd/
Laguit gebzeid gelijk een groen Capijt.
47.

TDe Witruiden/die de Faden in haar flooten/
Sijmzegen-ryk uit bzugtbaar Land gefpzooten
M2et Bloemen/ die gemengelt van kolleur/
TDen Adem zelf
d002 haargeur.

verse
4ö.

-

SPm op haarfeel uw MPjfheid te vertoonen/
Als doo uw hand verciert met duzent kronen

TPoor't Bloem gewas / 't bopduerzel van uw
hand/

als tiefeieraad van't nieuw gebozen Land.
49.

WHet groot gewas/ de hooge ceder Bomen/

TBoozu beglanft/ bevogtigt dooz vier froomen/
TDie paaden in bauuit gebzeide blaan/ TBje
- -

-

1.

-

-

Gezangen vande

34

TBiefchoon bekroomt in uw UBaranden faan,
FO.

TBe Bzugten/ die de tong van luftdoenfwellen/
TBje fakend hoofddoox haargebloofdefchellen/
Berfheiden in de groote geur/enfmaakt

Bolzap/ allende Menschen tot vermaak.
5 I.

-

-

- - -

-

-

Betedenshof/mog onbezaeptte voyen/ . . . "
Jis eden/ Heer/op uw bevel gebogen/
MDiens.vlieten/ als een Christalline vloed/ +
TPe baar-moer van de aarde heeft gevoed.
52.

- -

-

WDiens. fchoon gefpan engeurige waranden "
Pet fem"loos Bee konzelfdoen watertanden/
Bolzoet geblaas van winden/geur/enkruid/

Gemeigt dooz een/ als een vercierde Bruid.
53.

- -

TPaar’t noods geduismog aan gefoudevlagen/
Bereenigt met verwoede donderflagen/
TDit edem noit verfehzikte dooz geweld/
TDie fomtjds/ noozd / of zuiderpoolontfielt.
45.

TBit lustig hof/ºt geen beter Hof verbeelde/
Stont groen en fchooneer dat gp Adam teelde/
Im "toofen/ van dat eden/ dat na wenfch

Als wagte/ na den ongebozen JPMensch.
Tegen Beeld.
55.

CD heilig Heer/ doe eens uw Mierk erleven"
Die Aaarde/laat die ook eens vzugten geben/
Matt. 13.
-

Gezegent doo uw Geest die "tal dooz blaakt/
Als die alleen de
bzugtbaar maakt.
-

. -

-

sei 5

d

-

Matt. 13. Bezaaitong Heer/ en doet uw Akker fwellen/
Pfal. 144: Taat d'CBßen zaam als Jesus metgezellen/
14. Open. Den Aktiker Gods doo-ploegen nauw WBood/
13. Eß. En lolt den CBogt mog eens uit zuid enmood,
ZO : 24.

57.

Eai. 58. Gp hebt een hof/ een eden/ouwfie bzoeder/
Cant. 4. Geplant/ ep laat daar in het zuver voeder/
Esai. 30. TDie nieuwen Dynals nieuwe vzugten

''

gangen Gods.

35

n van ubven. JAaam,

OBns herte boen tot

56.

-

Pa. 1: 2.
Cant. 7:

- --

TBoe ong/ o God/ aan deze klare froomen

12 Cant. 8

Eenspalen / als verheve Ceder Bonnen/

5. Ezech.
17» 24

Als rozen/ ofals lelien engas/
TBooz u befpzoeit aan deze water plas.

-

Efai.
I9.

59.

M“
3U.

Laat eens in kragt die zude wind dooz wajen 3: 12.
Aw hof/ em helpt all die het Land bezatjen,

Cant: 6.

Cotdatwp eens/ befpoeitdoor’s Hemelswijn/Cant. 4:
Dooy u gelylt een andereden31jm.
6o.

16.Act.2.
Cant. 6 :

-

De boßen/ daarde wilde beeffen fchulen/

15.

TPaar wolfenbeer/en.woedeleeuwenhuilen

Verstaat

CDm Biom/ als een roofte leggen meer/

den Anti

es bewaarananrummer anmeer
ÖI.

-

en

vyan

-

denvan de
Die metels die mog inde difel dalen/
Als dozens/ Heer/ romdom uw lelipalen/
TDie Biom mog zoo fieken/ laat udwhand
TDie eens als wicd dog rukken uit het Land. Efai. 22.

X",
-

Derde Deel 62 Vierde

Dag.

###

-

#

Derhefmijn Ziel met opgefpammen oogen/

Am Geest / endzaafdoo alle Hemel bogen/

" Es

Beschouw Gods werk op 't onder Maaan-13. F.
fche vzak/
„.. Mich 7,4
MBiens wijfheid Maal dooz'tblakentfiezrendak, Can'.
Mal. 4: 1.

Z.

GBp hebto God/ tot mut van't Alars gewemel/ Ef.

Bet blauw gewefdien schoone middelhemel,
Cot een cieraad/ met ligten groot en klepin
Bezaait tot muten dient van 't allgemepn.
64.

WDie voeltzijn geeft mietdooz de wolkenfling'ren/

CDm Godte ziemin’tpzonk-siukvanzjnving'ren/
TDie oogen/ daar den hemel als in 't gouwd
van ma bp befchouwt.
Beweereld/ mog

al

F. .

TPaar ziem wp/ Heer/ uw za"ge wijfheid leven/
C 2.
- -

4:

13.

JAU

-

-

--

36
Gezangen vande
Zeugy de lugt met Stegren hebt dooz weben/
-

-

-

- MAet Stegren/ja wiens veelheid/groot"/enkragt
Derbogen zijnvooz
geflagt.

menschen

MBiens blakent ligt/en gans risk emel firalen/
- IAoit van uw WBeteen hair beet afendwalen/
CDm tot uw loft"omtfluiten onze mond/

erken hebt gegrond.
Dolmaakte God/en ' Steren Bader/
GBm dat gp dus ubw

7.

CBp baarde mog twee ligten/ omte gader

-

TDen dagen nagt te dienen onder een/

CBp felde/WHeer/

man

grootenkleen/

CDm in de nagt; in't nagt gewaadteblaken/
Bekleed met glamts als in hetzilverlaken,

CBm eb en bloed emal wat adem haalt/
Te leiden, als doo
ligt bepaalt.

ger

-

-

zijn

09.

z:
TBe Son/die byon wiens luifer omgemeten/
en/
' JAog als
een Pins p2aalt boven de planet
TDie als deziel van alwat adem heeft

J

"

seiner "ene" neef.

: „Die als het hoofddoo zyn bezieldefiralen/
- -

7o.

5'“” TDen hoogmoed doet van al de Stegren dalen/
Bp dooft hun glams doo zynvergouwde gloed/
hen her. Geißlt een Pins zujm hovelingen doet.

InOenn

71.

-

''." Gp doet de visch als in de golven koken/
hier her. TBe bergen faan staag dooz zijn gloeden rooken/
van "den. All die/o God/dit wonder fchepßel ziet/
Hemelde. Berwondert 3ig/'t 3p dat het d?aeit ofniet.
Ziele aller
–... is
, dat ligt/dat dooz
72.
, TBit
Zielen
uw handgefeven/
den God Alan alles geeft den adem en het leven/

der natu-

Sent gp uw Geest maar uit in kruiden zaad/

TC.

Doo wozd hetland vernieuwt in haar gelaat.
73.

M2et regt hebt gp eens/ Bader allerdingen/ Allen

v

gangen Gods.

37

Alan Job gebzaagt wie dat de hemel kringen/
TBe horizont/ de Stegren voerten leid/

Em waarde windzijn holle tenten fpzeid.
74.

Efwaar het ligt/ den bliremen den donder
Gebolzen word/ em waar dat in 't bpzonder/

Deaarde/ em den heimelis bepaalt/

-

WDie iso/ Heer/zoo rijlt van geeft befraalt
Tegen Beeld.
75.

Agzuiv're Bom/enhemel voo uw knapen/
Wäw kerk/die ook uw wijfheid heeftgefchapen/

SIs doo uw magt gelyk een hemel/daar
WAw ligt in blaakt

v

ider openbaar,
7

-

HRa Saphets zaad was ma den vioukverbannen/
Boe heeft uw hand een hemel uitgefpannen/
Een hemel daar ook Steyren/ Donen M2aan/ .
In 't kooz gewelfals hemel raden faan.
77.

-

Die als de MAaam doozbee/ ofoozloogs plaßen/

Booz uwem Geest/ of minderen/ofwaßen/
Baar Tevjszaad/ voocheen doo uw geftigt/
- Als Stezren Gods

aarde heeft verligt.
78.

JM2aar nu doozu die heimelig berdvemen/
JAu Aaphet/ dooz uw zonne werd befchenen/
JAu hebt gp Peer / een nieuwenhemel weer.
Gefhapen/ en gegrond-veft tot uw eer.

Joel.2:2o.

Heb.3:2.
Sag.2.,7.

“153
16. Ela.5:

79.

Daar gp alleen deziele mat/en duisler/

Ein 66

Berligt/ en dus verheerlykt dooz uw luifer/

Joa. 1: 9.

o. Morgen ligt./gp lokt/en Woed/ engeeft

Open.22:

Alleen den geeft/

dooz uw adem leeft.

16. Rom.

O.

II : 36.

d

WBatis hetzoet beademt dooz ubw fralen/

Räumaden dooz "t gelove intehallen:

-

Gp die alleeinde baarmoer van't gemoed
EPntfluit/ en dus d uw genade voed.
I

-

-

-

-

Boedan ons hert/ en die uw erfdeellaven/
-

-

-

O 3.

-

-- -

Als

-

Gezangen vande

38

Alghelden Godsalleen uw ligt madzaben/
CBp dat 3p eens als Dteren in uw werkt
Draag p2alen in um neun erbouwde kterkt.
20

WLaat noit/ o Heer/uw Stegren ligt ontberen/
JM2aar luchten/en uw zegen-erf vermeren/
Ja dooz uw ligt eens zeven-voudig faam/
Dchoonmogubw

erwischt alsde

Baan.

3.

-

Daar"toologszweerduw Siom/Beer/doetbeven/
TPaar kan/ o ligt! uw ligt geen wafdom geven/
TDe Dteren zeifverforen "t heilig zoet/ . .
Als dus de l'Aaan

viel

is in bloed.

4. . . ]

Open. 20. TDie heimeldien van Babel ist gespannen. " :
Open. 6 : TDie Steyren/Leer / die "theilig regtverbannen/
12. Open. Die balsche zon, die Mane/ en dat rijk - 8. Esa,24.

s zodoma gelylt. …

Maak dat/o God/

23.

5.

-

JWPaar ag mijn ziel / een gaf-huis vollgebzelten!

Sp/gp eilaas! blift in üw loop hier fieken/
TBefehepß’len faan/ of gaanna Godsbefluit/
Engp alleen faat
ofagter uit. . .

f

Ag hemmel Bon leid ong op's lebensbane/

Wp zymvanglans ontbloot gelyk de Haane/
Berooft van't ligt en van uafgewend/
Als pets het geen zig

zf/ of God niet kent.
7.

Taat dan uwglams/otweede Som/eens fehpmen/
TBoe eens geheel die duifternis verdwpnen/

Enlaat de Maan/verligt doo u/ o Don/
Eens waßen/ en

angen als een bzon.

Hs danubw glans die zoldering daar boben

Soo fchoon/watzaldat heilig Hofder Hoven/
Eems blaken/daarde Eng’lenzonder leen/
Dit Stezre-dak gelijkhumvloer betreen,
-

Vierde Deel, vijfde Dag.

TBe colven/ die de

- aare80.kolken
kloben/

“-

TDie

gangen Gods.

39

-

TDefchuimende/ al bzufende God loben/
TPe meiren en revieren zonderzugt,

Schoon kout en mat31jn doo2 uw nagtbcbzugt.
-

9O.

-

CBp over-spamt dem CDciaen en franden/
TBe ruime zeen en wat’ren met uw handen/

TDie doo uw wood zig buigen vooz uw neer
Ein kennen duS de femme van haar Peer,
9 I.

-

-

GBp hebt dezeem gebult met water zielen/
TBe meiren doet gp oolt van viffchen krielen/

MBiens groot getal tot mut van Adams zaad/
GPns eindig beim zeerver te boven gaat.
92.

Die fmel gevimt op humme pinnen diven/
Als fchigten die met veelderande iyven/
Het zitig mat dooz kloben/ om met kragt

KTefpelen/ tot behoud van humgeflagt.
93.

-

Hier zietmem Heer / mu dooz de golven glimmen/
TDe ÜDal"vis die op d'uitgebzeide vimmen/

Gelijk een klip faag uit de golven rijf/
WBaar aan gp ons/o God/uw wyfheid wijf.
. 94.

En dufende van andere water dzaken/
Die built aan built met opgesperde kaken/

Staag woeden/ en vertoonen t'aller tyd
En'tp2Uifemtfchuim/wat ZSchepperdatgp zijt.
-

95.

.

Maarnadezeende viffchen komde geven/ . .
- - Hebt gp de logt met Dogelen doen leven/
"t. Gepluinde vee/ die ophun wiekengaan/
als de JAaan.
Il2et finelle vlugt mog

ger

9

d

Die met den dag/ bp 't roepen bp humjongen/
In bog em dalmet opgefpanne longen
WHI loven/ em als doop een opgel-toon/

-

TBooz gal"men'thof van uw gewelfde Croon.
97.

TDienszcet gequerel met duizent

-

menschen,

Gezangen vande
In "tifter geweifu nimmerzal verbelen/

4-O

TDie op hun wiek faag dzaven onder een/
WIw naam tot lofen
van 't gemeen.

euge

9

v

-

TDie doofhun vlugt de wollten op doen ruinnen/
TBaar groot en klein op d'uitgebzeidepluimen

Staag fweven/ dooz een ingeschaepenkragt/
o Dader/ hier/ hier toomt gp weer uw magt.
99.

- -

GBm oms gemoed doo2 mengel-zang van dieren/

In 't morgen roodtenhemel opte fieren/ -CDmtzamen dus aljuigent tot u eer/

--

TDen hemel zelf” te lokken tot ong meer. "
Tegen Beeld,
IOO,
Doe ons dann tzaam op ons gelobe daben/
Als op een wiek/om omze zielte laven/
-

TBooz meingel-zang/ als ziemde waaren wis
Ein "t fchepfzel die nogtans onzigbaar is. IO I,

CBp dam/mijn ziel/ on dooz gefchaepe dingen/
Als 't reine vee uw Dcheppers lofte zingen/

Hw Schepper/ die doo2 hetgepluimde vee/
DEjn glams vertoont aan hemmel/ aard en zee.
I O2,

-

Open. 18: Taat Babel enzijn valische Klank verdoven/
2"Ef. 2. TBie vogels die het heilig regt beroven/ 10. Ea. Die overluit mog als een nagtuilzingt/

44: 11; En Sionstoon als nazijnmooten dwingt.
16. Zepa.

---

-

-

-- -

103.

2:1, 3. Soozalonshert bevyd van deze schimmen/
Eems diven als op uitgebzeide vimmen/
- Ep’t zuver nat van Jesus CBffer-bloed Geharnaft/ en als doo2 uw Geeft gemoed.
-

-

IO4.

-

CDm dooz de fo2m van d'opgezwolle baren
Te fwemmen/ on uw Lioem-maamte verklaren/
Schoon dat dit beeft/ als woed en omgetemt/ -

Gehoozent/mog uw Soonen tegen fwemt.
"

-

-

-

Vijfde

gangen Gods.
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Vijfde Deel, fede Dag.
I05.

Sp Bader/ die uw werken met behagen/
Dan uwem raad/ volf hiep in d2p paar dagen/

Haagp defpys entafel had bereid/

-

den dis geleid. -

Heb gp het bee als
IOÖ),

-

-

Gp hebt de aard in vieren af gefchzeben/
Enider deel zijn eigenvee gegeben./

Wiens veelheid/kragt/verfant/enfootenmut
TIw wijfheid toomt de aarde tot een fuit.
107.

Als bosenberg/develden voll gewemel
Bandieren/ die den uitgespannen hemel - - -

Beweegde/dooz de galmen van haargeest.
KTer dankbaarheid

v

dit bereide feeft. - IOÖ,

-

-

-

-

-

Die omverwagt volfchapen zijn geboren/

#

En op het ' n’t gras
' kooxen/
" TBus vers geraag/ aan beek ofwater bzon/
Haar voeden in het firelen van de Bon.

-

IOC),

TBe wilde / die de woede

,

-,

gen houwen/

Enonverfeholzt haargalmter aarden fpouwen/
IBiens donder fiem de wollten klooft emfpljt/
TBiegeeft gp oolthaar voedzelt aller tjd.
IIO,

-

Be leeuw/wiens femennagalm'heele boßen

Boetbeven/om zymma-waalt uitte loßen/ .
Den Eliphant den Beer, demTaak/het Lam/
Be Witoe en Peerd,/ dedieren wilden tam,
III,

„"

-

't Is als doo2 u/ o Itoming/uwegangen TDie hebben't allden adem doen omtfangen TBedieren, die vereende doo uw mond/–
Wiens wafdom op. uw zegemis gegrond. "
-

II2,

-

Haarag/mjnziel/verheerlijktdooz Godsblaken/
Johova prah komlaatong Maenschen maken/
Als Elohim/ het heilige Tºp-een/
--

C5

-

Ber

Gezangen vande
Derwekte zig tot nur van't algemeen.

4,

-

II 3.

-

-

“"

Ep daalde meer dooz

-

-

Cep wolken/die tönendig alberiogen ,
"Eenwagen zijn/de winden als deraan/

Aldalenöe nöglegerII4.
alsde
Maan.
"
-

-

Om'thoof-ful/leer/datpçoml-fuht allerdingen/
Haauw besteht de wereld in te bringen
Als zeer en Boxst van al het aarsche zaad/
Bp daalde in't onstooflylt heil gewaad.
II5.

Omnauw Beeldte scheppem/te boetzeeren -

Ten grooten Mensch/ o Heere aller Heeren/ Bp schiep het veevooz "tmenschelylt geflagt/ JL2aar ons tot rennung

Mag.

IIÖ.

-

Hier bleekuw Geestdaar"trondmewasbeprerelt/
Trok gn bp een in deze kleine Meered/
o ASämap / gp pzonli-beeld van Gods hand/
alp zijn in u/en gy in ons er-plant. - II7.
Gnvatbaar ligt/ gp hät uw Geestgenooten/
Täit aard en filt/ na uwen raad gegolten,„z
"Für'naan errorn, die uit een Hand voll of
Den ersten Mensch vpoden tot uw lof.
-

-

II Ö.

-

- - -- -

-

-

Die
gp zoo net
de ledem hebt gegeben.
-Netvileesch
en bloed/enlad"tengang
doo? weven/
Met’t hoofd mau/

' net dooz een/

Alsdoo uw handgeschahelt beenaan been/
- I I 9.

-

---

--

Die herten mond had om um Haanke roemen/
Enoog/ engeest omit quade äfte doemen/
Endozenonte volgen uw gebodt/

--

op was wel/Peer / maar apzünopper Bod.
I2O,

-

Inwien gy/Leer/om alles te verbalzen/.,
Een Geest / eenziel een aden hebt geblazen/

Die stoffloos booz denken openbaar/ Ein
-

-

gangen Gods.

43

Sijmeeuwigheid/3jn af-komft enzijnhaart.
I2, I,

CBp welk uw handmet wijfheid heeft geschildert Teweten
TDat heilig beeid / mu dooy den vloult verwildert, heiligheid
Als op 't tafrerl daar faag uw glamgafblonki/en gereg

Hagpaan hemde waartheids liefde schonk.

tigheid.
Col.2:24-

I22,

Moekom dam/ Heer/dit konst boduerzelderven/
Een Heerte zyn/ om hooger Peer teerven/ .

Onn als een Dotte palen over 't Bee/

't Geen zig bewegtI2
in dafgepaalde See. - -

- --

Z-

-

-

-

-

--- - -

Diems weder helft gp uit hem hebt genomen/
CDm dat uw erfalls uiteen bloed zouw kommen/
CDm doo2 hun zaad te zouken dooz uw lof/

Een heilig Saad gebogen zonderfof.

-

I24.

Aw: werken/dus mauw befekt volfhapen/ -

Hebt gp voo goed gekeurt/end aarfche knapen
Aw ligt doenzien / 't is alles fchoonen goed/

WPat gp o/ God/ als albeweger doet.
-

-

125.

o Schepper/geefdat wp uw doen befchouwen/
Em op. uw magten gunft alleen vertrouwen/
Ieid dog ons hert met zugten en gebeen/
Allziende/ Peer/ dooz al uw werken heen,
. I26.

Maar/Heer/watzal het fchepszel Sion geven
Malw ligt en glams is boven alberheven/ - TDie over wigt/ die gp alleen bcwoomt/ Heeftons/o Bod/uw zaligheid vertoont.

-

-

127.

Abw Majefeit verdooft de Cherubijnen . .
Ja al wat is moet voa u ligt verdwijnen/ -

Aw werken zyn welheerlyk/ voll geschal/
Maar/Heer/uw. roemi dat overweegt het al.
12,Ö,

-

-

TBoe ons dan eens de geefiban vzeugtopspingen/
GBm uwen Haam/ o Dileids-man allerdingen/

Ceroemen, die onsvleesch beef

abernd,Ot

-

Gezangen vande
44
Tot eere van Uw.zal'ge ITMajefeit.
I29.

Bat beelt volligt./datin ons is berduifert/
Tat dooz den valenzonden is ontluifert/

Genadig God/erteelt dat doo uw magt/
Beriigt deziel/ die op. uw goedheid wagt.
I ZO.

Erfchepper wozdons zoo weer tot een Bader/

Soozallons hert/ 3oo zullen wpte gader
Eeng roepen/ Beer im leven en in dood/
o Jakobs. God/ o Heere/gp zyt groot.

Van Gods rufte. Met opzigt
-

op Gen. 2. vers 2 : 3.
-

Op de Wijze van den 87. Psalm.

G Ezegent Heer/ nad'hem"lenzin geboren/
.

Hebt gp geruft/ o onvermoeide God/

TDezevende na dat op uw gebod
MZeit fchepzel was dooz 't eeuwig woozt befwogen.
-

- - 20-

-

-

Aw werk/hoewel volmaakt in alle dingen/
Enkomde noit vergrooten/ Peer/ uw lof

Gy rufe dan miet in 't geschape stof/
WBatfchepzel kam zijn Schepper pets toebzingen.
Z.

Gp hebt geruft/ Heer/ na uw welgeballen/
All werkt gp fchoonmog aan'tgefchapen goed/
Gp dzaagtons mog gelylt een herder doet/
EBfall wat is "tzouw ligt in duigen Wallen.
4

Aig Bader! gp kont werkenzonder rufen/
Hw rufe/ frekt uw erf tot hooger eer/

Ep ruft in ons op datde Biel/ o Heer/
GDok in uw ruft zig eeuwig mag verlusten.
5.

Gp rufe niet vooz Adam was in't leven/

En metzjn Buid vereenigt tot zijn vzoubw/
GPm dooz hun zaad dat zalig kerk gebouw (Te
-"

gangen Gods.
Te baren/ oftm uw

,

tut am hum te geben,

-

45

Doo zult gp ook uw verk-fult onderhouwen/

Goeddoende God/ tot Adams tegen beeld/
Gok met zyn Bruid als in zyn flaap geteeld/
Ball rufen om uw zaligheid t'aamfchouwen.
7.

Hw rufe IHeer/ in deze eerfe wehe/

Derbeeld de ruft van Jesus in hetgraf/
- Die deerfe dagzyn Siele rufe gaf/
JNa dat hp dzonk uit

zins aizembeke.

Hit liefd alleen tot voodeel van zijn knapen/
SPm in zijn Bzuid te rufen/ als zyn lot/
Gelijk gp Heer/ als aller fchepz’len God/
Eens rufe made weereld was gefchapen.
9.

Hw rufe/Heer / verbeeide Jakobs zoomen
TDie rufe/ die in't nieuwe (Testament/

Ma Jesus ruft tot aam des 's weereis ent/
Eems omder oms metzegeming moft women.
IO,

3a Asrael/vermoeitdooz Moses wetten/
En Arons laft/ omtboeit vam Judaasjolt/
Eems komen most omzonder var ofbolt/
Hun offer op. uw Alltaarmeer tezetten.
II.

-

32a bwelt gp ons een nieuwenhemel toomde/
Ein "t mieubve ligt dooz Jefus opgehaalt.
Plaat doo: uw Geeft "tmieuw fchepzelzijn be
fraalt/

Engeefhetruft/ omdat’turw. Soon verschoonde.
2.
I2.

Boozalons hert na’t einde uwergangen/
Als eens de week van arbeid isvergaan/
Als afgeflooft im rufe voor ufaan/

GPm ruftende des ruft van ut'omtfangen.
-

I Z.

-

Gp zult dog Heer/ eens rufen nogma dezen/
Doo haaft de dood gedood is doo uw ran",

K

Gezangen vande
Jaadat um erfzal zyn uit flof gebzagt

46

---

CDm eeuwiglyk te rufen in uw wezen.
-

I4

-

o Schepper en erschepper/ gp die zammen
Eems rufe/ na ’t volmakten van uw werkt/
Geeft rufte aan uw ruftelooze liierk/

Soozal de njd uw DSion moit befchamen.
15.

--

- - -

Berdelgt dam/ Peer/ die Jakobs rufe fioozen/
En Babel die uw erfdoox last befwaart/
Ep laat uw vollt/ als op een nieuw erbaart/
In Sions ruft eens ma
femme hoozen/

w

1

o Geef/gp die de geeffen kommt bewegen/
Berwelt ons dog om na die ruft te faan/
CDm als vermoeit die rufe integaan/

TDie rufe/daar ons hert toe is genegen.
17.

- -

TDie rufe/ Heer/ van zonden engebzelten/
Ban wee empijn/ van lafter em verdiet/

Cat dat ons hert bp u eens ruft genet/
Bp u/o Luft/ voo2 die n rufe fineken.
I

-

-

-

CDm ma de dood/ o Jefus/doo uw ferven

KTerufen/ in het al verflindent graf/
TBaar gp uw bleefch voozheen eens rufe gaf/
CDm eeuwig cens dees rufe te verwerven.

Van het Paradijs. Met opzigt
-

op Gen. 2 : vers 15.

Op de Wijze van den 24. Psalm.
H" Luft-hof/ Heer / dat dooz uw hand
Boozheen in Eden was geplant,
Befpoeide gp door twee paar vlieten/
Als Chziftalline bzonnen/ die
TBit IHof van d'ecn en d'ander 3p/
Zum groen gebisode ocVers fieten.
-

-

2.

Ep frecfden/ pzuizent voll van moet/
---

Gelijk

gangen Gods.

Gelijk een klare ziv"revloed/
TBooz duizende van ceder bomen/

TBe morgen Son in't aangezigt/

MDen bp het hoofdter kim ultigt/

Tangshui gekroede water-fromen/

Hit Eden spong het waterboo/
Datmet vier bogten fcheurde/dooz

Bit heilig Spelhof aller Boben -

TBaar Pizon on Avellavloeid

En'tHome-gouwd in dadrengroeit
In klare Christialimmekloben.
- -

4.

.

Paar Bihon "tlant van Cusomipat/
En Hidde-kelhetzilv're nat/

-

-

- -

Poog schoonen rijke Hemelplaßen - - - - Hit froomt/met een verhevenbot
,
.

-

Die dus hun blanke vloeden loft " . . .

CDmalde krudente doen waßen.
5.

TBaar Phrath zijn witfäfiere kas/
Die groot vermaarde Euphatas/
Tyn zuiv're water-kelelofe/

Die doevers van het Luf-pieel/
ºt Gehzuide Hofdat aarg juweel/
Maet fchoonen zagte

worden plofe.

Baar dennebomen/rijk van groen/
Be bzuine wolken ruinnen doen/
En tot den Steyren-hemel raakten/
TBaar mellt enzoeten honing groeit/
TPaar alle zielen / ongeboeir/
De eerste weluft weeldigfmaakten,
-

7.

Baar "t groeme loof gekroof doozheen
T9e bomen/ wit als eipen-been/
Draag bloeide daarde TDuive trofzen

Dol uynen/ aangenaam van geur/
De Bloemenglang-ryk van holeur/

Gok paalde om de ceder-boszen.
TPaar

_-------------------- --

------

Gezangen vande
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zpaar kalf en Roe/ en Ästhaagen GBs/
gn’t voo-groen van het eikenbos/

Eig bade in de morgen fralen/

gust-hof/van het aarsche fchoon/
Hier pande gp uw morgen-troom/
Pnn alles te doenzegen Palen.
-

-

9

-

Despeterien/voll
Beef feest/
Bolmaakte
"teerftvan
geschapen

-

-

--

Teaar dutzende Wan ogel-kelem/

- -

Doo mengel-zamg / de ruime boog
Booklonken/om uw alziemd oog/
Alijuigende metlofte freien.

- --

IO,

-

-

Ozalig Hof/ daar Gods verbond
Foo heilig in het midden font/

-

- --

-- -

Mat Hofkom bpuzingelehen/
TPaar gp dam/Meer/'t besiek afgeeft/
Enal volmaakt wat adem heeft/
2 Bod/ wat zouw daar aan ontbzelten
Tegen beeld.

II,

Bit aartsche/doo uvm magt geteelt/
Heeftons een hemel afgebeelt/

Taar eeuwig/Beer/ de Berafijnen/

Int, witfafieren
Zitaanpalen
in hetamerouwr/
levent gouwd/

-

Emdoo uw tranzenI2.
uitte schinen,
Daar Jaspeten het Chalcedoom/
De grond is van d'ivoge Chroom/

-

Taar noit de ligte Dteren blaken/

Der Bodent Tammet bloed bespat/
Den Tempel ist ent wierook-Vat/
Die tzaunen't Paradis uit maken.
I Z.

Daar alle volheid zondermaat/
Beziele in den hoogsten graat
Derwonderende/zal verulken/

Meiens geeisten wenst dan/3alig God

Ont
-

-

gangen Gods.

-

49

GDmbonden/ embebzijd vanfpot/

Jaiet om die vzucht eens afte plukken.
4I.

-

TPaar zaloms oog noit vamu vlien/
ZAeen Bader/ daar zal Dion ziem
TDien Boxft/ die zig voo2 ons verkleende/
TBie mond/ die vooz ong 't heilig liegt
Bepleit heeft/ als een Heer en Limegt/
TDie oogen/ die op Aarden weende.
15s.

"

TBaar zaleen ander Eden zijn/

Een ander Luft-hof/ voll van wijn/

–

Een and'rem Eva/zonder dwalen/
Een Adam/ die als "t hoofd van al/
ZDa dat den Datam blugten zal/
TBooz al zijn ledem
zalpzalem.

--

-

-- *

TPaar al de Bielemzonder waan/
Als fchapem/ om hun Herder faan/

Daar al de Stammenzullen wand"len
Bethem/die ons het Mäaads befruit
Gmtvouwenzal/ als aan zijn Buid GDm eeuwiglijk daar van te hand’len. 174

„-

- - --

-

-- -

-

MAaar Jesus wie zaleens in't gouwd
TBaarpfalen/ als metu getrouwt WBie zal/ daar eens met u verhteren | » ,
WBiezal/ o God/ daar in uw fchoot

- -

Eems rufen/ na dat de hellen dood
Zum doel van wzaalt ge zalonberen .

- -

.

-

Teid ong dog votna wee en frid Eems in dit WLuft-hof/ omninet vljdi Beademt/ in onshoofd te blaken:

Bat Eden/ MHzer/zal blivenfaen Schoon Eden bp oms isvergaan/
GPm datt'er and're Adams waken. 19.

-

M2aar/ Bader/zeg wat Alardsche geeft
Kanons vertoomen't Weg Feest
-

--

-

-

- ,

-- _-_-_
-_– ----

------

-

Gezangen vande
Meetaldie zalºge Hemel weelden Ag Dader/ Soon/en Geest/ volligt/
50

Wie poogt uw zalig aangezigt/

TBooz klamk van wooden afte beelden!
2O.

Hoep dan mijn Siel/ die hier mogzit
GDok eens/ o God/ totdit bezit/
Bp al u glams-rijk” Hovelingen/
TDie om dien Boom des levens gaan/

t

-

TDaar N2ofes en Elia faan/

EBm eeuwig’t heilig Lofte zingen.

Het eerste Houwelijk. Met op
zigt, op Gen. 2: vers 21.
Op de wijze van 84. Psalm.

Oader
van de Late Trouw
Gp schiep de Haan eerstzonder Bouw/

.

Die in zijn eenfaamheid als queelde,
WHit wien.gpflapenthebt gebaart

.

Een Brouw/gelyk als hy van aart/
TDie hem zijn Alardsche Biele freelde.
Gp goot-Haar uit zijn ribbebeent/
En moemde dezetwee maar een.

-

.

.>

,

20

Gp leid haartothaar echte Man/
Gelijk een Build in ºtfchoon gespan/
Ein "tzalig Hof/ met glams ontogen/
MBiens marmlet Beeld/ ein Biel gelonk .
Gelijk een kroom volfeenen blonk/
In vader Adams zuiv're oogen;

TDie haarin liefdie heeft ontmoed/
En eeuwig vooz zijn Douw begroet.
-

3.

CBp hebt hun beptezaam bemint/
Enuitgetrout geljk uvw. Wind/
CDm in hün heilig Baad teipzalen:

Vr

Gpfchonk hun zaam het Bouwlyks goed:
Spfpandemilt/ met oberbloed

Ban vzeugde/ Heer/hun Builofs zalem/ In

-

ngen

Gods.

51

In wellt de Bruid/gelijk de Laan/
TDe Bruid"gom/ als de DSom/ bleeffaan.
4

Het Tuf-hof was de Builofs-zaal/
Baar in dat alle pzagt en p2aal
Izet hoofd opftakt aan alle kanten/
TDevzugten dienden nauw ÜDet
Tot fpfjze / Heer/ en tot banktet:
TDezilv're Stezrem als dimanten

Mebt gp gespannen/ als een hroom/

-

-

CDm't hoofd van deegfafiere Croon.

-

5- . . .

-

't Geplusmde bee/ bolzegen-rijk/
TPat fchaaterde hunkunft Mäuzijkt

Tot Adams roem/ op hunfhalmepen;
Die vamzyn Maominglyk gebied/
Tynzilvre dop"len vloepen liet/

.

TBaar d'Eng’len Gods/ als maagde repen/

Bunzegenden/ met bep

"/

Als kinderen van eenen Bod.
-

6.

-

De maaktheid / ende zuv're

-

-

- -- --- -- - - -

-

- -

-

än

--

WBas’t Houwljksgoed van bephunjengd/
Tat beeld/dat van de Siele blaakte/
TDe Bruid"gom bzagt oolt’tzjme bp/ “ - WPanthem was alle herrschappy
Ban dat

' in es dagen machte. -

o Zeilig/ Falig trouw verbond/

-

Als"tfoo is op deugd gegrond.

-

TBit was de eerft volfchape Trouw/
Hier pzaalde Adam metzjn Dzouw/
Bie Stam-boom van de Heirfcharen
TDie Japhet/ Dem en hun geflagt “ - -- - - TDe Maozen/ vuillen omgeagr/

Diehedem mog zyn zaaduitbaren.

...

Bet Illemfehdom moft/ na wee empijn/

liteem Mans geet gegen zijn.
dus S
fe bestraal Tegen beeld.
P

s

-

-

DI

#"

Zeeft

-

-

.
-

W.

-

-

-

Gezangen wande

42.

et oms een Adam afgemaalt/
Een CEva/ die haar. Ziele bade -

In Pt glams rhlt oog van Iezes hind/
Diens, almagt alle nagt verflind/
Die groote Stam-boom van genade.
Die uit zym zide enztjn blocd/

CDok flapent/ heeft zijn Budgeboed.
9.

o Buidegom/ gp mimt'er een/

-

-

En boven die em wilt gp geen/
TBe Sooden en de dwaze
«Been flanken freelt uw Dielzoo 30ct

''

-

Algt kirren van een teer genoed: . . . . . .

.

]

Dat klappen van Gods duive wiehen/
TBie

' die onvervaart/

TDoo het geloofuw Bonenbaart. . . . . .
IO.

-

-- - - -

- -

.

"

-

DAw Houwljks goed/ na uw befuit/ .

Dereerdegy uw uaakte Buid

.

äit liefde/ Heer / en volmedogen/
Die doop een keting/vol geblam/ .
Hw Dielbeviel/ en'thert immam/

- - - -

Doo een van haar Häristalle oogen.
o Bruidegom/ gw leid en voed

-

Waw Byuld nu/ als eenIWerder
doet. …
I.
Taw Budberooft van alle geest/ . .

-

Eagt oolthaar Houwlyks goedter Feest)
Baar miet als buile etter vonden

-

,

-

Paar schulden hebtgp/ Beer/betaalt/

Emmet uw Bloed längs doozgehaalt/ -

--

"Diebp de Schuld-heer optnflonden. zwn läßlidom) rijke Bod/ alleen
Bevydons hertvoo d'heische ween
… I 2.

--

-

-

- - -- --

Daalneder/ entree tot onsin .

.

-

."

En maakons tot uvm Huis-gezin
zenmeer / o Bod/ als oit vo02 dezen.

Die in dit nieuwe Testament
Zogmeer als 300 een

-

. .. .

Budgomhent

–

. .

:

.
-

-

.

gangen Gods.
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Datmoet dan Babels horre wezen. -

Ep vader Adam / onzem Heer/
JMDaak ongs uw Eva tot Uw. eer.
I 3.

"

-

.

-

-

-

-

-

Bekleed ong/ Heer/ maakt ons getrouw/
QBmma uw Wetten/ als Uw Douw

Televen/ laat geen and're boelen
CDmis herte iolken van uw mond;
JAeen/ Bader/ laat dat groot barbond
Ens herte voll gemade fpoeien:

Ein geefons zoo doo2 uwen Gcef
TDe Woofnaak van dat Hemels Feef.
I4.“

MPp hebben omg van Babels rot/
Gefcheiden/ em verlooft/ o God/
Alan u/ om u allcente minnen;

Bereid dan ceng/ o IMAogen-fraal/
Die groot gewenfe Builoftszaal/
EDm eenz die Builoft te beginnen/
TDie eeuwig/ ma het Atarfche dal/

Alleen uw Buid verheugen zal.

Adam en Eva in het Paradis ,
faande onder het Verbond der Werken;

Met opzigt op Gen.2: 16, 17.

-

Op de Wijze van den 23. Psalm.

D

Alsfelde gp in Edenstopperzalem

't Bereende Paar/om doozuwligttepalen;
WDiens. Siel cieraad / dat alle glang verdoofde/
En Eden zelfzijnzal'ge luifer roofde.

Doo komt ap/ Heer/de onbevlekte geben .
Eenzaligheid/ om eeuwig jlt te leven.
-

2s

-

TBitEdens Hofgedzukt/doo d'almagtsfempril/

Das Adam als een God gewyden F:
CBm in het licht uw glanzente begroeten/

En onbevgeest/ metmeergebogevoteten/
Bunzuvre Zielvoog uvm gezigt te baden
Wiens
D 3
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Gezangen vande

-

WDiens, glams alleen het Schepzelkan verzaden.
3

MDatwas dat/Heer/een Feefvollzemelweelden/
TDoc gp/ in't licht/o WLicht/hum Bielenfreelden/
TDic/ als gefielt voop 't Godlijk al vermogen/
't CDnzigbaar fchoon befchouwde net de oogen;
CDm eeuwiglhlt die volheid te gemieten/
TDie noit/ o God/ de Biele kam verdieten.

-

4.

-

Hier paalde / Heer/ in deze morgen glanzen
Die MDogen-fer/ die als van dub'le tranzen

Dyn lufer fchootl wat londe Geestdogderven/
TDie 't regt bezat/ om noit de dood te fterven:

IT2aar die altyd/ als 't Hoofd-fuht aller zaken/
Gelijk eenzon/dooz'tAlardfchefchoonmoftblaken.
$.

-

-

TDie Boom/aanwelkuw willewasgescheven/
Das hier toe/ Heer / aan deze twee gegeven

Terpeufvan hum getrouwheid aan uw Detten/
CDf anders zouwt gp hun het hoofd verpletten/
Om voots de Diel/ na fchzikkelyke plagen
Als afgelteurt/ de
uit tejagen.

werd

Verfaat

Maar zooze/ Heer/ erkenden uw geboden/

een poze- En in het ligt uwu zalig Alanfthymnooden;
tijfgebod, CDm eeuwig/ in hun Zielen in te woonen/
al zoo doe Ban zouwtgp/ IHeer/ aanders bepzoefdezoomen
nog gecn TDoemblylten/ wat een Gold van zalighedem

'' Gp waard voor die uw7.glans noit tegen freden.

ZC Ila 0101C.

-

Hier fonden/ Leer/die grooteaardfcheklerken
Ter preuve van dat groot Berbond der werkten;
ºt Geenzaligheid/ ofvloeltzouwmeer doendalen/
Booz die vollmoet/ uw MBetin'toogzouwfiralon.
TBus bleek / o God/ dat Adam enzym luifer
Derand'ren lton/en
Den

Boom van

wegen enltel duister.
--

-

-

(ren/

TDien Boom/ dieonszijn wijfheid zouw verkla

kenniffe, Tie’t goed/ oftquaataan henzouw openbaren/

van goed Die leere/ Heer/ dat d'heerschappy ent
-

-

„

gangen Gods.
Afging/ van henn die beide had gegeben

-
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en quaad

Alan Adam/ als aan't hoofd der Godsgenoten/ De Joden

“

TDie mit heitlicht volmaakt, was voortgefpzoten,
9.

-

Hier blcek/ o God / de luifer van uw wezen/dam ken

volpiezen nie
Jäum deugden/
Jo
'kon
uw vermogen/
waarheid/l heeft
uwnaitschepfze
heilighcid/die
Wävw
fept
TBiegp van ouwds hebt in u zelfs gedzogen;
Schoon Adam wasalsheer van Edens woming/

d

''."
Boom,die

zyn God en läoning.
Bp bleeft mogtans altyt
IO-

#“

TDie Boom/o Peer/die aanzjm Siel vertoonde
TBatlebenGods/'tgeenreetszymGeestbewoonde/ ren. Maar

beide is

Berzekerde aan hemen zijn genooten
Ban't leben, dat de Biel was ingegooten/

idel. Den

-,

Titvoorbeeld"t geen den ersten Adam freelde "
Ist eerste dat den tweede ons verbeelde. . . "
Tegen beeld. ebeelde
II.
Gp Some Gods/ des Baders welgeballen/ "F"
Gp zyt die Boom/ die "tieven van ons allen aus per
IAogdzaagt/envoed/wienszap/enfam/en wogtelzoonmaar
er "als
Metleven Godsna menig fryd emfpostel Gegebenheeft; ja dooz wiens zegen ad’ren
ZAog leben/ Heer/ al d’afgelcefde. Dad’ren.

Midde
laar. Au
ustinus

I2-

/"
Die Boom, dieans/nateeuwigweibehagen
Boom
Herufallem in deze laafie dagen/
Heeftafgebeeld/ in welkdien-Boombolblad"ren/was ne
vens alle

5Nog zegen-rylt/ on Japhette vergad’ren/

Eynvzugten geeft/ om diezijn Hoem-naamvezen tot spijze,
KCe loltken/ en de Siele te gemczen.
. . . . . 13-

en" boven

alle , ook

-

EEIN
TOt:
o Heil HFontein/ die hier zaloberwimmen/
Bondze
beginnen/
DEal van uw Boom zijn
gel -van
Boe dooz 't geloof myn Biel uw Stam
Boozal mijn vzugt oolt doo, de fchellen blaken: Christus

F"

"

Maak mp een Boom/ een Boom die vzugt kam
geben/

es ons

. . die

Soo Zalmijn Diel eens dooz uw zap erleben. " levenisen

den boom des levens werd genaemtProv, 3:18. en Apo2:7.
-

TN 4

Den
-1

-

- - - - -
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-

-

Den val onzerVoor-Ouwders,

“

-

n
Slange

Met opzigt op Gen. 3: 6.
Op de Wijze: vanden 51. Psalm.
Edub'lem/ die vanluifer zijn beroof/

komt van

Wiensmorgenligt/als aangeblaze vomken/

wir dar. „Die God hun/uitzymboezemhad geschonken/
waarzeg- Wiens vlament ligt van God is uitgedooft
gen , “of _ Bergrimden zig/ om Adam enzym zaad
door een Ce wpekten/ die in 't Hof met dauw en rozen
teiken be-

GBmzet was / als een Pins inztjn cieraad/- -

' Als "thoof-fuck tot Gods glorp uitgehozen.
eteikent,

20

-

zie Duit. TBeflamg/ die ditbedpog wierd toevertrouwt/
Dooz wien die geeft en vader van de logen
18: 1o.
Gen. 44: _ Dijn eerste galop Eva heeft gespogen/
15.1Reg. Die als fafer blonk in het Edens gouwd/
Spak tot haar geeft met liften/ alte.fmoot/

20: 33.

Welke de Gm Evaas luft/te lokken ente voeden;
- GBm dus den MDan beft dooz zijn betgenoot

duivel
ID-

Ce leiden/ omookt tegen Godte woeden.
3.

Bp ziemde dat haar zieltbevzugt met luft/

beeed of “Gen boom belonfit, als die in minne banden/
besatzwaar Endat haer mond begon te watertanden/
vanelder. Derhit totdat haar boezen was gebluft
in dentar zu trehten geeft zu mam in't openbaar/

verlorift doox dxift/ betoverten bezeten/
“g Bp. at/ o wee/ emookt den "Man methaar/

gum

Die opzijn troonmaar even was gezeten

"“

4

. TPenhoogmoed heeft het komende geflagt

"Een viel gebaartin Sabbath-Footsituifler/

rlen" Fänin dufer
"Pe
“Ag Adam heefthet heilig regt verkragt/
Rob

En't hologie goed vertreten doo eigen waan,

een afval- Zpmoft alleen uw zal'ge lofuitbzallen.

linge van
God.

Maaar zie/ mym ziel7ziehieruwweeeensaan!
Ag/ Femel/ag /agadam is gevallen!

Gehallen

gangen Gods.
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5.

-

Gevallem ja gevallen uit zijn trans!
Ag Englen Gods/ de Sielen zyn gefonken/
Geschzoeit/ gedooddood'onderhelfehevomken/
Gelijk een vopft berooft van alle glams.

* im Berid'o God" voogma den Hemel toe/

-

Ban waar het was gedaadt met volle firalen/
En Adams Siel/zoo da uw weerglamsmoe/
Begon verblundte fuffen ente malen.
--

6.

-

Bierfont hp/ als van God muafgekeert/

"Een Maan/ van u verliert met Zooveelgaven/
-

TDiemogen-fer/dienfam-boom/endien bzaven
Tag hier, o God/ doo d'hel magt overheert.
Dat was het dam datuzoo fel bevogt/
o Stam-boom van foomenig za"gefpuiten/
TDat gp düs omeenbeet Godshofverkogt/

MBiens bitter zapnoit menschentong kamuiten
7.

TBegierigheid/de weläuft/boogien fmood/
TBenhoogmoed/ en't geloofaaneen verader/
d'Bndankbaarheid aan u/gedugte Dader/
Heeft Adam enzijn kinderen gedood.

Pp wilde/ ugelylt zyn in uw lof
Maar/Heer/diehem/volvlockdeesschatbeloofde/

-

TDie wift well dat eenland volaschen flof/
TBooz dezen waanzjn
luifer roofde,

ge

Hierfond/ o God/diteerft bereende paar

-

Als bekers van’t verbomt aan hum gegeben.

TBemvloeltdiefrontalsaandenboomgefchzeven/
Tot blylt/ o Heer/wat Adam fchuldig wäar
Alan uw geregt/ als afgekeurt bolwaan.
vondenzphun bange Siel bedzogen/
p dekten hun/ eilaes/met vijge-blaan!
Maar ag! de geeft. Was alle glans ontogen.

g

9.

s

De Eng’len zelf/ gereedom't heilig regt
t’Hand-haven/zijngedaaltmetglansvanboben/
CBm deze uit het
-

u

aller Hoyen
5

(D
-

g

--- - -

----------
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-

-

Gezangen vande

Tejagen/ als nu aan den bloelt gehegt.
Gp daalde oolt/ o God/ in volle gloed/
JAet donkerheid om dezete verbannen/

Sp. vlugten, wanther knagende gemoed
Derfehzikte/ als de Bierfchaer wiert gespannen.
IO

TBe Bone vlugte boox des Baders fem.
GBp riept/ o Heer/ maar Adam/bolbenouwen/
TDie pologde om den adem uit tefpouwen/
Gedzeven uit dat eerft Jerusalem/
Gp vgaagde weil ma reden van deeg daad/
-

Maar d'een/ die heeft het d'andere geweten.
Die helfche vomd/ die 't heiligdom mis staat/
Peeft Adams zaad noghedem niet vergeten.
I
II.

De God- TBefang/ die fout uit hoogmoed was gedaalt/
delooze, Bermeerdegy om enkelfofte lehlten/
die stof TBat fof dat eens de helzal overdekken/

zijn, zijn TBatheden mog Jehova tegenfraalt.
tot spijze TBevzouw/ die doop de welluft was verleid/
van de MIAoft weenende haarzondigh zaad uitbazen.
helfche
o Douwe vloelt / van veele magefchzeid

Slange,

TDie ltrommende mog dushaar 3aad vergaren.

zie. Mich.

I 2.

7: 17. TBe Man/ die loom en traag was in zijn pligt/
Efai. 65: HUMost/fweetende/ºt vervlockte Landonadzaben;

25. Job

TBat epndclingzym meefter most begraben/

19: 25. Als afgefwoegt doo't mergeloos gevzigt.
-

o Groote val! die dood is en mog leeft/
WDie kon/ ofzijn/ die bange zielen koelem/

Die fal die blockt, die mogdood'adrensweeft/
Eens epmdeling Wan Onze lippen p0elen.

-

IZ

Gedugte God / bewaar ons booz de lift
TDes duivels/ doe ons uw gebod erkennen:

TDen hoogmoed/ die onsteverderfdoetremen/
MBcer die uit omg/ en alle nijd entwift.

Gp hebt ons ook gestellt om tot uw lof
WAw naam/ als in een Eden/ Uitte brallen.
Maar/ heilig Peer/
arme: aard en fof/
fit Zijn

bis

1.

gangen Gods.
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Bjn/ na den bloek/ ten andermaal geballen.
I4.

Gevallen ja gevallen! heilig God/
Laat dog uw ligt ons duifter hertdoofiralen/
o Bzouwen zaad/gp moet de fchult betalen/

Ep. red ons dog van alle helfchefpot.
Gp zyt alleen het eenig medecijn/
TDoe ong/ o Boon/ dan ook uw zegen erben.
MBp voelen/ Heer/ dat w"Adamszonen zyn/
Berloft omg dam eer dat wp levent fterven.

- Ontdekkingvan het verbond der
Genade. Met opzigt op Gene. 3: 15.
Op de Wijze van den 89. Psalm.

U UB magt/ o Begemaar / uw wyfheiden uvm Iof/
Bleek doe gp alles riep uit d'ongebozen fof/

Doe d'eerfe twee/ voll glams/uw zaligheid ontvielen/
TBoe bleek uw waarheid/ IHeer/ aan domgekeerdezielen/
En uw geregtigheid tot wee van die u hoonden/
En eerft in't DLuft-pzieel uw zaligheid vertoonden.
2.

-

-

Maar mu/o Hemel Dorf / ontdekt ap doo uw mond
THW liefde/ engena/ die ecuwig is gegrond
CBp uw bepaalderaad/ om vader Adams zonen
Geballen in den vloek/metzalighcid te kronen/
TBoo2 hem die eens als bog zouw in de groevedalen/
CDm nazijn vioek/ o God/ mct huntezegen prallen.

--

Z.

-

Eer Adam was gefraft/zog daalde gp als neer/
CDm dooz uw Degen-mond/ o al voldoende Heer/
Self eerft dit vee-verband/ zeerzegen-rhlt tºomtvauwen.
GBp riept hun Tielem toe/geloof/wamt’t zaad dervzouwen
.

Dal/fchoon gequeft/ emin de verzemen gestellten/
320g eens al juichende dien helfchen ltop verbzelten.
-

4-

-

Bus hebt gw/ Heer/ met fragt hetvlammende gemoed
Derkoelt/ vertrooft/ versierckt doo des uw zegen-vlotd.
Hier doo2 hebt gp ontdekt/ en duifer afgegolten

Tat

Gezangen vande
Dat groot geheim/ o God/ van al uw Erfgenoten.
Die raad des vzedes/ die dezielen kragt ham geben/

60

Gm/ als met u verzoent/ in eeuwigheid te leben,
5.

-

Hier lag de eerste well van haat en vule mijd/
Ban twift/ en aoloogswee/ enfelle duivels frijd;

Zuzal het helfehe rot/ verhit/ vollmooten tolen/
Gods zaad faagpoogen/ om inde gebootte finnozen/
CDm dezeviandfchap metalhum magt te vzeeken/
JBogtans Zal't bzouwen
3erpent den kop verbzelten.

saat

Gms herte/ dooz den val ontluifert van uw beeld/
DUBert dooz zijn list/ o Heer, betooverten gefreelt/
TBe Biel/ berooft van glams/ van kragten zai"ge luifer/
EBntblamt hp/ doop het vuur van't onder helfehe duifer.

o Wee den zatan is inomze Biel gewehen;
Hogtans zal "t vzouwen zaad "tzerpen den litop verbzelten.
7.

Dienmooder/die de Sieldao leugen-taal verleid/

-

Die boox uw Liegter-foeldezal'ge tegen pleit/ *
Poogt alle eeuwen dooz uw hierke te beroeren;
GBm doop cenaardfchen glimp uw Erf-zaad te verboeren/
TBooz Heimrotsma-fpoolt/ die mog nauwkroon regtfeken/
Hogtans zal't bouwen
"tzerpent den kop gehen.

zaa

Als Jefugs in het vleefch was tot ong heil gedaalt/
TBoelpoogde hp/ o Heer/ uw glams / die "tal doo-fraalt/
Alan hem/ als Bionshoofd/ en omg/ als uwe leben/ JNa d’ingekropten haat de verz"mente vertreden/

TBoe gp op Golgata dzonkt uit Gods alzem behen.
Rogtans zal’t vzouwenzaad"tzerpenit den ltop verbzelten.
9

MDat heeft zijntover-kunft de Bielenet benouwt

Haar nugpionsgenoeduw raads-flot hebt ontvouwt/
Doo doetons/ heilig Peer/zym boofheid overwegen/
Die zyn gevulde krop van wzaak-zugt zoeht te legen.
TDoe dan uw Geest/ o Gerst/ op onze Geestem lekten.
JAogtans zal’t vzouwen zaad "tzerpentden kopverbzelten
-

-

-

I O.

Naarmeen/ mjn Eiele necn/ditvloekent hellsche

'
-

'gangen Gods. -
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WHoe heet/ em onberfähzokt7 hoe vollvam hells bezraad/
- Sal.
verdwijnen dooz hem die metal vermogen
Deeg afgekeurde fhaar de lenden heeft gebogen.

Hw goetheid/groote God/ zalhem eens "toog uitfralen/
Schoon ong "tzerpentenzaad de verz'nen Zal vermalen.
-

II.

-

-

* Aw. Euangelium/geopent dooz ubv hand/
eeft zelfzijn helfchen kop/ gehozent/ engetand
rbpoken / fchoon hp poogt de Dielente verbalzen/ GDmhum gegronde hoop als nebelte verblazen.
roep ons/Heer/ tot u als wp van'tspoo/afdwalem/
Thoon ong "tzerpentenzaad de verz'nen zal vermalen.
* Den kop des duivels isveroken bytrappen. 1 Doorde
-

'

opening van dit Euangelium, Luc. 10: 18.

sagt

+ Aw kop/ o helfche
is eens dooz Jesus dood
. Berplettert aan de wand/wen hp uit d'aardefchoot/
GBpfont/ om 't Hoodfche rot en't heidendom te gader
Te gruizen/ als cenpot/ als zonen bau dienbader;
Wiens regterhand alleen die moozder kam bepaien/
Schoon oms’t zerpentenzaad de verz'nen zal vermalen.
† 2. Door Christus dood, Col.2: 14, en 15. Heb.2: 14.
Pfälm 68: 1, en 2. Joan. 8: 44. Open. 15:7.
IZ

---

-

-

-

- --

§ Dinwooning van uw Geest / in ons verdotgemoed
Beekt polt den Kop van die uw Sion tegen woed."
TDe Diel dus aangezet/ geheiligt dooz uw zegen/
WLoop 3elfvolldapperheid die Goliad dantegen/

o Bouwen zaad/uw geeft doetons den adem halen/
Schoon ons’t zerpeuten zaad de verz'nen falvermalen.
S 3- Door de inwooning van zijn Geeft in onze herten, zie
Col. 3: 5. 1 Cor. 15. Hose. 13.
-

I4-

-

-

-

-

+ TBe dood van'tfwakke vleefchbzecktinden laafenfryd

TDen hop van hem/die faagons hert den roem benjd/
TBie onze. Sie geniet/ als wp/nu zat van leben/

Den adem/met veelroem/ in Jesus handengeben/
TBan zal hp eens geboreit ter hellen mederdalen/

Abchoon ons’t zerpentenzaad de verz'nen zal vermalen.
+ 4, Door onze dood zie Col. 21 : 11. 1 Cor. 15 : 26.
on 27

-

-

-

-

J2MTU

---

Gezangen vande
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15.

M RHaar alsons bleesch/o God/ eensuithetstoffalgaan/
Ban zalzhn kop/ geklooft/gamsdoo uw magt vergaan/
Als alle Cefars eens voog grooter Cefar beven

-

Danzal zynina-vloek/ Heer / den laaften ademgeven/
Als die gedoemde fehaarter hellen meer zal dalen:
Dchoon ons"tzerpentenzaad de berz'nen zal verniialen.

T 5 Door onze opstandinge, 2. Petr. 2: 4. Rom. 16: 20.
Open. 20, 10.
16.
-

-

Berlofzer/die de fang dekop bergruizen zult/
Gmtbind/ verlos ons dog van d'aangeboge

ä,

Gp zult dogma uw raad vooz Adams zegenfpzuiten
Een beter Paradis daar boben open fluiten/

CDntflatt dan onze Tiel/ en doe onszegen-pzalen: ZSchoon ons’tzerpentenzaad de verz"men zal vermalen/
17, ,

Ontdekker van 't verbond / omtdektoms meer enmeer.

ä%

doe omze Biel/ o Heer/
WAw. raad/ uw
Il2et waaredankbaarheid eens buigen voop uw meder;
CDm dat gp ons/ o God/ als op een hemels veder

-

TPoetfijgden vooy uw Croon/om uw befluitter halen:
Schoon ons 't

Serpentenza

de verzºnenzal vermalen.
I

-

-

IBat Mensch/wat Sielkon oit uit vinden dit befluit
Boogp/ goetdoende Heer/ ter liefde van uw Buid
TBit niet geopent had/ wp hadden moetenfwerven/

CDm eindeling/ o God/ rampzaliglyk tefterven.
Gelooft zijt gp die eens quaamt/ omzenvloek betalen
Dchoon ons "tzerpentenzaad de verz'nen zal vermalen

Verouwderinge , en verbrekinge van het
verbond der Werken. Metopzigt op Hof 6:7.
Op de Wijze:van den 50. Psalm.

O As hert/ o God/ ons hertmetschultbela am
-

Poewelverlost/blyft ebenfhuldig
-

fa,m

-

„W

-

gangen. Gods.
CBm U/o Boon/ re roemen nadenthal/
Ce lieven/ente loven boven al
–

63

-

Dm uwen HAaam metzegem uit rebgallen/
ÄSchoon dat wp zaam met Adam zyingevallen.
-

, 2-

" .

.

. . ."

. ]

Die Det/ die onsten leben was verklaart/
Peeft dooy den val't geballte zaad befwaart

-

Gedoent/ gedood/ al wat dooz Aidam leeft/

Die dooz bet vleesch zyn kragt verloren heeft.
ond der Werken
Gebolien/dosz hetpuik der aardze hierhen.
Deze
Busis/ o Heer/ dat groot
"

--

--

Z

-

-

-

De Zonde die de Englen heeftomtzeit
't Befehouwen ban uw za"ge iPajefeit/
in die tot nogons boos gemoed dooy blaakt/

-

“
denamen,
OllONE"

Heef aldereerst ditgroot verbond omtfchaakt/

“

Die boofheid/ en het wederspannug daben/
Bieviandschap heeftong berooft am gaben.

reden,
-

-- - - -

-

NOT) zon.de, It'B onwettigheid zy boofheid, Dongehoor
faamheids “HD wederspannigheid, y's viantschap Plegenon
der schijn van vrientschäp, "in trouwoofheid.
-

-

-

4.

-

-

--

-

-

Fet. Die verbomden unbarmhertigheid
Im hem, die ''''''',
Feeft dit verband, dat Adann was betrouwt)

".
V“
''
gebroken,

MDen hy mog blonk in 't eeuwig duerent gouwd/"
Hebgooken/en ban doennen ingebonden/
„ her ope
GPm dat'er was een booz-spaaf voor de zomden. nen van
het genaden Verbond, zie Luc. 12:22. Ioan. 3: 16.Job.33.
-

-

r

-

-

Awlomfe/Heer/ n bleesch tot Judaaszaad/ 2 Door
Im zigbaarheidin't ferflikt heil gewaad“ de komfte
Peeft ook/ o God/verouwdertdat Berbond van Chri

't Been op de Met der regtheid was gegrond/ - fus - in
Boegg uw erf/ o erfgenaam voll intier
het .
Erfelde/ en bevyde van het duifer.
vleesch.

denfluiting/ van het nieuwe Testament
Bat groot Berbond geenloonmog
-

3 Door

h: de
NEU

-

-

ope
-

-
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Il2aar dooz *t geloofin"tzegemeinde zaad/

-

'' De Siele lokt in't heilig koog "#

-

-

eTek. Dat heeft/ o Heer/ ten fpyt der helfchefpoken/
TBit Werk-berbond deppikkels afgeboken.

1T16:1,

Ato. 15: 9. Epe. 1: 4. 1. Cor. 15: Hof. 13.
7.

4. Door „De dood van hem, die in de liefde gloeit
c't“. Die gansch erfielt wat Adam heeft verknoeid/
dood" - Heeft deze MBet gedood/ eens dooz zijn dood

Hebr. 9: "Sns sterven / Peer/ van allehragt omtbloot/
Rom. Z: Boet die Berbond/dat nu mog is aamt quynen/
Deroubwderem ein als een rook verdwynen.
3. Door onze dood, 1 Cor. 15: F- ein 455.

I2,

6 Door

-

Maar als oms vleefeh/datferflykisgezaeit/

onze op- Eems geefelijk zal werden afgemaeit/

standing Emut het fofhet oogop u Zalflaan/
CDm met u/ Heer/dat Eden in te gaan/
Banzal'tberbond/*tgeemonsnogkan verbalzen/
Tyn laafe kragt doozal dead’ren blazen.

-

-

9.

-

Als Tielen lijfzalpzalem/ in Gods Hof
Geboren/ uit een ongeboze fof/
o God/ bwatzal wat kam,/ ong boo2 uw troom

-

. . Dogderben/ Leer/zaltErfgoedvan uw Soon/ /
Bedekt met heil/ uw zegen moeten derven
ZAcen/ dit Berbond verouwdert doo2onsferben.

-

IOs
-

-

-

- ,

- -,

THw. Biom/Beer/ gezegent doo2 uw mond/
Heeft rocnn in u dooz "theilig Dze-verbond/

"t Geengp met ons in Jesus / onzem Heer/
Derzegelt hebt/onn enkeltot uw eer

,

, Televen/mudat Saphet deerfte '
Metlof betreed/ van Dems gewijde Tempel
II.

-

… … MPiezal/ ofkam metvlockten wee belaan/
Booz uw geregt dooz dit Berbond befaan
- - - WDienswerken/ Beer/ "ä" loon/
,
Alsgp voor ons verdient hebt TDavids

z:

-

..

"

gangen. Gods.
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Aeen/dit berbond zal noit ons herte geben
Pet regt/ o God/ van zaligheid en leben.
I2.

--

Geenbleefh/ o Heer/heeftroemimzijngemoed;
TDie roemen wil/ die roem u om dat goed/
't Geengp de Siel/ o Siel van al wat leeft/
GBm Hefugs Bloed dooz uw gemade geeft.

MDat mag een womzig zelfsonderwinden:
Hetfchepfzelkau den Schepper noit verbinden.
I3.

-

Laat Israel/ laat Babels vzugtbaar zaad/

Die mog als wied en doozens/ boosen quaad/
- Abw Hof beflaam/ al roemen op hundoen;

Geen Menschen werktzaloit de Siele voem/

-

Jä2og boop het regtmet lofte voofchtjn komen.

-

-

Gp Riegter zijt het regt vooz alle vzomen. I 4-

-

-

Laat dit verbomd/doo uw verbond gedood/
Bergaen/op dat/ wen gp ons maakt en bloot : "
Bult stellen/ voox uw Liechter-foel/ o God/

WBp damalt"zaam/ bevpid van alle pot/
TBooz uw genauw groote volheid erven:

EPfanders/moetzelf Dioneeuwigh sterven.

Voor de Wet. Van de wegen
Gods voor de Sond-vloed; eert van de

heilige Stamlijn. Met opzigt op
Gen. 4.: vers 1 en 2.

- - - --

Op de Wijze van den 1. Psalm.

Weezonen/Leer/vanongeljkenaart
T Feef
Eva ' NE: ' gebaart.
Sp hadde/ zelfs na d'uitgefpoken zeigen/

-

-

"
'

.
.

-

Elefanten ernannte man überregen. " '
Beeseerfie twee/de wereld tot cieraad/

",

Beeftons doenzien dat tweederande zaad.
daerom
noemde Adam haar niet alleen nix maar ook % * 50 DSK

eenmoeder aller lerende.
-

-

Gezangen vande
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2.

.

.

.

Den mhd die dpeefden woeden Cain aan/ CBm Habel enzhn zaad te doen vergaan.
Hier quam/ o God, die viand-fchapte voyen/
TDie dooz uw momdzoo even was befwogen.
TDe Boeder-nijd verplaste "t heilig bloed/
WDienstegen-beeld allcen de vloek verzoct.
Cain van

p

hy

f
heeft

'

3.

-

IMAaar Cain/ ag/ het hoofd van't bolze rot/ .
Gemerkt/
gedzukt/
van zynroemen/
God/
Beeft dreerfe
twist fitgebannen
f-hoofdig willen

" CDm Babelenzym Gods-dienst afte doemen;
' P Schoon gp aan hemen zijn verwaamde Biel

''

Liet bljken/ dat dit Effer u bebiel.
4.«

-

"E"

Het Hodendam/vol aalen Cains mid/

"Peowifen waakenfelledures sind
"„Dat
heeft/o Feier dientabell Judas bzoeder/
Aw Boom/ o God,/ dien eenigen behoeder/
Om

Gedoemt/ gedood/ om dat hp heeft vollbzogt/

'n 't Been Labels bloed/ mog Offer noit vermogt.
meinde
even Gen.

nennt
er, ofden man Jehova den Meia zoo
3: 15.belooft verkregente "ebben, Habel,van a

"ouwe ofidelheid om dat deze, schoon tothet heiligzaad hoo
rendeten onder ging.
-

$.

-

Het zaad / dat dus met Zabelfcheen bergaan/

Seth van Is weer in Seth erlevend opgefaan
M“ hy Tie Leader van Gadguitgelegefpuiten/

'

g"- TBic't heilig regt in humme boezems fluiten/

" " TDie ftervende zyn zonen rein van bloed/

n
Habels

Enos,van

Gefcheiden heeft van 't Canans buil gebzocd.
plaats tot eenpilaar der
-

k

TBoe Enos, als de eerste uit de Stam/

UN on- In 't heil gewaad / zijns Badersplaats immam/
TUBen d'heilige zig ma Jehova moemde/

“

rank, e-ÄSchoon Canans rot mog in hunfhande roemde/
lendig. Als Tonen van een afgebzokental/
T9
\

-

-,

-

g

-
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Biebanhumflam/na Adams sterbenbzak.

„.

de Seth zijn Zoon, om dat den Menschdoor denval elendig,
geworden was.

-

7.

JAaar Emoch/ die methooger geeft begaaft/
Sijn Siele uit uw volheid heeft gelaaft/

Enog, van

Wie heeft met u gewandelt/ als een bzoeder/

BIT '“

ZM2et u/ o Bopft/ en eenige behoeder/

''

s
O
Tot dat gp hem verbergde tot uw eer/
In 't Hemels hof; want Emog was niet meer. '
den heil'gendienst. Deze is van de Heidenenonder de Naam
van Inacus, ofanmacusgedient geweest.
Z

MBiemshooge geest/vaopziende heeft voozegt/
Devloek en waalt vooz die het heilig regt .
Bervalft/ en dus hun Hegter tegen woeden/
MAet Dodoms geeft; wiens blakende gemoeden

d,

En't Hoodfche rot/ met Babelgrootvan waan/
Eems eindeling te gromdefullen gaan.

-

--

TBees Mopgen-fer/ dezebende/ wiens geet

KTen Hemel feegaas't eeuwigduirent Feest/
Gelijk gp/ Heer/uw rufe hebt genoten/

J2a "tromdeal volfchapen was/ befloten

Geißlt uw erf/o God/ eens rufen za/
KTen einde van hetzevende geschal.

-

-

-

IO.

MBienzufv're Siel den Hemel voor de WBet
-- -GPntfloor/ doozu geheiligt/ onbefmet/

Pamu/vaoz wien hp als een voorbeeld frekte/

EB za"ge Ecom/gp die degeest bedekte
Met heil-gewaad,7 uw glams/ uw Majefeit
Noach,
Peeft deze innwzalig Hof geleid.
. . van IT
II.
* Maar Noachwageem Bom/vol Hemelsligt/hy heeft
geruft of
MBiens dapregeest Bods Biom heeft geftigt/
getrooft,
Bien Pediker/ die van Aehovaas zeigen Bezwangert was/ die uw gebaande wegen
2 Pet2:5.
TBezwahlte Kerkzeer erry heeftontlout Als Pet,4:6.
“

-

G

-

2,

-

/

-

-

-

-

Als Samen op dieneerftenfeen gebouwt.
Tegen beeld.
I2.
g: Joach/ heeft een Hoach afgebeeld/

T2ien Trooster/ die deziele Sionsfreelt/

-

TDie ook den vloelt van d'Aarde heeft verflonden/
En die het regt der Dielen deet verkondenz
MBiens Offer/ Heer/ bewierookt/ vollvankragt/
TIw bede ons ten Effer heeft gebzagt.
I3.

Gp hebt ons ook / na omruft/ wee en

TDie rufe Gods/ dat heilig medezyn/
Gegeven/ als die Joach/ die uw Lonen
Doet rufen/ en als in uw Arkte wonen)
Ja dat den blockt/ die Dion heeft befwaart/
Die rufe booz uw Erf-zaad heeft gebaart.
-

-

I4.

CBp zijt het hoofd der nieuwe WBcereld ook
Gewozdem/ made ouwde als een rookt
Berdween/ die gp uit water van zijn lijden
Te lande bzagt/ om Bion te verblijden/
TBoozhem/wiens geet eenstroofe Jakobszaad/

Als Joach/ in die schoone dage raad.
-

-

I5. - d,

-

--

MBiens Arkt de terkt / op 'tonbarmartig nat

MBerd omgeschokt/ (enfhuimende befpat/
TBoo Babels rot) die ma Gods zeben gangen/

Als Häoachs Ark/ eens rufezalomtfangen
Ziet op dem berg van Ararat/ o meen/

MDant Sions ruftis nu in God alleen.

unbedeiling. Metopzigt
op Gen. 4: vers 26.
Op de Wijze van den 68. Psalm.
TEhoba/ al voldoende God/ -

J Altdeilder van umzalig lot
Alan uw verkoxen Itnapen/
-

Gp hebt uw Zion/jong enteer/

Geleid/gevoed/ metlofeneer/

-

-

--

“gangen. Gods. -
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Als eerft gebolze Schapen:

TDie gp doop d'adem bam uw Geef - Gefreelt hebt aan 't gemaden feefti/.
Det Boddelijke weelde
Gp fokte/ Heer/ hun Dielen uit
M2et welk gp doe/ na uw befluit“
Als zuigelingen fpeelde.
-

-

-

2,. .

TBaar vader Adam/ voll van min/
Als Leeraar was van 't Huis-gezin;
TPaar Zabels offer-bande
MDieng geur Jehova well beviel/
--

EBm darf die groot volfhape Diel

,

Aanzag Gods Sfferhande/

-

Die Jesus eensten Attaar bzagt/. “ (TOt ' am "tzaligloos geflagt
TBaar Feth zijn Dielin bade/
Als Zabels geeft de vzugt genoot “
Ban hem, die doe zijn bloeizems fehoot/
Die Zetam-boom vollgenade. .

.-

TBaar heerschappy / mog kerkt gewelt
zum Zielen nimmer heeftontstelt/
A2aar't heilig liegt bewaakte; CDm dat alleen de handte bien/

-

EnCanans rot ganschaftefnien/ ,
Die 't heiligdom uitbaakte;
TBaar Hofes Wet geenplaats en vomt/
Gelijk eens in het mieuw verbond
TDe Sielemu befchouwden

TDie/zonder hant-fchzift van den vloek/

“ in hetboek/
-

Gp

-

-- *

en “elften/ Heer“
###
opfp meet en neier FO

--

Z

################
######":
#
“
„ , Dan uw beraamde :- "en
0

-- - -

21

--- -

MADAt WebOND/….
A

-

-

---
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O

Dienraad/ die ibers bang getmoed
Dertrooft/ en op die gromden W0ed

Die gp/ ons hebt vootscheven.
Duspaalde’t heilig Huis-gezin

In’t blaken van een hooger min/
Als d'Aardeons hangeven.
-

-

5.

-

-

o Soon/ bezoger van uw Buid/
Gp fote hun uw 3egen uit/…. …. -

Gelijk een Morgen-regen/ .

.

.

“

Hoezoet/ o zoete Jesus blonki Het heilige/datgp hun schonki/
Als "teerfie van uw 3egen5

CBp hebt/de Dielen toegelonlit/,
Ein meteen tieraad opgepzonkt. ..

t Bren’t dog niet aan kan fehouwen/

'

ommet vzeugd
WAw. Erf-genooten in ihum jeugd

TDie

Te doen opu vertrouwen,
6.

- -

-

--

-

--

Diensomverscholt verligt gemoed/
Als ziemde een onzigbaar goed/ . . .
Hit vzouwen zaad gebogen/ . .
Geloofde/ in den grooten held/ „
TDie 't '' heeftner gevelt
Tot koeling van Gods togen.

CDzal'ge Daders/ dit banliet „

„Genoot uw Ziele vooz de IBst/"
-

----

uitverholze foten/-

- "

- -

«Er hebt das toederithe trouw
Titeerft gegronde kerl gebouw

:

als meiüwdoodbesloern.
. . .
27. - - - - - - Ag/ Heer/ wat heilig zoet is dit"

'zit
-,
- s" # äenbot
de

00
Oh,LN

er

- -

M

-

t

L.

-»
- -

-

Tausch angeleint zin bezemlost CDmzuigendete lauen. - - - wän
leid."
- -

- -

- - -

- -

- --- - - --

L. “

A

Ein

-
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En: bp u om genade pleit/
T9e will 3"uw raad behand’len.

CEp, Dader/ leer ons doop uw Geest/
CDp dit vermieuwdezegen feeft/
Too zoet met u dWand"len.

CD Boxft/ o Bom/ o Hemelig ligt/
Gp hebt uw zelfdit Huis geftigt/
TDie geefielykten Tempel:

MIPaar van dat dees verligte fehaar
Tig. voegde in het openbaer/

Doo d'eerftgeleide dempel.
MBiens hoogte mog niet is vollbouwt/
ZSchoon obertogenmet. uwgouwd/
E G2ont-steen/ volgensegen;

GBp moet het Joods-en 't Helpdendom/ ,
Als ruige feenen/ hart/ en krom/
… JAog aan dees Cempel voegen.

Van de Ark, en Water-vloed.
Met opzigt op Gen. 6: 3. .

De hei

lige s".

.

Op de Wijze van den 103. Psalm.
".
W Enalle bleefeh/berooftvan'sHemelsgaben/vloed,be
Einweg vertrat / on hitzig malte dahen vat thien
Alt geende Sielideed’dwalen van ua “ Perzo

Doe hebt gp/Heer/ na't eeuwig welbehagen/ '

Bees floode mog een tyd lang willen dagen

ende

geschie

“
6
1656.

Geralwat leeft aan u dem Adem gaf.
20
-

Hin Arlt/ o God/ uit Gophers hout gebo n/ Jaar, of
MBas’t heilig zusom Jesüguitberholen zen ",
am inSieren/kamen
"de
Hit"ennen
alle ood/gepaart
zeven dagen/ rein
Vloeds,
Bauw
gebod/dient
de Arlte
intejagen
KLot muten
van't
heilig allgemein.

--

-

1658.

-

A

Z.

-

-

Paar Joachs geest/doo hoogergeefverheben

Pebt gp dees Arkter ruft/ entnoon gege,
/

E4

,

N
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-

Gm't heilig zaad te redden van het wee;
Endeerfe Werk metzegen/ te deen landen

Int tweede huis/ daarde verheven Stranden/
Eig bogen voo2 hetpçuißen van de See.
4.

Dat wee/o God/wathandgewzing/watzugten
MDatwanhoop/em wat fchzik/watpijnlylt blugten
Heeft doemet vzees dc afgepijndeziel IAiet omgefchokt wat moederijk ontfermen

Beeft niet gepoogt/ metuitgespanne ermen/
(Te redden/ die defwallte geef ontviel
Fs

TBoegp/o Heer / met donkerheid van boben
IAeer daalde/om den adem uitte dooven/
TBoo't bzakke nat/ en't woedend" element/

en

TDoe d'afgrond zelf/ oppzuizent/ was
Sijn water-buik/ voll wzaak-natuitte legen
CDnndatuw Haam/ u Eer-naam wasontkent.
Als formen wind d’op een gefouwde wolken/
Hitbaarde/tot.de af gekeurde volken/

Be geeftontzeeg/ na d'uitgewzonge ween/
Die vlugtende/ten einde van’t verbazen

-

" Zum 3alig koos/ de geeft te mogen blazen

In d'afgrond, van de uitgeleegde zeen.
7.

-

- Doo heeft ubw hand/ na felle regen vlagen/
TBit aarfchefchoon de lenden imgeflagen;

-

CD God der waak/zoo weektap die ufmaad/
CBp dagt mogtans aan Joach/ em uw wegen/
" Ja dat de TDuif de rufe had verkregen/
- " - " CPm dat zijn Biel vertrouwde op. uw raad.
Tegen beeld.

-

-

" 8,

. ..

CDzome Bodg / en Arke vooy ubw zonen/

-

a
- -

-

- *

't Is Lionslust alleen in ute women/
Gp die uw Ark voo u hebt toebereid/
Hin uis ruft/ o ruft van alle rufe/

-

Magy uw liierl: metroode lippen kufe;
- EBm dat uw dood mog voor ons leven pleit.
- - -

Fet

-

„"

-

-

gangen9. Gods.
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-
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-
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- - --- -

Pet heilig zaad bewaart ap/zegen ader‘‘“
Als Joachs zoomen Joachs echte Bader/
Als "g weereis rot um Arke tegenpzuift
BIw hout/ o gouwd/ is ons geflagt te leben/
MBaar dooz ons hert een wooning Wot gegeben./

-

Schoon dat de dosdons aarfche tent vergruif.
IO-

-

TDe TDuivel mag uw Arkt/ubwäerkt/ benouwen;
End"heifche galons in die oogen fpouwen/
En fchokken doop het onbarmhartig mat.

Den Antikristmag/ als een IAimrod/woeden,

Omzig dooz t bloed der heilige te voeden
TDie vloeltende/zijn vloelt mog op ons pat.
II.

Gp zult mogtans/ na d'uit-gegoote plagen/ -

Ten einde van die zeven groote dagen/ . .

.

Imt nieuw verbond doen rufen Sions geeft;
Als Sems gefragten Japhets bafter Heeren
MPeer tot uw Arktin zeve tjden keeren/

Als speel-noods/van dat lang bereide fest,
I 2.

CDzalig God damzal uw naam/ bol luifer/
CDmºs weerels rond / ontkleed van alle duifer/
Alan Joachs zaad ten vollen zijn bekent/
Totdat/ o Heer/ eens beide poolen banden/
TBamzal uw Arkt mog eens metzegen landen:
EBm dat gp ons hebt in uw boxft gepzent.
13.

-

Den ouwden Mensch / doe die eens onderdalen/
TDanzalt vermieuwt/ een miewen adem halen/
Endooz den doop in Jesus Arkegaan,
Gmals de vloen/ter wake medervallen

Tatzegenlied met Moses uptte bzalien/ . .
- Alsdooz den vloek dit Babelis vergäan.
-

CD TDuive Gods/

IA - “

--

-

- -

vollen ban uw bpeede/

Weil die mog eens aan Joachs zonen mede:

zu datum erkt van wollten is onzet
TPoe dan uw erf in

v

triumpheren; - 45

-

au

-
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Jugp niet meer de Arke in zult keeren/
Gnu datze/ in den Hemel is gezct. .
I5.

- -

Taat dan ons herto TDuive / doop uw fralen/

Eems in uw Ark met Pal"metakken pralen
Bolivzeugde/om/ metal wat adem haalt/ .
Ja dat de vloen weer in hunpoclen keeren/
Aw groote Jaaamte roemen/te vereeren/
Als JAoachs/ die gp
uw ligt befraalt.
Tweede deel.

I

Doo weet gp/ Heer / de booze/ die alg wolven/
Staag woeden / dooz de opgefwolle golven
Te temmen/ ente buigen dooz uw hand.
Riegtveerdig God/befthermer van uw wetten/
Gp fouwtima regt ons dooz uw wzaakverpletten; .
- GPm dat uw MBet in Huda legt gestrand.
-

- I7.

-- -

Aw literk/. uw Bzuid/ verdzukt in alle hoelten/

Berdwijmt als rook/ dooz afgedzeve vloeken/
TDie hedem mog ons duipen in het oog!

-

WBaar zal dam/ Heer/ uw Bionsweeeensenden/
52u dat wp zelf/ o wee/ uw Erf-regt fchenden
Madat uvm banden Sudaas Hemel boog!

Eündit/zindit die angename dagen
TBien tjd/dat jaar van uvm volmaallt behagen
Als dit den tyd van 't Nieuwe Testament

-

zu dus den voek uw erken Land onclustert
Creur Sion Bods/ uw Sonne is verduisiert
…, Omdat Godmog s vlockenna onszend.
TBc zomden/Leer/de

Fäden engebzchten/

MPaar in wp almog tot den afgrund fehlen/
TDie hebben ons van alle glansberoaft.

Beuyd/ de twist/ den hoog.moeden het fmaden
Dan't heilig zaad/dat zijn de groote raden
TBie’t heilig ligt dus hebben uptgedooft. - . .

..

.

2.
- 20.

-

-

-

- - - -

Hae kam dan/ Heer/ uw Erfzaad zegenpalen/

Gootagebaar God- -luftu
danneer tedalen(Tel:
--

gangen. Gods.
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Ter wzaake / ' emfpoelons uit het Tand.
Maat folm / opform uw finaderstegen vegten.

Dog is’er Heer genade voo2 uw kmegten/

-- - -- -

Soo reduw zaad eens
doozuw magtig hand. 2, Is

--

-

-

-

Maat / Bioms eens / met al. uw zegen fammen/. -

Als Helden Bods/de geeten eens ontolammen
Enloutert dus het Huis van Levi/ Peer/

-

Ja loutert eens all die u tegen woeden/

Gp kant alleen de blakende gemoeden
Doen groepen in uw 22.
liefde/meerenmeer. - -

- -

-

Gp hebtuwkerlt/ als Bader-loos/ doenguinen/
UBanneer fal eens die Sonne weder fchihnen/
TBie oms gemoed alleen verligten han!
- -

HetLandverteert/dewaarhepdraaktaan"troeften
Sãu Efraimzelf"Juda wilt verwoeften/

-

E> God / verlos uw erfvan deze ban.
23.

-

Of anders zaleen vloed/ in uwem toogen/
CDnsblaltemthert/volnijd/metvloekdocnfmooren;
Maar wenden keert ditooxdeel van uwerkt/
De golven/ die zig op het land verheffen/
WLaat die/ o God/ noit onze wallen treffen/

Genadig Doft/behout uw handen werk.
-

. 24.

-

-

Danneer zaleens/nauw bepaalt behagen;
Tat zalig ligt/ dat ligt van zeven dagen/
Hw heiligdom dooz firalem/ heilig God!
Danneer zal dog den CDs en't Ezels veulen
TBat läozen Gods/ gemalen in Gods meulen/

-

Eems voeden/ Heer / het hong"rig oberfhots
25-

- …

-

Laat Tevjszaad eens aan de wat’renzaepen/
Too zult gp haaft een rijpen oogst doenmapen/
Als maar/ o Leer/ de drivers vzeedzaamzijn/
Entzamen/ als getrouwe Herders waken/
Doozal devloed noit onze lippen naken/
TDie bloed/ die ons berooft van's Hemels wijn,
-

-

-

Tweede

-

,

-

76

Gezangen vande

-

va- Tweede Wereld. Vervolgvan de
-

einde der wegen Godsvoor de Wet, ofouwde Testa
'' - ment. Eert van de vernieuwinge en be
e "
vestiginge der belofte; Met opzigt
froynge

op Gen. 9 : vers 9.

#o

Op de Wijze van den 98. Psalm.

UM

Biom/ in de Arkt beflooten/

- Bragt gp/gezegend/weer aan land/
EBm met uw zal'ge Erf-genooten/

-

Ka’t klappen van de woeste frand/
Het Be-verbondmet deerfe vad’ren
er tºCErstellen/ na uw will en raad/
GBm Roachs zonente vergad’ren

-

-

Än't weer-ligt van de20dageraad.

- - - -

-

--

Boe Joach mietgebouwehanden/
Erkende uw beweze min;

#

MDen
bp zyn Aardsche
offerhanden H
tiemetshufgezin/
,, ,
Ban Jesus altaar opgezonden/

"" –

Cotlofvan het Den heilig Een/
““
Bie/fchoonde weereld was verflonden/
DSjn literkt dus heeft bevydvan ween.
-

3.

-

Hier glomººt geloofdes grooten Bader/

-

--

Dnel ziemde op dat offer Tam/

TDie Joach/die ons alte gader

-

"Bol liefde im zijn armen nam:
TBe feem/ waar op dit offer brande/

-

- --

.

't Geen Joachs Eielten offer bzagt
Sag op die feen/ wiens vet" off'rande

- - -

Boo2ons is ma den vloek geflagt.
'-

-

-

- - - - - -

-

-

- -

4.

-

-- - -- - - -

-

-

--

-

-

-

--

-

Gp hebtde weereld vooz uw knapen - - - - - Erfelt/ vernieuwt in haar gelaat
TPekerk enfaats befuur erschapen/
Gelijk
- -

'-

gangen Gods.

77

Gelijk een gamsch vermieuwden faat/ .
Maet ÜBetten van uw hand gegeben/ .
Gebilligt dooz t verligt gemoed/

-

.
-

Als dooz uw geeft in ºthert gefchgebeu;
"t Geen als een WBet ons wezen moet/

:

verneut

ºt Berbond heb gp
metzegen/
GD Begemaar van Joachs zaad/

-

Gp leide hun op 's Hemels wegen;
Allg. Erfgename van uw raad/
TPaar zy van Hun begeefde tranzen/
Als
in het gouwd gekaft/
Bertoonden Bions Hemel glanzen/
TDie glams/ die
anderen past.

-

'

zen

--

Dithebt ap/Bader aller vollen

.

Derzegelt door de WBater-boog/
TDie gp uitspande in de wolken/
Doozººt Bee en alwat ademzoog/

-

G9m tot een teiltenbooy de Bielen
(Te dienen,/ dat de bloed noit meer

-

ºt Gefchapen/fchoon dus zouw vermielem/
Ja uw getergde wzaakt/ o Heer.
, "Tot be

7.

-

vefügige

NRaar meeft booz Iesus bondelingen/
"Als't teiken van dat ve-befluit/
't Geen mog de Dielen op doet fpzingen;

„an” der
verbond,

CBm dat gp dus uw volheid uit. "
Als dan uw boog dooz 's Hemels bogen

Efä54:9,
EIN IO.

Bns toe-blaakt/ Schepper van het rond/
TDamzal mijn Biel/fchoon onvermogen/
Gedenken aan dat groot verbond. "
8,
Tegen beeld.
Gelijkt ubw booge meder daalde
„r

"

End’aarde in het rond befloot/
TBoc hp zijn mengel-glams affiraalde
Ja beide kimmen/ evengroot/
TPusztjt gpooft eens meer gekomen

-

-

-

Bm't Foods en't Weidensbaster-rot/
-

CB Segen

78

-

Gezangen vande

CDzegenboog/ dooz liefde toomen/

Altzaamte meenen naeen Bod.
9.

-

Christus OB Soome Gods/ voll Hemel blammen/
werd „oP Gp 3at als op een boog/ volligt/

een Ke MBengp. na dafgekeurde stammen/
gen-boog

TPien nieuwen Hemel hebt geftigt:

vertoon't TBoelmeerder glans/uit Dalemstenten/

inde rege

Tee weereld,7 als een boog/ befloot;
CDm Japhet op Gods Starnte enten/

ringe

zijn Kerk.

Da gp den Pinterfer-geef uit goot.

in
het
IO,
neuwe
Agdam
mijn
Biel/
metrouw
TefaSigueens zittende verbeeld omtogen/

"____ Sp zoo een boog boox alle oogen/

ie Open "Gan wold dergestop nieuw gefreelt/

"

Als ziemdet teilten van um waarheid/

„Derzegelt dooz het bloed van heln.
Ezes. 1: TDie op de boog van's Hemels klaarheid/
I

's. * Als aegter öoert dieerste stem.
II.

-

--

Awgonfefchijmt dogdooz de dampen/
Bam Biomg tegen poeden heen/
CBp ruft uw volk uit alle rampen
Als Babels rothum wilt vertreten/
Aw heilig regt/ o Hemels läonink/
Es mu getempert doop het rood/
. . .

Dan Jesus bloed/wiens boftvolhonink

Dooons des HemelsI 2.welontfloot.

-

-

Als gp dam/ Heer/doo uw vermogen

.

Deregs-boog inde wollten spant/
-

CDm alles voop uw vlammentoogen
Te dagen/ na den fellen bzand
Eems beide poolen zal doen beben;

Ep reikt onsdam uw fepter/ Leer/ ,
CDmdoogºt Derbond met ute leben/
H2et u/ o Wiegter / tot uw cer.
-

-

-- - -

---

-

I 3.

Pp dezen Croom zult gy eens p2alen/
EBm

„gegen Gods . . . -

79

CDm eens dat heilig ve-vorbond/

Doo heen gemaakt ins Hemelszalen/
Ce fluiten, als op bloed gegrond.
Laat JRimrod dan 3jn bogefpannen/
Die boog/ van't heilig bloed befpadt/ --

GPm Jefus Ervente verbannen

-

“

-

Ja dat bp op 31jn waak-boog trad.
I4.
Sp3ultdog/ Heer/ die leugen spieler
Eens vanzyn boge doop um geef
Doen
vallen/ als ein Eing wzeker/
TDie noit uw waah-boog heeft gebzeef.
-

-

-

DenAn
tikristzit.

-

tende
Zijn troom,

Sam. 2:
vers 9.

Dan zulien al um Eonen läen“

Palio7:

„Der will die Hoere trotz en fout/
Schoon palende op rood Scharlainen,

vers - 41.

Open. 17,
3: 6.

Anthoot3alfaän van Babels goutind.

Denvoorzeggende Noach; Mer
opzigt op Gen. 9: 'vers 25, 26,

27.

OP de Wijzevan den 27. Pfälm.

Als IAoachs geef van fluimer zugt entwaahte
Ma Cham/ volfpot/ zyn maahheid hadbe
fähimt/
ann,
Die/liefdeloosuit volle halten bzaakte
vannon
De deug die noit metlofen is begrimt/
is een ei

-

-

-

Dae heeft zijn geef/doo hooger geest befraalt/gen mans
Einzonen leer/ Propheten" humfaat/" nam, als
"echt/enlook gezegentina um"
F"
Boo alt bpute vollen was bepaalt.
# :
Schoon-vader, Gen.28: *5. Van wien als van een am Zonen

en Kinderen-woort komen, gelijk ook Cham, eene van de dry
stammen der nieuwe wecreld geweeftis.
-

2.

- -

GP3egen Bom/de wereld maaum erfhapen/
En Sion jong/ als in de eerfe jeugd/
Dertoond ons hier her, der der dardfche knapen/

Be haters/ ende minnaars van' deug.

-

Das Cain eens gewellten van Üet ligt/
Hier
(

" .

. - -

-

Gezangen vande
Bier was een Cham/ verbasiert bam gemoed/

Zo

TDie liefde loos zym eigen regt verwoed/

Schoon dat hp font 300 hoog aan u verpligt.
3.

MHier wierd den bloek Chams zometoegebogen/

Canan "O God/dus wierdeen Cananafgeheurt/“.
van VE: TDie dezevloek heeft inzpn zaad gedzogen,
bereik“ Headat hp van Semstente was gefcheurt.
nederBevloeckte zoom/ na Tichaamen ma Siel

diukken» “Berbasierdzaad/ van't Hemelsigt ontbloot/
dempen.»
-

Berlooze zoon/ die levent zyt/ en doody

".

Hier was "tdat gp uw 3aligheid ontviel.
Psalm 81: 15. Duir. 7: 2. Levi. 26: 41. 1 Chro. 17:10. Luc.

15:24. Dezebeteikenize druk uitde gestaltevan Cananen zijn

na-komelingen, de Cananiten.
4»

. .

TBus toogvolvlockditCamamsrotaam"tdwalen/
Berooft van 't licht/ en van God afgelteert/
TBie/ buitenºtperlt van Efelszege palen/

Bet Schepzel als den Schepper heeft geeert/
Gevloekt/ gedoemtzelf tot een bzoeder knegt/
- CDmvatbaar God/ hier toomde IAoachs mond/

TBataluw doemis op. uw raad gegrond.

aw daden zijn uitdzukzels van uw regt.
e

-

-

59

-

-

Gen-13: TPedienstbaarheid is aan zijn zaad geblehen/

Leien flaaf gebetuit Fanans ruimte vloog/
#2. Heg.
34 Doe hp/ als kämegt is '' heer geweihten/
Jou. 2 : " Meins nazaad'zig voo dem daar nederboog:

#i

Goot agbaar voxft/ bewaar ons voozdienvloek.
Geblockte zoon,/ die/ doo2 uw zal'ge dood/

-

't Berborgen heilvooz Sion hebtonbloot/
Ep teiltenc ons dog in uw 3egen-boek.

-

Tegen

ä
fraël
f
/
g Israël/gp bleefhelyke zonen
-

-

-

TBp hebt/ als Cham en Canans bafter rot/
Tewe- Hw Joach ook/ dien Heer van alle troonen/
ten Chri- Alvzoltstende zijn maaktheid ook bespot.
fus No-Bespot ? o ja!zoo haaf uw lasier geest/
'-

--

Zr
ngen Gods.
Sjnzegen-mond gedoemt heeft tegen't regt/ achs te
Goehp als Heer/ vernedert tot eenknecht/ genbeeld,

'

II moode tot het eeuwig duirent Feest.
7.

-

-

-

TBie/ als Propheet/ verligtdooz Hemelvlammen/troofer
Als domilien van die zoeten nieuwe WBjn/ zie Matt

Tätw zaad voorzeid den vilock dieeensuwstammen 3:3-8.
Bouw treffen/ na zym afgeleide Pijn.
Derdwaalde fam/ van alle glams ontzet/

Phil.-7: 7,
8. Matth.

Gmbloot van Geest gedoenten afgeheurt/

: 23.

#

„ erhalten nahe herange"

nogs ausand des Kamensvettert. “
Regeveerdig Peer/uwzaad/ berooft vanluiter/ "K"
Esmog alsChann/en aller Linegten knegt/ . " 9“
6:
Sp. zitten mog verdwaalt als in het dufer/
CDm dat/ o Heer/ mog op hun aanschijn legt/ “ 16:
### '
TBat dexzel/ dat tot Eden hun verblind

Emslaofes Wet/ als Sakobs heilig zaad/ ''
. "
Ein kragtie zynontzet van alle finaâd
fchapt, Zie
Gen. 38: 1 - 5. en Gen. 26: 24. Tot datze endeling Cananiten
geworden zijn, gevloek, en als knegten tot Eden uytgedreven,
Duir. 32: 22, 26. Duit.29, 22, 28. Op welke dingen No
achbuiten twijffel het oog heeft, ofanders zouw hyeengroo
te zake verwegen hebben , daar hy nogtans van alle groote
zaken korr en bondig schijnt te preken.

Als die volnyd het Hemels regt verflind.

- -

9-

-

-

Te vereitet
Sp. zijn/o God/ als Canan/ afgewelten/
Endwalem/ als hp voozmaals heeft gedaen/ de Jodell

Gp zult uw vloek aan die geblockte wzelten;

zie Duit.

Tot dat hun Dom eens wieder opzal gaan.

29:21-28.

Gevloehte Soon berooft van Land en Stad/

Pfal. 69:

Hannpzalig zaad/uw trots en moedig hocfd/ 23, 24.
Heeft't Hemelsligt op Aarden uitgedooft/ Duit.42 :
Ja dat uw waak Gods heiligdom betrat.
-

22., 26.

IO.

-

Barmhartig Leer/ befchermer van unw Zonen/
Lioep Canans zaad eens doo: uw zegen-mond/

Gp zult doch eens die arme bloem verschoonen/
HF

Hit

-

Gezangen vande

87.

" Hit fragt/o God/ van'teeuwig bze-verbomd/
Läoep Jifrael die mog/ als Canan/ dwaalt/

Eens doo2 uw geeft tot u/ o zegemaar/
En maak u als hun Boeder openbaar/
Cot dat uw glans op Hudaagszonen fraalt.
Tweede deel.

Tweede Prophetie, vers 26.
II.

Gezegent is Jehova/ wiens medoge
Het heilig zaad mog leid als net
TDie mazijn will enzalig albermogen
"C gevloekte uit zyn Sege-tenten band.
GBp waar "ten bleeft alleen de God van Scim/
EB Hemel Bom/ hier heeft een ander ligt
TDe Geef van Dem en van zijn zaad geftigt/
TDoe gp eenszat in 't Aards Jerusalem.
-

"andy

---

I2.

WAl groote Zaam/ o Dezen aller bwezen/
Derzekerde de waarheid van uw raad/

En hoegp/ Heer/ mog eens een tyt ma dezen
Eems wozdem zult ons heilig hoofd-cieraad.
Ecn Elohim/ die Sem als dooz een eed

Bewoer/ om/ als de God van Abraham/
Te women bp die uit gekoze fam/

Envgede nahetafgebiggelt fweet.

:

IT,

-

WPaart gp een God/

nieder aller gaben/

Fernal Dan Dem/wiensfamallcenuwgunf-genoot/
Sems zo, CDm dooz uw Geeft na't heilig doelte dzaven/

nen, maar TPie 3aligheid gegrond in Jesus dood.
alleen van TBit was zum Tiel een eer-spooz tot de deugd;

cenige,

Bewyl gp hemdus tot een Gold woud zyn/

niet“ van Epfchenkt ons hert ook van dees Zeme-wijn/
Elam,A-TDie ecuwig/ Heer/ de zwahlte Siel verheugt.
fur, Lud,

-

I4.

-

- -

Aram, en MBaart gy zijn God/zoo was hp aangenommen

veelande- Ein uw verbond / als tot uw Buid bereid/
re die tot. Geheiligt/ cur de helfehe magt ontkommen/ (Tot
-

-

-

-

0

gangen Gods.
GTot eere ban uw zal'ge MAajefept;

83
" Christi
TPaar Canan zig vo02 neer-boog/meer en leet/idemmer

-

-

.

'

Soozal/ o God ten einde van den frijd/ TDen Antikrift/ dien grooten Camantjt/

Eil

Japhets

Senszaad mog eens erkennen voo zyn Deer. ''.
der dezonde waren,zie Ephe,2: 12. Aát. 14: 16. Rome. 1:
15.Gal. 4:8. 1 Cor. 12,29. Maer van PelegAbram, laken Ja
kob en zijn zonen, zie Duit.26, 17, 18. Gen. 15, I-Exo2o,
2. Act.2., 39. Matt.22» 313 32.
15.

TBus bleefgp God van Bem en vanzjn loten/ .
Ban Peleg/en diengrooten Abraham/
Dan Jakob/ met die uit hem zijn gespoten/

TDie gp uw Wood en Geestvan stamtotfam

-

–

Gegeven hebt/ met M2ammen die voll Gcef/

Boozzeggend hun vertoomden 't heiligdom/
Cotdat gp eens/ als Jakobs bzuidegom/
JAeer daalde op dat

lag gehoopte

Feeft.

-

IÖs

MAaar die van u/ bewoonder der gewelven/
Gevloekt is/ die
een kneigt gemaakt/
TDie als een flaafen TBienf-kmegt van

-

''

"n

Gedood is/fchoon het leben in hem blaaht/
WBat leven kam die Biel/van u vervzemt

Genieten/ Heer/ verlicht dam ons gemoed/
Enzegen onsin voo-cn tegen-spoed/
Boo werd de dood eens deoz uw dood gedemt.
I7.

-

TBoe was alleen bp. Denn dat WHof der hoben/
TDat Biom Gods/ de Maerkt/ die als de MDaan/
Ban d'Hemel-zon omschemen wierd van boven/
CDnn dooz uw licht tot hooger licht te gaan.
Too weet gp/ Heer/ als aller fchepz’len God/
Blw zegen-erfte wozdem tot een deel.
WDat wilt de Siel dogmeer als ditjubmeel/
ZSchoon't heilig licht
Canan werd befpot.
-

Ids,

-

-

Bierglom/ en blonk dat heilig licht der Sielen/

amkeit, Mit

TPat Gozen eens zoo
-

-

2,

-

-

84
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es Achabghuiswen Jer"chooshoogtenvielen/
Als Camamsglamsvoo! Dem alsrook verdween.
Tat zeigen-vlies/ met Hemels-douw befpat/
TBooz Gidion/ die als een dapper held/
GDok heeft bedauwt het dauwelooze veld/
ZAa hp de flang dekop te berften trad.
I9.

-

Dheeft Haoach damzijn Demmet heil begoten/
Hoe zoet van geur was dat zijn 3egen-mond!
WBen hp zyn zoom, die uit hem was gespoten,
Bezegent heeft/ na uw bepaalt verbomd.
JPaar gp zyt ook een Joach vooz uw Buid/
Ep zegen dam/ o Begemaar/ mtjn Diel/

Als dem/ wiens zaad uw aliziend oog beviel/
TPeilzoo aan ongs nu ook uw zegen uit.
2O,

Propheet/gp kont de Dielmet Beef befpoepen/
CDmtfluit dan eens uw zegen-mond/ met lof/
Als KAoach/ damzalomze Diele groepen,

TBooz uw befpzoeit/ in dat groot Hemelshof
CBp kont alleen't gevloekte dooz uw Geest/
MBiens spooz alleen de doode Diele nopt/
TBoen leven/ na den bloek zalztjn verkropt/

KTotlofvan die voo uwe pijlen veeft.
Derde deel.

- Derde Prophetie, vers 27.

w

2 I.

Bezrukte Siel/ doo overlegberflonden/

Hier bleek Gods raad/ o uitverkoe Bud/
Ag Bader wie Zal oit uw raad doogromden/

Eer zelfuw. Geeftong opent uw befluit/

Wie zal/ ofhan uw groot geheim doozzien
WLaat dan ons hert/ met Bion eenste zaam

Il2et dankbaarheid erkennen uwen Haam/
Aw wil/ cm raad 3al dog alleengeschien.
\

Gp God des Eeds/ diesem dusheeftbefwozen/
Als die alleen upw. Geest was tole-gezeid/ Doe

gangen Gods.

-

85

-

TBoe Caman/ ag! geblockt was in ubin to2en/

-

Dierd Japhets zaad de NBeered overspeid/ . Japhet»
TDiezegen-rijk / "t gezegent heeft bewoomt.

komt van

Maar/Heer/u Geest, die "t Aardschefchoon, TD"
verdooft/

fchoon of

Debt gp van hem en vanzijn zaad beroof/
Tot dat gp eens 3jn JNa-3aad hebt gekroomt.

g'ge

' n:

2Z.

-

Doe gp vollglans eens daalde dooz de wolken
Als Haphets God/ om oog aanoog te ziem/

Baw Erf/ en om de wijd-gebzeide volken/

' inS
' e

meier

L loltkemen uw zeigen aan te bien.

als

honho beerdat
Die
noit gehoot Trompet"e
TDie bip-Bazuin
/ dat aangemaam geluid/
TPathooft-e
van uw verloste
Buid/
TBaar
Jakobsieraad
zaad voozheen
was opgezet.

''
n" -

VCr"

-

16

van

Tind overreden, lokken, zie Hof:2, I3. Jer.20, 17. en Jud.
14, 15. Het beteikeut ook dwaazelijkhandelen Iob 5, 2. Öok
bedriegen en verleiden, Prov. 1, 10. Om imantmet lift telok

ken entevangen, hier is dan eenperonomazie, ofeen spelling
op zijn Naam, hetwelkveel by de Hebreengebruikelijk was.
-

24.

TDoe was’t den tijd boo Saphetsjongfe zonen/
CBm dooz uw fem/ o Lokker van de Siel/
Te komen/ onn na Arons Tempel toomen

Te dienen die alleen 't gezag behiel/

Aw.ftemen wood was dat Barmate zoet/
TDie klamk/die van uw zegen-lippen homkt/
TDie meerder als de Bel van Arom kilomk/

TBaar Hudaas Beeft voozheen doozis gevoed.
-

2, 5.

Doe hebt gp/Meer/de zalºge Japhetsspruiten/
TDat blinde zaad verlicht enovezreet/
EBmm deze ook im uw verbomdte fluiten/

Ja dat den vloelt zijn kragt had uitgezweet.
Hier blonk gp fchoon / ofchoomfie Soon van al/
Jehova heeft uw Centen uitgebzeid/
Als Juda zelfs gemade was ontseid/
Jäu opgang was aan
zeif tot een bal.

-

-

-

a

3

NRaar

-

Gezangen wande

86
Javan

26.

--

-

-

de zone Maar ag! mijn God / en toming aller tronen/
vanJaphet Haijn geef Uerfomt vooz Ubw gedugte nagt/
heeft in WDp zyn hier ook gedaalt uit Japhetszonen/
zijnzonen TDie gp ook in Dems Tenten hebt gebzagt.
hetzuider Fis dan uw Gceft tot Japhet ingegaan,
deel van Beefongs dan/ Heer/ die Japhets zonen zijn/
Europa
Tiefmaakteensvandie nieuw gefchonken UByn;

bewoond
Boozalons hert oolt uwem
raad verflaam.
die daar27.
-

-

omalseen Tagt gnaanoms/ aan mp / a geeftomtwerder/
Vader van Als Joachs mondzijnzegen-froom uitgoot/
de Etrop- MPagook myn Biel/ o aller Lam"ren Herder/
Yanen
ge- Lok
Endan
vanmijn
al die
gn in "t
verbond befloot/
feld
Beeft/
emovezreet
met kragt/ .
word.
JDyn Biele/ laat uw CBeeft doop d'emgepoozt
CBns leiden/ tot de Stad/ van uw geboopt;
Tot dat wp al in Dion
geb2agt.

n

2ö,

-

CD Tokker/ lok ons herte tot u nader/
TBooz'tlHemelslicht/datdoo uw tranzenblaakt/
-

Wat will de Sieldog meer als zoo een Dader/
TDie Japhet in zynzonen eerlyk maakt
Gp hebt omg / IHeer/ geroepen en gelolt;
Wlaat oolt ons hert ter ware dankbaarheid

Allokken/ maaltons tot uw dienft bereid/
Schoon Babelszaad uw erven tegen vzollt.
29.

MDat is hetzoot/ uitlokker van uw fammen/
MBengp in ons als in Demstenten woomt/

- Hoe doet uw Beet niet onze geeftontvlammen/
- Cot liefde van die Japhets zaad verschoomt
Gp zyt hem die het doode leben doet/
Cot dat ons hert/ verheugt en opgepzonkit/

Gelijk een Buid/ die haar cieraad belomkt/
TBooz uwen geeft alleen Zal 31jn gebord.
ZO.

-

Taat Babcl/dat uw zonen poogt te lokken/
TBoox d'Aardfcheglimp/vereerlyktvanztynzaad/

Eens dalen/ en verlost ons van devzokhen/
TDie
- -

-

gangen Gods.

-
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TDie voeken daar hp Japhet mog mee flaat.
MBieng geeft/ voll waan/en zat van toberp/

Hw stammen, als een Canamvloektnetplyn/
II2aar dzeinkt hum / Heer/ censdooz uw fuy
mel-wyn:

-

Soo raaht uw kerk van alzijn plagen vzp.
ZI.

ITAaar Israel/ uw oufe zoon van allem.
Hig mog aan Dem em Japhet tot een himegt;
WDant Canans vllock is henn op 'thoofdgeballen/
Ja dat den troon van Aron waard geflegt.

-

Den Japhets zaad was dooz uw geeft ontmoet/
Algºt Hemelsligt dooz Paulus helden fem/
IMAet kragt dooz-klonlt dit nieuw Jerusalem/
TBaar gp de Biel net vetter Fitozen voed. 32-

-

Agzegen-bzon/ bewoonder van Semstenten/
Bºrcid Japhets zaad en Canans bafter-rot/
J2og verder uit/ laat d'afgefmoide enten/

Als TDuiven ook weer-keeren tothum God.
Läoep Japhet/ Dem en Canans boog gedzogt/
DLok dog dees d2p/ o Joach/ in uw fchoot/
Zoo ziem wp eens dat leven uit den dood/

W

Em Babels geeft aan Camans vloek verknogt. es

-

-

-

"

Van de

,

Nimrod
inBabel, endeverstroynge,„'
van hunvoornemen. Met opzigt op
jinge der
10:van
vers
Op Gen.
de Wijze
den8,
11. 10.
Psalm.

Babelo

'- tot

Als "tmoedighert/ gebouwtuittofenaffchen/hams be
Ontkleed vanglans/ Gods Stam-huis te- roepinge
gen woed/

zijn 32 I

OBm redeloos uw waarheid mate baßen/

jaaren.

TBan werd de Diel tot weer-wzaak opgevoed.
Het ouwfe regt der Bad’rengansch verflonden/
En't heil-gezag intprani verdzaait/

Godswaarheid maakt de MBeerelduitgezonden/

Die Joachim de Ziele wasgezait.
HF 4
'

TBge

-

Gezangen vande,
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--

-

-

2.

–

-

„" Doe Rimrods geest omveelenmenschte plagen/

“

Bol eer-zugt/ en met eengeveinfde tong
Gcreet font/ om zyn doel-wit malte jagen/,

la
hintensprang,
'' „maa
erdeGods dienfömgedwongen/
Wiensrot/wanne
Eentali
ng
g mog bewomde Jefus Buid/
“- k: Derdwaalt van Gad/ Jehovategen domgen/
Z1Jin,

S-

-

C-,

1

Haa"traads-flot/vanhungeesieloos beflut

j, „

13. Deze is onder denaam van Belus ge-eert als een Afgod,
wiens Beeld gestellt, was in den Tempel die op den Babelonien
Toren gefaan heef, 131.jaar na de Vloed , by de Heidenen
is hy gekent geweet onder denaam van Bacchus of 2 - * een zone van een Moor, welke zaken ook op den Roomlchen
Nimrod zeer wel paffen.
3.

-

Wenzp/verwaand/een Stad/een Toxembouw.de/
CBm hun gezag alleen de hand te bien/
En ook on die hun eer-zugt trgen fpouwde

e

Te bannen en met blocken af-te-fmien;
hum naam/ als uitgekoze helden/

Tct ofvan God in Wierk / en heerfchappy/
Alis hoofden/ op 't gemeene gros zouw gelden/

Derblind dooz des vermiste dwinglandp.

-

4.«

-

Peleg, TBooz Peleg is dit moedigfuht begonnen/

s Bereenigt met" vervalle Mensche zaad;
Dinrodafgesponnen/
'' Maarnaderhand doo
im menschelyk zieraad.

V. An

'
-

ijd

A

e

TDie jager Gods
Wiens blastent/ hert/gelylt een jager/rende/

" _ Die afgefwaegt Zijn 3egen-boag er-greep/

'“ Dae p het vollz/dat naaum Jehovahende/
''

Dºpwillig dus in deze eingte neep.

-

vloed. Die als de wegvoor Nimrodgebaantheeft, evengelijk
voor het jaar 6oo. ook veele geweeft zijn als Pelegs, die de

gront gelegt hebben , uit welke daar na den Antichrist als een
andere Nimrod is voorgekomen,ook om een Staden Thoren te

bouwen als een afwallige van den waren Noach , en zijn fami
lie de Apostelen.
-

*

v

* -

,

-

-

-

-

JU2aat/

–

gingen God.
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-

5.

–

-

Maar/ Beer/gp die uw erfdeel wilde dahen

TBooz liefd entrouw/ gefchikt ma redengwet/
Gp zaagt met fmert dit alte moedig dpaven/

Baar JNimrods zaadzoo vaft op was gezet.
MDant Japhet moft verspeid zijn aller wegen;
Klaar. Dem vepaalt/ eentalig aan uw regt/

TDie/ma den vloeten uitgefposten zegen/
WHW Israel möft

den

als een kamegt.

TBus gp / o God/ oneindigzalig wezen/
Heer daalde op de vleugels van de wind/

Ter waak van die met mitgespanne pezen
Hw zedig regt verfieten, als verblind.

GBp hebt hundoen verwerd/verfroit/verflonden/
Huntaal/ engeest/ humoodeelen verstand

Endus verdeelt die groote laster monden/
Dienshoogmoet hier in Babelwas geplant.
7.

-

De eerfte

-

Tao vnierd/o God/implaatsvan Babelstozen/deAfrie,
TBe middel-mueralverder opgebouwt/
die van
En 3egen-rijk een eerschappp gebogen/
Nimrod
Die eeuwen lang gepaalt heeft in het gouwd/tot Belfa

… Bier wierdt besteht de cirkels uitgeweben "fargeltan
„Ein unbefluit gehandhaaf/ma üwwood/ heeft
"C verfüroidevoots de Aarde doo gedeven
1647. ja
In Post/ en Best/ in Duidenen in Hood. rendans.
-

8.

Tegen beeld,

CP heilig/Leer/dit Babel/mu verdwenen)
Peeft Sions geet een Babelafgeberid/

Wat na
den tijd

Wiens Tempel-iroom/uithoogelarmerfeemen/yan Con
Joogdhoog.moed / vande Piesters is geteelt, stantinus,

"Als Nimrodsgeesttot smaadderoundebadren/ ' veele,
Erleefde in den Hoomfchen Jupiter"
11gt
te

Den gestnogfweeft dooz dopgeswolle adren, # “
Schoon afgefieurtals een vergälde fer.“

''.

fafius de eersten Nimrod in het nieuwe Testament, anno 606.
–– –

–- -

-

9.

Dien Heimrod/ die den waren Joachs wetten
F5
Derfliet/

O)

Gezangen vande

Berfiet/ om dus den troom eneerschappp
(Te vefen / om Gods heiligdom te pletten

Doofchin-deugd, van die Hoomfhetovery,
TBin jager/ die met uitgefpamue togten

De Sielen Godszoo fel heeft ma gedpaaft/
Tot hp de Hüroom ein bepter heeft bevogten/
TDie/ als het hoofd/mog JNimrodszonen laaft.
IO,

TDie ook een Stad/ een Cogem waamtte bouwen
Een Babel om zijn afgedoemde maan

JM2et groote glimp geleerdelykt"omtvouwen/
Gelijk een God/ doo d'opgetoge faam.
CBm d'eenheid van't gelove uit zym kalten

Te lokken/en om die hem tegen woed/
Gebioekt/gedoemt/ aangalg/en rad, en fakten/
Ce bzaden/ in hun aangeblaze gloed.
II.

-

TBoe Sion/Heer/u als hunherder kende/ "
320g bloepende eemtalig im "t geloof

-

GMuam hp te poft die als eenjagerrende/
MBiens waah-luftook verkoeide dooz den roof.
TBienbouw, dienbouw van Babelshoogenmueren/
Heeft Jefus huis te gromde meer gehaalt
WBiens na-vloek/ mog Gods Dionnioet bezueren;
GBm dat dit Beeft mog in dat Babelpaalt.
I2,

-

TDie Siom/ als Ferobiam/ beloerde/
TDie eindelingzoo peel tot zonde bzagt/
En Jifrael dus van den Altaar voerde

_TPaar Sultaaszaad/ als"teenig Godsgeflagt/
Alan Aroms foethum vee ten CBffer gaven.

-

Doo heeft hp oolt uw zeigen-erften pot
KCe Bettel/ente TDan/ als arme flaven/
Boenrooken voop dien*Cherub/alghum Bod.
- ofCherub beteikent een vliegent Men
* Het woord
fchebeeld, een kalf, Eph. 10. 14. DezeheeftJerobiam na-geborst

zoo ook den paus, die als een Öherubin het nieuweTestament
gestellt is: Die Hof, 13:2. en Ezeg. 28, 13.
IZ-

wiens d0nder-fem dooz alle landen klatert/

-

Tot

-

-

gangen. Gods.
9I
Tot fchzik van al7 die doozzihm blirzem-firaal

'

TDe oogen fluit/
dooz zijn blockt bewatert/
Terwyl hp paalt in Simrods opper-Zaal;
TDie als eenzee dooz hoog.moed vootgedzeven/ IAiet op en werpt als verkens dpaf en flyk/
Tiefchuimende/ de frand van Hakobs neben
Begrouwt/ emploft/ tot ma-deel van uw rhlt.
-

I4.

Maar gp/ o IHeer /wien ook dit dzavenhoonde/
GBp hebt dees ook * verfroit in hun verfand/
Die Geest / die in het hoofd der beeffen wolonde/
Lag meer-gevelt doop een veelferker hand.
GBp hebt ma regt die Dion tegen domgen/
Berdeelt/ en van uw lichtengeeftberooft/
Bewaar ons dog voor die verdeelde tongen/

WDiens blakentlicht mog Sions glamsverdooft. “
* Zijn hoogmoed steigerde tot den Hemel Esa. 14: 13, en
14. Die ook hun tonge daarom verdeelt heeft, Psal. 55: 1o

Door dwaze uitlegginge en scholastikeditintien vertroitenverwert zijn.

-

-

- --

15.

Taat Judaas geeft dogfieumen op uw wieken/
Gm doo2" geloofte fijgen ma omhoog

Ein red ons van die kinderen der Grieken/
Tie frndende eens Judaas lenden boog.
CD CBod/ wildog dien. Nimrod tegen kanten/

Taat Sion noit/ verwerd / versuft van geef/
Bat Babel in Demszeigen-tenten planten
Ep weerd uit ons de klauw dog van datbeef.
"Van A

-

Van Abrams
roeping, met
opzigt op Gen. 12: 1.
Op de Wijze van den 66. Psalm.

AA

-

„'
roepinge

,

Ifrael/ ontkleed ban luifer/

jaaren

iBeerdwaalde van Gods heilig regt/

Gal. 3:

EBm in den direkt van 'theidens duister Ce wgoeten/ als een flaafze knegt/
Bale hebt gp wederom/ o Dader/
-

-

“
17.

Gerols

-

-

Gezangen vande

92

„… " Geroepen uit her woest Caldaan
„“ Aw. Abraham wiens geef-ryk ader

-- -

Z". "Wet pat des levens most befreen.

-

-

no2078. ofna den vloed421.
20

-

Abram IMBiems Bielen lijf ook lag verflonden
was ook TBoop d'af-god van een JAimrods täerkt:
vervoert Gp hebt hem zegen-rylt ontbonden

tot deaf- Em afgezondert vooz uw werk:
goden der TDie Bader/ die eens in zijn zonen/
Bezitten moft dat Hemets goed/
Sabeen
die de zoTDaar Sion op Daphierne Troomen
Tot hedem noghum geeft me boed.
ne eerde,
Jol. 24:

-

-

„

- -

-

-

- - -

-

15.Actor. 7: 2, zie van Abrams roepinge, Jac. 2 : 13. Heb.

1 : 8. Ezech. 23: 15. Gen. 12» 1. Act. 7, 2.
3.

Dog Abzam/ die uw femme hoo.de/
Berlietzjn Baders erfen deel/

Synvienden/en wat "tvleesch bekooz.de/

-

-

-

CBm't aangeboden Dieljuweel.
TPaar ging die groote Siel aan 't dwalen/
Genodigt doop eem hooger licht/
TDooz wie hp kon den adem hatten
Als aan Zijn zegen-mond verpligt.
4

Hier moft zijn Dielepzeuve geben
Enzym geloofdoen blijken/ dat

IPp meer folgt als een Heidens leven/
UBiens ma-vloek doe Gods erf vertrat.

Bp dwaaldema het onbehende/
CDm het bekende vanztjn geeft

Cezoeken/ wem hpdwalentrende

MaGod/ alszyngeduerig Feest.
-

$.

CD Bod/dus past het mog uw zonen/
Akw Iterkt/ te hologen na uw fem/
Als uw Bazuindoor"s Hemels tronen
TBooz-klinkt dit nieuw Jerusalem.

Too muet uw Sion ook verlaten

"

-

-

gangen. Gods.
TBeblintheid van het nieuw Chaldeen/
TDat Babel/ dooz wiens onderzaten
- JAog JRimrods

93,

boot Werd betreCN.

Mioep ons ook uit het är der 3onden/
Geleider van dat Abzams zaad;
NLeer dan ons hert/ met volle monden/

TBog roemeu im uw heil cieraad:

-

“

-

Ep leid ons dam/ o Geeft geleider/
A. Als zonen van dien Abzaham/

-

-

-

"Bp zytdog aller zielen wider/
- Gº grootgezegent Offer-Lam.
Tweede deel;

--

Cods verbond met Abram. Met op
zigt op Gen. 17, 6, 7.
-

7.

Bonde
."

-

Jehova/ die dooz 's Hemels bogen

"daaidenheit und

.

(Als Camen Canan was ontvlogen
Baar Joachs Sielop heeft verfouwt)
TDie is nog eens/ metgrooter luifer/

agt maal

-

versche

Derfthemen van het Hemels hof/

-

: gen

-

Alan Abraham/ wen hp in 't duister/

-

Gen. 12 :

aogoette in ihr Heidenstof“

6:7,

Gen. 13. 4. 14. Gen. 13 : 18. Gen. 17: 1. Gen.
18: 1.

Gen. 21: 12: Gen. 22 : 1.

-

-

-

-

-

Batzoet/ "t geengp eens aan uw Buid/

"

Z.

-

Bier
gpdeg
zelfseeds
door"s
Hemels tongen
C9 hebt
God/
übt heilbefruit
g
Alan Abgang Siele vooz-gezongen/

-

Alan Sion/en de eerste Bad’ren.

Douwt geben/ na uw wyze raad/
Gp die uw zonen zult vergadºren

-

Zyt zelfons herte tot Cieraad.
-

-

9.

-

-

-

God

-

Gp wilde methem/ eeuwig Konink/

Cºpegten uw vermaart verbond/
- Die Bom/ die mieten welt als honing/

Smdat he is op bloed gegrond: “

maakte
zijn ver

bond mêt

Gp

'

Gezangen van de

94

-

-

Abram: Gp waart zijn schild/ zym pylen folter/
zie. Gen. Eijnglans/enlicht/ zijn loon zeer groot/
5 : 1.

Gen 17:

Dijn zaligheid en vee beftofer/

Sijn roem in leven en in dood.

6. Gal. 3: 16, 18. Psal. 105, 8, 11. Rom. 4,20. Gen. 12,
2» 3. Gen- 13, 2.
IO.

C9 God/gp, die de lugt-godinen
Eems fpande tot uw eer en lof/

Hier liet gp weer bolzegen fehninen

Aw Sonne glans van 't Hemelghof
TBit ve-verbond/ van't heilig wegen
Befwoozen/ heeft ook Abraham
Gelooft/ om uwem maam te vzeezen
In hettoe-koment CPfer-lam.
II.

Bier in legt alle heil befloten/
TBezaligheid in Jesus bloed/
Aw liefde tot uw Erfgenoten/
Emal wat daar uit vloepen moet:

Hier blonk uw raad/uw welbehagen/
- TPat ve-befluit van eeuwigheid/
- - TBusquam dat Hemels ligt opdagen/
TPat Canans zonen wag ontzeid.
-

I2

TBit zaad/ dat eens uit Faktops lenden
Bouwfpzuiten/ was dat heilig zaad ,
°C geen eens CBods togem af moft wenden/
Schoon Jfmaël ook ma Uw. raad
Eenzaad/ en magtig fällt mofterven/
Gezegentmet een Efaus goet.
EB God dezielezal danfterven
TBie Abzamszegem mißen moet.
-

I 3.

Bewaarder ban uvm Erfgeflagten/
Beveftigt ookt in die verbond

All die/ als Abzam/ op. u wagten/
Aw zegen/ die den bloek verflond/

TBoe die op Abzamszonen dalen:
-

" Tjt gp ons herten fehlten loon:

-

-/
-

gangen Gods.
Cen Boël/laat uw wzaalt vermalen
All die den vloek mogfelt ten toon.
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- -

-

14.

Maat dan de WBereld/ fout/baldadig/
zum pylen fchieten op ons meer/
Gp zyt dog Abzamszaad genadig/
-

-

-

-

-

-

Tytons dam tot een fehlt/ o Heer/

Hw. wood en geeft/ die dap're helden/
TDie zullen eens dat booze rot/
Emal die hier uw zaad oit quelden/ -

-

-

-

-

-

-

TBoen vallen tot uw lof/ o God.

Derde deel.
Van de twee Testamenten, die alstwee deelen
zijn van eenendezelveraad Gods, metAbram . "

en zijn zaad tot de voleindinge der Wereld.
Dog eerft van het ouwde Testament. Met
opzigt op Gen.13: 15.
-

I5.

-

-

-

-

Aw. raads besuit/ in 'thofder hoven
Derzegelt/ Dader / dooz de trouw/
Herft Abraham uw naam doen laven/

-

TDie feen van 't eeuwig zerk-gebouw. …
CD Bioms roem/en Eiel verlangen/
Bp deidehem uw volheid uit:
Ein geeft aanzag uw Tempelgangen/
Als delen van dat veed befluit.
,
16.

-

Gp wilde op verscheide wijzen/
In 't CBuw en Zieuwe Testament/
Aw. Sionszielen op doen rijzen;
Endaarom maakt gp henn bekent/

» ,

DitOuw
de Testa
ment

maakte

God A
bram be

kent,
„Gen. 12 :

7. Gen.
13,15, 17

Hoe’t heiligzaad/ verdzukte dooz banden/
- ein is van
Ten einde van veeltegen-spoed/
Zina Exo
Doo2 u/ hun Leidsman/ eens zouw Tanden 20: 12.
Cot het bezit van't Alardsche goed.
Exod.24,
-

-

17. -

"C Land. Canans/hoog bemuerde vefen/
Beloofde gp zijn zaad tot ruft:

Heb.9.18.
Jer. 31, ein

Hebr., 8.

Cot het beloofde eensten liefen/
Stjn na-zaad daar in heeftgekauft.

-

Hier

/

-

-

vande

Gezangen
er bwilde gp hun
vzugtbaar malten/

6

Als Stezren/fchoonen zondertal,
CDm eens in Hefus glangte blakten
al.
Bemint/ gezegent

ben
IÖ,

-

TBit was de ruf-plaats voor die fammen/
52a d'afgetobde tegen-spoed/
GPm

-

fraelite doen ontvlammen/

Berheerljkt dooz dit Aardfche goed 3
TPaar 't Haftigjolt/ em JM2ofes wetten
Huntoonde dat geenfieren fmout

TBen bloelt kon weren/ mog verpletten/
TBegrond daar Jakobs zaad opbouwt.
19.

-

TBit CDuwd Derbond van Abrams zonen/
Es afgekomdigt dooz uw mond
Ban Dina/ na uw donder-toomen/

Bun ziele formde op de grond:

Booz Sosua volvoertmetzegen
KTen einde van den Helden strijd/

Magp deeseerft verouwde wegen/
TBus voor den berghad in gewijt.
-

2O.

- -

Hier moft den altaar God verfwelgen

Het bloed van't heilig Sffer-vee/
GPm Geiten Bokken te verdelgen/ -

ÜBiens bloed affiroom.de/ als een zeez
Hier moefen Lebys zonen fwoegen
En rooten maa 't-gefchzeven regt/
Ja d'aufte zoon/ volomgemoegen/
TDe CDfer-Inefzen was ont-zegt.
2, III,
- -

TDaar komingen/ uit Abzams lenden/

-

TDen Depter waeiden voll van vier/
-

CDn't heiligzaad/ die zegen benden
Ce leiden ander zum battier:
Booz wicn dat Canans zaad mof buigen
-

Ein ruinnen uit dat Luft-pieel;

CBm van uw wegen te getuigen/
Als Judaas lofen esmig decl.

-

–

Vier

-

-,

-

97

gangen Gods.

vierde Deel.
Het NieuweTestament: metop-zig
op Gen. 17.vers 4.
-

-

22.

-

-

Gp hebtook Abzam doen behatten,

"

Het nieu

Met/
. . ."
EIm"ein
Stomdooznautgediende
veel grooter schatten
ment
1s
Eouvm werden dooz uw Geest gebet. . . " „Abram
gin’t nieuw Berband, daargp de Eielen/
pie nieuwen wijn zouw schenkenvoog;
MDenzp geloovig voo u vielen
Freibeugd/in "topgepzopte Koo!.
2Z.
Da dat gp Canam/ oufe Boeder/

, geopen

"»
Gen. 17:

-

4.zie ook
Rom. 4 :
17. Gal.

-

“Doorwandelt
hadde
met
uw geest/
Doe reikte gp dit
zuüber
boeder
. .

3,7
8.
I4, I45

.

Gms toe op Abrams zeigen-feeft:

Hebr. 11:

Gal 3:

Doe
most
hp totwijts
een Bader
wetzen
Dam
volk"ren
enztjts
verspeid/

/ 16.Eph.

Om Jakobskudden/ uit gelezen/
Te leiden dooz uw Il2ajefeit.
24.

2., 19.
-

- - -

-

Tot henn die groote Teger-fharen/ _ .
Ban't zeidiendom/ mogwoeft en fout/
Als zonen Gods gebogen waren,
Zau ma den vloek metu getrouwt.

Bier quamen Abzams erf-genoten
Team CBoften ÜDeft/ in't heil-gewaad/
Als zonen in't verbond besloten
ZAa het bestellt van uwem 3aad.
-

-

25.

-

Dugmoft hp inzijn zaad be-erben

,

Te MBeereld/ bp van Maofes laft/ .

Den violett most dooy uw zeigen sterven/
Als Sion was in 't gouwd gekraft:
SPm als een uitgebzeiden Hemel/
\
Polstezren/ om het Aardsche rond

Te blaken/ na dat kafenzemel
-

-

G

"

-

-

.

-

Perfoof
/
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Gezangen wande

n "E verhond,

Derfoofdooz't kogen
2,

-

Geheiligt doozuw. 3alig lyden/
r
Es groote zöon van Abraham/
z-Nagy den 3egen defer tyden/
Mänbzagt als"theilig Offer-lam.
Dit kam de Biele/ Beer, getuigen
Team die als Abrams zoom/ vollgeeft/
-

n“ aan uw boxften zuigen/
an dat vermieuwde 3egen-feeft.
27.

-

-

Eoo motdien Bader veler vollen
Cengipzalem/pzalent Demel Bopft/
zaadat uw bloed was uit gemolken/
"Boozal die nauw waartheid dopft.

-

Zoo moeften eens uw ko02 lebten

Haaft komen/ vzp van alle pot/
Hemºtzaam/ uzonder tent tapiten
Te dienen/ Heer/

Abzams God,
2Ö,

-

Ditzijn/ o God/ die Testamenten/

.

-

Maar in dat Abrams ziel/bol deugd/

-

Gelijk in twee gedzuktepgenten/
Aanzagdegrond van ziong vzeugd:
Die wegen, wellt die groote Bader/
Eoo vollgeloof/zoo 3egen-rijk/
Beschouw.de/ die gp onsite gader/
Autoe-dient in uw läoningrylt.

Vijfde Deel.

-

Van de Over-een-komte van dezetwee
verscheide Testamenten; metop-

-

zigt op Act. 15: 11.
29.

-

Herwe-Liefhebbent Heer/ en magtig Bader/

-

zen van Gp zyt de liefde en de trouvm/
deze bei- Gp hebt uw zonen alte gader/
- de Telta- Aufsfeenen van een Anerktgebouw/

-

mentenis Haauw bestek/ voo heenbeflooten/ “
-

-

-

Geleid
U

-

"

N
-

99.

gangen. Gods.

.

hetzelve,

Beleid doo alle tyden heen/

Als Erfgenamen van dien grooten/
TDie Hofes bloeken heeft vertreten.

zie Ačto.

'

zlingen
'

'

Pet ganfthe zaad der
Als ledem van een
hoofd/
Hebt gp/ o Gever alle dingen/

-

- -

(Saa, Adam was vanglams beroof)

-

-

*

Geltk een Build/ een uitberkopen - - - rheerlykt dooz uw glams engloog/ . . . . . .
CDmzugtemt na uw femte hoozen/
Betzegen alle eeuwen doo2.
--

-

31.

-

-

. . .

Gp hebtze dooz een geefte zatmen
Geheiligt/ heilig Epper-Boxft/

-

-

-

"
-

*

-

-

Als helden Dions, groot van namen/
JAa dat de Siele was benopf.
TIw geeft/ o Geest/ heeft al. uw erben

Beademten uw heil doen ziem:

-

Hoezalig is hetzoote sterben

Booz die dug tot hum-Riotsteen blien. - -

32.

-

-

ºt Geloof/ ons doozuw geeft gegeben

-

. .

-

Heeft aluwerven op geleid/
- Totu/ omdoog uw gerette leben/
-- TBoo2ººt vooz-licht ban uw Majefeit. Geefons die mond/ die hand/ die oogen/
CBm u te ziem omzigbaar Heer/ . . .

...

-

-

Tot wp/ uit ons verderfgetogen/ ,
äw glans beschouwenmeer enmeer,
33.

-

-

Gp hebtze dooz uw bloed tegader
Behouwden/ los-Meer van uw Build
Als 3omen van een Boden Bader/

-

-

-

Bepaalt in uw bepaalt befluit:

-

-

Gp zyt de waarheiden hetkeben

/

Altijd geweeft voor die uw mind:

Leid ons damookt als Abzams meven
KTot U 9 emig et.
d

- -

- - - - - -

2,

-

/

.

. .

-

-

-- -

-

."

-

- -

Gezangen vande

1oo "

34-

-

-

Dushebt gp/ Herder/ al um Schapen

Booz een geloof/ een Geest/ een bloed
- Gezaligt/ als verkoeu knapen/
.

Alg doop een Effer op gevoed/

Om voor ueens met d'erste Badren/
-

Als kinders van een Buis-gefin/
Booz uw fafre Troomte nadren/
Gelyck een Hemelskioningin.

-

35.

-

Bevogtigt dan de gouwde tongen . .

Ban die mog aan uw boezemlerft,
Laat Abzamszaad met open longen/ eu troode bloed Gods Leip verft/

-

-

Fan naam als Jakobs God verhelfen
Der alldie uwen maam/ o God/
Endaden nu in kragt befeffen/
Als Abzams eenig echt
Tezelve geest/ die stär stammen

/

--

-

Gerheugde bp het UBierook vat/.

-

Laat die Sokonze geetontvlammen

-

De Biele/ afgeflooft en mat/

e Abpams Bod/iaat die een

dalen

-

-

CBp alzhnzonen tot uw lof
Soo zullen eens uwroem verhallen Die nu mog vzoeten in hetfof
:
Zefde Deel.

-

-

van het onderscheid dezer Testamenten
-

-

-

-… /

37.

-

: 2 roem der afgeleefde Febzeeuwen
Bp hebt uw glanzen g"openbaart . .

gan"Aibyaham7 in d'ouw.de eeuwen

.
-

-

'' uw MDoses ook verklaart
Doo WBettenom hun Choo! gezangen
-

-

- Te hoozen in het heiligdom/ „,
Op datum maam zouwkragt omtfangen/
Se aller Zielen sium
–
28.
.. . . .
„
Zievan Doe wasde
was Ziele heilig
h s Pader/
Begerig
-

-

/
-
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gangen. Gods. "
. Begerig om uw dagte ziem/
TDie dag / die Abzamszaad te gader

hetonder
fcheid de
zer Tetta

Ban al defchad'wen heeft doen vlien,

JAu ziem wp/ Heer/ uw zal'geluifer
Maetongedehten aangezigt;
TDewijl gp ons/ma M2ofes duifer/
TBien nieuwen Hemel hebt geftigt.
-

--

39.

menten ,

Gal.3:28.
Eh 2:13.
2

W

Boe was het jolt/ dat Aronszonen
Bermoeide dooz de CDffer-wet/
Berfwaart doop die op M2ofes troomen.
TB mvloek op Juda heeftgezet.
JAu is/ a God/ dat jok verboken/
TBooz "tzagte jok dat Jefus hand

32a Aromsvette Altaarfmolken

Rom. 14

17. Col.
2. I4-

Hebr. 12.

9. Rom.
12 : 1
Duit. 293

-

CBngs om de Diele heeft gespant.
-

4O.

19.

55, I

-

TDoe waßer viandfchap emtozen/
TBegeeft van dienstbaarheid en bzeeg/
TDat Hand-fchzift/ uit den vloelt geboren/
Cotfchzik van het verduifert vleefch.

-

-

Z-Auk is de bleede/ Dzede-maker/

ZAa gp den vloek hebt afgekeurt/
Gedaalt/ on dat gp/ Al-bewaker/

Dat Hand-fchzift hebt um tween gefeheurt.
4+I.

TBaar was deziel metdorf bebangen/
. In’t koningryk van pys en dank/
TBaar Dion met bevzeefde wangen
Ban bezrefont/d002 uw-bedwankt:

JAu is uw Erfdeel begemadigt/
JAa gp den toe-gank hebt bereid
TDie toe-ganlt/ die ons hert verzadigt/
Als Piefers/ voog uvm M2ajefeit.
2,
42.

Bp zagen Aromen zijn zonen/
Als me-genoten bam uw faat/
CBm op. uw Alltaarte bertoomen

Bat Cain voo-maal heeft verfmaadt
Aronpzalen/

Pier „n wp/ Heer/

- -

---

-

Z

3:

7» B. » 9

-

- - - -- - -

-

IO2

Gezangen vande

Geen Offer/ als uw Offer-hand/
MBiens geuren mog op Dion dalen/
CBm bat het op Gods Alltaar bzand.
43.

TBaar was een Tempel daar gp woonde/
TBen Ephod en het MBierook-vat/

TBe Bond-kit/ daar gp faag vertoonde
bopft bezat:
De glams/ die
Bier zyt gp in het vleefth verfchenen/
CH Bont-kift/ enons voorgetreten
In 't Heiligdom/ omte vereemen/

:

Aldat te vooz was afgefneen.
44

Daar was een Camam/ eng van palen/
En Juda aan uw momd getrouwt/
Een dekzel/ "t welk uw boezemftralen
Berdoofde op het heiliggouwd.

Bier is geen Camam/oute Boeder/
TBe WBeereld is nu Paleftjn/
TBaar mu/ als zonen van een MDoeder/
TDe Hood/ en Grieken vzoplyltzijn.
45

EBaar doop uw geeft op Pizarmom neder/

Cerwyl ap heerte dooz de mond
Ban die uvm Juda/ jonk enteeder/
M2et freengheid aan den deu Altaar bond.

Sau is uw geest uit volder vaten
Gefotop Sions open veld/

zu komen allmwonderzaten
nog welt.

Total wat uit die
46.

TPaar zaten Jakobs eer-geflagten/
CD God/ bp Boogden,7 ma de WBet/

Befmeden/ om die fmeete wagten"
TDie Zion bam uw blockten red,

JAu 3ijn uw zomen b2p gebogen
Als Piefers tot uw lofen eer/

Augeld bp ons mogvloek/ mogtonen/
Befpdemis/ mog Booz-huid meer.
Aal
/

gangen. Gods.
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7.

-

TPaar mofen 3p de län b2ragen

-

TBes Priefers/ om uw WBet/ a God/

Te kennen, als dooz fehzik verflagen,
- TBooz Tevys vlam, ein literkt gebod/ .
Mau kommen wp als Priesters/ Dader/
Tot u om van uw monden geeft
KCe hangen, leid ons dante gader
Bolivzeugde tot dit

erkeit

-

4ös

-

't CBeendamte boo2 noit oogaanfthouwde/
H2googen hooden/ Peer/ in kragt/

Dat hebt ap aan die op ü bouwde
Gegeben/ en in't hert gebzagt:
All wat wp dannu zien en hologen
Ban aluwgangen heilig Dopf/
Meer als uw Juda oitte voozen/
Laat dat ons loltken aan uw bof.
- - -

49.

-

Bieris mutrooft voor die u zoeken:
Hier springt voop al/ die dopfig zijn/
Booz IHeid en Jood in alle houken,
Een Bzon van roo en witte UPjn:

TDie mieten fort als Hooze geuren
Booz al/ die als een Welp faan/

Doo lekker als oit tong kam keuren/
CDm d'afgefloofde te verzaam.
-

45Q.

TBoe dan ons herte tot u mad’ren/
CD ble N-en water-ryke rots;

IMAet b2pheid/meer als onze vad’ren/
CD herten bzon des wyzen Gods/
CB artzemp voo2 alle kranken/

Hier ruft hetafgejaagde hert/
Geefongdam uwen malamte danken/

CBm dat gp ons verlost vanfmert.
5'I.

Taat ong dannu met open longen/

Als zonen van het nieuw verbomd/
klank van (0Mgen
10
W M5
tonge Bog
dooz klamk
en lof/
nam/- EN
Aw

S4

."

,

Gezangen vande

IO4

-

TBog melden/ Heer/ methert en mond.
,Gp leid nu al uw huisgenooten
-

WBel op den Küruis-berg/ hart van feen/

JWPaar gp zult eens uw arm ontblaoten/
CPIn Jakobs finaders te vertreten.
Zevende Deel.

DezeTestamenten zijnverbeeld door
Sara en Agar» Met opzigt op
Gal. 24: 25.
52.

Hw Testamenten/ Bopf voll weelde/
Berbeelde gp uw zonen af
Booz Bara/ die een Jlfalt teelde/
En Hagar/ die aan Abgam gaf

- Een Ismael/ die Ifak hoonde
Cot finaad van Dara en haar zoom/

TDie gp methet verbond bekroomde/
Gelijk eenperelaan uw kroon.
53.

-

-

-

Door Cwee Moeders/ twee verscheide zonen/
Sara en CD Bader/ hebben hun verbeelt

Hagar "Wie tweederhande Tempeltonen
zi" deze_MPaar op um raads-flot ist gespeelt.
twee Tel. TBooz Hagar hebt gp aangewesen
tainment ein

TDg dienstbaarheid der oubmde WBet/

afgebeeld,TBen vloek en alles/wat in dezen
zie Gal. TBooz Mofs hun was voogezet.
4:24 - 25.

-

54.

-

-

Hebr. 9: Ep die tot dienstbaarheid dus baarde
20. Joan. Baar zonen/ na uw raadts befluit 1: 17. Syneert vamu/ die hum befwaarde/
Ezai. 54. Berklaart vooz Refus Erfen Buid:
1,2. Gal. MPiens Sielem/fchoondooz "tjolt ged20ngen/
GBp eertjts/ Bader/ hebt bemint:

4: 28.

kom.8, MBenzp voll dort het treur-lied zongen/
32Hagar

Gelijk als eertyts Zagars kind
-

55- . . .

van Finz Maar Dara/ die haar vzepe kind'ren

nu
-

gangen. Gods.
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JAu baart doop het geloofalleen/

twift ver

-

IMBienzal haar vzugtbaar Saad verhinderen

wekken.
Gelijkzy,

Jäu 't Heiligdom bebzijd van ween/

Als Abzamszonen zegen-pzalen/

fwanger

-

In 't Hemelische Jerusalem/
Ban waarde vgepe meer moft dalen/
Bevpd van Il2ofes Offer-fem.

zijnde,

- --

twild ver

“:
Eft

-

Te

genSara. Zyverdrevenzijnde, noemdeden Engel, ofChristus
El-ro, ofden God des gezigte: en de put Lachairoi, of den
lewende is een ziende. .
-

-

-

56.

-

-

-

-

-

-

d'CBnbaugtbaar heeft mukragt omtfangen
GPm Ifaks/Ifak enzijn zaad "

Ce baren/ om hungeef te vangem
In’t weer-licht van Gods dageraad:"

-

JAu erft dezoom uit Saraas lenden/
Maaar Hfmaël is uitgeroeit

-

Ismaël,

GP God/ hier zijn uw 3egebenden
TPegamsche WBeered dooz gevloeit.
'
wiens natuere verklaartword.
-

-

-

-

57.

-

-

32a Judaas zaad/ als Zagars zonen/

Rºhd Een
wout-ezel

Getrouwt aan Mäofes / en de MBet/
Als afgekeurde Tempel kronen/

-

TBen vloeht was op den nek gezet/
Doe heeft die loeder/ eerst verstopven
Cot. Ab2ams vzeugd/ in Sara weer

daris, een

woeft

- Mensche,
Zoo - zijn

Behragt vermieuwt, enzoo verwoven"

ookde Jo

Een zaad tot Ifaks lof/ o Beer.
“
enzonen Hagarsuitgeroeit alsvervolgersvan den waren laken
zijn zaad.

58.
Ha Lara zonen heeft verkriegen

Heeft Juda/ als een Ismael/

- Bertholgt dien Ifat/dooz wiengzegen/
Gnfoten is die homing wel:

Die Abzamszonenmog gemieten
Als Sifakis, die gp doo um lot
-

-

G 5

Met

-

Gezangen vande
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zaet geet en licht witt over gieten/

Abcjoon Ismael uw erfbespot.
59.

JAaak oms nu ook dan meer als bogen
Eenzoon van Bader Abzaham/
N2et daraas zonen bp gebogen/
Damal wat uit den vioelt eens quan/

TBoe onze Dieluw glams vermieden/
Aiet voop een DSina/zonder ruft/

Paar op. uw Sion/ daar Gods helden
Blw togen nu ziem uitgebluft.
Het achfte Deel.

Van de bevefinge van dit Verbond.
Met opzigt op Gen. 17: 10.
.

-

„ve

60.

Dit bee-verbond / zoo well dooz-regelt/
Soo klaar bepaar/zoo net vollbzagt/

ähig", hebt
erAbraham
beweist ents"
Alan
enztjn geflagt.

-

: Dusbleek
hier/al-voll-doende Koning/
TDe liefde van uw zeigen-mond/

nelijke

-

"he. Die Eiel verliert gw/solvahoning/
" An hetgeloofaan uw verbond.
15ten 2denDoorde veranderingevanhunnamen » Gen. 17.5. en
15: 16tenzden Dooreeneed Heb. 6:13, 18ten 4den Doorde be
fnijdenize, Rom.4., 11. Act7: 8. # 17, IO.
Io

Gp hebt de waarheid van uw wegen
Alan hem verzegelt dooz een eed/
GBp dat de gromd-veft van um 3egen

zem op. zouw. dzogen alle fweet
MDat was het dog" o Boft vollliefde/
E> God des eeds/dat gp zoomille

De Bozsivan die ap mimtdooz griefde/
TBewijl gp waart s

loom en fchilt.
2.

Sara T'Be namen ban uw zaliglingen.
-

komt
ome

E
van Beranderde
gp beiite
t
---

n

em

-

gangen Gods.
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GPm dat gp / Geber aller dungen/
TIwzaad zouw toomen dooz hun maam

zig
Prinzelijk
dragen."

MDat God gp vooz uw volk zouwd wezen/
MDat Heer dat Abzam wozdem zouw.

Her

Maet daraas zaad/ als uitgeliezen
Cot cieraad van uw
gebouw,

zeich

woordA
braham is

Z.

TDie groote Bader/ die volluifer/
Hit Daraas schoot eens zaad onfong/
Ida Zagars zaad en MBofes duifer
Aw: Ifak uit de WBeereld dzong/

zamenge

stellt van
drywoor
den, in van

-

NVader,

CDmzamen in ihum glams te palen/

van

Als Prinzen van het nieuw verbond/
Berheerlykt dooz uw zeige-firalem/ .
Tot fimaad van
lafter mond, -

sin

-

2 Van

" vele,
van fa",

4.

Betteihen vam't Berbond der vzede
Beveftigde uw raads befluit/
Als Abraham devooz-huid mede

of

an

minnig

vuldig

Dam dees uw.ombefmede Buid.
TBit was het dat hun Biel verbeelde
T9e blektkem ban d'onreine Biel/

de

willen.

Z1/n,

3 Van
d) volk,
van OD),
bedekken.
groote Vader, ofeen

En van al"t geen dat M2enschen trelde/
Sint Adam van uw glans afviel.

Het welke dan zooveelzegt, als een
zamen-felling isby de

Vader van veel Volkeren , zulken een

Hebreen meer gebruikelijk, gelijk als denaam Jehosadakhet
welke zamen gesteltis van Jehovalen ps rechtveerdig,zijnzoo
ook Jehonatanvan Jehova en nu hy"neeft gestellt.
TDittoomde hoe in lat’re

dagen

Ban hun zouw werden afgefmeen
TIw zoom/ om Elftels bloeht te dzagen/

Saadat uw UByn-pers was betreen,
SPm dat zijn zaad eens dooz uw zegen
In mimmigte zouw fpzuiten voor/

Geboren om uw groote wegen
Te melden in het

be

Figoz.

Ousbleek/oweer/boe ap madezen

-

-

Amt

Gezangen van de
Int nieuw verbomb/dat Hemels Feef/
Besnyden zouwd alldie u vgezen/

108

-

Alleen dooz 't fnpmes van uw Geef.

Bet Leidendom/fchoon onbesneden/
“ En in de voozhuid zomder WBet/

Pebt gp befneen/ engansch verkneden
Hw. Jifalt vooz een
-

damit
7.

Jea Christus dooz zijn 3egen wonden
Den vloek voor ons hadtuit-geroeit
(Ter wake van die helfche honden/
Dan welk de Biele was geboeit)

Die zelfhet bmpmesheeftomtfangen
CDmook in dit verbond te gaan;

Bier
fagdan Abzam aluwgangen
Ban u / en Van UU
mpel WEIM,

-

Dus,was zijn Siele/ voll genoegen/
Gegront-vest tegen omgeloof.
Zoo weet gp/ Heer/ het regt te voegen/
--

De duiveltot een tegen-roof.

-

CD God/ befmy ook onze Sielen/

Snp dog van ons de voo-huidaf/
Zoozal um Geest oms quaat vernielen/
Eer dat wpdalen in hetgraf.
Het negende Deel.

Abraham om IfakteOfferen, Metop-zige
op Gen. 22 : 2.

-

69.

-

-

-

Gp hebt/o God na uw vermogen/
Man Abraham/ die groote Eiel/
ZAa gp al-ziendezonder oogen/

-

Een Ilfält, die zyn Geest beviel/
Mzem tot een Troost-kind had geschonken/
Geboden/ om zijn lende fpuit/
Te off'ren op de altaar vomken/

-

Als "toofd cieraad van Jesus Buld.
70.
viermost/o God/dereden
wirken
-

- -

-

"–

Ein

-

-

. - gangen Gods. -

-
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En Abzams Sielter preuve gaan/
CDmzijn geloobe te doen blijken/
TBaar alle vieefh vooz fom moft faan/
-

. . Een eenig kind/een liebezone/

Ifakvan

Pn

-

Een kroof volhoop/ een WBinter-bzugt/
Een Ifakt/ Segen-ryk / emfchoone/
Een boezemfpzuit / ma menigzugt/

lachgen,
om

dat

Sara alszy

de belofte hoorde; lachte, Gen, 18, 12.
71.

Boot liebenthert van vadershamden
Ce binden op het Band-altaar/
t'CBnzielen en tot afchte bzanden/

o God/dit was de zielte fwaar!
Poe mostdit bei hungeest benouwen/ .

-

Zum Ifak bloedig /zonder schuld/
Te doen deziel doop d'ad’ren pouwen/
" JAa het verfwolgen ongedult.
-

-

" -

72.

Hoe heeft zijn geeft/ in dit befwaren
Gewo felt tufzenhoop en vzees.
Gezugt / gewoelt in deze baren/
Geinkt een vaderlozelween !

TBewyluw. wood zijn boezem kmelden/
TDe liefde die zeitelkengineen/
't Geloof weer ja/ o roem der helden/
Boe was uw Bielgepaamt dooz ween
77.

-

Hoefmertºlijk heeft niet Fifaks wezen
Hethert des vaders om gewzoet/

Als hp ten Offer was verweizen
ÜBaar hp moffwemmen in zijn bloed!
-

Zoe is zijn Ziele niet verdwenen

-

Ais Afalt nahet Bffer vzoeg/

- -- -

TDoe hp gebonden rogt aan feenen
-

Ida dat hp zelfzijn kzuis-houtdzoeg
74,

-

By ebenweil/ dooz d'hoop gedgeben

-

-

- -

Ein vollgeloof erktende dat

Gp hem uit fofkon weder geben -

Syn fak/diezyn Geeft bezat.

TWDog

Gezangen vande
TDoggp/ o Engel van Gods luiter/
r 10

Alanziendezhn geloof/ en min,
Gp fchiept het licht weer uit het duister
Ter vzeugd van Abrams Duis-gezin.
75.

Det Miam/dat beter Lamberbeelde/
Berlofe d'afgepynde Geest

Pan Sifakt/ die van bezeugde queelde
In dit geflagte Offer-beef.
Boe was doe Abzams geeft verflonden
Bol dankbaarheid/alziemde blint

EBm dat zyn Jifalt was ontbonden/
TDat grootherbore hertekinds
Tege

"war
g/ Bader/ versuchen
hier doo is geblekten
Hoesfalt Alfakt heeft verbeeld/
TDie doo, de wollten eens most bzelten/
Als van een Sara voogeteelt/
GPm kruis-houten den bloelt te dzagen/
Emal wat Ifak noit vermogt/
GB Soom/ Jehovaas wel-behagen/

Hebt gp alleen/ alleen vollbzogt.
77.

Szoot agbaar God) en Diel geleider/
Gp hebt uw Doom / uw eenig kind

TAw. roem uw vzeugd, uw Lam"ren weider/
TDie meer als Fifakt was bemint/
Als Abzaham/ ook eens gegeben
Ten CPfer/ om op Golgata

Tefterben - ende geeft geben./
Bezetdooz Efaus anna
7

O

TDie eeng/ als Ifakt ongebomden/
TPedood ontworfelde met kragt/
KAa dat hp/ witen rein van zomden/
GBDas
Bader
wat al Gygel-tonen
Z
juichchend”
in uw fchoot gebzagt.
TBooklonken niet uw CBpper-Jaal/
Doe Jesus Abzam iton vertonen

Beglans van Ifakts zegen-paal!

-

-

-

- -

gingen79.God
-

11

- -

Sie hier/min Diel/Jehovaag handel
_ En leer hier volgen Abzamspooz "

TBenkruis-bergis der vzomen wandel,
Eer datze palen in Gods kooz.

Meer mp dan ook uw stem erkennen,
Boozalik aan u Gff'ren, Peer/
Zet befte/ om na ute rennen/
Derheugt./
TOtt Ubu Eier,

verweist

O.

MPp zijn/ als Ifak/omvermogen

-

-

-

Gmlftervende/ den vlouk tomtgäam:
WEat Effer heeft dog oit voldzogen
TDie vioek/ die gp hebt uitgestaen

GP Lam/ wpfien danma uw wonden,
Ziet als ma die mog CBffºren moet

Meenzone Bods, gp hebt dezonden
Ban Ifak enzijn

sa

geb0et.
I

Baar wasgeem Hamdat uomtzette
CB Efaks/Fifat/gp alleen
Mãoft zugtende om Ifakgfmette .

"

-

Klet prin den galgenberg betreen
Gp dgoegt uw kruis-hout Imte sterben/
Gmmaden derden dagh/o Soon/

.. .
-

-

Het leven ma den bloekt teerven

Als Boft bam aller Eng’len troom.
- Het thiende Deel.
Abrahams

ontmoetingvan Melchizedek,

. Metopzigtop Gen. 14, 19.
-

82.

Berloßer van uw liebe-lingen/
GBp hanhaaft eeuwig Abzamg. zaakt/
All die uwerventegenspringen

-

Die zult gw/ toegeruft met waak/
Bunna-bok doen doop d'adren pouwen:
Haar die /bepzoeft dootegen sport/
Gelooft/ en opulkan vertrouwen

- -

-

-

112

Gezangen wande

Die is/ als gouwd

% rein van genmoed.
Z»

gls Bader Abraham bolzegen

Eijn bzoeders glorp had erstellt/
sea hp dezeeg dus had verkriegen

In tröod befpatteooglogs veld/
Daar al deboosenfelletroepen
Staag Sodoms vofen velde meet/
Cem/zat van wzaak / hun toete Toepen
In't heeten
geweer.

blankes

zp, die de Koningende lenden
De buigen ma dezegen-fryd/

Booz zyn geleerde Soloogs benden/
Aileen Jehova toe-gewyd
Melchi-Meiertook van Bodoms kleine vollen
zedek is
Begroed/ maar voft Melchizedeh
zamenge- Ontspyongzijn za"ge3egen boten stelt 5g
ZAaa't eeuwig dur vze-beftelt:

-

-

em Abrahammet wen Roten

'“, Cerveugde
Ce voedenztjn vermoeide geeft/
van diengroot gebogen/
geregtig-

Bemint/ gezegentaldermeeft.

heid, die Dit mag devot van Dalems fcharen/
een Ko- Een Priester Gods om Abraham
ning was Jehovaaszegente verklaren/
V2n Ev
Alst Hoofd van Ifrels zeigen fam. .
ofdes wredes, zijndealzoo in alleseenvoor-beeld. .Van Chri
-

fus, zie Psalm 76:31. Elai.9:5.Jer. 23: 6. Hebr 7
IIO : 4-

Pfal.

--

Tegen
-

#
ier ziem wp Jesus dooz zijn tranzen/
-

86.

Die Balems hutten heeft bewacht/

Dien Priester Gods/wiens Hemel glanzen/
-

Het heilig Sion nog dooz-blaallt/
Die zomder Moeder/zonder Bader/
Geen zoon van Aronsfioet/ o neen

Maar die als Boden illenchte gader
Paalt als Helchizedelt alleen.
T9ie

gangen Gods.
\

-

87.
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-

-

-

-

TBie ma het onberganklyk leben
Beedigt Priesters-regt bezit.

EB Gad/ hier werd ons hert gediehen
JAa u/ als aller Bielen wft.

Hier ziem wp Abgaham verbeelden
Aw. Bion in het wolltel-perk,

-

Biegp eens doo2 uw Soon er-teelde/

tunde Fäerkt.

TPathoofd van uw

TDie oock eens/ als een Post van bede/

Als Priester./en als Degen-Heer/

Mag
meer als dersaan Abramidede/
Hw. Dion in hun weder-heer

- - - - -

Ballaven/ na 3p tvleesch verwimmen/
TBen Buivelen den Antikrist/
Wiens nagedzogt als bolze spinnen
Cot mog uw

Pietern betwist.
9%

-

Dan zult gp/ Leer/hun Geestontmoeten
BootBood en Dijn van't Hemels zof
GBm't af gebiggelt fweet tezoeten:
Maar als wp rijzen upt het fof

Danzule gy/ noit volroemde Koning/
Fähim Honing willen open doen/
GPm de vermoeide in uvm Doming
In eeuwigheid net bood te voen.
90.

o Geest/ verquikker van uw timegten/
TBaal nu in onze boezem meer/
Leer ons ook dezen lofbevegten
Alleem tot uwen roem/ o Heer.
. . . Als dan mijn Siele dooz uw gaben
TDe Boxft vam Sinear vermind/

Riom dan ook om myn Geest te laben/
Eer Redos Bost myn Biel verflind.
9I.

Gp zijt alleen/ als aldeweger/
o Groote Dopft Melchizedek/
Telaver van het heilig

g

--

Atomt

Gezangen van de
Komdan eens/ na uw raads befick/

1 14

CDm Abzamszonente verquikken/
Ein Toth te redden van die foet/

-

Die vloekende/ den roolt verdikken/

CBm dat uw erfhun tegen Woed.

Zodoms omkeering I Met opzigt
op Gen. 19, Ws 24,,en 25.
Op de Wijze van den 45. Palm; of op

-

den

Psalm alseenversin tweengedeeltwort.

je „anTY
It Sodom
/ dat als Eden
eertjds pzaalde/
s“
D MBiens
Balzem-hof/
een Tebaas
geur uit
EIN

des

fraalde/

zelf

gestalte
Ezech.

Gelfilt een Bom/ de Bomnete gemoed/
TBooz bofchen dal/ in zulken overvloed/

-

28 : 12. Gmal wat leeft met d'adem inteblazen;
Ezech.

Een geur om al wat adem haalt te azen/

-

16:49.
Te voeden/ ente ferhen in het licht
Efai. 3:9. Banhem/diedaarzujnläoem-naamheeftgeftigt.
-

Jer. 23 :

\

2-

14. Gen. MAaar deze/ Leer/zoo zegen-rijckt gezeten/
19,4: 5. TDie hebben u/ em Abrams God/ vergeten/
Amos 4: Hun helfche geeft/ en fchendig Bielgeblaakt
11. 2. Pet. Kiep zelf/ o wee den Hemelaam om wzaakt:
2: 6. - Als die vpp uit/ doop vuile Berkens togten/
Awwzaak-sweerdenuwglams-beeldtegenvogten/
WDienshoerig hert noit d'arme heeft verkoelt/
ZAog "tzugtende de tranem afgefpoelt.
-

3.

MEat kondit min/ als Mot/ de geeft benauwen/
TBe Bzoome ? die aan Eions muuren bouwen/
Die waren / als dit Dodom uitgegaan/

TPaar Tot bp ma alleen was bljvenfaan.
Poe kondit mundam uw ziend oog verdieten/
Dchoon Abraham wien Dodoms rot verfieten/

Maetzugten voo uw blakend leerlylheid/
Booz d'heilige van Dodom heeft gepleit. Gr
-

-

p
-

gangen Gods.
4.
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-

GBp daalde neer/ met vier enfelle winden/
In doukerheid om dezete verfinden.
Gpzijthet/ Heer/ die ma uw regtflaagt weekt

All die metfimaad uw Dierschaartegemfpecht.
Genftopm/eengläsgingvoozuw Alanfchtjnheenen/
TPen Blirem fchoot. een bui van donder fcenen

Bloeg Sodom om/ enal wat adem haalt/
WDiert dooz uw blam de o0gen Uit-geftraalt.
5.

ºt Gebergte,/ dat de Steprenpoogt te trotzen/
Berfmolt als was/ de hoog” en fcherpe rotzen/
TDie gloeide doop het bzandentweder-licht
Dan u/ en van uw grimmig aangezigt:
Be Somen II2aan verbergde lichten fralen/
Too haaf uw wzaalt uit's Hemels GPpper-zalen

HMeer fote/ op ditafgekeurde zaad;
Hin't booz-licht van

n fchoonen dageraad.

TBen Hemelzelfvertoomde hoe rechveerdig

-

TBat uwe Hand/ alleen den Septer weerdig/
Derfiet/ die u verfoeten / als die geen
WDiens. vloekt alleen hun blocken kon vertreten; .
Gedugte God / gp hebt deesheete boelen/
WIw Heil-waal in de clschczolver pochen
Doen treffen/dat mog meer als Sodom blaalt/
ÜBee henn dann die zyn zaligjcid verzaakt.
7.

Sie hier/mihn Tiel/dit Sodomdooz Godgsplagen/
TBus uitgeroct/ o God / waar zyn dc dagen
TBe rocm/ de glams / van dit vermaarde iZof;
ÜBaar 3jnze / die/ hocwel maar asch cn fof,
DE00 trotsen fout den Hemel tegen baften/
TDie blockende hun eigenwce verknarfen:
Hier lag het al tot finaat van't allgemeen
Gedood/ n als cen
Ondcreen.

noop

De Bzoome/ en all die nw licht uitfiralen
WDie 31jn het kurlt / de femunzels/ en de palen/
19an Illand ein Stad/
"theilig3Rad

en"

-

2.

MN

Gezangen vande

1 16

TBan is het tijd dat gp de boze weckt;
Doo haaft als dan de WBeereld Jefug zonen/
Tal mifzen/ Heer/ dan zult gp u vertoonen
Als regter/ om hct pagtig aars gebied
Cevellen / dat uw heiligzaad verfiet,
Tegen beeld.
---

Het Geefelijke Zodom.

-

7. TDit Sodom/ Heer/ van'thepligregt verwildert/
„an “. Heeft Sisrael een Dodom afgeschildert

Geeheli t Geen beden/ in het nieuwe Testament/
/
Open. 11: Ben hoogmoet/en het atte moedia draven
he

Sodom" - Banons ook daar voop eeuwig werd erkent.
8. Efa. 12: TDe plagt ein paal/ de roem im Aardfc

gaven/

19.2per. De eerzugt/en deinnhermie en hoon/
Zetaan heden in dit Dodom mog ten toom.

2 : Ezec.
28: 12. 1

UO.

"

-

T" d’CDnreinigheid der geefelijke Baders

-

Efai. 14:. TDie beefelyk / als groote läerck veraders/
Open 6:6. Het Hoer-gevleinadzaven/onderschyn
Open. 17: Damdeugd/daarmoghum klooftersvollvamzijn/
2. Duit. TDie geefeinkt met 't Heiligdom hoereren/

32, 23. TDie in het fwart met Christus maam bzaveren/
TDienMioomfchen foet/ die whtvan Eefusfaan/

Im TBagons kooz als groote Tempel raan/
-

I. 1,

Die moedig/ trots Godg. Degen-erfverdzukken/
TDie d'arme Biel het Hemels bpood ontrukken/
TDie weeuw.euwces verhitop'rAardfthe gouwd
. Berfwelgen/ die/ als Boden/ vzeet en fout
Op JNimrods Btoel den Hemel tegen gapen/
CDm/ doo een rot van onfch02e Papen/
-

Gods heiligdonnte rulken overhoop;

Als afbp hum den Henncl waste loop.
I2. ,

Die omverfehzokt/ als minnaars der Cermoni/
T9e ouw.de UBet met een vermifte troni

-

…

IHerstellen / die als Aron enzijn zaad/ …

Mogpalen in hetafgekeurt gewaad/
- - - -

-

TBj
E

-

gangen. Gods.
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Die liefdeloog/ als Dodoms arme flaben/
IAiet/ dan het doel banalic blecfch ma-dyaben/

Als haters/ en vervolgers van die geen
TDie mog als Lot het heilig spoo2 betreten.
13.

-

Zoe kondit min als Sions geeftonfellen/

Wieen hungezagzoo hoog begon tefwellen;
. Na het
Datal wat leeft most buigen voo zyn troon Iaar 60.
JNE2aargp/ o Bod/en l Minnaarvan Uw. Toon/

Gp hebt uw liierh/ maa"troepenvanhunzonden/
Bolt uitgeleid/ als van den bloelt ontbonden/

Eelylt/ als Tot met luifer aangedaan/
EBnn op den bergbp 't heilig Lam te faan.
I4.

-

-

-

-

TBit Sodom zult gp dok dooz vier verdel'gen/
Als haarfemtjn de aarde zal verfweil'gen

-

-

JAa dat uw waalt die groote lafter-mond/
Als afgelteure zal foten op de grond/

EBm vooz uw Croon/ dooz opgefpanne kaken/
ºt Berfwolgen bloed alzugtemt uit te bakten:
Soozal/ o God/ eensdoozuw waalt vergaan/
TDat als een tweede Dodom leeft gefaan.
I 5.

Isdam uw erf/ ubw Bion hun omtwelten;Gelijckt als Lot/ uit Dodoms modder krekten/

Doe dan ons hert in vzpheid na uw fem
TBoghooxen / in't vernieuwt Jerusalem/

GBp dat uw hand/ uw hand / o Geeft behoeder/
CDns miet verplet/ eu gp / o oufc bzoeder/
-

Glanfryche Boom/leidonsdog/alsuw Buid/

Alitonsverderf, als
"

LCn Dodoin Uit.

1

KTot dat wp eens met Lot in Soar rufen
Cer finaad van die het heilig regt verkluftcm;
Ep Iaat ons hert/dog noit na Dodon ziem.
TDat Sodom/ "twelt eenlider Diet mortvlien/
CDm uwen Haaam/ net heil gezag ontogen/
Ce roemen/ voop het licht van Babels Cogen;

Tot dat wp eens/ na d'afgetobde tyd/
an 't Hennels Hdfu dienen zonderstryd.
-

-

12 3

-

Van

-

1 18

Gezangen vande

Van den Aarts-vader Jacob, en
eert van fijn Zegeninge door Isak.
Metopzigt, op Gen.27:28:29.
Op de Wijze van den 77. Psalm.
H Eer omgoyd net heil gewaden
CDnze Tielen om uw daden
Ce befchouwen na uw wi/

"In dat groote Tiel gefchil.
Gp hebt Bader Adams loten
Aangenommen / en verfoten
CDn uw toozenen gena

-

't Gpenbaren W002 en ma.

-

--

-

--

2.

Jakob van Gp hebt Jakob uitverkozen/

PW aan Bader/ eer hp was gebogen/
gejpen

CDfin's Noeders lyfbereid/

onder de

Mauw raad van eeuwigheid.

-

-

---

-

-

voet wer- Efau hebt gp laten dwalen/

Pen gelijk CDm den voek intoogte fralen.

-

Leer onsdam uw opper-magt/
Efäu en
ziju zaad liegt erltennen in zyn kragt.
gedaan heeft, ofbedriegen gelijk het Esau zelf verklart
27: 39.ziende op het bedrogvan zijn Moeder.
Jacob,

-

Gen.

3.

Emu boven albeminnen/
Gp die Jakobs huis-gezimmen;
HTMeer / als Efau / dpa.agten voed/
Efau, is
Doo de geur van Iesus Blocd.
zoo veel Lºp greep Esaubp de hielen …
„Cerze in de IBeercld Wielen;
gezeg

n:

-

-

-

Jakob/ alg het hooft van al/

Bzagt dat woefczaad ten Wal

niy maken, verheffen, om dathy mannelijken kloek voor
den dag Quam.
4

want ihn als Het
-

-

elden
er Helden

.

-

- - --

Gm

-

gangen. Gods.
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Genn uw zal'ge lofte melden:
IBierd gezegent ma uw raad
. Boven Efaus bafter faat; . .
IRNet den dauw en "t vet der aarden/

Aig een Boxft van grooter waarden;
TBooz den ouwden Ifaks mond/
Z2a "t befielt van Ubw verbomd.
5.

-

" Baar, als Bader van humalleen/
Efaus rot voo2 mcer moft vallen

-

-

-

TDie van 't eerftgebogen regt . . .

CBok verfooten / als een kimegt/

.

–

Jakobs fam-huis/zoo volzegen

-

JAoft erkennen om uw wegen “
Em uwgangen, na te ziem/ .
Als de boze van u. vlien.

Tegenbeeld.
Heilig kominlt/ Biel Beminder/
Jakobs trooft / en wee verflinder;
Gp zyt dogdat Heilig Daad -

-

Bateens/ in den dageraad:
Ban den Hemelmeer moft dalen/

"
-

-

-

-

CDm in volle glams teppalen/
-

Z2a den bioek / dit bloekent rot/

-

- -

WBeer zalbpengen tot ihun God,
7.

-

Dant de reuke van uw lijden -

- -

MBasten einde van het fryden/ .
FH 300 aangemaam en 30et/ .

Bat gp Sions do gemoed/ . . . .

Pebt gezegentmet veelgaven;
In dekleed’ren van dienbraven/ Die gedient heeft uw befluit . .
Als een Jakob vooz n Bzud.

,

.. ... . . . . .

" -" - - - - - --

Als gezegent/

-

Segen-ader/ „,

Banzjn Boden eeuwig Bader/
TDie als "fakt/Jaktobook/
Radien dukken Tempel rook;
Heeft gezegent in 31jn
4 - --

g

-

- -

-

-

-

Gezangenvande

120

TDie mog Jakobs zeeg vertonen
GBp de renbaan van de deugd/
falts Jacob tot een vzeugd.
9.

Die dehitte van uw tozen/
Als een Jakob groot gebogen/
Ende kouwde van de nagt/
Peeft gedzagen en vollbzagt/

Gmzijn za"ge kerk Juweelen
Alan zijn Liacheluitte deelem/
Als zyn Bruiden Biel-cieraad/
In de alderhoogfe maat.
T

IO,

TBiede booze bp de hielen
Mäukt/ om d'afgelteurde. Zielen
Afte wenden/ doozym magt/
Als een Jakob ferlt van kragt/
Die de eerft geboote kogte/
TBoe met magt het boos gedzogte
MPoede tegen Jakob aan/
Als een Efau/zat van waen.
II.

-

De Jo-Juda om het regt de fplyten/
den waren WBoede 3aam/ als Efauiten/

ten tijde

Gzimmig tegen Jakob aan/

Christus

CDmhem met den bioek te flaan:
-

als Efau JPaar gp hebt op Jakobs loten/
verfoo- WHeil enzegen uitgegolten.

-

--

--

-- -

- -

- - - -- --

A

ten, ende

Esau/ aan den vloek gebocit/

Heidenen

Hebt gp billig uitgeroeit.

als Jakob

-

- -

-

gezegent, zie Hof. 2: 1. Ef. 8: 14. Mal. 1: 3:4. Duit29:
18, 20. Mat. 19: 30. Elai. 49.: 5: 6. Efai. 3: 1, 5.
- - - -

I2.

.

-

-

-

“ - - -

WBant gp hebt/ma "Judaas dagen/
Enkel ua uw well-behagen/
Begemaar van's Hemels Croon/
Jakob/ als uw jonfe Boon/

M2et uw zalig lichtomtogen

Booz de wzaak van Efaus oogen/

sowie

-

gangen Gods.
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-

Japhet/ heft/ als Jakob kind/

Il2eer als Sem uw regt bemint.
-

-

Schoonfpdoogeveinde tranen

-

Beden mog tezoeken wanen
Ifaks Fifalt/ als een knegt/

-

CBm het eerft geboote regt:

Als de ouwfte Boom van allen
Sudaas erfºmis uitte bzallem/
TPathum ongelovigheid

–

Buntot Heden heeftontzeit.
14.

Bader van uw Midgezellen/
GBpent eens uw Zoning wellen/
TBooz nw zal'gezegen-nmond/
In dit heilig nieuw Berbond;
MAU gp zytomhoog gefegen/
MZebt gp meerder als eenzegen/
JAeer als Ifakt geben kon

-

-

- - -

- -

-

:

"

-- - -

-

-

Hebt gp aller Geefen bzon.
-

I5.

TDaaldan meder/ Segen-ader/
Gp zijt Jakobs God em Bader/
Die/ als Fifalt / zegem geeft –
Alam al die/ als Jakob / leeft.
Laat de Soden/ Efaus knegten/
Die met vloek utegen vegten
Eens met Halkob voop ufaan/

… --

Met Ubw zegen Oberlaan. - -

-

Den droomenden Jakob. Met
op-zigt op Gen. 28: Ys 12.

Op de Wijze van den 28 Pflm.

A

. .

-

- --

Jakob geeft/ vermoeit van dpaven/ -

Big meer-boog / om zijn geeft te aben
32a d’omruft/ met een flaap bevangem

Om flapende weer ltragt tomtfangen/
TPoe 3ag hp/dzomend/ op en neer/
- -

-

-

-

Gods

5
A

Deze

Gezangen vande

I2,2

Droomn1Et Gods Englendalen van
de leer.
2,-1 -

WAS

natuereMDienshooge tot den Demelraakte/
lijk, veel Dan waar Jehovaasluiter blaakte/
-

min Vlee- Die Jakobs Sielmet licht bestraalde/
fchelijk, Terwyl de Eng’len meder daalde/
maar al- TBie/ voll van glans/ als finelle boom/ :

leen God-

Sigbogen voor uw witten Troom.

delijk.

Z.

Gp fchonkit/om Jacob teverluften/

Het Tamd waar op hp lag / en rufen/ . . . Als die Jehova /die ma dezen
TDC CBod van Jakobs zaad zouw. wezen/
TBie/ als een Leids-man/ voll van moet

-

-

Denn leiden zouw in tegen-spoed.
4.

-

-

EBm Jakob/ die dooz Efaus togten,
Ce trots en moedig wierd bevogten/
Tetrofen/ als den erst geboren/
Dchoon Efaus omgetoomde too2cm . . . . .
Henn ma-joeg om dat heilig zaad
Cefmoozen voo2 den dageraad. -

-

.
-

Hier lag die groote Bader meder/ . . . . . .

WDieng geeft7 als doo een Arens veder/ ,
Ten Hemel feeg/ om d'IHemel fchatten/
Bezrukt/ als zigbaar te bevatten/ .
MBen’t vleesch en bloed noghoot mog 3iet
Wat d'opgeboerde geeft gnet,

Soo weet gp Bader al de Dielen/
32a datze in zind oog bevielen/
Teferken/ alsze/ na veelzugten/

Il2et weedom voor hun Boeder vlugten/
In ballingfchap/ integen-spoet/
Dertrooft hp ons in over-vloed.

codkan Duszenwphoenoa eensnadezen
alleen in TPe Dielen bpuzullen wezen/ .

de Zielen Aliegt het vleesch in't fof geballen
- "

-

-. - - -

-

-

ngen Gods.
Ep doet de Biel uvm lofuit-ballen

123
in

Enzien / en hoozen/ 30nder maat/
TDat alle vleeschte boben gaat,
--

-

vloei

jen, entot

aar fpre

ken gelijk

-

hy in den Hemel doet aan de Engelen en Heilige, die ook öp
een omvatbare wijze» hun denkbeelden totelkander„over
bringen. ..

- - -- 8.

MBiens Dielen Geest is oit gebleken Hoe. Geefenzonder lippen fpzeeken/
CBf hum gedagten oberblingen/
SBmzamen een gezangte zingen/

MDat is hetzonder tong en mond
Te roemen/ Zeer/ uw Zeil Berbond!

-

-

9.

Raar Jakob / als een licht der Bomen/
Dezrukt/ vervoert/ en opgenommen/
Bevat/ontfamgt/ ziet zondcroogen
All dat uw zalig al vermogen
Dem toe-riep/ als diem Abzams God: ,
TDie wzaak meent van het wgekent rot.

-

-

Tegen beeld. . .
Christus
Gp zyt die Jakob/ die maa 't duister/ . .
. is dienJa
Als/ net eenzoetenflaap bevangen . .
. kob - die
-

IO,

."

o All-bewalter/ voll van luifer/

Dezrukt/ bleefbp Gods koo gegangen
Gp zag den Bemelma uw dood
LOPENÜ U00 uw
2N100,
Geopentvoog
gunstgenoot

-

Ladder

. .
““

- die den
“ geopent
Hemel

heeft , en die den Hemel, ofde trionpherende Kerke, en de
Aarde ofdeftridende Kerke vereenigt heeft , zie Joan. 1: 52:
Ephes. 1 : 1o , Joan. 14 : 6. Hebr. 9: I: 10. Col. 1: 20.
Hebr. 12: 22. -

„

II.

-

-

-

o Boom/ gp zijt alleen de Leder
- - -Langsweik de Dielen op en meder
JAuftjgen/ na die heiligdommen/
TBaar Zakobs zaad uw glams uitb20mmen/
- -

-

CBp leid ons door de enge Poot

Ja 't heilig. Zuls Wan UW. Geboot,

-

Es

Gezangen
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vande

12

Gp hebt/ als Goden Mensch tezatmen/
Bereengt/ na uw well beramen/

-

TBe Alarde enden Hemel glanzen

-

JNa dat gp dooz uw dub'le tranzen
JMeer fchoot/ em enkel doo uw magt

ºt Berdeelde/ tot een hoofdfuk bzagt.
I3.

Bp hebt de Hood en blinde Grieken
Doen dzaven/ als op duibe wieken/
CBm u/ o Leder/ te beklimmen

Dchoon Efaus zaad uw erfbegrimmen/

Die Jakobs ladder/zat van waan/
Bervloelzen/en uit myd verfmaam. . . .
14.

-

. .

.
- -

BIw Ihden/ dood/en uw gebeden
TBatztyn de fpoxten vooz uw leden

Bier langszalomze Siele/ Bader/ Gelovig kommen tot u nader/

- - -

Enklimmen/ tot gp ma de dood
Gms ophaalt in uw rijke fhoot. - I5.

- -

-

Maar die/ vermoeit van op te fijgen/
Allzugtemt/ma den adem hpgen
SBm dat het bleefeh/berooft van fralen/
Genegen is om laagte dalen/

Jakobs. Jakob/leent uw hand/
- -

- -

zand. - Eier dat de Ziele roltin’t
16.

- - --

--

--

-

-

-

-

Gp faat mog/ khoming van uw knegten/

-

-

Alan d'opper spozt/ om op te regten
WAufwak/ en teere zalºge fchapen -

-

-

- - -

-

Tie ook als aan de leder flapen/

Geruft/ verlicht/ en voll van vzeugd/
:

In u/ o Leids-man onzerjeugd.

-

17.

-

–

Cerwilde Englen/vlugen veerdig/
Hun dienen/ als uw dienft mog weerdig
JDa dat de herten/ voll vertrouwen/

't Bedzoomde na den doom befchouwen/
-

als.
5

-

gangen Gods.

-

1,

Als nu alleen aan u berpligt
TBooz uw verheerljkt

aggt

-

- - - --

- -

Poe zalig zijnze die/ voll kommer/ :
Befchaduwd onder’t Hemels lommer/
IT2et Jakob aan deesleder flapen/

-

Als gp maar Herder van uw Schapen
EBmstoeroept/- en verukt van Geest/

Doct ziem de Looz-glams vam uw JFeef.
I9.

CBuwfe Boeder/ daal eeng neder/
Beek die opgeregte lcder/
Die de Datanen zijn zonen
Jakob in den droom vertonen.
Babels poten/fwak en teer
Beelt die dooz uw magt/ o Heer.

- -

-

-

LO
O.

DLeer ons enkel langs uw fpozten
Mälimmen/ eer wp meder foten

Gelylt gp voozmaals/ na veelfmerte/
DEyt opgeklommen, leid ons herte
GDoktzoo dooz alle hem"len boog
KTot u / o eeuwig al ziemd EBog.

- Den vorstellende Jakob, Metop
-

zigt op Gin. 32 : Ys 25.

-

Op de Wijze van den 79 Psalm.

Ertroofer van de Diel/die/ im benouwen"
Deox wanhoop poogtden ademuittefpouwen
Gp 3jt/ en bljft boop eeuwigong gemegen/
JPaar formtyds valt gpool de Siele tegen/
Ein fryd en doods gevaar/
Gn/ als een wsfelaar/
Zum Biele te doen zugten/

Gelijk gp Jakob dee

-

-

. Als hp voop Efaus wee/
ZAls balling/ heen moft lugten.
Wiens

Gezangen vande
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:

2.

-

Miengbanggemoed zig/ma het eenzaam wende/
Zeugeest vootfaal van Efaus oologs bende/
Emin umfchoot zijn boezem-zugt/ voll tranen/

Te foten/enom dus de wegte banen/

---

CDm dat gp na uw trouw
Alam. Dader Jakob/ 3ouw

-

Doen bljken uw vermogen/
Terwijl dit bozerot

BAw groote naam temfpot/
Dolmoed quam aangetogen.
3.

o Engel Gods/gp hebt dao uw vermogen/
Beihilfeenkleed uw IAenscheid aamgetogen/
dem Jakobs Geest/ benauwt/ befchzoomt boo!
lijden/

In't Aarsche vleesch op Aardente befrijden/
TDie van u trooft verzogt/

Emmetzijn fwakheid vogt/
Bolvees enhoop te 3amen:

TDie greep uw almagt aan/
CDm dat hp zouw befaan/

En Efaus Geest befchamen.
4

Eert gp
Neogen-rood
in volleluifer
paalde/
Geep
heimaan/terwijl
hp eenzaam
dwaalde/
CB wofelde/ o MBostelaar/ tengoede
Team die gp zelfzoo hevig tegen woedej
CEmma die fryd / 300 heet/

In't witte zege-kleed
Ejn Siele op te promlien/
Jeagp/ o Siel-eieraad/
Hem in dees dageraad/
Hw zegen had geschonken.
5.

Ejn Geest/vermoeit bleefaan uwboczen hangen/
Als ademioog/ omgeest en heil tontfangen
Ban u. o Dost, die dafgeswoegde Dielen
De Geest vernieuwt/ omdatze ubehielen.
EBus hebt gp Jakob Oolt

(

Za

-

=--

|

-

127

gangen Gods.

Aa d'opgeklaarderook/
Ein Sonne op doen rijzen;

-

Diensnaams verandering "
En 3al"gezegeming

Gms herte mog

-

-

……

-

n fpffzen.

-

Boden Mensch/ verheerht doo uw fralen/

Hier zagde Ziel wie eens in'tbleesch 3ouwdalen/
CDm frijdende/ dat Miroom-regtte bekomen/
-

TPatmog de trooft envzeugdis aller bzomen,
Schoon Sakob overmogt
Gad/ die hem tegen vogt/
-

-

Booz weenen engebeden:

Gp hebt zyn Mensche magt
Beademie / dooz uw krag
Moit / als een God/ bestreden,
7.

-

- -

-

-

-

Gp hebt alleen/ op Pt hinderlift begeren/
Eijn zwahlheid/doo uw hragt/doen,triompheren

Heißlt als die met zonen fürihr beginnen/
CPm datzin Geestdoo u zum overwimmen/
Sie hier dan Jakob aan
Als oberwinnaar faan
Pan hem/ die "taldoet beben/

IBiens heup / ook van um kragt
Alan 't kommende gefragt
Getuigemis
geben.

h

MDat is dat/ Heer/ zig Boxfeljk te dagen
Enzelfzijn God / dat cettuvig welbehagen/
Dienmagtigen en hater van de logen/
TBooz tranen/ en gebeden overmogen.
o. Mensch geworden Gold/
Hier toomt. Op Adamgrot

ihm noit vecoemde iufer/
in

,

TDie
heilig
Puis-gezin
Film 't
liefd
entrouwemin/
Banugeniet in duifer.
9.

-

Tegen
beeld.
O

PP most/netmagt/oroembanga

-

Christus

Gezangen vande
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heeft als Als Jakob ook/ uw ferken armiertoonen
en“ ander Entworfel-perkom donder hellsehe benden/
ren Jakob, Bankragt berooft/ter

hellen meer tezenden;

Emde denauwde Diel/

met zijn

zie Hebr.

TDie eeuwig u beviel/
Dees banden afte wzingen;
EBp datze/gansch verlost/
In u hun veede Boft
ºt Triomph-lied zouwdenzingen -

g: 7. Mare

IO

vianden
en

met

God ge-

worstellt -

-

27:46. Bp hebt/ o Bod/ uw Some aangegrepen/
Hebr. 2: Ein along vleefchzoo in zyn vleesch genepen/
14, 15. o neofelaar/ en roem van alle tongen/

Joan. 16, Cotna den fryd zijn heupe was verwgongen/

- /

Doe 't kruis-hout/ fchoon veragt./

33-

Dem heeftter dood gebagt

-

Daar d'afgepynde ledem

-

Dertoonde wat een nagt

Dathem in deze nagt
Soo hevig had befreden.

-

-

IIa

Gn, die den frid in't frijd-perlthebtbegonnen/
Hebt biddent ook deal-magt overwonnen/
o Jakobs zoon/en Post voll mede dogen/

Ghebt uw Bod/uw Bader over mogen.
--

Die in dees dageraad/
H F" in uw zaad/
ot aam des ÜDeerelts enden.
MDat hoeft dan Jakobs geeft
Te vzeezen voo2 datbeeft/

"A-

/

Booz Esau/ ofzijn benden
I2.
zea dat den nagt was van uw Diel gewcken/
Begon/ o Doom/uw daagraad aan te beken/
-

Die dag/waar im/ o hoofe der Godsgenoten/
TPenzeigen ook was op. u uitgegolten/
d, Gzoote läddelaar/
Gp hebt in 't openbaar

Demagten uitgetogen/
Gp hebt den ltop vertreten
-

-

--

Ba
M

gangen. Gods.

129

Ban die u/ na beel ween/

Denvloekheeftna-gespogen/
13.
Schoon Israel/uw Poederg/ Efauslimegten/

Als finart van myd/üw zalig lichtbevegten
Dienshoos gedzogtu hebig heeft bestreden/
KTerwyl gp als een Jakob hebt gebeden/
Tot gp in Peniel/
GB zal'ge honing UBel/
Die
volheid
hebtgenoten/
Die
ons/
ma alle
vlyd/
Ten epnde van den frid/
Tal werden obergoten.
-

-

-

v

Peniel."

of des
is zammen

-

gefteltvan

-

-

-

- -

-

''Ily
-

God, en

-

zegt zoo

"eelals ik hebbe God gefien, gelijk Jakob ditverklaad Gen.
32. 39. dus heef ook Christus na den frijd, als den Overwin
naar Godin de heerlijkheidgezien.
-

H4.

CBeef ook mijn Biel/ in Weedom en benouwen/
Geloofen hragt om op. uw magt te bouwen/
CDnf" heupen zijn vervongen/ ganfehlen gader/

MPp hinken mog/ als Jakob 0nzen Bader:
Entaft u hand ong aan/
:

WDie 3al voo u befiaan/

Ban die aphragt wilt geben: "
Zag,
dat myn hertenziel" - Als Jakob7. u bebirl“
WPanzouw mijn Beef erleben.
-

-

- - -

I45.

-

Joe ons danzaam/ Berlioelder dergemorden
Als d’helfehe magt onsfet komt tegen worden"
Berwimmen/enzelfalle nagt uitdagen/
Die onsmog als een Efanoogt te plagen
Cp 3egen ong dam/ Heer/
- - Gelpkt gy eens weil eer Bien groaten Dader dede;
Zoo 3alons zuigent hert/

Geduht dooz boeder fmert Eems wandelten

vede.

- - -- -

--

,
- -- --

Awterk/die nu/ als agt banktagten/
Dooz

-

Gezangen vande
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Booz Efaus rot/moet Schulen en bermagten;
In eenzaamheid/ o Gad / bpeng die eens weder
Enzet ons als een Jakob voog uneder: *
Ha als een Hfrael/
GBm beerdig/ rags enfine/

-

-

Als Boxften omste dagen: ,
TBoe ons uw al-unagt/ Heer/ ,
Ailzugtemt meer en nueer
Derwimmen/en behagen.
17.

,

-

-

TBoe danubw Kerkt/ en aluw geeffgenooten/
Als Jakob ook/eens wogt'lennetdiengrooten/
Ill2et u/ gp die de helle hebt vertreden/

Leer dan ong hert met Zugten ein gebcden/
Alkizrent/fwak enteer/
" In unen maam/ o Hecr/
Hw.zal'ge lippenfineken:
vooz uw Build
KTot dat
WAw volle boft ontfluit/
Als zoete

bannten
Hö,

Taat ons geloof) geharnaft met uw wapen/
In 't woftelperk/ als doozuw Beeferschapen/
Befaan/ en doet uw erfdeel triomferem,

GBp kont alleen onsfwalt geloofverumeeren;
Doo zal uw Literkt/ o God/
ban Gfausfpot/

Eelijk een Jakob ppalen/
En in den dageraad/
Berheerljkt als uw zaad/
Een and're glams upt firalen,

HetProfetisch Testament van den
stervenden Aarts -Vader Jakob.
Metopzigt, op.Gen.49.
«
-

Op de Wijze van den 110. Psalm. -

VEhef myn Eiel/net Eions femtegadet
Velofvan hem/ die op de wollten n

--

gangen Gods.

I R1

Die zegen paalt/ als allerdingen Bader/

Wiens Besenheid in 20tgoeddoen eeuwig leeft.
d'Alartg-Bader/ die ten epnde vanztin leben
Alan d'oever van de afgepijnde Biel/

-

zofetisch wierd doo hooger geest gedzeven/ .
Emdat zyn zaad Jehovaas raad beviel/
3.

-

Wp die te vao zijn zegen tonge rigte -

-

Gmma uw raad Hamas en Efraim
(Tezegenen in die zym aamfhin lichte/

Geißkleen Sonäandeerfie
morgen kim/
4.

-

TDie wend zijn Beeft/ alsin Gods mond gezeten/
Bezwangert omzhn kroofen ad te zaann/
Alftervende / hunzegen uit te meten/

Terlofvan Bod/ en Jakobs zegenmaam.

Van Ruben, vers 3, 4.
Schoon Räuben was dehragt/ de eerstgeboren/

Jakob

mel/
alseenfroom/vootreff
httinzynstaat bene
heeft eerft
Kn
Wiens
femalleen
Jehovaas-tempelhozei
Doozgarmenmost/

:

t Priesterlhltgewaad.

Wiensherrschappy endubbelerfen zegen

deelt on

Alan heunen an ihn daraad was entfeit,

die

in

En't Piefierdom on dathy was gestiegen.“ "e"
Cot alles,wat natuur faag tegen pleit.
". De
schappyaan Juda , de duble erfnize aan Josef. 1. Kro.
en 2. Het Priesterdom aan Levy.

15: I.

-

7.
Tegen beeld.
Too heeft uw volk/ o Jakob/voop uw ferben/ -

Als Tubens/ dolt uw zalig regt beklad/
TPoe gp hun zaam uw zeigen wouw doen er'ven
KCer Wylhet mog uw
koog betrad.

gela

Dat Israel die Haubenslotgenoten
Tie "t dubbelregt/ ais d'eerft gebogenzoom/
M2et Judaas staf
verfoten/

rät,en

- - -

-

2,

0

-

-

-

Gezangen wande -
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Tot finaaden weevan Jakobs lauwerkroom.
9.

-

MBiens zeigen gp op Josef hebt gegolten/
Als Levijs zaad u rooktezomder bloed/

TBoe Jifrael/ van Mäubens regt verfoten/
Berteerde doo2 uw aangeblaafe gloed.

Van Symeon en Levyvers 5: 6en 7.
O
IO,

-

o Spmeon/- en Tebp/bep gebzoeders/
En helden van dat overoepent quaad/

't Geen weeemvloekb.agt over Sichemsmoederg/
Mijn Diele kommt noit in hunfmoodenraad.
II,

-

Mijn eere woyd noit met dat zaad bereenigt/
Het TDie d'CBßen /doozde làannen/zat van wzaakt.
woord JAeer belde/ als verbaftierten verfeenigt/
es, os Derblockt 3p 300 een toozen/ tot een baak.
beteykent

-

-

ook een Vorst, zie Duit. 33: 17. Gen. 36. 15. Psalm 55: 14.
I2.

TDiezonder erfverfroit dooz Aakobspalen/
Zedit Derdwaalde/ na dien af-gedoemdenfryd
van Sime- GPm "t CDffer-werk./als Pziefers/Godst'erhalen

on en Le-

Op d'Altaar/ aan Jehovato-gewyd. "

vyJolu 12

-

en 29: 1, 9 en 21. 2. Chor. 4: 24
I 3.

-

TNaar Simeon verspeid im Jakobs muuren Dynzegen-zaad benauwt heeft uit-gebaart
Soo wift gp / Heer/den vloek te doen bezuuren

Alan deze dus van 't heilig regt omtaard.
Tweede deel.

-

Van Juda, van 7: tot 13.
-

-

I4.

-

TDie Bader/ die metopgespamme longen/
Boogiende/ heeft de fmoeren vanzjn zaad
Verdeelt/ maºt regt van Godhuntoe-bedongen/

Läoemtzegen-rijk van Sudaas hoofd

ira,

-

'gangen Gods.
15.
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-

-

-

-

Tot vzengd en roem der zal'ge bond-genoten/

TDie d’eeuwen ende jaaren/ hoxt van duur/
Als telde/ omte zien hethoofd der grooten

ende

Tot heling van de

UlädtUUT,

Ib,

TDuszag de Biel hoe Jakobs CBod ein Badec/
TDie bonnen/ uit de harde rotzen klomlt/
IIArt Juda paart/ dat eeuwig zeigen-ader/

Ait wiende von van alle begonnen pronk.

-

17.

- -

- CBp Fulda zijt de glans en kroom der flammen/
aw Boed'rcm die beleden uwen maan/
Sp. roemden, ubnºt vet gefmoolt der rammcm/
Als aan uw MPet
al te zaam.

wenden
„I

4

-

TIw hand die heeft de mek van uw vianden
Geknot/zoo haaft gy Canan tegen vogt/

Gm Jakobs zaad/gezegent/ te doen landen/
ZNa dat den blockt aan Ann’lekt. Was verknogt.
19.

-

TDaar bogen zig de fiammcn en de Bonen
Ban Jakob voox uw toegewijde faf
N2aar meeft v002 hem/ die Aronstempeltoonen/

JAogongebaart/ U bp den ZDepter gaf.
2O

-

Gp Leeuwen-welp/alsvandenroofonthomen,
MBiezal uw faal en heir-kragt tegen faam 2. . .
WHeeft TDavid miet d'onzal'ge "thertontmomen/
Wen hp zijnvoetdoor’sviands bloed konbaan . . .
2, I

“

-

-

- -

- -

Gp krounde u/ doe Salomon in bede/
Gods Fifrael geweit heeft/ ongeboeit/

TDoe kroonen Staf/geveeft net andersdede
Als daarde vzeed cm liefd is dooz gebloeit:
22
Tegen beeld.
9 Bone CBods/ uit Judaas bloed gespoten/
Christus
GBp Leeuw/, die/ als een and'ren ZSalomon is
dien
-

Aw Dion hebt metzegen overgoten/

Leeuw.uir

s OliverWon.

J2 gp "gedzogt/ als

Juda, die

W.
-

-

-

r
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23.

zijn vian- Awarm die heeft den mek derzaligloyc
den , als Jin't opcm veld gemozzelt en verplet/
David,o- Too wift uw hand den vlockt op deze bolze
verwonKCeftoten / na uw wzaalt fweerd was gewet.
nen heeft,

24.

en, die ons CBp hebt den kop vertreden endoen splitten/
de vre.de
Die Sudaas Leeuw, als Canan tegen trad/
als Sado- En gans verylockt, als smoode Camanten/

ne

Aw blockten op humfchedels uitgefpat.
oege-

-

"gt: e Open. 5: 5. Efi.49: 25. Obad.vers 1-14. Hof
8:4 EnB. Zäch. 5: 1. 14. Ephe.2: 14: 15.
25.

-

CDm in ubw erf/ o Salomon/ metzegen/
In Vecd alleen te palen in het gouwd/
ZNa dat gp op. uw Eer-troom waard gestiegen/

-

-

Als 3egen-ryk aan

Dass kroon getroubwt.
20.

TBc Depter moft van Judaas Troon mietdalen/
Degevers van uw hoog gedugte Wet

* Sylo Aiet wijken/ voor den

Blonde palen

-

ry

Dan Canan font/ net Judaags vloek omzet.
hy heett gezonden, of van phy, zijn isdegave, ofvann.»

Van

genezinge, Esai. 8: 6. ofliever van n'y rufte geven, gelijk
den Talmud heeft, Rabijn Salomons haalt het van " , dat
zijn,beteikent dog al deze woorden zijn bequaam om de natuu
re van den waren Sylo afte beelden.
-

2, 7.

--

Chris, Gp bond uw jangen Ezel aan de ranken
dien w- Dan 't Hodendom/ die ÜDijnfok/voibangef
ren Juda» TBoe Japhetszaad verulktdoor’s Hemelsklamken/

haeft

de

Heidenen

als

CDollt paalde aan't gezegent Abzams fest.
28.

zij. En Israel mog met den vloek bevangem

nen jon- Saleens/ als "t verlem van uw Czelin
gen Ezel Gebonden/ aan uw WDjnfoltblyven hangen/
aun zijn Als Boxgers van dat groote Huis-gezin.
Wijnstok,

29.

de Kerke, JMagp/ o Tson/ uw kleed/ dus

A

--

angeregt,

– – ––

gangen. Gods.
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In't Tzuiven-blocd gewafhebtddouwdoöd/

-

-

TBoe gp in tbleesch/ met mat bewende oogen,

gebon
den ,of in

''

Höw houingwei voop Judaas hertontfluot.

el

y zal de
Joden, als

O.

Denee witte Bopft/ m elpebene Tandem
H heilighcid is als het CDfers gouwd; . . . het veulen
WDat is her zoer, metafgewaßen handeln/
zjnerEze
JAu Judaas-Soon alten Godsvierfchaarhouwd. linne,daar
-

nog

-

-

(ee).Sº

aan binden, zie Psalm.80: 9. Esäi 5. Rom. 11. Efi.49. Hof
2. dit staat Zach. 9: 9. kaarder, en isna de letter Matth. 21:
2. vervult. - -

-

-

-

-

Derde deel.

Van Sebulon en Iffachar, Ys 13: en 14.
31.

- -

IMAaar Sebulon fon oolt zijn erfdeelbinden
Ja Zöpdon, en tot Carmels vette kruin/
TBaar"tpçuizent meer/ getrost dooy felle winden/
Zeit fchubbent Bee uitpout aanfrandenduin.
-

23.

-

-

-

---

En Fifaschar zal in
ILuft-pzielen . . ."
Big kronment/ als een Ezel/ sterkt gebeent/

EBm in den dauw des Lands zijngeest te frelen

Bp 't Bee / enal hetgrenhem Bodverlernt.
Van Dan, met een fpelinge opzijn
Naam, vers 16. en 17. 33. .

. .“

-

-

TDan/heeft als Doft zyn Sonen kommen richten/ 7,- er
TBie/ als een Slang bedeckt in groefen greep/ „"H"
TDen rijder eensdeet vooyzymna-waalfwichten/ 33.

22.

Als hp/vol list/ hun in de engts neep.
Judi. 14.
17. Judi.28: 2. by deze Slange verfonden zommige onder die

ouwde, de Joden en den Antichrist. . . . . .
-

34. -

--

TBoe Binnfons geeft her koog der Filetimen/

-

Ifa haom enfinaäd/ dooz een erboxe kragt/

JMeer ruhte/ omhum glamste onderminen/
Die d’Afgodfaag datrotheeft
torgebzagt.
te
54
Dienst
-

Gezangen van de
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- ..

35.

-

---

WDiensfam/ vollift/ een Tais oberbielen/(gözt/
TBoo2"tvlammentfwaard/ten Gozloogaange
GBm all/ wat leeft/ te bzanden ent"onzielen/

Cottfremmentbloed/ter Aardenlaggefot/ .

Jakob, verrukt door het voorgezegde van
Juda en Dan,valt ter zijden uyt, en Spreekttot God; vers 18.

g Jehova/en Gad voll zaligheden/
Mayn Siele wagt op dees uw zaligheid/
TBat heil/ het geen de ongebaarde leden/

DE00 zegen-rylt/ dooz U is toegezeid.

-

37.

-

IAiet op dat heil/uit Dimfons Kragt gebogen/

' nur opdien WLeeuw uitJudaag-

J2Een/

NHT

Die Spo Gods/en Goël/groot gebogen/

g EBffer-Lam;

TBje Croofer en dat

:

Bö.

Doo wien de Flierlt/ gedzuktenmeer gebogen/ ,
Dalleven/en in volle vzpheid faan/

o Degen-bzon / uw 3alig al vermogen
Heeft eens de WBetem MDofes vloek voldaan.
Z

-

CBm op. uw heilen zalid te wagten/
TDezaligheid/grootagtbaar Hermels-Boxf/
TDie kommen moft,7 on Jakobs eer-geflagten
Cezaigen na den afgepynde do2ft.
-

-

-

O.
4O.

-

Rehn Siele wagt ook op die za"geluifer/
TDie gp mym geef zult geben ma uw mond/

Mijn hert befwykt/ mjnoogen wordenduister/
Ep. red mp dooz dezeelen ban’t verbomd.
4 I- -

.
Gp zultdog eens uw Jakob eerlijk maken/
Boo haaft uw glans/ als Sakobszegen-bzon/
Dalpzalen en dooz al de fammen blaken/
Dolizeimels licht/ geljlt een tweede Ton.
-

-

Van

--

-

gangen Gods. "

-

.
-

137

-

Van Gad, met een speling op

.

-

zijn Naam;vers 19.

1,
-

.

-

.

42.

Eenbende heeft Gads Bonen overvallen/

Die hp weertroften einde van den frijd/
Biens erfzaad nauw in Canans rijke wallen

Eens ruft gemoot/ na d'afgetobde tyd.

Van Aschar,vers 20.
" . 43.

-

-

-

N2aar Alfchar heeft gezegent bzood ontfangen/
Dijm lekkernp was koninklijk banktet/

De bzugten/ die zijn Hofem Land ombangen/
Dynzegen-rijk/door"s lizemels dauw gebet.

van Niphthali, vers 21.
IAiphthali als een - solate hinde/
-- - - -

r“

Dloeg wooden van een aangemaam geluid/

† Bfals een boom/ ofgroen gekroofdelinde
Biegulzig uit den fehoot der Aarden spuit.

-

-

::

deseenweggezondenehinde:veragtgelijkooktentijdevan Chri
fus de Galeleerswaren. +Gelijkhetzommigeoverzetten. - -

-

- -

-

-- -

45.

-

-

Soo is'zijn zaad/ metzegen uitgebzofen/

-

TDoe gp/ o Boxft in 't Alarfche Galileen/ .

. .. . .

Als Jakobs roen/hebt tot hun Siel gepolten/
Cotvzeugde van de immen in "t gemeen.
IIw Wiedem-mond komherten zielbewegen/

Gpfpaaktalleen de wooden Bods in fragt,
Hw tonge dzoop van Remels dauw en3egen/
Got3aligheid van't quinende geflagt.
-

/

- 47.

Aw Eonen/Leer/ die Levp zogtte blinden/
Als aan de WBet gebonden/ hebben ook

Im fiem gevolgt/ als losgelate hinden/
Berlaten van den dicken Tempel-rook.

D5

/

Van

Gezangen vande
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Van Josef, vers 22: 27.
ITAaer Hoff/fchoonde Schuttersheimbegrimmen/
HV2oft/ als een rank/ vollzoeten MPyngelaan/

Bp een Fontepnde hoogemuur beklimmen/
Baar faag 31jn boog gepijit heeftblyvenfaan.
49.

-

Einhanden zijn gefezrikt doo dien. Herder/
TDie magtige van Jakobs grijze fam/
TDie feen/ die zelf/ als aller geeftontwerder/

De fwahke op zyn za"ge armennam.
50.

-

-

Aw. Bad’ren God zaluwmet heilbespoepen
Enzegenen myn Josef/ in zyn maam

r

Dijn zaligheid zal ude vorten gloepen -- - - Banhoogenlaag/vamboxftenbaarmoerzaam.
5 I.

Hw zeigen freeft uw 's Baderszegen goed’ren

Oktor

Te boven/die aan * d'eeuwig heuv'lempzaalt/

die eenwi. Am fchedel/ afgezondert van uw Boedten/

genieuwe. Werdin uw 3aad doo Sesus bloed bestraalt.
len, oftot het einde der Weereld, dat is: uw zeigen gaat tot
de gelovige door de geheele Woereld, ein in dit opzigt wasJo

fefs zeigen meer als den zegen zijner Vad’ren.
-

-

-

-

52,

Als "tdwalent rot hun Herder zal begroeten/

- p. „. . Die/ met den naam van * Ephraim genoemt/
be-

Hw zaligheid zal kennen en ontnoeten/
-

-

-

“TEüfunä7 entfergerarmt.
derJoden, word ons onder den naam van Efraim voorgestellt,
zie. Ier. 31. 18en 20. Rom. 11:25: en26.
, ""
-

- -

-

35. - - -

. “

Too kont gp / Heer/ wiens geefigy begnadigt
Berheffen en metzegemoverlaan
ZAa gp mw terkt/ o Hoff/ hebt verzadigt/
Gmdooz uw Beesthum Geestemte verzaan.

Van Benjamin, vers27. *

_ _ -

-

54.

-

Maar Benjaminmost als eenwolf verse
-

- -

-- -- -

gangen. Gods.

-
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-

CDm's morgens roofte eeten in zijn fragt/
En ma den frid den roof bp eem te binden/
CDm "savonts bupt te deelen vooz de nagt.
-

55.

-

– -Zie hier

Teeg mogen-roofheeft. Daüleens bebogten/

TDie Amºleks zaad verdelgde doo2 zyn fiaal/ van Hud.

TDie
Agags rot/
alstotfmoode
Berbannen
heeft
startsaard-gedzogten/
zeigen-Paal.
-

"20.1Sam.
'I5 s Ein
336

50.

JMPaar ma-maals is dien grooten roofgebielten

Ziehier

Als Paulus geeft des avons deilde uit

van

Elai.

Alan
leid/en
Hood/doo
TBien
bupt/due
fehat voozzynverhemeltpçeken/4:
Jesus enzijn Bguid, 2. Efai.
57.

3 : 12.

-

Als Jakob dus/ met d'ologen halfgelofen/
Bijn Bonen zaam gezegent hadde/ IHeer/
TDoe heeft hp beizijn beenen uit-geftoken/
Als in uw schoot/ en
Waß net mrer.

"
-

-

Falle

5

g

o Degen-bzon van Hakobs lieve kroofen/
Fiom daal cens Meer, en zegen ons gemoed/

-

Itom Jakob/ kom om Sakobs zaad te troofen/
't Ils altjd weil Wat gn aan Sion doet.
--

---

59.

-

EBp zijt en bljft dog aller flammen Bader/
Ein Bader roep uw Bomen eens te 3aam/ - Enzegen oms als Jakob alte gader/
-

-

.

ge Van Uhwem Ulaam.

Leid op ons hert de

-

Os

- -

Gy hebtons ook eenzaligheid gefwogen Im heim/ die ons uU heil heeft tolegezeit/
o Jakob/ laat dan eens uw femme hooren;

,

Gms herte wagt ook op uw zaligheid.

Den lydenden,endenverheerlijkten
Josef, met opzigt op Gen. 45 : 4.
Op de Wijze van den 69. Psalm.

-

-

HS- hragtig weet de wzaak-zugt van de nijd
letgoedequaad/en'tquadegoedte n“,
.

.

N
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-

CDm liefdeloos "t gehaate afte doemen/
Schoon het Gods regt mog waartheid tegenfrijd!
TDat mergeloos gedzogte heeftmet kragt
All’eeuwen dooz de heilige befpromgen:
Zoe menigwerfheeft Jakobs cer-geflagt

Berzugt/vol wee/ dit Creur-lied opgezongen.
2.

Maar laat de nijdal weiden wijdem bpeed/

“

Epizal dog eens haar eigenstaal verknarßen/
En't eigen bloed zich uit de adersparfzen/
KTot eens haargal zal wezen uitgefweet
TBe Boome/ die God als zig zelfbcmint/
TDat kirrk / waar op de IBeereld heeft gedgeben/
-

TDie lyden: Heer/ den haat/ die "talverflind/
Steeht zelfde deugd geduirig hier na't leven.
3.

-

0 Jaltobs zaad/ o Bonem tien en een/
Gp zogt / volnyd/ de roem van Ifels dagen

TDooz Boeder twist de Beerelduit tejagen/
CDn't heilig regt in Joffte vertreten;

Den Josef/ die zyms Daders geest bezat/
TDie net een rok van aanfien was omtogen/
lebt gp te zaam den vloek in't oog gefpat/

GPm dat hp was opzegt/ en leegvanoogen.
4.

Die 3egeling /gebogen tot dem faf/
TDie dzoomende verheerlijkt zegenpaalde/
TBoe Jakobszaad/algfchoben,voor hemdaalde;"
Ja dat zijn God/ aan hem den zegen gaf
iHp zag vollglams elf Sterren/ vollgevlam/
JENet Son en ITMaan / tot een eerbiedigteken/

Haar buigen voor de roem van Jakobsfam/
WDiemslofmog: als een Bonne/doozmoftbzelten.
-

5.

TDien Hoff/die/ verheerlylt in gewaad/
Als Herder van de Läudde van zijn Dader/
Bezonden was/ om nahun alte gader
(Te ziem/hoe wel vervolgt enfeer gefmaad;
TBe wijl de nijd d’ommoof'le heeft gedoemt/
en in een kull voll waak-zugt neer doen

da",
-

-

ngen Gods.
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-

Ter wee ban die dezeeg van Jakob roemt/
GBm eens methem/
roem/ tezegem pzalem.

ve

Derhogt tot flaafaan't blinde Weidendom/
o Boeder-nijd/voog twintig zilverlingen/
Taw Baders trooft dus uit de handte wzingen:
Hier kneude gp die fchoone Tente-blom/ .
TDie in Egppt by 't ongeteugelt rot
Gedoemt wiert/enter Werker heen gezomden:
Ill2aar hp/ verlicht/getrooftin Jakobs Bod/
CDntfloop/ om dat hp dzoomen kom verkonden.
-

7

-

-

".

Ban waar zijn glans geljkt een Bomme reeg/
Tot hp als Heer/ dooz Faroo grootgebogen/
'tEgpptenszaad/volhomgers-mood/dooz läozen/
Belhouden heeft tot trooft vam MBeeuw en WBees:
TBaar't booze rotzig toen boog vooz hemmeer/
JAa hp fich aan zyn Boed’ren openbaarde/
CPnn Benjamin als een gemadig leer/
Berschoonde hp die
vooz heen befwaarden.

- -

be

TDoen Jakob metzijn zeeftig Bielen toog
GDm Josefsglans, in't zegen-rylt Egppten/
Cezien/nahendenStafdesBoodgsontglipten/
TDie als een Eon ook vooz hem wieder boog;
TBaar Gofen/ hunten erf wierd toegeleid/
CDm't heilig zaad/ na Gods bepaalde ÜDetten/
Cot. Hoffs roem/ o zal'ge Najefept/
Gezegent/ doo2 uw gonfte vooz tezetten.

-

Tegen beeld.
Gootagtbaar Dost van't omgenaakbaar licht/ Christus
9. - -

Hw zal'ge Boom is ook in Camams wallen/

is dien
waren Jo

TDitzelve lot/ als Josef/toe-gevallen/.
WDen hp in't bleesch zijn Tempel heeftgeftigt.

ef, die

o Dome Godg bemimt in overvloed
door zijn
Ban hem/ bp wien.gp voor de eeuwen speelde/ vernede
Gp hebt oolt als/ een Herder faaggeboed
ring ein

es:

Hw. Schapen/ die bp Arons Altaar queelde.
IO,

-

Gp 3jteen Soon/ een Zoon Uit
-

-

Jahr
-

C

-

zaad/ ware ts
ezon den
-

I42
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enbeeld, Geyonden van uw Bader / die daar boben
VBe klanken hootzt der zaige die hem loven/

EANt-

woord

Bolt omte ziem na uw bepaalde raad/

heeft al Ja Dion ende welstand van uw Byuid
het geene Hw. Bzoed’ren/ die de kudde van hun Bader

dar Jo-

Aog weide/ na dat ouwde Wets befluit

ef als Met’t jokºt geenhumondzaglyk
was te gader.
het voorII,
beeldwe- o Dost/gpzifft die Josef/ wit emrein/

der waren Dernedert/enverhoogt voor Hubens oogen/

isziela. Saadat gpook/ als net een rokontogen/
37. Elai. Dan Edom quaamt ter vzeugde van't gemein;
63:1 eng. Besprenkelt/en vercierd in uw gewaad:
Jºan. 8: En in den kul/ gedaalt/ berooft van MDater/

4. Zach. Teaar Jakobs Eonen/indendageraad

# -, WI finaden doozhum boos en vuilgefmater.
I 2.

" " De Sterrenvan het auwide Wetsverbond/
3:5. Jº".

De Bom/en

aan/ diezeeftig nuvolduister/

' 6. Die mosten zig weibuigenvoo uw luiter
"* * * Maar Hoff/ meenzp doo den vloelt gewond
Sp hebben u/ hun Boeder/ Jakobshroost/

26.
W

Gedoemt/ emook voor dertigzilverlingen
rkogt/ en voor de helfche myd gerooft/
Alan 't Heidenfrot/ die oolt den vloek ontfingen.
13.

TBat was de loon / o Josef/ vooz uw zog/
TDie fmoode/ die met vloek en hcete tongen/

TBoe kind'renzelfvooz u’t Lozanmazongen
WM fnaden/ fchoon/ gp hun waart tot een bopg/
TDie spottende als een verbastert zaad/

GBp Golgata met wce u overgoten,

-

"

-

Tot gp in't graf/ daar alle vleesch vergaat/
JMeer laagt / als in uw Kierker vaft befloten.
I4.

Ban waar/ o Licht/de weer-glans vanuwlof/
Boll MDajefeit/ verheerlykt / en volluiter/

Bezrees/gelyk een Bon/ die nahet dufer

Syntralen schiet na't onder-maansche fiof:
" Ja bergen dal bewegde dooz uw kragt/ Als

gangen Gods.

I4

Als Jakobs zaad ook voop unwfepter bogen/
MDen gp hum/ als een afgekeurt geflagt/

Ter weer-vzaalt hebt ter Cempeluitgejogen.
I45.
/sSahaben in Stam/"
-

EPaar d'Helden

-

Ingieereis erf als in Egppten vielen/ „Discipe

“n

TDaegp/ o God/ die *zeeftig
Blitzont / dooy wien/gp/eeuwig Bffer-lam/
Bw zegenerf in Gosen hebt geword/
Ja dat gp waart op. uwen KTroom gefegen/
Als Hoff/ on het homgrig doz gemoed

''

Bet heilig Blood met vzeugde toete wegen.

'#

len

uit

#
E
Eldenen

ver

om

als Jakobs zaad certijdsin Egypten.

-

16.

Dan waar gp mog/ o roen van Bions mond/
CDm't heilig zaad in't even te bewaren/
Dºw Zifrael in zeven vette jaren
Dw kogen zent/ma eis van't niettw Derbond:
HAa dat den bloeken Jllofs glans verdween/

Engp aan ons de domen der Profeten
Derklaarde/ na den Pinxster-geest verscheen
TDie op de tong der Helden was gezeten.
U 7.

JPaar gp zukt oak7 als aller Scheps"lem licht/
Als Joff/ eengten einde van't benouwen/
BwBzoed’ren/Heer/de Jodem/eensbefehouwen/
Boo2 Wien gp mog verbergt uw aangefügt.
. Damt Mäubenwert mog mietdat Joffleeft/
T>ie nu regeert als Heer der Tegerfcharen/
Jogtaus zult gp/o Bopft die "t alles geef/
Als Joffeems uw
openbaren. .

Open

CDm Benjamin/ gezegent boben al/
Sult gp/ o God/ en Bader van ulw teilgen/
zum gunstig zymen in uw Boft verbergen/
TBieeeuwen lang zijn afgedoentten val;

Taat Jaltabs zaad eenshoogendoo uwgeef
TPat Hoff leeft en/ tot de Wäroon verheven/

Kog zrgen Paalt/ damzal betonbevzet
-

Sig

-

-,

I
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4-

-

-

-

buigen, en ma Gosens ruft begehen,
Toepaflinge.
19.

o Josef/ gy die beide Polen daage

-

Fidelber van het Hemels Bood/en läogen/
Booz ploegt dog eens ons ongeploegde bogen/

Stont közen meer/zie Bion als eenmaa.gd/
Bierhongert/ en/bermedert voor ufaanz
Laat daneems/Beer/ uw erf-deel weer bezrijzen/ .
“o zogen-blom/ gw moetons hert beraan/
Bp zzthet Bood datons alleen kanfpfjzen.
-

2Q

Den Antikrift verbasiert hart en fraf/

-

Die heeft zig/ als een Josef hoog verheven/
Maar/Hoff/zegwiekam bp Stoppels lebens
»t Eig alles leer/maar enkel froa en kaf:
Itaat Babel al verheffen Babels Mögood/
Hetzalldog eens verflenzenen verzuren/
Genozen-graan van u. voed ons in mood
3Deelmeer/ o God/ als Babels volle fehluren.
2, Io

In dit Egypt" is Tiom/ na um Dood / .
o JosefFook vermeerten uitgebohten/
Dersimaad/ begrimt van deze nare fpoken/
CDm dat het was verlieft op Josefs bood:
M2aar laat omg ook met Jakob/eer wp gaan

Ten grave’t lichteensvanuwaanschtynscheppen/
Endooz'tgeloofu ziemonder deraan

-

Der za"ge/ die hun tot uvm dienstfaag reppen
22.

Ep geefonsdam die Spitze/zoo vollkragt
Danzulien/ Heer/ de blahende gemoeden
Derzädigt/oolt als Josefs/ andere voeden/
TDan Zal / o Bod/al die uw Bet betragt.
TPedpomender Propheten Jakobszaad
Derklaren/ en uw will ong openbarenz

-

Schoon Babels rot her heilig zaad verfmaad:
Ogdattermaar veelzulke Josefs waren!
23-

Maar/Leer/ uwerf/zoodieraanu

–

-

gangen Gods.
I4,5
Als met ubw Holt omtogen voor de oogen
Bandieuwfmaan/ werd munogmeer-gebogen/
Beragt/ en als gefpogen in't gezigt.
o Koning van het onbeweeg'ltjk (Hof/

Hw Septer fwaeit in eeuwigheid/ volluifer/
Alanfchouw uw Buid / geboren tot uw lof/
Met vloek bezet in't afgedoemde duifer.
24.

Aw Buid werd/ als een Josef) noch benauwt/
Het Heiligzoet vertreden Jakobs neben/
d'CBmmoof"len werd als ma den kuil gedzeben/
Berfmaad/ om dat hp aan uw Tempelbouwt.
TBe Boeder-nijd vervolgt mog die gp mimt/

Endiedendzoom/ als Hoff/omsomtvouwen
o Heilig God, die zouw dat Babels kind/

Eyn helfthegal wel in de oogem fpouwen.
25.

-

Dog/ Bader/ gp die Josefhebt erfelt/

En die uw Soon/ na hp op Aarden leefde/
Berhoogt hebt/

z" die op zyn boefem leefde/

CBolt redden van all dat uw zaad mog quelt;
GBp zult mog eens/ Hitdeilder van dat Bood/

't Derdzukte zaad/ gezegemt/doen erleven/
Als Jooden Herd erbaard eens in uw fchost/
Zum Joffzaam de eere zullengeven.

Israëls verdrukkinge in Egypten,
na de doodvan Josef; Metop

-

A

zigt op Gen. 5o, 25. ,
Op de Wijze van den 80. en 105. Psalm.
Jakobs Erfzaad mêt zijn Domen

4.

In "tryk Egppten

gaan Women/

TDataan de Jelzl/ in't WLand van Cham/
TDie groot gebloekte Daders fam/ . .

Ein Heerschappp heeftafgemaalt
Alanal wat in den tuilband paalt/
2.

TB0g zijn ma

offen zijn fertigen

sium zerfen

Aws
-

-
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Am Bomen/ die verkoxen erven/

MBemauwten doo de vloek bemopst/
Soo haaf de daden van dien Boxft

.

.

-

Bergeten waren, heilig God/

Soo rogt uw lizeilig zaat temspot
-

Z.

Als Amenophis Septer zwaelde/
CDm alles, wat hem tegen kraeide
TDe nektte buigen/ en zijn voet

Ce zetten/ met een trots gemoed/

Op all die Jakobs eeuwia doel
Beoogen in zyn folfer poel.
4

GBp hadde Abraham dien Bader
Enzfakt / Jakob beite gader

Gefwozen/ tot een onder-pand/
TPat groot gezegent Canams WLand/
CBm daar te wagten ma uw raad/
TBiefpzeeker van Gods dageraad.
Fa.

TPogeergp Hfreldeet verzellen
ZAa Canans rijke Honing-wellen
Boo wilde gp/gedugte God/
Hundzulaken dooz dit fmoode rot/ .
CBp dat uw erf/ na regt berouw/
. Tot U ) o Hedder/

ren zouw.

Bm oolthun TDzukkers/ na 't benoubven/
Aw ma-waalt in het oogte fpouwen/
Hier was nu Jaroos ltrop gebult/
CDm Fifrael/ dogzonder fchult/
Te doen gevoelem/fnel en ras/

Zoefcherp datzjn Depter was.
7,

TIW Coxtel-duif/zoo zagt van zimmen/
MBierd/ Bader/ doop deesheete fpunnen
TBien oben/ alte wpeet benauwt/
Baar gp/ o Hakkel/ Sions Gouvwd/

Bleef Bionsvzeugdenhoogfe loon,
Cem fpyt der afgedoende goon.

Wp

s

Gods.

I47

Bp felde ober Alfred Bopfen
.
TDie na het bloed der Schapen dopften/

Ja datze in het open Deld/
Als afgefwoegt/ gepijn/ gekmelt
Derzugte / dat den adenu togt
TBezwalke Dielen tegen vogt.

MBiens merg/ dooz Iaft dertiggelfeemen/

'

Derdozde/ in hunfwakke
Die net een halfgefloote mond …
Als zugten na den Abond-fond/ . .
-

-

CDmit so tonflippen, weil Zyn staf; .
TBe Sonen Gods te dagen gaf.
O
- IO,

-

.

- -

Aw erf/ o God/zoo weed gew
Es hier dooz meerder dooz

“w

-

MBiens klein getalgelylt een boom/
TDie aan de klare ziv"refroom
Hitfpuite/ in dat Bofens Land

- -

..

.

–

TDaar gp deflamme had geplant.
II.

-

TBus groeide Sakob in zum Taden/ -- Schoon dat de bozeihun vertraden:
JBeen/ Bion wafegulzig voort/

-

-

TBejuin/ de look/ de kinder-mood/. …

Won't Heilig doof van Jakobs fani
IHiet fehgoejen/d002zyn helfthe blatt.
-

I2

-

All poogde/ hp verhit in tolzen
Zet II am"lijck Taad met vlsektte flogen
Ban alde wirven der Hebzeen/
JAa d'uitgewponge kinder wecn.
-

-

52een/ Tion heeft gegroeit/ gebloeit
Enzelfzijn Daun her loof befmoleit.
IZ.

z-

Too liet gp/ Heer/dicm wzeeden woeden
CDnn
behoeden/
EinJakobszonente
1tit te Woereut / dooz
uw hand/
4.

Ja 't groot gezºgent Canang land/
-

2.

-

–

-Ep

--
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Gezangenvande

Gp dat het uwen maam/ o God/
Beijden zouw/ zijn Füroom ten pot
Tegen beeld.

I4.

Hetwa. o Dzeugden Hof/ volheilen bede/
rc 1frel is TDug is uw zalig Erf-3aad meldet
in het Dertreen/ doofware dienstbaarheid/
Nieuwe Dan die uw Stam-huis tegen-pleit
TestaAls omzen Josef/ na zijn dood/

“ "d
OOr

-

-

- -

Derheerlyktzat in uwen fchoot.

Clen

Antikrift als een anderen Faro op dezelve wijze gehandelt, zie

Ezech.29, 2. en 30: 12. en 32,2. Open. 11 : 8. Ef. 1: 15.
Elai. 19. Psal. 74: 13. Elai, 57:4 en 6.Openb. 18.24 Open.
8: 3.Open. 13: 5 en 6.

-

I 5.

Soo haaf/ o Jesus/ bp uw fcharen/
PAw, dadem oolt vergelten Waren

En meeft bp die 7 die ganfth omtaart/
»Te we-

Een and'ren - Faro heeft gebaart;

ten Bone- Als Pelegs/ en een Jimrod/ die
facius de CDns dzukten/ dooz hun toberPderde;

-

- -

-

-

16.

den eer- TPoe is u Erfin dat Egypten/ . .
nie paus Hadat um Geesthum Geest omitglipten/
Ao. 1606. Dooz deze Faro/ en3jn Faad
Benouwt/ begrypt/ in d'hoogfe maat
Die met de hoopensvan het Lam/

Staag fieten tegen Jakobs

StaN.

17.

Daar dafgepijnde Sielen queelde/

Emdat und Beet hun Geest niet freelde/
MDaar daar een Maatje koengraan
Te dier was voop eemonderdaan/

Dewyl hp voo het Heilig 30et
Hw erfmet fop"len
W-

ber

I

gebloed.
d

Daar Dopfen over oms regeerden

Tiet Offer van Gods alaar weerden/
Als dyvers/ die op Faroos wood/

Booz Galg en Liad/ en linder-mood

Saag

- -
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gangen Gods.

-

ZStaag woeden om uvm Bonen oolt
KCefmoen doo23jn KTempelrook.
I9.

-

TDoc't vale Peerd/ dat d'helma voerde/

Doll nijd/volvloek/ uw erf beloerde/
Em rükte van het MBierook-vat/

-

-

-

't WBellt eeuwig Jakobs zaad befpat:

–

o Bader/ hier zar 't heilig zaad!

-

-

Derduifert ma den dägeraad.
2O,

LHier was de Geest der Gods genoten/
TDatzal'ge Daad uit Bod gefpzoten/
Als Bizen onder een gareel;
EBIn Jakobs afgekeurde deel
Te ploegen/ omder HFaroos laft/

-

-

-

Die mog Gods Stamme tegen bat.
-.

2, I.

-

Bie/ als verhit/ uw Lievelingen/
TBe WBeereld poogde uit te dringen/
Tot roem vam zyn vervloekte Stam/

- --

-

-

"

-

-

WDiens, Depter ook in't WLand van Cham/

TBe IAjl/ en de Meviere Prag/
TBooz zwaeide/ daarzijn Chzoom in was.
22.

-

-

--

-

--

- * TDie Crocodil/ die met zijn dzakten
* Faro,
TBe Stroom des Jijls/ met trotze kaken
beteikent
Beheerft/ en dooz zyn magt befluit/
in de Tale
GBm fout de JNaam-klank van uw BUid
- der ouw
Te doven/ om het vziè zaad/
de Egip
TBooz "t jolt te egten aan zyn faat.
een
TO
codil, die in de Riviere heert, als een zinne-beeld van een be
drieger en een hoogmoedige, gelijk ook den Paus is, die ook
zegt de Riviere is mijne, en die dezelve qualiteiten des Cro
-

Codil heeft, zie Efai, 27: 1.
13. Pfa .

68. 31.

Ezeg. 29:3, en 32: 2. Psal. 72

- - - -

-

23.

Maar hoezp. Sion harder boeiden
Poe Jesus Eer-zaad meerder groeide/

Ädchoon Faro/ boos engamsonbloot/*
-

Mit 3

13002
-

1 ko

Gezangen vande

-

- -- -

Doo Bod verhart zyn herte floot/ Om Bion die dus bouwden aan

-

KTc kneuzen/ ein met bloelt te flaan.
24.

IBiens rot de Geeft meer als de leden

Dan Jefus Erfdeel heeft vertreden/
TBoox jnin/en buile verkens dpaf/
't IDelk Faro Jakobs Bonen gaf/
Ja dat de afgefwoegde Siel
Alammegtig op uw boezen viel.
25.

-

-

--

-

-

-

-

-

Als die Befweerders/ voll van vloeken/
TDie Cooveraas/ na Babels bockten/

zwoeren zijn verbloekte Croon "
o Jakobs/ Joffs/ TDavids Toom/

IHierzat uw Balk/ bedzukt/ begrouwt
Van die ubw Dtem heeft na+gebouwt.
26.
Toepafzinge.
o God/ en Heer ban alle Heeren/
WLaat DSion moit na Babel keeren/
JNa dat Egppten/zonder Geeft;
CEplaat de fchaduiw van dat Beef

-

-

CDngs noitomtzetten van dat licht/
TDat 3onder fhaduiw eeuwig ftigt.

-

- -- -

-

-

-

27.

-

Schoon dat hp nu weer Bions wallen

KTer weer-wzaak poogt op 'thoofd te ballen/ - - CDm'tlicht dat mog in Bafen blaakt;
-

o Bod/hp die uw regtonfchaalt/

GEn Jakob tot zyn Altaar mood/
ende dood.
Dlaat die eens als een
-

-

-

-

- -

.

28,

- - -

Die als een Bog-fwyn/ kosontbonden/
Bijn kragt/ met d'afgerende houden . . . . . .
Dernieuwt/ohne Heilig overfhot
Te fcheuren / laat dien, Afterot/ .
Als afgejaagt./3jn adem/ Heer/

Eemsbaken voog uw voctenmeer.
29.

-

Danzullen aluw Doesterlingen
-

-

-

-- -

--

-- - --".

gangen
BI Japhet eens ten
CBfferGods.
bzingen/
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-

A-

–

frael die zonder God

Il2et

HAogdwalen met dit Babels ret/
T»ie Flakobs Bonen mog verfmaan/
Als Faroos groote Tempel raan.
3O.

TDie op. uw Troom als Aardsche Boden
JAogpzalem/ om dooy glimp te noden
TDie luft heeft in zijn Coverp:

I-Necm/ Babel/ neen gelooft het vxp/
Aw pagt/ em faat naa 't focumfche regt/
Dalt Jefusen zyn Bruid te flegt.
I
ZI.

TBe Somen Jakobs zullen groejen/
EDmzeif hier na uw loofte fnoejcu/
En om ubw famte rukken Uit

o Dader Jakob / red uw Buid/
Emhoozuw zugtende Gemeent/
TBie feunten bouwt op. uw gebeent.

-

-

--

Den geroepenen Moses uit den
brandende Braamb-bos; Metop
zigt op Exod. 3: 2.

-

Op de Wijze van den 90. Psalm.
van de blahende gemoeden/

Vertreter

CBp weet all die uw Stamhuis tegen woeden

Te temmen/ om all die 't Triomf-lied zingen/

32a menig wee den roofuit d'handte wzingen;
Ter vzeugde van die lokken aan uw Boxft/
o iHeil-vgom/ gp zijt aller bzomen Dopft.
-

2.

CBp hoo.de/ Heer/ als Miegter aller volllten/
ºt Bezugt/ºt gefteen/vandie in d’aarfchekolken/
Als afgepijnt uw Boet-fchabel gemaakte/
Cot dat gy als/ een Held ter hulp ontwaakte/

CDm Israel uit't Huis van dienstbaarheid
-

Te b0eren/ na dat Wland/ hun toegezeit.
TBooz
Wii 4
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Gezangen vande
Z«.

Doo Mofs/ die de kudde Hethos weide/
ZDa Holzeb/ daar uw Geesthem oberfp2eide/

Doohooger licht/ als tot uwdienstbefwozen/
Entot een Boxft em Tog-Heer uit-gekozen/
CBm IfraEl/ gedukt dooz tegen fpoed/
(Te ruhken/ uit dien heeten oven gloed.

-

4.

o Engel Gods/ bewogen doo uw zelven/
Gp daalde zelfalsuit uw Croom gewelben
CDm MDofes/ als gp in den Baambagblaakte/
Te roepen/ die uw zal'ge luifter maakte/ CDm uit uw Bond/ o Gloed/booz die uhaat/
(Te hoogen naa 't befekt van uwen raad.
5.

Die Baam-bos/ die aan Ilofsgeefvertraonde
TDat hooger geef in Aarsche fruiken woondr/
Die dooz de gloed verdozde/ mogverfehzocide/
Dewyl gp daar als in uw ILAenfheid vioeide;

Als Heer en God van Bader Abraham/
Dann fak/ en van

Das 3egen-fann.

MDaar Mofes bpzig zel"ven gamsch verlegen/
Bad heilig God/zend dog in uwenzegen
Henn die gp eens zultzenden tot uw fcharen

TDien Goel, die zyn Schapenzal vergaren/
TDie als een licht ma d’afgetobde tyd/
Eems reddemzal die in zyn Zierbaan frijd.
7.

CBp hebt mogtang dien onbespaakten Bader/
JNet Akron zaam/ als Boeders bei tegader/

Gezonden/ en doo wond’renfaag doembljken
TPat gp doop hun de Bozezouw doen wijken/
Als Jakobs Bod/ die alwat woed cn raaft/
Atis enkelfof/ in ºt
der Alarden blaaft.

sie

Gp hebt zijn faf/ omhem uw maamteleeren/
Ervomt/en in een Dlange doen verkeeren;

Bjn hand/ Melaats./gereimmigtalste vorzen,
De Bon-aar/ der Hivieren in uw tozen/

gangen Gods.
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-

Jin bloed verkteert/ om hun gezamtfchap zaan
Te veften/ dooz de daden van uw Haam.
9.

-

- - -

-

TDie in zijn maam/om Jakobs zaad teazen/ --

-

Heen togen om die fmoode te verbazen;

-

TBewyl gp zyt/ em eeuwiglijk zult wezen/

Die is/ die was/enwordenzult madezen

-

Jehova/ die zijn raad naa ’t liegt behouwt/ - Tot fclyrik van die een and'ren Alltaar bouwt.

-

-

-

- -

IO.

Gpwaart/enwas/enmogtansmost gp worden

Celjk

In uwen Toon / na Aronsfaf verdoden/ Moses
Hehova/ om/ uw Salig alvermogen
Te toomen: aan die Sion tegen togen
Gp hebt alleen uw zalige verschoomt/
*

fwaar van

Lam -

-

spraake

“

zijnde,

GDm dat gp zijt die in den Braam-bos woomt.onbe-

-

quaam …

-

was, zoo was ookzijn Wet, die door onzen Aäron is arge
keurt, dewijlzedeconcientienietkondereinigen.
II,

-

–
-

-

2a Illofs wet/bpd Altaarende Hammen TDas af-gekeurt/ doo d'uitgekooze Stammen/

*

*

*

Als onbequaam om't heilig regt der dagen.
Tebaren / endenzegen wegte dzagen/" ".
Ja dat de wet; was aan het kruis gefcheurt
En voo2 tefwaar en fwak was afgekeurt.
–

.

I2,

"

..

"

-

- -

Hoe zoet ist Heer/ als Moosen Arom zaman
Het heiligdom/bewaken zomdenfchamen/ -TDat Arom bid en Kloses 't liegt der Blomen
TBoetpalem/ en de Aarde over fromen/
Als Arom noitºt gezag van Illofs foort/

En MHofes fcherpma Arons Godgspaakhoot!
I 2,

-

Aw. Mierk/ o Heer/doo, Faroosrot besprongen/
Benouwt/ gedoemt dooz deze lastertongen/

De
Braam

Was als een bos/ een Baam-bos/fcherplvoll '
dozens/

--

“

beelde de

Sindeld, die doozzinheeft
heetegezer/
hoosens Om ".
zaamheid

FIW Heilig Daad in
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en behou- Gm Gafens lichtte doemen nazijn Miet.
14MAaar Hfrael in 't midden ban zijn blaken

denize

- -

derKerke,

fchoonze
Bleefonverteert fchoon hp uit volle kaken/
door den Tijn blocken fpaog/ om Haltabs eer geflagten/

gloed en TDienBizaam-bos Godsdieophunkomingwagten
boofheid

(Te fchzoyen/ die dooz hungezegeut hoofd

der
EgipTENATEIl

TBienheeten gloed gamsch hebben uit-gedooft. -

om zet was, die wel-brande maar niet verteer.de zie, Duit.
4 20- - Tegen beeld.
–

- IF.

-

-

--

-

-

Christus Gp zijt/ o Boft/defchoomste aller Menschen!
is dien.

Dervolgt/ benauwt van die het regt verflenzen:

grooten.
Mofes,

en

Als ilMofs/van uw Baedremganfchverfoten/
Hoevel gp als her hosfd der Bods genoten

den Ter vzeugde van de Somen der Hebgen
Quaamt am dem hop des TDuivelste vertreen.
-

“-

Braam-bos,zie Eefi.4: 2. en 11: 1. Col.2: 9. Joan. 1: 14.
Matt. 2: 12. cn 21, Exod.3: 1.Zach, 9: 9. Heb. 12: 29.
Deut. 33: 16.

- -- - - -

-

-

-

16.

-

Herodes heeft u made kroon gedongen
Derwaten/ en het heilig Bloed befpzangen/
Als Liachels femmet nare gal"men weende/

CDm dätztjn Dweerd haar heiligzaad verkleende/
TBoeznt gp oolt als Hofes na den fryd/

Dooz tBlocd/omstoteenBudgontoegewjd.
-- -

-

-

I7.

Gp zijt/ o Doom/ geblodcn na Egiptcn
En wcer-gekeert/ na hemde wzaalt ontglipten/
„Gp hebthet woeftdoo-wandelt/ enuwfcharen
Beleid/ on all de Stammen te bergaren

-

In Caman/ daarde ware ruft alleen
Tevinden isvao ebe allgemepn.
-

-

I Ö. "

-

-

Befmaatheid / met uw za"ge lievelingen/
Berkoos gp vaa.de glim deraardfthe dingen/

Gp wandelde/ als ziemdezonderoogen/

_
TDie

gangen Gods.
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TDie alt gewoel door"s Hemels blauwe bogen

-

- -

Befchouwt/ en die omzigbaar is/ en aok

Bezien wierd/zelf in Arons Altaarfmook.
I9-

- -

- -

-

TDie Braam-bos/ diedoop d'aangeblazeblammen
Geblaakt heeft,7 Heer verbeelde al de Dtammen
Baw Boom/… als Gold en Kl2enfche bei te gader/
Als die/ die eens/ als aller Geestem Bader/

Maoft komen/en die is en was/ en bleef
Die Stam-boom/ die zijn loofder takken feef.
2O.

o Some Gods/gy zyt die vzugt der Aarde“ TDie fpuite/ die het heiligzaad er-baarde
Doe gp in 't Bleesch uw gloed en alvernmogen
Dertoonde voo2't gezigt van Judalas oogen/
TDie onverteert uw Lä2enscheid heeft bewoomt/

MBengp daar doo2 uw Godheid hebtvertoomt.
2, TI

Hw Godheid/ die voor ons het regt bewaakte/
Als gp/ bemauwt in dezen Baam-bos blaakte
GBp dat uw erfdie ultgeltope. Dad’ren/
Als MAofes ook met vzeeze zoude mad’ren/ . . . .

Cot u/om dus alleen in u te zien/

--

… -

:1
- - -

-

Datgrootgezigt, dat N2oses toendeed vlien.,
-

-

22.

- -

-

-

* GBpdiedenfafals Boddzorgt/voor deeeuwen/

Eytalseen Slang/veragtvanSudaasleeuwen/,
Derflonden/ maar gp most den Zepterfwatjen/
JAa hoon en fmaad/ gm die u tegen kratzen -

Als koning/mu erstellt, op deepentroomi
Le rigten/ na het regt van Davids zoom.
-

- -

-- - -

23- - -

-

-

o Weime Doft/ volmaakten zander zonden!

Deveran.

e“ ook alsmelaats in't Bleesch bevouden,

deringe

oo2 onze fmet/ die gp hebt aangenommen -van "Gen
Cotdat gp rein/ tot troost van alle Bomcm/ Stafence

Sytuit hetgraf gerezen/ als er-baart

verdorde

Ziet meer Helaats/maar reinen witvanaart. Hand van
*

- -

–

-

24.

- - - - -- - -

Bp hebt uw Dolk/ dät ongeloovig
-

-- -

-

- -

Moses

nade, - verbeelde
Wii U
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verbeelde Aw wond’ren oolt na datze u vertrade/
Christus Raet Bloed bezogt/gp hebt dezegenbonnen
in – ver- TBooz Titusfaal/geftremt/als bloeddoenrommen/
scheyde
Die 't heilig Bloed vergoten hebt gp ook/
cp-zigt,
MENet bloed gedenkt/ verdzeven als een rook.
zie, Num.

--

-

-

21. Joan. 3: 14. Psal.2: 6. Hebr. 9, 28. Maar de Joden dit
nie gelovende zijn met bloed gestraft, zie Obad. vars 1 - 14.

Zac. 9 : 10. Duit.29: 27en 28: en 32 : 20-26. Luc. 19:43,
(IT)

44-

-

-

- ---

-

-

25%

-

Cods Filw terkt / o God/ gefraft doo uwe roeden/

Kerke is Blaakt mog gelyk een Baam-bos in de gloeden/
nog als Dan die uw erf/ verwoed is ma-gejogen/
een bran-

CDm dat

dende Braam-

uw Buidzinwaalfwerdontogen:

TMien Faro/ die mog dooz zijn blirzem fraal
H. Baam-bos fehzoeit / doo2't veede EDozloogs.
faal.

bos, om-

-

-

-

-

zet

door

-

-

-

verscheyde gloeden, en vervolgers, in benautheyt,zie,Openb.
14: 18-20. Dan. 12: 1. Duit 32 36. Pfal. 110: 6. Efai. 59 :
9- I2. Cn 2 I : II en I2.

--- - - -

-

-

- -

26.

-

-

- -

-

-

Ep Bader / laat die Hooms Egiptenaren

-

TDie ilovers/ die mog talk mog wogtel fparen/

Zoit Jakobs zaaddoo hunnevlammenfchzoejen/
EDntfuit/ ontfluit de aangeflagen bojen/

-

't Is tyd / dat gp aan Jakobszonen toomt/ .

Datgpo Gloed/noginnw Braam-bos WOOMt. - -

-

27 . . .

--

dBm komdalleen die heeten gloed verdoven:

Daaldan eens neer van uwen troomdaarboven/
Laat Babel/ eens gelijk een dozen hage.
- TBoo uwenglocd/ n ’t vier/ der laafteplage
- Derbranden/tot zyn licht is uit geblaallt/
- -

Dewyl gp mog uw Bes zelf bewaalt.
-

-

–

-

- -

-

-- - -

- -

-

-

-

-

Mant noitden ddoes order twistenplagen
-

Dienheerenbrandindeesuw Baam-bosjagen/

D

dozens/ die nogpiltelen ein fehlen/ -

Die

-

gangen Gods.
TBie kont gy haaft verbanden/ ofverbzelten; 57
TBe ouwde fruikt dat bos van zomden/ IHeer/

Derband dat eens/ eu legt het vooz u neer."
29.

M2aar groote Boft/den bgandis alaan'tblaken
TDevlam die flaat romdom uit Sions daken/

Stot Water/ Heer/ om dezegloedte blußen/
Laat uwem CBeef alldie uw MBet verklufzen/
Eems leiden/ nu de Perßen/zwart van nijd/
IBietbaren als een heete Boeder fryd,
-

ZO.

CBfanderszaluw Baam-bos/ halfverflonden
Berteeren/ die v007 heen op Bions gronden
Geplant font/ on als Ced’ren te groetjen/

Gelijk een Boom die Dap-ryp faat in 't bloetjen
Il2et hoop van bzugt/ na gp den regen gaf/
JM2aar, Heer/ denjd floeg alde bloezemgaf.

Detien Egiptischeplagen,ultgefort
over Faraöenzijn Rijk. Metop-zigt
op Exod.7: 3, en 4.
Op de Wijze van den 12. Psalm.
-

REgbeerdigt

God/ omtdekker van uw tozen/
Derwoefer van die Bion tegen fpat/
EBm na den eed/ aan Abzahann gefürwogen/

Cegeven't geen de Biel in hoop bezat.
2,

zaa-Farooshert,
verfeententoegewongen/
Gods zegenerfverdpukt
had/ na zyn raad/ „"P"
Faraö was
CDmdie/
verukt/
u’teenig
IDogen-lofoptzomgen
(Tc roven
van hun
DZiel cieraad
3.

"
ATIO
Chenors.

Is Mofg/mu verkoren/ heen gezonden
Meet Aronna het fmood Egpptens hof
EDminuwinaam uw Haad-flotte verkonden/
Tot vppheid vandit arm vertreden flof:
4.

CDmfraël Egppten uitte leiden/
Els
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Gezangen van de

Als Jakobs deel/ Jehovatoegewijd/
Dm van dat kaf Gods kogem afte scheiden/
Ten einde van dees lang bepzoefdefiryd.
$.

zaaar Faro/ die zijn Läoning tegen woede/
Entbioot van Geest verbasiert in verstand/
Die weigerde dem gever aller goeden/
Ejn zegen-erfte vom uit zijn Land.

Schoon Arom/doozzyn wonderen vertoonde

Gevinger Gods/deweerglansvanztin krage/
Danhem7 wiens Geest Alárons Beet bewoombe/
Cer weer-wzaak van dit wgokltende geflagt/
7.

Bp even-wel/op Jakobs zaad verbeten/
Peeft Israel dooz harder last benauwt/
Als van de Pel betoverten bezeten: .
Paar wee diehier

S

als in'taanfhijnfpoubwt

Bp hebt/ o God/dien Faro doen gehoelen
nat wee en vloek de Biele op hem kaat

Dan die zyn waalt wiltin uw waak verkochen/
Die Hatvan haat/ uw Stammentegenfaat.
9.

-

Den Doses Staf/boo Faro enztjn Helden/
Be Dyl-firoom zelfer-schiep in zilig bloed/

Endat gedzogt/ die Josefs Borders kmelden/
Dooy uvw gezagte grypen in't genoed.
IO.
Bp deedzijn Hofen Saal van Boßen frichten/
De Lützen/ en het homgrig omgediert/
De Pefe, die het alles kanontzielen/
Hebt gp/ o God/ dienflooden toe-gefiert.
I I.

De Sweeren/ en den Hagel/vuuren blammen/
/

Spink-hanen/ ende dikfe duisterheid/
Izet doodenzelf der eerf-gebogen fammen/

Heeft Faroos hert nietnazyn God geleid.
I2.

Wp poogde/ Heer/3jn bafer-rot

-

enenEt,
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zudet Jakobs zaad/ die Domen der Rebzeen/
Schoon dat gwhende Ziele woumt besprengen
Hooghet gezigt van duzent wonderheen,
3.

-

-

o God/zoo hart/zoo boos is ons gewetten/ …
Als mäar uw geet de arme Sielverlaat/
Soo zijn wp/ als een Beer / die van zyn keten
CDntwoxfelt, enzym meesier tegen staat.
-

I4

zMOaar Gofen/daarde Stammen Saltobsweidden/
zog zijnde in dat Huis van dienstbaarheid/
Emonder Pt jolt/ op Faroos dore heiden/

Dat hebt gp doo uw 3egen oberfpzeid.
15

-

Cerwijl uw hand Egypten heeft doen heben

Heeft Jakobs zaad/ in Bofen afgefwoegt/
Begonnen in uw Salig lichtter-leven/
Als dooz uw Geef
akobs God bermoegt
I

d

Soo weet gp/ Heer/de.booze te benommen
Zoo kam uw hand verloßen in den modd

All die opegtop u/ hun God vertrouwen/
Die rukt gp uit de lang gedeigde dood.
I7.

IDie lust het mog Gods Stamhupsaanteramden/
CPfzeifzym Godte tergen in zum magt
Maat Babei dan alknerfzent water-tanden/

Jehova houwd op Lions muurde wagt.
Tegen beeld.
In de Plagen uitgetort over den
-

Roomschcn Farao.
18.

-

25eschermer van die theilig liegt beminnen/
Gp hebt de magt van die integen treht

Geboten enzym rot / als helfche spinnen/
Aig zorahs zaad/ metvloeken overdeht.
,

Ziel van

elijke
ordelen,
die - over

het Beet
-

19.

Dat Babcl/ja dat CBeefeljk Egypten/

zijnuitge

Gezangen vande
16o
fort Ope. Reeftoolt uw Hand 7 o God der waak/be
maubwt/
11: 18.
-

-

-

Efai. 11 - Eer Jefus erfzijnjolt en bloek ontglipten/
15 en 19: GBm u alleen te off'ren JL2px en Gouvwd.
2O.
30. Hofe.
TBiem HFaro / die Jehovategen gaapte/
7: 11.
WBiens Coveraas/ met omgemeene moed/
Elai. 34:
-- - -

-

11. Open. Wäw kämegten/ en uw wonder werkmaaraapten/
16

'

EIm 14.

Als Sonen van dienJAagtuluit-gebzoed.
2, I.

-

-

Open. 18: TDie Kahl-Boxst/die de beek metzeben fromen
2. Eai 19: Beheert, en als een trocodil doo ment.
5-9 Eee CDm Sion dooyzym dpalten intetomen/
Terwyl hpftout het heilig Land berent.
293 322.

Eerte TDe MDat’ren/ diezijn Troonen Stafbewaken/
Hebt gp in bloed verkeert/ dooz't Bologs wee/
Plage,
Openb- Neen dutzenden/metal in materialien,
16: 4.

't Berzwolgen bloed uitpouwde im zijn Dee.
,

-

23.

-

TBien TDzaalt/ die uit zyniakten heeft gespogen

Twede
Plage
Openb.
16: 14.

TB2p Geestem/ als de Boxfchen/ fmootenfout/
MBelluftig/wzeed/ en met een glimp omtogen/
TPooz welt bp mog zijn Hoeren zetel-bouwt.
24.

MBiens loofheid mog uw Sion moet bezuuren
TBie/gang vermuft/ als adders/ dikt en vet/

TBoodhoo'nen vanhet Lam/op Babelsmuuren
IHet Lioomfthe wee uit blazen/ na 31jn UBet.
- -- -

25.

TBie’t Heiligdomen alle Alardfchelhoven
TBooz kruipen/ en de Alarde overlaan/
GBm *t Hemels licht im Bofen uit te doven
en ban te flaan.
En Jakob im zijn

wie

2.

Derde TBaarºt ongediert/getant als bpen malen

Plage.

EBm't hert vandieop Farooswootvertroubwt/

Cefirelen/enom Jakobs zaad testralen/
Enal/ die aanzjn Alltaar mieten
-

"ang

gangen Gods.
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27.

---

MBiens builgebzoed / als Bogels/ kiren/tieren Het
CBm JNimrodstroom, die in deegmooydfpelonl/ woord
Als raven/ ja als ombefmede fieren
ED. lui
Hit loejen/ dat de geeft van'tbeef hunfthonlt. ' :
ent OO

Vliegen, en Byen, zie Efi. 7: 18. Psal. 118: 12. Zoo zijn
ook de Geefelijke, als Byen van den Roomschen Bie-korf, die
met een verborgen angel een yder stralen,
28.

-

-

TDie / alseenfwermvan Holzelem/ of Muggen - vierde
- Alftekende verfwel’gen't heilig blocd/

Plage

Die welgespiert / gepaart met heele vluggen/ Open. 18:
ÄStaag vliegenom die and're uilen bzoed.
-

2. Efa. 56:

9. Ein 34: 11-15.

-

29.

-

Gp hebt de peft/dat Beef/zoo ongefadigh/

Vijfde

'

TBoen treffen, en hun Siclen uitgefchut/
Wen 3p te zaam/ als beeften/ omgemadigh

geeltelitik

Dertraden, die hun waren tot eenfut.

Ezech.38:

22. Ook Lichamelijk Anno 729. en Anno 1348. te Constan
tinopolen, ente Lubeecq.
-

--

ZO.

-

-

-

-

-

TDie pefe / die de Sielen kam vergallen/
Em die het bloed doet fremmen/ heilig God

-

In’tvleefh/ dieisop Babelstraongevallen/
Als vuur/ ter fmaad van dezen Afterot.
ZI.

Betboosgefweerheeftdezeroode Baders
Geppikkelt/ engefmet in hun verfand/
Dooz twifen/ die ders fwarte Literck veraders.
Hit baarden/ na een lang verborgen bzand.
TDie füncieren/ die

Sefde

Plage

Open. 16:

dooie etter buillen/

Bolnijd/ metfmertuitbaken/groote Boxf/
TDie hebben fout het heilig zaad doen dzuilen/
Befmet/ en dooz den etter ganfeh benopf.
-

3 Z.

II.

-

"
-

,

-

-

TBen hagelten den donder/ dic de Aarde
- - -

2

--TDOct

Zewende

Gezangen vande
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Plage,

TBoet beben/ hebt gp op hem meer gefolt/

Open. 16: ItNet vuur gemengt / die oolt verhitten fwaarde
' 2, I. Doo2"t Blixzenbuur uw kozen heeft versozt.
a1. 30:
ZO.

34.

Die doop het faal de Myken heeft doen beben
Meetvloeltenfinaad van Jakobs eenigdeel/
Derfolt/ om God getuigeniste geben/

Als weggerukt/ dooz "tuitgebzaakt krakeel.
25.

-

Achste

Gp hebt zijn Mählt een leger tole gezonden/
Plage,
TDie fcherp/en als Spinkhanen/ "theiliggras
Openb. 9: Bertraaden/ en die al het kruit verflonden/
3 - 9.
Berhongert op het
bloemgewas.

es

36.

Sie uit den put des afgroms zijn gespongen
M2et Bouwen hair/ als Schorpioemen / die
Als MLeeuwen zijn getand/ met gladde tongen/
Cer gloor en glim van al hunfmozkerp.
37.

Negende Gp hebtzijn Troommet domlterheid omtogen/
Plage

TBooz kletterp/ en doop eenlands rumoer/

Open. 16: Als d'Helden Gods zijn Miroonen Depter bogen/
1o en 11. … Ein Tirus Zat/ als

derlaeten hoer/
385.

Dertredenen veracht/doo2 uw getuigen
TDie 't heilig licht als Moosen Arom zaam
Dertoonden/ om zyn Jagt-troomte doembuigen/

Tot Bions trooft/ en roem van uwen naam.
29.

TDoe zat uw erfim Golfen ouwfe bzoeder/
Berlicht/terwijl een dikke wollt/ voll mit/
-,

CBp dit Egipt/ ontbloot van 't heilig voeder/
Heer daalde/ na een heete oozloogs twift.
4O.

--

Tiende Gp zultinogeemsuw wzaak-fweerd hembertoomen
Plage,
Endooden die mog tegem Aronfreeft;
Open. 18: Boo haaf uw hand zijn eerft gebogen Domen
7,8. 21: Balflaan / tot dat hp 3elfgeenna-zaadheeft.
ein 22,

-

4 I.

WBanneer zult gp eens uit den KTempel

- --

g
IEN
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gangen Gods.
Diem Faro/ja die kananiter/ IHeer/
MDanneer/ o God / 3al Sion/zonderboepen/
In Itaman/ueens loven meeren meer 42-

-

Aw. Bion/ Peer/ban Faroos jolt ontflagen/
UBerd heden dooz zijn Zonen mog benouwt/
TDie Bopfzen/ die dooz bloed en Dozloogs plagen

Dervloeken all die aan uw Tempelbouwt.
Toepaßzinge.
43

Berlos ons van die peft van alle landen/
Tat onkruid, dat als muggentiert enfeekt/
Enfwererenzet aan die met reine handen/

Gelovig/ aan zyn Czoon enzerellbzeelt.
44
-

Taat Zion noît doop Border-pef van binnen/
TBooxongediert/ dooz fweeren/ mog dooz blocd

Berteeren/ geefons al verlichte zinnen/
JM2aar boven all dat ons de Biele. boed.
45.

TDie duiferheid/ die op ong is geballen/

TDie fweeren/ die noch fehlen/ bpeekze doop/
TBenetter/ en all dat ons kam vergallen/
WBeer die/ o God/ eens uit het heilig kooz.
46.

WLaat Sofen weer het Hemelslicht omtfangen/
GDntflagen van die Haere/ die verhit/

Hochfreelten vleit die aamhaarboezemhangen/
Tot 3p doop hun den Alarfchen Croom bezit.
47.

TDamzaluw Buid eens in 't boxduerzelpzalen/
Als Faro metzjn rot/ verfteent/ verhart/
Balvallen/ enten afgrond mederdalen/
TDie trots/en fout mog alle Cefars tart.

DI, 2.

Den

Gezangen vande
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Den uittogeder Stammen Jakobs
uit Egipten , met opzigt,
op Exod. 12: 33.
Op de Wijze van den 80. Psalm.

V

van uw Lievelingen/
CDm Jakobs zaad in ruft te bzingen/

Hebt gp Egppten/ fouten woed/

-

Geplaagt/ tot dat haartros gemoed
DAw. Erfliet trekken/ om/ metlof/

KCe off'ren aan het Hemels Hof/
2.

-

ZAa gp de eerft geboop'ne raakte/

Dat Faroos Hyk en Septer kraakte/
Die afgepijnt/beroert van Geeft,
Dolfchzik/ op 'thalve Pafchenfeef/

Bp nagt/ verwert/ verheugt/ emblp/
Bertrokken uit zyn heerfthappp.
-

3» ,

WIw ferke Hand/ o groote Dader/
Hw liefd/ o Soon en Geeft te gader/
TDie hebben Biom uitgeleid:
Gp IHerder/ die uw Schapen weid/
-

-

Gp hebt uw Erfdeel/ op zijntjd/
Ban Faro enzym jolt bevjd.
4.

TPaar toog die groote zegenbende/
TBooz u bevzijd van hun elende/

Däit "tflaafze Huis/ volldiensbaarheid/
Wiens klein getal/en Haajefept

Cotfchzik van't Wätjck Egpptens Tand/
Sooglo2p-rjlt was voozr geplant.
g

-

-

5.

TDie zaam/ als Jesus onderzaten/
JM2et Jaroos gouwd/ enzilv're vaten
Peen togen/ methun vee en zaad/
.
4

.

.
-

Terwzaake van den hoonen fmaad.
Il2e

165,

gangen Gods.

-

FDet Joffs beenen, die te vooz
Betraden Faroos

gans en glo02.

Bier was de Siel, die eertjds queelde/ ,
Dezrijkt/ voll vzeugd/ vollHemels weelde/

CDm God teloven/v2p van geef/
Die/ voo2't bereide heilig Feef/

Berhuifde/ vzy van alle mood
JM2et ongedcezemt Pafchen bzood.
-

7.

GBp hadde/Heer/ uw kmegt geboden
Hw Jfraälter JFeeft te noden

CDm tºzamen/ als een Jakobs fam/
Een afgezondertjarig Lam

Cebzaden/ en met bitter kruid
Teeren/ na uw urs befluit.
Tot bzeugd der afgepijnde benden/
TDie t’zaam net opgefchozte lenden/
En tufzen d’avons/ na uw wood
Genoten / bp en omgefoot/

TDat Tam/ dat in de naare nagt Alleen voop Sion werd geflagt.
-

9

MBiens bloed/ met pfop/ aan de pofen
Ban Ifraël/ o roem der Bopften/

-

Befrecken wierd/ omdat uw fchaar

Berfchoomt was in het openbaar/
TBoe d'Engel/ ma geledefmaad/
JAeer velde "t eerft gebogen zaad.
IO
-

Als 't teilten dat hun was gegeben. "
.
Ban hun verloft Egyptens leben/
Emhoe uw zaad/ dooz u/ o God/
Gefchift was van dit fmoode rot.
TBit Tam/ o Lam van eeuwigheid/ Zeeft hum uw Gffer toegezeit.
II I

Pet Feeft der ongezuerdebzooden

Bereidegp/ o God der Boden/
--

-

W 3

Booz

Gezangen vande
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-

Booz Ifraël / on humte zaam
Ce roepen tot uw groote Aaam:

CDmzeven dagen/ blp van geeft/
KTe bieren dit gezegent Feeft.

-

I.24

Omdat uw hand de eerft geboren
Derschoonde/doe uw grooten tozen
Derdelgde 't eerft gebaarde zaad.
TBus wilde gp tot uw cieraad

TBat d'eerfie vzugten/ na beelpijn/
Alleen uzouwden heilig zijn.
IZ.

CDm hun tot roem/ o roem der Bad’ren/
Boom alten Offerte doen nad’ren/

Cot dat de eerft gebozen Boom

Geweert was van den Gffer Troom/
CDm Levijs zaad/ dat ma uw MBet/

Zetfmout des Alltaars was bezet.
I4.

Soo hebt gp Israel voo dezen
Derloft/ als Baderlooze WBezen/

Endooz uw HFeeffen zoo verheugt,
g CBoden Minnaar van de deugd/
Iaat Ifraël/ laat Jakobs fam
Eens eten van Ons Pafchen Lann,

Tegen beeld.

In den uit-togt der Kerke, uit
het Geeltelijk Egypten.
-

Zie hier
vanOpen.

15.

Boo hebt gp voopmaals/albeweger/
Geleid/gevoert uw 3alig Weger/

2:28.

nºt nieuw verbomd/ na II2ofes UBet/

Open. 14:

ist fwak/ gescheurtwasen verplet:

6. Open.
6: 9-11.

CBp bzagt uw voll / nu off'rens moe/
Ja 't Gffer alle v2Pheid toe.

Duit. 32:
35 en 36. Efai. 11: 8en

'' Hof, 6:1 en3. Ezech.

8: 3. OP
Open. 11 : 3- 11. Zach. I4: 29.
Zd:
“

-

-

,

Maar

-

167

gangen Gods.
6

IÖ.

-

ITAaar ma dat Dion/ vzpgebogen/
Boltzugte omder Babels tolzen/
Dat onder 't jok uw vzy gefagt/
Derfoten/ inzijn Dienst-huis bzagt,

EBm doo een Nimrodstunnel-geft

-

Hw Byuid te fiepen achter 't beef.
17.

Die gp/ na d'uitgegolten plagen/
Dermoet van weemen/zugten / klagen/

-

Gered hebt / Ma uw nagtig hand

TDiem HFaroos rijk heeft aangerand/
Tie ook verfteent/ en trots/ voll waan/
Hw 3egen-erf heeft
LIMAN.

ten

TDustoog op ubevel/ met luifer/
PAir dit verwerde neft/ voll duifer/

Aw: Sion/ aller geefem Bom/

Hier rees hun glans, gelyk de Bom/
Hier fak het lichtvan Sefus Buid
TDie Jagt-Util bei de oogen uit.
I9.

-

Bp weide hun aan zuiv're beken/
Berloft van Babels modder krekten

GEn van den Afgod wzced cn fom/
GBp waart hum wolk en vuur kolom/
Hun Beld-heer / onder wiens banier

Ep

streden/doo

het Nemcls vier.
2O,

- CDm buiten Babel/zonder fieren/

Het heilig Offer ook te vieren/
TDat Gffer vangeregtigheid,

Alan hem die voor de zonden pleit/
T2ie als den Alltaar "t GBfer werkt

ZAog heiligt vooz defwahlte Lierk.
2. l.

-

Die Babel/ als een roof/ ontvoerde
TIw waarheid/ daar dit beeftop loerde/

Maetlyfen Siele zonder kruis/
Die vaten van het heilig huis/
L4
-

JPaar

Gezangen vande
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Tot uwen dienft/ want gp alleen

Hebtons verlost van Babels ween.
2,2

TDoe uw getuigen bei erleefden/
En Babel om den afgrond sweefde/
Dewilhaar ctterwonde fonkt;
Als d'Engels fem "t gewelf dooz klonk/
CDm u/ na Faroos cerfte val/
Alleen te eeren boven al. 23-

zeiet bp hetfofder tichgelfeemen/
Naar om ma 't afgebiggelt weemen/
TDc Biele/ die op. uw betrouwe/
Ce leggen als een feen van gouwd/
GDm 't heilig Huis van u gemeent

Tebouwen/ Heer/ op. uw gebcent.
24.

-

Moe most de Biel doe ookt/ volvzeugde/
TDie Babels bloek zoo versmog heugde/
CEr-leben / in dat Avondmacl/

Bevziyd van Arons p2agt ein paal/
CDm't groot geflagte Pafchen Wann
Ce deilen onder Jakobs fann
25.

a Tam/gp hebt/ na uw behagen/
Da g'Effert tuffchen bep de dagen
Entußen d'abonds/ op een dag/
Dolbaarde gp dat Diel gelag/

Als afgezondert tot de dood
CDns totecn

eupathen bzo0d.
20.

-

Zie van
die vol- ,

Aw bloed besprenkt alleen de Tielem/ …
Ban die uw alziend oog bevielen/

gende»

Tie/zugtent/ zelfin tegen fpoed/

Ea. 52:

Net u zyn fwakke Diele voed:

'

15. Hebr.

Geen vzeemdeling geendwalen rot
9 : 14-22.
Heeft part of deelaam Jakobs God.
2.Tim.2: 12, Hebr.12: 11. Rom.2 : 29, Ephe2: 19. 1 Cor.
5 : 70

27.

G20ot Efferlam/ laat Uw. gemoden
- - - - --

Bet

-

gangen. Gods.

16

Het Feef met d’öngezuerde blooden

Gens vieren/ als een Jakobskind/
Schoon Elfraël de zuerdeeg mind/
Die gp / aan Bofes ÜDetgebouit/
Derfooten hebt em uitgeroult,
2,

d

32u dat gp Japhet deet vergadren
CDm't ongezuerde feeft te mad’ren.

Ep Bader/ dort ons doo: uw geet
Dan houden dit verhemelt Feest, ". .

Dezeven tyden, die uvm mond

.
- -

Geschonkenheeft in't nieuw Derbond,
29.

Dan Zal hetztjn aan onze oogen

Batteihen van uwal vermogen/

-

Boe gp ons van dit boos geflagt
Alleen gered hebt/doo um mägt/
Als dieerst geboome/ dooz uw bloed
"t Welt onze fchulden heeft geboet.
ZOe

o Beef-bewalter der gemoeden/

Bewaarons herte vooz uw roeden/
Gng/ die gy uit de dienstbaarheid
Dan MDofes WBet hebt uitgeleid;
CBp dat de Biel/ o God/ noit meer
--

JAa Babel ofEgypten keer.

-

ZI.

Leid onsalzamem uit dezonden
TDie banden die oms als gebonden
JAog houwen aan het Alarfch Egppt/

-

Als dan de geeftons hert 0ntglipt/. - -

o Engel Gods leid ons napin'"
Booz deze dozrezand-woefjn.
32

52a Liaman/daar alleen madezen

.

Die ruste Godsvolmaaktzal wezen/
Na dat wp/ als een arme weeg/
Tee dienstbaarheid van alle vleesch
Berlaten/ om/ met geet gelaan/
--*

--

In Wipheid vooz uwML,troon
5 te- faan, Israel
-

r

-

170

Gezangen vande

Israëlin deWoeftijne, methetvoor
name dat daer inisvoorgevallen: eert van

deWolkenVuur-kolom; Metop
zigt, op Exod. 13: 22.
Op de Wijze van den 106. Psalm.

Zºo kom’t versofte Bolt/ g Gold/
A roemen/ dat zoo langten spot
Dan Faro enzijn bende waren:
Too rees de Sonne ma de nagt/
GDm alle dampen op te klaren/

Tot roem van Hakobs eer-geflagt.
2.

-

WDat kam die Sieldogderven/ IHeer/
Als gpze voed/ en meer en meer

Hw troofen hulp doet onderwinden
0 TDzpmaalzal'ge Hemelbguid/
Sie wozdem most een ree der hinden
God leid u. na zyn raads befruit.

-

3.

Gp toogt doogºt ongebaande fpoo/
o Held / uw zalig” erfnis voo2/
CDmhum voo rampoedte bevzijden;
Gelijk de Leidf-man van hun jeugd/
TSie/ na den epg der fwakkte tyden/
Hun leid” op 't eer-spoo van de deugd.
4

Bezoger ban dat adem haalt/

GBp hebt uw glans hier uitgeftraalt
TBooz dees verheven Eer-kolommen."
TDie gp hebt in de WLugt gefeit/
CDm al/ die in die liefde glorMUMUeN/
Ce leiden doop het open veld.
5.

g

CDm nagt/ en dag/ bevzijd vampijn/
TBoop d'ongebaamde Bee-woeftjn/
voeren/ - um hier entsandmetloft vern
- „
-

gangen Gods.

-
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Ten spijt van die vergalt van geef/
TBe Stammen Jakobs deet beloeren/
Alis vooz uw
onbevzeef.

waat und

Sao hebt gp / Hemels Buidegom/
TBooz deze WDollten Buur-kolom/
Hw gomft aan de verloste stammen

-

Toen blyken/ om de Biel/ o God/

-

KTe lokken ente doen ontblammen

Tat u/ bevzijd van HFaroos fpot.

Tegen beeld.
7.

---

-

-

Christus

TBees Eer-tolom/ voll duisterheid/ .
Bertoonde hun uw Majefteid/

Talent, welch

isde ware

festentambaamde

"
'ko

“Door s Hemels boog 7 omnat beraamde

in die

- In welk uw zal'ge vooglans blonki/

ons, leid
WAw erfte wezen tot eenpzonlt.
licht,
en
befchermt, zie, Efai. 4: 5 en 6. Joan. 1: 14. 2. Cor.2 : 8.

Fää"Phi: 34:2.

4

Coo hebt gp/ IHeer/ dooz M2ofes Det/
Tooz t Gffer-vee/ enºt fieren vet/

-

im Lierh/ als met een WDollt/ omtogen/
TDooz welk uv licht/ o Bonnegoed/
Berborgen bleef vosz J. freis oogen

TDie dooz uw vooz-licht wierd gevoted.
-

9.

Gp Heere Jefus zijt/ im kragt/ Die Buur-kolonn/ bp dagen nagt"
JAa N2ofes UBolken overdeven/ -Ja gp in "t vleefh/ als im een WBolf/
Hw Godheid / in het ferflijkt leven

Dertoonde/ als een lizemels tollt.
IO,

Zu leid gp zelfuw Buid/ o God/
CBolt naar gp hun van Babels rot

Bebzjd hebt/ doo uw lichten klaarheid:
o Eer-kolonn/ na Illofs nagt
G
-

-

3

172,
-

Gezangen vande

En fchad"wen/ hebt gp ons de waarheid
Als 't Hemels licht in't hert gebzagt.

… -

II.

WLeid ons / uw erf-deel / in dat licht:
Gp hebt boo2 u. dit Zuis geftigt
En van de WBeereldafgezondert/

Schoon Faro/ als een WBolk-phlaar/
Bijn vioeken op onshoofd uitdondert/
Als Leid-fer van zijn arme fhaar.
I 2.

Gp faat mog / Itoming vooz ons oog
Berheben/ om dooz 's Hemels boog
, TBe Sielte leiden/ dooz uw fralen/

Die dangelovig opuziet/
WDie zal dan van het spoo afdwalen/

Als gponsmaarde hand
IZ. ein bied

r

THIbw geeft/ uw wood/zoo bol van Wijn/

-

Die zulemons een neolke zijn/

-

CDmons doop dees WBoeftynte leiden:
o Geest tree dan ons herte voo/
v

En laat ong/ van den vloek gefcheiden/
II bolgen op het heilig fpoo2.
I4ie

Bedekt de Siel/ als met een wolkt
TBooz "t bloed-regt van diem grooten tollk/
Boo2 alle vloehten en uw togen/
Op dat uw
o eeuwig vUur/

'

Bns niet verteere/ maar erboxen
Doet staan/ want gp zijtgoedertier.
I5.

Klot dat wp eens in ºtheiligdom
WAw volgen/zal'ge Eer-kolom/
Cen einde van onspijn"lijk daben,
CDm eens beglanft/ glang-ryke Bon/

De Diele aan uw boxft te laven/
Gp 31jt dog onze levens bzon.

Israëls

173

gangen Gods.

Israels doorgank door de roode
Zee; Met opzigt op Exod. 14:

2:- -

Op de Wijze van den 114. Psalm.

Wir is de Sielverbafert van gemoed/ - -

e/ #

-

van wzaak/ Godserf-deeltegen

Og

-- - - -

-

-

-- -

o Weidfier allerdingen!

- - -

--

-

-- -

MBiezal/ wie kam / ubw bzuid/ uw Atomingin/

Aw heilig zaad/ uw 3alig zufgezin

-

H uit de handen wzingen

-

-

2.

-- - - - - -

CBp Teider/leid ubw zugtend Ifraël

Dooz tReaar
dore voest
anans
honing
wel; …- pläg
Faro/nana veel
en/“
Perfeemt/ verwoed/ als aller bolzen Bost/ - Coog met zyn Beir/ metpagt/volvloch/tepost.

Omsfelnate jagen:

" ,

En Jakobs erfdoo 't staalvanzjn geweld/
TBooz t krygs gedzogt te dringen uit hetveld/
- -

-

Il2aar Sion/ voll mitfirouwen/

-

Bolongeloof die mode tegen God/
En Roses/ die dit tegenwoedent rot
Sogt im geloofte bouwen/

-

-

Heeft dooz zijn fafop ubevel/ o IHeer/

Het puzent nat/hetal verflindent meer/
Geklooft doop uw vermogen/
- -- - TDaar gp / met hof/ de afgepynde fchaar/ . -

TDie weende/ als een domire WBoll-pilaar/
M2et magt zyt vooz getogen.
---

WHet bloepent meir/dat tot.de wollten fwelt/
WZebt gp alleen gefcheiden, em gefielt

GTot twee Christalle muuren/

Gmdooz de wind/ die als in arbeid toog
JM2et
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Gezangen van de
Maet dub'le ween/ voo Faroos mjdig oog
-

ge fchuuren.

Het Dee-pat

Soo bzagt gp hundoo d'opgedzoogde See/
a Jakobs God / hier fpoelde gp yet wee
Ban d'afgepynde fcharen.
Boo weet uw hand de Elementen zaam/

(

Cedwingen/ en/ tot roem van ubmen naam/

Teheerschen op de baren.

-

7.

MAaar Faro/ die het heilig regt vertrat/
Coog Sion na/ dooz t ombarmhertig mat/
TBaar gp hem/ albeweger/
TBegeest uitdzeeft dooz 't woedent Element/
-

»

Datmagtig Heir/ "tweltleer/mogkämegterktent/

d

Derfwolg dat

-

Leger.

- -

CBp zagt verfoot en grimmig op humaan/
Enzip dooz beeg/ met weedon aangedaan/
" CDm uw gezagte dugten/ . .
Die wilden/ma de raders fieten neer/
Ce rugge/ dog wie kam/ o magtig Heer/
Aw hand,/ uw w.gaallt ontblugten
9.

-

Soo wift uw femte dagen/ dooz de dood
Boo2 uw gerigt dit boofwigt/ wpeedt/ en fmood/

Onbloot van ma berouwen:
Zoo kam uw hand/ als stof/ als schuim/als niet
Bergruizen/ om/ die Eifel tegen fiet/

-

TDen adem uit te d'0UUen.
IO.

Datmaar gehuldzong doe de MDolkendooz/
Als dit gedzogt/ van wanhoop/zondergioog/Hunzaligheid ontvielen

TDie in het meir/ in 't fchuiment pekelzop/
Berhit/ volwaak/ dooz een gebulde krop

Hitbgaakten hunne Dielen.
- Tegen beeld.
-

I I.

Zie,hier TBus was/o God/uw zaad/uw heilig
-

02
0

-

gangen Gods.
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TBooz het geloofbedekt/ als met een knolli/

--

Berloft van deze Wolven:
Gedoopt/ verplicht om HTofes enzjn wood
t"Erkennen/die/eer HFaro wag berfmoot/
Zum leide dooz de golven.
-

van Heb

11 : 29.
1Cor. 1o:
2. Rom 6:
CN 4.

-

Es

Openb. 12: 15. 1 Pet. 3:
21. Openb, 18:„n.
Ein I2,
I2.

-

In Zone Bods/em Mofstegen beeld/ .
Dit heeft uw Bolt, dit heeftong hert berbeeld
IPoe gp ons alte gader

-

Berloßen zouwd van alle helfche magt/

Danzonden/en van alwat uw gefagt
JM0g affcheid van uw Dader.
I 3.

-

-

Begolten/daar uw erfis dooz geleidy
Berbeelde ong/ o ryke iPajefept
- --

TBen TBoop der zaliglingen/

-

Die doo uw bloed/ als doo het roode meer

Geleid zum/ om uw naam/ o magtig

Heer/

JlMet3egen op te zingen.
I4.

-

Gfdam de Pelzin bereiten hoopt/
o Eoon / wp zyn dog in uw dood gedoopt/ .
En/ als metu/ begraben
- - -

Ein onfen doop/ enfterventdoo, gegaan
KTen leven/om doo 't geloofvootaan
Bw waarheid malte dzaven,
-

- - - -- -

I5.

Seefons hier doo2/ befchermer van uw Buid/
TDie vage/die omsbang gemord Ontfluid/
net een goed geweten

-

-

-

Leeißen/ lzeer/ die vzugten van uw dood/
Die gp/vao ons opfaande/ hebt onbloot/
Jàa "tafgebiggelt
IÖ,

reten

-

-

-

-

o Jakobs Erfzoo zijt gp dooz Gods hand
Berloft / erstellt wanmeer den Heischen band
Des dgaaks zijngalen water
Bitspoog/om ute fmogen in den fryd,

Onder

de vervol
ging der

-

Bin

IO IKOON

176
Gezangen vande
fche Kei- Bw JNAofsheeft u doo zijnhand bebzjd
fers, zie

-

Danhum vervloeht gefmater.

Open. 12:

-

-

13-15. Open. 2:10. Open. 6:4. Psal. 107:4. Duit. 33: 1r.
17.

Doe 't Hoomfche heir/ met vloeken opgevult/

B. na toog/ om uw Donen/zonder fchult/ . "
TDe WBeereld uit te jagen/

-

Doe hebt gp ook, als Illofs/groote Boxf/
Pw erfdeel uit den muil des Leeuws verlost/

Enzelfdat rot vagen.
I

TDe Weereld mag bevegten uw gemoed;
TDen Antikrift/ die mog Godsberg dooz bzoet/
Jil2ag Hakobg zaad benouwen/

--

-

o WLeger Gods/ zie maar uv MAofes aan/
GBp zult methem eens aan den oever faan
CDm Faro aante fehouwen/

-

I9.

Berwoeft/ en met de golven overdekt.
GBp wift/ o Heer/ al die u tegen trelitt
TBen adem uitte wzingen.

Erfel ons dan / em laat uw geeft entwood

CPns leiden/om als Faroos na-zaad fmoot/
GDok eens uw lofte zingen.
2O,

-

't Gefote meir verdeelt dat dooz uw hand/
Stelt Bion eens bp M2ofes op het land/
Tot dat wp/ in uw tozen/
KTen dage/ als de liegts-boog is gestellt/
In 's Hemels boog/ ziem all die Jalob quelt
TBooz uwevloekenfmogen.

Het vreugde Liedvan Moses ende
Kind’ren Israëls; Met opzigt op
-

Exod. 15: 1 - 18.

Op de Wijze van den 118. Psalm.

WAtt kom/ o God/ uw zeigen bende/
-

JAufaande op het bzalthe 3and/

-

-

Dae

gangen. Gods.
TPoe Jaro/ die hün Bielma-rende,

177

-

Lampzalig lag termeer gestrand/
TPog min/ danjuigende ontspringen

Tot uwen roem/ o Jakobs God,
Bet paftu volk/uw lofte zingen,"
Gp 31jt hun eeuwig deelenlot.“
-

-

2.

Doo konde geef den adem halen
52a d'afgefpoelde tegenpoed/
Too weet die "t alles kam vermalen
Dijn zaad te redden van het bloed:
Moog M2ofes hier met bzeugde Pfalmen
Aloven/en hoo Jakobs fan
JAu juchen en de lucht dooz galinen/

-

-

- -

Altromlende met Miriam.
Be Sufers Aroms/mivol weelde/
Beruht in't middem van den drang
TDie peelende de weer-klank freelde

Dan d'uitgegalmde tegen-zang
TBer Bouwen7 diehaarfemmenparen
SPm konfig zamen tot u lof
KTe zingen onder klankt van fnaren -

Bees lang vereeuwdezegen-fof.
4 .
Jehobais mißm kracht mijn Hoeder/

Het 1 vers

Pp heeft de Ruiters en het Peerd

Bat beißentrot/onzeit humoeder/
Ju zeifverflonden doo humfweert/
Ip heeft de teur der Hotelingen

. . .-

-

Het Faro/moedig/ trotsen fout/
Cer wake doenten onderbringen/
Gespannen in't geflagen gouwd,
5. Gp hebt uw togen uitgezomden/
Leeher/voor die Eionfimaad/
Als stoppels hebt in ganfeh verflonden
Die waeden tegen umen Haad: “
'tGeblaas vamuwen neus/ voll vomlien
Booz kloofdet

wenn

ik .

-

-

ist

-

178

Gezangen wande
Cotvzeugd ban Jesus Hemelponhen/
MBien Faro foult wa na-gerent/

-

Piemgy doo het geduis der winden/

is"foot/ neer Flotte in het leer:
ge,Beeft
Eee hun
die alles
kam verflinden
verswogen/
tat UM

-

EU.

Gnztiteen Maryaman voll vermogen/
gehova is uw naam/ Gold/
Am bepter heeft zum fafgebogen
Der finaad van'tonbefmedenrot.
7%

zkzalmtjn Godleen imoning malien/
woming/
liefelyk
en 30et.
CBpEen
zyten
blifft mit
in eeuwig
bakten/
e, glans vam Jakobs zegen-foek/

CBp waart dog onzer Daten Bader/
Dieszal minuit-gelokte Geest
Aw mäam verheffen/ Begem-ader/
Die eeuwig weerdig

gebzeeft.

o God, wie is onder de Boden

Als gp verheerliktenvolllicht
Gmbangten
dwingt het roter fmoden/
En alles wat den Alfgadftigt:

-

Beveesitzt an in Lofgezangen
Endärmalleen
werkt:
Gphebt
doo/ dees vonihren
um Tempelgängen
Ein Sion "doo uw geest versterht.
9.

-

Bp leide de verloste Stammen
lzagtjens/Leer/doo Hofes hand/
-

Ter noming bp het vet der Hammen/

rathoning Bloepent Camams land:
zpaar weedom heeft de Paleftynen
Bevangem/ wem gp doo und fragt -

zum glams englopp deed verdwijnen/
Da dat gp Farot"onder
bpagte
IO.
De Dopfen Edomszullen beben

GEM

gangen Gods.

-

179

EnCanans zaad/ zoo voll van moed/

Talfmelten, als eens Abzams neben
Hunzal doenfwemmen in het Bloed.
TBe Moabiten/ trotsen moedig/
TBte zullen fehzikken voo uw magt;

SPm dat gw Jakob/zoo voofpoedig/
Hebt in zyn Tonen t'Huisgebzagt.
-

II I.

CBp zult en moctaltijd Liegeren
Eeuw uit/ eeuw in/op uwem Croon;

-

-

MPaar naar dat Bionzal vernmeeren

TBan zult gp haar in uwen Boom

Bezouken/ om tezegenpzalem/
Als koming van het eeuwig Läjk/
Tot dat gp weer zult mederdalen
En maken ons uw beeld gelylt.
I2.

Gp zultze doozuw naam verfommen/
Belyk eenfeen/ uw arm/ o Izeer/

Dalhun doen voop uw Zepter krommen/
Il2aar Dion zult gp meeren uneer
Sp uwem Berg metzegen planten/
CBm dat uw Erfnis 7 die gp leid/
Militblaken zouw aen alle kamten
Ter eeren van uw MAajefeit.
IT,
-

-

Tes" beeld.

-

-

Seozal uw Bolt/ met open lomgen/

Zie,Esai.

Eensjupgeninhetmieuw verbond/

11 : 15 en

SBm uwennaam/dooz klamk vantongen/
(Te roemen op het Aiardfthe rond/
TBooz mengel-zang van Hemel-klanken/
CBp Tuite en Cinbaal geluid/

12. Open.
15:3. Pfa.
118.Ope.

Berhemelt’t ecuwig lichtte danken/
TDie alles infjn Hand befluit.

Matt.
22.
Li2.

16en Efa.

18 : 21.

I4.

Bamzal/ o God/ uw erf/ metzegen/
JAa d'af-getobde tegen-fpoed

Plet Heid/en Zood op gladde wegen
Aljuichende u treente moet/
ZAB 2

-

GDm

Gezangenvande

1 Zo

--

CDm doop eentegen-zang van M2onden
Doo"tlied van’t Lam/ met IDofes fem/
Mzum Lof-heersdeugdente verkonden
"In dit vernieuwt Jerusalem.
I5.

-

-

-

MBiens oog/en hert van vzeugd miet watert
Als gp dien Inham bannien

ä

TDie See/ die om Egypt" mog klatert/
Staagpuizende met ongedult/
Als gp de Beek/ metzeven fromen/

-

Dult dzoogen/ om het overfchot
Ban Affur te doen tot u kitonnen/

Gelyk gp Jifel deed./

Gold,

I(3,

Soo haaf de Boxften zullen komen
Ban't Gofen/ om dien, Eufratas

Tedzogen/ die het Beef van Hoomen/

-

JAuzoo veel eeuwen dienfig was/

CDm/ als eenfeen/ dienleugen fpzeelter/
Berfomt/te foten in de Bee

TBan zult gp/ Heer/dien Tempel-bzeker
Hit doven doop het laafe wee.

Het Manna, en de Steen-rots by
het voort-reizende Israël; Metop-zigt
-

op Palm 78: s 24.

Op de Wijze vanden95.ofden 24. Psalm.
Wehen gy / Bader/ doo uw magt
JAiet al voll bzogt om ubw geflagt
Ceredden/ als het rogt aan 't dolenk
Gp hebede volk"ren/groot van moed/
Tot Ifreistrooft/ in tegen-spoed,
Als fof gefchut van uwe zolen.
-

2.

-

-

Dog Jakobs Erfzaad/blinden doof/
Bervult dooz bitter ongeloof/

TDie modem tegen uw genade/
Mzy wollte telzens wederon/

-

Als

gangen Gods.

1 31

Als ofze u/ hum Buidegom/
Telfon 3jn weldoen eeuwigfmade.
3«.

-

Bp reifde van de Schelfzee boot
TDoo? *Zur/ op God en Jllofs wood/

*Sur,

In welk hun Tieigeem water Wonde:

is

een

Cot dat in Mara/ onverwagt/

Woeftijne

TBittegemfrevende geflagt

leggende
tuschen

De bitt're vloedenvoox hun fonden/
-

Egypten

4.

ä.

WBelft ma hunmoren tegen Hod/

Booz M2ofes Pand/ op Sog gebody
TDoo2't ingewopen hout verzoete.
Hier bleek/ o Jefus/Isteig Boft/

CI),
-

-

Tat gp/ als Bli/ INNeilt/ en ITHof
Be bitt're Sielmet heillomtnoette.
5. - -

-

-

Hier felde gp/ Peer/ uvm Derbond
Pum voo/ op dathum lafter-nmond

-

In Uzouw roemen/ engeloven
Tat gp alleen die Heel-heer zyt/
Die in het vleesch/dooz eigenfrid
Devlockten Mäofes u 30ubwt dohen,
Gp leide Haltobg Domen zaam

-

IIa f Clim/ doo2 uw groote IAaam/

+ Elim,

WPaar gp uwerben/ als een Dader/

iszooveel

Booz twalefbzomen/volenzoet/
Derquikte/ mit em obervloed/

gezegt als
vlakke

-

Ban al de Stammen alte gader.
-

-

-

Velden.

7.

Cot dat hun ongeloobig hert
In 't woefe* Sim weer was verwert/

* Sin, is

In Welt die bleefch gezinde Sielen

een Woc

Be Bleesch-pot zogten,7 tot uw finaad/
o God/ hier kongp Jakobs zaad
Liegtveerdig om dees zen Wernielen.

stijne leg
gende

-

achtige

9

-

Gp egter al voldoende/ Heer/
Hier redde gp uw erfnis weer
-

JM2 3

in

fteen
Arabien.

Rif

Gezangen vande

187.

NYifirouwent aan uw al vermogen;

"t. Derhongert Bolt/vol bitterheid/
Als tergers van uw Llàajefeit/

. Hebt gp uw rijks Staftoe-gebogen
9.

Manna CBp hebt het veld in't dore wouwd
is in het TDooz Hemels Manna ryk bedouwt/
Egyptens En Hifrel dus met B2ood gezegent/
tezeggen, Een Gomer/ ellte dageraad
wat is dat, Grvo2mt als Coriander zaad/

o God/wat WLand waszoo beregent.

en in het
Hebrees ,

cen gifte, van TINO bereiden.
IO.

't Geen op den Sabbath mieten viel/
Als Jakobs. Stammen/ als een Sicl/

Dig voor hun Teid-fer mederbogen/"
Hierfelde gp uw Sabbath in/

Ter ruft van 't Heilig Huifgezin/
't lBeilt Faroos wzaakfweerd wasontogen.
I I,

-

CBp gaaft hum/ uit 't Arab"fehe MAeer/
CDntelbare GNuakk’len/ tot uU eer/

TBie/ afgerent/ het dzagent hielen/
Cot datze/ doo de Wind vermoeit/

TDes Avonds/ als aan een gebocit/
Talw Zetanumen op de lippen vielen.
I 2.

Boo hebt gn/ Heer, uw Ballt behoed/
Emma den vlaek het MPee verzoet/

Booz dutzende van wonderheden:
Gp zijt danweerdig/groote Dopft/
In wee/ in hongeren in dopft
Gebgeft tezjn en aan-gebedcm.

-

*

Tweede Deel.

-

-

-

13.

Rapidem, o Boesem troof/uw zeigen-fem
was een TDie leide hun ma Liapidem/

plazeiade

TBaar wederomhun Geest verdog.de/
Ball

ngen Gods.
Dollongeloof/ aan üw gena/

133
Woestijne
byHoreb.

Te Daffa ente M2eriba/

In welk zp. tegen Allofs
morden.
I
-

4»

Maar Nofes/uw verkopen tolh/
ZDie klont de Liots voo2't do fig Bolt/
Hit well de Stroomen mederschoten/

Die / ag een bzon, of water-Wal/

Doo t putzendmat/ h.laar als Kristal/
getdogstig Ifel heeft begoten.
15.

MBiens lebend nat/ in't openbaar/
Emºt IDanna/ Ifrel veertig Haar
Tot Cananswal als voetzel laafdez
Soo hebt gp hun verfteent gemoed -,
Net wonderen faagbekleed / gevoed/
Soo langzp. doog het ei dzaafde,
II

Dogma dat Horebs rotze blood/
Meieins gilver vogt ma Caman schoot/
Dm Sion op het spooz te volgen/

Bloeg MDoses tweemaal met zum Staf
Een weede üots die Mater gaf/
Deelmeer als Zifel heeft verfwolgen.
17.

Daar fp weer twifen als een rot/
Derbasiert van hun leeren God/
Dan wienzp alles mofen erben:
MDaar N2ofes Airon bei te zaam/

Doox
ongeloofaan uwen Haan
TDezeeg van Canan offen derben.
I

Daar Amalek/ met wzaak gelaan/ ..
Daw. Stammen zogt dooz 't fweerdte flaan/

zu afgemat in't g'huil der Boßen 5
Tog Moses/ Arom/ zur alleen
Bp d'hoogte freden dooz gebeten
ITNethen die Isrelikon verloßen
19.

Jakobszzaad ditfiout
f '
Tot Jakobs
gebloed

Deed

Gezangen v … an de

184

Deed waden dooz het weekend bloed

Dan Boden vanznnuitverholzen/ . .
WDiens. mazaad gp van Stamm/ tot Stam“
Dem CBorloog Gods van 't Sfer-lam . . . .
TBoog alle eeuwen hebt gefwogen.
2O

TBaar M2ofes’t Alltaar heeft gebouwt/
WDienstegen-beeld hp heeft vertrouwt/
Als zijn Banier en eeuwig tekten/

MBiens bloed alleen zijn erf bevzijd
Die Alm"lek mog dooz "efoneerd befrijd/
CDnn zig aan dat gedzogt te bwzelten.
2, I

Dustooaditgroote wusgezin
Zina, Izet woeft gebergt van Simain/
was een

WBaar gp uw WAet hun Biele gunde/

hoogen JAog zonder jolt aan U getroubwt/
Berg in GBp waarthun algemoegzaam gouwd

Arabien.

Dewyl gp faag het Wee verdunde.
22.

-

-

N

-

Soo hebt gp dooz veel tegen-fpoed
Geleid. dit mozrende gemoed/
TBooz deze dopre Sand-woeftijme/
Boe bleek / o God/ dat gp alleen/
DAw Bolt/ gedzukt dooz Faroos ween/

DBerlofzen läon van angst empijne.
-

-

23

Cp zijtdog eeuwig Jakobsfähild/
't Is ganfch omnutzjn kragt verfpilt.
Gp zult uw erfeens/ ma "t vermed’ren/
Ten sprit van die uw zaad begrint/

In dees MDoefyne/fchoon beschimpt/
TBoempzalen als volwafze Ceed’ren.
-

-

--

2.4

Getrouwe Godf gp zuit 't Berbond
Behoudem dat gp/mond aan mond/
Alam al de Stammen hebt befwogen/
Em/ gunfig/ Bader Abraham

-

Aleeuwen dooz/ van Stammtot Stam/
* Eems grooter maken als te vogen.

Laat

gangen Gods.
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25.

Laat Amalek/laat HFaroog faal
Bervolgen Jakobs zeigen paal/
WLaat Bion in het woefe dwalen/

GBp zult uw Buid eens redden/ Heer/
En gruizen voo uw voeten meer
All die mog boven
pgalen.

3a

2,

-

/

MBp dwalen in het woeft/ o God/
Als moders tegen uw Gebod/
Als aan een IT2eriba gezeten/

Alvalthet II2anna op ong meer/
All fort uw rots mog ÜBater/ Peer/
Zogbyft omg mozrent hertgefpleten,
-

-

27.

Leid ons ma Elim doop uw bloed/
TPaartwalefbzommen eben zoet

-

- Dtaag springenom de Palm-boomen
Total de Stammen) heilig God/
Gelaaft/ gered van vloek en pot
Gok eens als Edeng

-

ken froomen.

2

m G2oote MAofes/ laatum fem

Hit Il2affa/ Sur/ en Habiden
CPns roepen/ en ma Canan leiden,
Derzoet eens alle bitterheid/

En leid ons dooy uvm Majefept/
Eerwp uit dees WBoefjnefcheiden.
Tegen beeld.
-

Van het nedervallende Manna.
29.

Als nu de Siele/die hier queelt/
M2et Israelzig ecng verbeeld/
o God/wat hun dit Manmafpelde/

Christus
is dat wa
re Manna,

O

Ein wat die Hot-fcen/ en dien Staf/
Die flaande zulverwater gaf/

datzoetin
den mor

. "Das", meide.
JE 5

gen-fond
Dan

-

186

-
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O.

'' Teamkammjn ziel m

Sion/ Peer/

### Bezrukt/ en als in fwijmter meer
mel, on. Derwonderende zig vergeten/
bekent CDm al het zoet/ "t geengp hier dooz
vande Jo- TBezonen Jakobsfelde voog
den, zijn- Cottroost van het benauwt geweten.
de eenga-

31.

-

-

ven, die Sijt gp / o zoete Jesus/miet
in demor- TPat MMamma boop 't gekrokte riet/
tier

van

't Geen van den Hemelnederdaelde/

Gods to- CDmonste voeden doo2 uw dood ?
ren ge- Als "t. dpmael zalig Hemels Bood/
is, Booz all die hier in 't woefte dwaalden !

se

AllS

EEN

medecijn, en het deel der Heilige, Cant. 5:16. 2. Cor.4 : 6.
Joan. 6. Psalm 69 : 4. 1. Petr. 1: 19. Psal. 144 : 1. Matt.

281. Mal.4:2. Elai.53:4 en 5. 1 Cor. 11:24. Hebr.7.25.
Openb.2: 17.
32.

Cot. Juda/woeft/ emzat van fmaad/
Tyt gp/ als in den dageraad/
TPoor's Hemels tranzen meer geblogen/
IT2aar onbekent bp uw geflagt/
Een gave Gods/ gering/ veragt./

HAa gp het bleefth had aangetogen.
33

6 Bp uw minis honing Zoet
Bergalt/ emzuikter zelf als roet/
Ja hondert duizend honing froomen
Berheugen ons miet halfzoo veel/
Als "talderminfe Sions deel/
Bat eeuwig Damma aller Dzonen
-

4

De zuvre glans van
gena
Es witter/ Peer/ als Bedola/
Als fneeuw ofwitbewolde stringen/
Bezoomen van uw Bajefeit

Eijn als fafer met Bouwd doofpzeid/
o Schoomfie fehoon van alle dingen!

Ag

gangen235.Gods.

187

-

Ag Memels MDama/ lustprieel/
GBp zijt het TBoel-wit/ en het deel

Booz alldie hier/ als ballingfwerven.
Ja / Heer/ de Dielen luft niet meer/
Als u / hun God en GBpper-heer/
TBoozwien3e alles zal erwerben,

-

36.

Gp 3fft ook / 3onder Mensche magt/
D5an uwen Tzoon ons toe-gebzagt,
Als Il2anna fchoonen uit-gelezen/
Gefooten tot een medecijn/
Als in een vpfzel/ voll van pijn/
GPm Judaas wondente genezem.
37.

GBp waart boox uw verliefde Schaar
Gok voo2 uw läuf-dag/hum te gaar
Als KBama/vooz uw fwahlte fchapen,
En op den Sabbath ma uw luft

-

*

Febt gp/ als "t Käama Godg/geruf/
ZAa gp de WBeereld

b

her-fchapen.
38.

Maar met de op-gang van de Son/
Sijt gp / als aller geeffen bzon/
Gelijkt een and're Bon ontlofen/

TDie dooz de kimmen van de dood/
In volle glams ulu luifer fchoot/

JNa dat uw Centpel was geboten.
39.

TBoe vielt gp in die mogen-fond/

Als "tieanna/ Sion in de mond/
TDie onbekent uw heil begroete/
EMagp/' als 't MBanna/ na uw Graf
TBefwakkeferker voetzel gaf

Booz welch/ uw Bloed den vloek verzoete,
4O.
EBm Heid/en Hood in uwem Schoot
KTe voeden doof dat Hemels Blood;
Den Gomer/ en mögmeier/ o Boeder/
Pebt gp in't woesie dore wouwd/
-

188
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Man Japhetszonen toe-betrount
denn dat gp waarthun Zemelsboeder.
I
4 I.

-

zaar nugp/ als een für jdbaar Held/

Boos Bädersaansehjn zyt gestellt/
Gelijk een kruik/ voll heilen vede/
Dan waar gp mog/ in oberbloed/
Ding dooz t verborgen laanna voed/

32eer alsgp Dsreleertjds
dede.
2,
Mamma Gods/ voed dam de Tiel/
Teile eens uw al-ziend mog behiel/
MOet u/ als Manna/volvan geuren/

IT Beer/oms herte mog verblind/
Ein Boeder/ap die Dion mimt/
Doroms dog om dit Manna treuten.
43

Totgy de Dielen voor um Troon
Too after pys/ o Sakobs Doom/
zult voen met overjarig biogen: Daar Bion ma dees do2 WBoeftyn/

Alg in een Canan 3onder pin/
Hw.zegen gal"men zullen hoogen. "
44

Og datons hert/met wee dooz blogt/
II m als een Mama wezen mogt/

-

Befpoeit door"s zemeis dauw van boben/ …
Damzouw uw Hanna/tot uw eet
zeer-dalende/
eins
meeren
meer/
Deerferkt/ uw
groote
Haam
doen loben,
45.

z-Paar Babelheft geen Zemels Bood/
Geen MDanna dat de Zonde dood/ .

Seen spitze die de Liel doetgroejen/
SMI roemt hp op zijn Hemels Illani

Betis meesthaf/ dat doo de wan/
Berfuiven zal / en

uner bloejen.
40.

Taat Juda/doo den vloekt gep2ent
Die mog uw Rama mieten litent/ . .
-

Tat

gangen. Gods.

I 89

Dateemig voedzel van het leben .

. .

Eeng kennen/ en verlichtvan geef/

-- - - -

Bolt
homen aan dat Mama Feeft/ . .
TBan zullen al de Stammten leben.
Van de froomende Steen-rot,
-

-

-

- - ----

" 3: :

47.

Aw: Sion/ "t wellt eens waterdonk *

*
Christus
" - isd
"" . '

Jea IT2ofes faf de Miofeen klonki/

Heeft in "tgehuil der WBilderniße
Dezelvefpys/ dezelve damit
Genoten/ veertig jaren lanl/ . . .

*

die door

.

. de wer

gewiße.

TBienu mog voed ons
4

.
-

d

-

-

Moesge
- -

-

fla

- --

e

"w.

Daar Hfräëlutegen vogt/

En veertig jaren heeft verzogt/
ter gaf
o Dzeugden Hofvan Jakobs kroofen/ -- -- “ de
Terwihlgp op de Hofeen fond/
* ***
uitstortin
TDie MW2ofes floeg/ hebt gp hun mond“ . … ge van
Gepoogt dooz uwen Beef te troofen- : zijngeest
49. * * in de
-

-

-

Gpzifft die Hiots ban louter Bouwd/
CBp welk uw Sion is gebouwt/

" -

voortgank,

* * * * van hetz

Die fchoon geflagen van de baren
Engolven/ Saltobs Ja-zaad zijt
- Een Bogen Toe-vlugt in den frijd/
-

Euangeli
um , zie

1 Cor. 10.

Ter: wzaakt der aan-gehitfie Scharen.

432 :

p

16

Pfalm 95: 1. Joan. 4: 14. Efai. 28:16 Efi.5,34 en 5. Gal.
3 : 13. Joan.7: 38. Efai.55: 1.
50.

Gp kommt dooz uvw gebloede Bozst
Berkoelen Tiom/nat vandopft
o Gouwd-mijnvoo dezal'ge Stammen
Gp zijt de melk/ dezoeten Wijn/
Tie Beef-rots/ die naween empijn
TBezielen tot u doetontvlammen,

. .

.
v,

Raj

49e

Gezangenvande
5I.

Da dat den voek van Miloses Wet
TI als een Hyksfaf/ heeft verplet/
En7als een Tam/ten Offer boeide/
Doe gp dooz Sudaas omgena/
Allg. Eion rots/

ä

In d'hitte van Gods togen gloeide.
52.

Totdat uw boft uvm Zielontfloot
Täit welk het heilig water schoot/
Alsuitenrots/met volle froomen/
Gehionllen/ tot den Pnexter-geest

Heerstroomde optverneunde Heest/
Madaf geschaffte Tempel dzoomen.
5%.
MDieng ziver mat in't tranem dal
Gng uit uw boezem volgen 3al

-

-

Cot Bader Sahab/ in3in Bonen/--

- Derlehkert op dit honing30et/
Dees zeit-rats treten3alte gemoet/

-

Emeeuwig in uw Boxst te wouen.
54

Smdog eenfiafvan tranem vogt
Tool zugten/ als aan een gehogt".
“Es faan uw Bost/ uw rotsvollweelde/
- CDmzuigende/ o Hemel Dopft,
Te lokken aan uw volle Bopft/
Als aan die Jakobs Eonen freelde.
55.

II2aar frel/fouten onbefneen/

Feeft u7 als Aimlek/ ook befreien

"zum Rotsteen/zoo vollvan genade
Genood
hebt heeft hp 7 zät van haar
Gefreen/ als die bündeten fmade.

Terwyl gp Huben enzym 3aad
-

5

d

Seok magy / Hemels Brudegom/
Den froom van't Euangelium.
SelfJaphet op de lippen poelde/

za dat gilt als een rots voll nat

gangen Gods.

19r

-

Te doode rotzen hebt befpat/
Die eeuwen tankt u tegen voelde.
--

57.

-

Sp zijt een Hotsvoor die umint/

-

WDie zugt hier miet/ als Agars kind/
CDm't water dat de Biel doet leben

Ep flaat ons hert eens dooz uw geef/
Tat als een Hofeem/ onbebzeeft/
IAog in het Woefte
verheven.

f

56.

-

Aw: Sion/ Peer/ is welomtglipt

-

TDeweetheid van het Fiooms Egppt/
Il2aar Huda dwaalt mog gingen weder/

Stroomt dan eens water/ klaar enfchoon/
Enzet uw Bomen vooz uw Troom/

-

Eenszeker bp hun Hotsteen meder. -

--

59.

CBp zult/ o Riots die Hotsvoll waan
Berpletten ente mopfel flaan/
TSie ons befroomt uit Babelskuillen/
TDie mog vergallen Jakobs bzon/

–

TDie zult gp eens/ o tweede Bom/

Derfmaan/ om dat

uw mat verbuillen.
O,

--

25 on-ader/froomt dan tot ong meer/
En leid ons doop het woest/ o Beer/
Stoxt doozuwreeten heilig water
GBp 't ma-gras van den ooft/ die haaf
Bevzijdzal faan/ enonverbaaft/
Dooz Amalek en
gefmater.

--

s

I%

-

TDamzal uw Buid/die mu mogbloeit/
Voop 't mat dat uit den Tempel vloeit/
Eems fwemmen/ ma’t geduis der baren:
s Hotfeen vloeuralgaande voopt/
HAa CBoft/ ma WBef/ na Suiden Hood/
EBm Jakobs Domente vergaren.
62.

Geeftomze Diel/ o Morgen-fraal/
TBit Hemels mat in't Avontmaal:
o Hotfileen

-

162
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o Hotfeen/ laat uw water blieten -

Epflaat daaronze rots in tween/
Soo zullon wp/ na bitt're ween/
IT2et vzeugd. Wer a

Liots begieten
Z.

MDat is dat zoetaen't heilig Feest!
Gefreelt te werden daoz uvm Geest
Alsuit geloktdoop hemel weelden/
MDat is dat zoet/ o Segen-rot
.
Chenelg man/ o aanschtyn Gods
TBaar onze Liofeen
-

verbeelden.
4he

-

-

Die firoomende/ dien, nieuwen Mßn
Doet dpinken all die dogstig 3jn/ . . .
E3 God/ wat Zijn dat

"g wellen!

Als oms geloofuw. volle bogst

-

-

Beltzk een Hotfieen openplot/ .

Gm in uw liefde op- swellen. - - 5.

-

-

Momfchep dam uit deesheil Fontein
etwater dat zoo klaaren rein/

Dedzooge Diele kam ververßen/
o Bzon der Poven/ vollen 30et/.
in Leyens-Put/koelongs gemaed
Eemsuit uw volle verließen

Gp hebt dog in het Haieuw verbond
Belooft/geswooz.cn dooz uvm mond
Dedzooge Wlandente befpzoetjen 5
Dewjl uw Bzon daar open faat/
Iaat ons dan in dees dageraad/

Als well bevogte pianten groeijen. -

––

Den
- --

gangen Gods. -
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isgegeven

gegeven op

dagna den
uit-togt »

den
-

-

-

-

45o.

-

ren na de

v

"Z, I N A I„F“
3 Belofe
-

G '
w“

Door den Engel des Verbonds,
-

-

-

»

Eerft van de

–

-−

-

voor-reden

-

5

S

-

“

-

Metop-zigt op Deut,5 : 6- 22.

F“

Op de Wijze van den 119. Psalm.

zijn
40.
Jaren

- -

-

-

O Engel Gods/ beschermer van uw raad/
Gp leid uw erfin'twoeft/ bp Agarszonen. Ziel van

Alam Binäi/ als "tafgezondert zaad/

dezevoor

Bm daar hun Bieluw liefdete vertoonen/
JAog zonder jolt en Arons

reden en
des zelfs

#

't Is veel als Godzijn erfdeel wilt verschoonen. gezeggen
- - - - - - -- - - sda.

Ja

-

- -

•

2.

… Exod. 19t
- 29. Deut."
5:4. Exo.

fraël tot aan den Werden dag

Big heiligde/ gelegert methun Stamtnen

Ein iPoreb / daar uw glang/uw groot gezag. - 19, 12,14.
GBp Sinablonkdooz "t blaltemtligtdervlammen/ 26. Hebr.
Cot. lof van hem die nimmer oogaanzag.
4, 16. en

"t Geloofis meer als"t vet gefmookderRammen 9:8. Exo.
-

-

24. Pfalm

-

- 68, 9. Hagga. 6. Hebr. 12,26. Act.7: 53.Joan.7, 19. Deut.
5, 26 en 27. Psalm 33: 11 en 12.
---

-

-

3.

GpTBooz
wildeditzelfuw.
afgezondert
Berbond/
verzegeltBolt
doo ubwferben/
TBoen blickten dat qm/ aller Zielen tolt/
-

-

TBooz het geloofuw. 3aad zouwt doen be-erven

Aw Geest/ net waak aan d'onderheische koll.
Die it lichtonbeert moet in het duister
K.: --

w“
d

Y,

-
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-

4.

zaa MAofes voet met Aron heeft betreten
Pr: Gebergte daar Jehovaasluifter blaakte/

TPaargp/ o Soon/eens in den Baam-boscheen
MDaar pder/ die die voet des IHeuvels maakte,
Gedood wierd/ en als dooz den vloek„vertreten.

Wat was den Mensch zoo God de Ziele naakte!
“

5.

-

-

TBentoe-gamk/ Peer/ was mog niet ingewid/
Schoom Maofes/ op hetzagt geluid der toomen
g Rams Bazuinten heuvel feeg/ net vljd/
CDm vooz een wijl alleen bp u te woonen/

Bp u. gp die metlofuw. erf
God kam alleen't

sels Zaa

jd
verfchoonen.

TDus, daalde gp in Wolken/ dik enfwaar/
GBp Bina meer/ met heiligheid omtogen/

Im"t IMAogen-rood/ om uw verliefdefhaar
Tetoomen/ ma de Heem"len meder bogen/
Tat gp alleen/ hun God/ hun Hotfeen waar.

Die heiligis kam noit het quaad gedogen.
7.

-

Aw blirzem-vuur verbaafdeal wat leeft/
De vopm-klook die bewoogzig gings en weder/
De dieren/ die gy oolt den adem geeft/ Derfmolten als Jehova daalde neder/

"

-

CBolt alles watuog in de ruimte fweeft.
By d'Almagt is het

al- fwak en teder.

Derichts daad der natuprfcheen gamsonfelt/

--

En Horeb was volldamp/ en vuurkolommen
Albevemd, met het woefte Dimaasveld/

- - -

TDooz 't g'huil der zaam gewzongen domder
bzommen/

-

s"

-

-

Booz welkers gloed dat alle Bleesch verfmelt.

Als Godmaar spreekt moetal wat isverfommen.
9.

.

..

De Fiams-bazuin klonk gaande dooz de lugt/

"t Gebergte scheente bzanden enteblaken/

-

Maar Tfael/ benauwt/ met wee hevzugt/ Ein
A

-

gangen Gods,
19
En wilde mietdat gy hummond zouw naken"
CBm dat uw arm boop eeuwig bljft gedugt.
't Is Hemels op der Aarden Godtefmaken.
UO, .

Was Jakobs zaad dus bebende benaubwt/ (hten/

Als gp hundoozuw voog-glams quaamt bezou
EBm hungeloofte pzoeben/ als het gouwd WBatzouw het 3hn als gp met heete bloukten Zum doo2 uw waalt regtveerdig had begrouwt "r. Is’t SchepzelbestzijnsScheppersgunft tezoeken.
II,

-

Gp zult mogtans defmaders ban uw WBet

TPoensweeten / en dooz ume blitzems raken
- Tot dat hun Diel ramzalig ligt berplet/
TBooz u/ o Gloed/wie kamuw Croomgemalten;

CBp wiens gezigt/den kloot der Alard onzet
Elk Isrel lijt moet’t heilig regt bewaken.
12s

-

Soo deet gp dooz de donder-blikliten gaan
Aw Moses, en op 't tappunt tot u mad’ren/

TDie dooz de rep der Englen/'s Hemels raam/
Hw MBetontfonktottrooft der Alardfthe Bad’ren;

WBee hemdan die hunzegen-rotsverfmaan!
Die alles weet kan Zion bestvergad’ren,
I3.

TDoe vloeide/ Meer/ dees MBetupt uwem mond/
Die Bet waar in uw"zal'geeeuwig roemen/
TDie op den raad des vzedes is gegront.
WBat is dat zoetuw JAaamte mogen moemen/

Alserven van dat eeuwige Berbond
Die God verschoont, zal noit deWet verdoemen,
-

I4.

CBp hebt uw Bet befchzeven dooz uw hand
Ein feen/en die um Bonen tole-gezomden/

f

MBiens herten zaam verhart/ als een TBimant/

m“
: zijn '
aar Wee due op. zijn eigen

-,

DieGodsWet
-

''

nen

CAND.

-

verflonden

l/uw lot/
E
renzen
bewe
gen"
,
i
ook/ mli

.

. .“

Gezangen van de
196
Jehovaspekt/hpfalzynften verheffen/
Aproeptons toe/ ik ben uw Heer/uw God. IEAjm God - s God/hoe kamdat’t Bleefehlbe
-

- -

feffen!

-

-

--

-- -

-

red. gp onsdan van alle vöcki en pot. . . ."
treffen.
- Die 't regt bewaart zal dezenzegen
: " …
16.:

: 1 -

Jehova/wodons damnog meer/enmeer"
TDie ts/ die was/en worden zalma dezen -

„Alwat gipzijt/ een Bod/ een Boxft/en Heer/
GenocazaamvoogdienwemÜoem-naamvzcezenz
Ter glop van uw glams/ uw roem eneer. "
“Jehova is een vier van de Weezen.
2.
17. “
. . . "
Jakobenzijn fam : CBp zijt booy ons/
Tie Elohim) die Ifel heeft bewogen -

'

In't Offer-bloed van't omgeoffert Tam/.
Dat lijdende/de uit-gerookten tolzen
Iloft koelen doozhn bitter Siel-gevlam. - "Die Jesus mit gaat eeuwiglijk verloren,
-

- - ---- -

-

--

Ids,

-

… .

: o Elohim/ befweer ook onsgemoed/
Befweerder van de uitgekozefpuiten; “ : "
CDng hert/ o God/ verflingert op het zoct/ -Poogt deze geur im onze boft te fluiten/
Bnn dat uw JAaam/ alleen de Bielbehoed.

" Het,Werk-verbond, kanonsgeenzegen uiten.
-

-

-

„ I9. - - -

-

-

-

…“

-

Ag Engel Godg/ engebervam uw MBet/

Ons herte ist verflonden dooz uw namen/
Befweer uw Bolt/ doo "tzondig vuilbefmet/

MBp zeggen ook op uw bewering Amen:
-o Elohim/ gprhebt den violek verplet.
Noitmag een Zoon de naam zijnsVaders schämen
-

. .. > >

>

20. - -

-

- - -

-

Gp bleekten waart de God van Israel/
-

Den gp hun upt het woeft Egypten leide/ . .

Gnn Jakobs zaad naitamans honingwel …

Ce voeren / daarde stammen uberbeiden/

„Terbeclinganbatzendig zielgewel,

was

gangen Gods . .

197,

Was God die *stag
zijnlicht om
Ifel preide."
* * * * 2, I, - WBat lton uw Bolt/ o rijke IT2ajefeit/
TBog min als nu uw WBeten UBoozd bewaren
En hoozen/ Heer, ter ware dankbaar-heid/

-

ÜBat gp hun Ziel van Tinazout verklaren
Als dooz uw Beef mu tot uw dienftbereid.

Soolfrel hoortzal Godzijn Erfdeel sparen.

Tweede Deel,
Van de Wet, die Israël van Zina

-

gehoort hebbende , van Gebod tot Gebod,
wederom beantwoord, met luft om die te on

derhouden, vollgens hun Belofte Exod. 19,
8 en 20 : 19. hoe welzy overtreden hebben,
Exod. 32.: 1. en Deut. 5: 29.

-

-

-

Eerste Gebod. 22.

.

.

"

MAhm Sielen zal geen God/ als u alleen/

Deze Wee

Erkennen/maarfaag nauw WBetverdoemen
- es
d'Afgoderp/ bp allemzoo gemeen/ “voor als
Hahnmond 3almoiteenvemdeGodheid nocmen. een voor.
Ideen Dader/gpzijt weerdig aan gebeen.
Geen Ziele kann by eenigAf-god roemen.
-

schriftvan

het Ver

der
genade,

23.

bond

JAijn Siele zal/ beratenen berfmaan
All wat uw glans hier poogt te evennaren/

zie. van

Geen Milolog/ of geen TBagon met zijn raan - dengevers

Begroeten,
maardie
u/u
alleen
verklaren
Il2hn
God te zyn/
alles
län verzaan.
Dat eindigis kam noit Ptonendig baren.
-

-

-

-

-

- -

-

ennatuere
van da

-

-

-- - -

-

dezerWett
- Exo.3:6.

Ezai. 45. 19. Act.7: 28. Pfa.68. 9. Exo. 19, 4en 5. Ezech
16, 8. Exo. 34., 7. Deut.9 : 9-15. Deut.4: 13. Deut. 5

". Jag. 1.25.Ezech. 20 -

1 - 3. en 1o: 19 en20. Mich.

Col. 2; 16 cn 17,
. . .. . . . .
. .
--

-

.
JR z

. .

.

.

-

Tweck

13
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-

-

24.

'k Enzal/ o God geenbeeld/datuonteert/
Danhout/ ofgouwduitklip/ofrots geklonken/
Gegoten/ of methanden geboetzeert/ ."
Bereeren/ mog doen malten/ om tepzonken

KCotfmaad van hem/ die ons dooz reden leert:
DesAfgodsftem mag noit God Huisdoorronken.
25.

-

Aw beeld/uw glams/ºt geen nimmer is gezien/
Ball noit mynGeestnaar volfzen/ omitebuigen

Doohanden werkt/ meen/ Beer/ditzalik vlien
En van uw roem in eeuwigheid getuigen.
Geenfoflylt beeldzaloit de Biel bevzien.
Eenform die fort het
gebouw induigen.
2. Ö,

Iktzal alleen u eeren met uw Bolt/
Em niets van pets/dat boben/ of beneden
Beweegt/ affwemt/temfpijt der hellschekolk/
Begroeten/ maar uw naam metal uw ledem
Erkennen/ als omtdekt in Bions tolk.
Die 't licht verzaakt isweerdigafgefmeden.
-

27.

Gp zouwt ma regt/ o aller Schepz’len wit/

Deeshoonen fimaad/ dooz iver vuurontfekten
Befoeken / en tot in het vierdelid
M2et waak deeshoomaan-Jakobszonenbeken/
CDm dat uw Geeft alleen uw erfbezit.
Die God onteert blijft in Godsvloeken steken.
2,

(9.

-

GBp zult mogtans tot't duizende gesagt
Barmhartig zyn aan die met Bielen zimmen

DAw. lBet bewaart/ en die/vernieuwtmetkragt/
H. om uw zeifvoop eeuwigzal beminnen;
Als die zig voor des Afgod vzevel wagt.
De Liefdekan Johova zelfverwinnen,
-

"
-

-

Derde Gebod.
"

20),

Hw. HAaam/ waar in "engenbouw Toom
Ästagjuichen/zalmijnmond hiernoidligtveerdig

gangen Gods.

199

IAisbufften/ mog peits fueeren tot ubw höon;
Hyn Biel/ o God/ was noit uw liefde weerdig
TDie gp ons hebt geschonken in uw Doom.
Die alles ziet is heiligen regtveerdig.
Zo.

-

INDeltpmant/ oit/ uw maam/ ofuw verbond
Lichtveerdig om den Gever aller goeden
KTefmaden/ of om dooz zijn lästermond
KTe fpotten / ik fal noit dien hoon hier voeden/
IMMaar booz uw eer faagfrijden t'aller fond.

Wie kan met Lofzijn Schepper tegenwoeden?

-

-

Vierde Gebod.

Herr

Z Is

woord

AlwHumustSabbath/
dag/ Peer/die
Luft dagvamuwGeest"
3al mijn Sielmetvzeugdevieren ' '
n"

TBc zevende/ hebt gp ons/ als een Feeft/

''

Gegeven/om ons hert tot ute fieren;
Bewylgp zijt/ die weerdig zijt gebzeeft.
Gehoorzaamheid kan het geloofvergieren. -

het , do

er'

32.
van Hält zalmet beugd gedenken
aan uw ruft/
zeven,uit
Em heiligen uw dag/ om ma veel kommer
welke ee
Maet tämegten MDaagd/ terwyl het Bee verlust/ nige Hei

Aw ruft en maamte dienenzonder flommer: ''
Ep maakt ons hert eens ongs gebzek bewuft.

kazy ge

't Is zoet zijn God te dienen onder’t kommer.

MOIN) ein

33

Gelijk gp eens/ ma het volfchapenal/
“.
Geruft hebt / Heer/zoo zullen Saltobs meven W."
Wien dag/ van u geheiligt voor den val/

bespotten,

SBolt rufen/en uw Jálaam getuignis geben
Tot uwen roem/ op dit onrufig dal.
34.

zy

hetzeven

Deware ruft doetonzeZiel erleven.
-

eben

de part
-

TBus leerde gp uw afgezondertzaad

Van hun

leven God

TDat gp alleenhum God/hum Heiligmaker
Wäon wezen/ enhoe in den hoogfengraat/

NAA"

dienen

't Geloofmost ziem op. Jesus / denbewalter - molten.
Pan Dion/ die ong red van alle fimaad.
Door ongeloofword clk een God verzaker.
JR 4

Overde

fen Sab

Zoo

-

Gezangenvande

1,60
"

35.

-

-

-

-

-

-

-

---

bathen de Soo mofuw. Dollt/ van eigen rocm beroof/
Hunzaligheid befchouwen in diem waarden/

N2UUTE

des zelfs Die 't blixzen vuur van Sima heeft gedooft
isdooral- CBp Sion/ als hp meder quamter Aarden/
leeeuwen. Als Jakobs God / en eeuwig Epper-hoofd.
getwist,
dog zalig

Die 't regt bezat most eenszijn Rijkaanvaarden.
-

26.

-

-

zijn dienu Die maom-rufgeruft heeft in hetgraf

in her. Die ruse Gods/ tot ruftder Aarsche knapen,
- ".
Teta . " Als doo uw Gef de MDcereld, waserschapen/

Nieuwe 32a welkens ruft gp Ifeel rufe gaf/"

" " CDmzelfuw. Dollt te weiden met uw Staf.

God geloovende

9

-

Geloof is nu heralderferkte Wapen.
37.

' ' Als gp/ na frijd/met Lofhet Beld behiel
"" CDm Abzamszaad den zeigente vermeren/
s“ Gods Toon dag was de zoendag van de Biels
A3ll

MET-

iliom laat ons dan op elken dag des Heeren

ken , o

Hem loven/ die dces rufe eeng beviel.

ste "
ruftende

" Godkanalleen ons hert de vrijheid leeren.
Zö.

zig in Je
" CBp had usw. Dollt dees rufe toegezeit

:'

Dan’t wettig jok/dooz flofs hungegeben/
''. Hw anruft heeftdees rufe toebereid/

-

Cp dat uw zaad eens rufen zouw en leven

lusten
"

Cot. uwen roemm/ o zal'ge Illajefeit.
Die rustverfmaad is billig uitgedreven
39.

-

-

JNaar mu/ o God/ mjn zielin'tnieuw Berbond
Alan tyd/ mogplaats/ mog dagenisverbanden

Boozalikt faag methert/ met zielen mond/
In 't heilig läooz uw zal'ge ruft verkonden/
CDm in uw ruft te rufen t'aller fond.

Die rufte geeft heeft d'onrusteerft verflonden.
4O,

SMupder dag/ nu dat onslebens tijd
Een Sabbath is/ om in uw werkt / o Bader/
't Geen dooz uw Doom vollvzogtis/ma veelfryd

Cerufen/eptaat Elankenstegader

aa

da omruft/

angen Gods,
t zymtoegebwjd.
wen“ruf

19 h

Die d'onruft mint die is zig een verrader.

- -- 41.
Daal dam/ o Geest/ ervomons doo: uwkragt
WBp leggenoms als leem vooz uw vermogen/
-

-

-

-

Boetzeert oms na uw Beeld/ als uw geflagt/ -

CDm opuw dag/ als in den Geest getogen/
Te dienen/die nog Tionsdienst verzagt.

--

Die Jesus mint die is de hel ontvlogen.
42.

Soozalons hertdien Sabbath/heilig God/
Beginnen/ die in’t zalig Hofder Hoven/
TDe Dtammen/zaam ontzet van helichen spot

Berschaffen zal/ een lustom ute loven;
WBant gp alleen zijt Bioms deelen lot.

-

Geen nevel wolk kan "reeuwig licht verdoven,
--

Vijfde Gebod.

-

43.

IMAijn Bader en mijn moederzalmijn hert
Dtaag eeren/ met die Land en läerkt regeren/
Als van uw handgefielt/ om alle fmert

.

STe heelen/en uw glopp te vermeren;

CDm dat gp zeifvoo oms het weeomtwert.

"

Een Zone moet zijn Wader altijdeeren.
44

CBp hebt uw Bolt/ o God/ na dit gedzag/
Bol luifer/ na de fmoerenzijn geballen/

WHum's levens dzaad gerekt/ en met gezag.
Gevoed/ dooz "tzoet/'t geenhum in Canans
Wallen

Berheugen moft/ tot Judaas oogu zag.
De fonde kam alleen hetzoet vergallen.
-

-

-

45

-

TBus heeft uw mond het ouwde Cestament - ,
Dan Tinaiverkondigt aan de Domen,
Dan Sakob/diete zaam/als afgerent/
-

,

A

Ein vgede eens in Canan moften women:

Lot gp den voeltzouwd hebben afgewent. .
Godmgt zijn volksens in zijn Zoon verschonen
-

-/

K 5

g

Gezangen vande

MiGL

-

Zefde Gebod.
",
46.

-

Geten Menschen zalik dooden/ mog doop haare
Lemfmaden/ ofuw.3aaddooz bloekbemäuwen/
GBm dat uw Beeld mog in die Ziele faat/
De liefde leert ons alle twift verdouwen,

-

GPm dat gp ons bekleed met heil-gewaad.
Den Schepper is in 't Schepzelte beschouwen. Zevende Gebod.
47.

Boog Echt-bzeukt Zalmtjn Siele zig behaen/
CDmzuiverlylt myn Lichaan/ alseen Tempel/
Te houdem voor die Sion dooz zijn zoen
Gezaligt heeft/ om/faande op zyn dxempel
TBe reine dooz zijn zuiver bzood te voen.

God merkt zijnvolk als met zijn eigen Stempel.
-

Achste Gebod.
48.

- -

ZAog geld/ mogeer/zalikvanbyiend/ofmaagd
Gntbremden/ofzhn JRaambanglans beroven/

Soo pmamtslofgelyk de Sonne daagd/
Shzal zyn licht bemorschen mog verdoven.
o Balig die dit noit heeft na-gejaagt;

Die GodsWetkent,endoet,heeftroemdaarboven.
fn

Negende Gebod.
49.

-

Maiim Sielezalmoit vals getuige zijn
Gmbztend/ofmaagt/ in top vaneergezeten/
KCe quefzen/doe2dat fmoode heis

'

-

-

TDations den vioek heeftophethoofdgefmeten.
Getuige/red ons van diem valischen fehhn.
Die wijs isvolgt de regtdraadvan't geweten.

-

Tiende Gebod,
FO.

Limegt
MBjf/of Magagden
naafen
g
“
'Huis/of
Ziel '
:
-

Q

-

-

,

gangen Gods. "
20
Datik mijn faat ban ump op gelegt .
Doopmants Gouwd zalpogente verjken
Dit is um WBet/ o God/ na 't heilig regt:

Die dit voldoet,zal noit voor’t regtbefwijken.

Derde deel.
I5.

Ellw WBet/ volllicht, berpligt mog oms gemoed/

Hetpations/Heer/nogvoozuw woodtebeven/
Het wezen van uw WBet bljft eeuwig goed/

GPm dat het is een regelvan onsleven/
Eemfpijgel/ die "t verbogen vuilop doet.
God heeft zijn Wetin onze Ziel geschreven.
-

2.

zling

TBus ziem wp hole de
is omzet
Ill2et Bleesch/ enhoe wp onreinvoozuwoelen/ Als mollen/ gams mog dooz den bloek befmet/
JAog vpoet de Biel in heete zolferpoelen:
Pt Is tijd/ o God/ dat gp uw erfdeel red.
Degeelt die kan alleen den brand verkoelen.
53-

-

Bier ziem wpdam wat frid datons betaamt/
WBat treur-gezangdat Biompaft te zingen:
WDie kam/ wie zalal wat gp hebt beraamt
Dolvoeren/ en het leven toe bedingen
Aw: MBet/o leer/maakt ons gemoed befchaamt
Geen-Schepzel, kandesScheppersWetvollbringen.
54.

WBp ziem methoop/ als bp ons zelvenfom/
IAA Hefus/ onn alleen in hem tezoeken

TBatregt/dat heil/'t geen hp/ als Bzuidegom/
Berwoven heft/ na d'uitgebaarde vloeken/
Boo2 DSion/ als zyn eenig eigendom
Een Herder paft "t verloren Schaap te zoeken.
55.

–

- -

TBooz u/ o Boom/ is het verlegen hert Genezem/ en de WBet/doop ugefchzeven/

Ben eisch omzeid, die dooz um helfchefmert
" De bange Sielgeworden isten leven)

te

204
Gezangen vande
Cen leben ja! doo, die den vloelt omtwert

-

Op Zina zijn de vilocken uitgedreven.

-

- - -

- -

"

sau kan de Sielde WBet/de Izel/ de dood
Hitdagen / om dat gp ongs dooz uw fer"ºben

Berlost hebt/Beer/watvloek is danzoo groot
TDie doemen zal die aan uw boezem ler'ven/

Gezegent in uw zegenrijkefchoot!
De Zone moet des Vaderszegener’ven.
-

57.

-

-

4

LAeen/ neemmtjn Biel/ neen/zal'ge HemelBruid/
TBenEngelGodsdien Dorftenhoofddervzomen
Es meergedaalt/ om/ ma’t bepaalt befluit - -

Gºp Dion eens den vlock des Wetste tomen:
Mp is 't uit wien alleen den zegemfpuit.
Door Christusbloed is alles te bekomen.

-

58.

-

Gp hebt oms aan geen Dinaigeleid/
ÜBaartºt blirzem vuur/ em hoogedondertomen

--

Berbaafden die doo, MDofes zijn geweid/
Gmlevende/ als Jakobs echte Zonen/
KCe buigen vooz uw blam"de ITNajefeit:
Hoe zalig is’t met God in't lichttewonen ?
§ 9.

JMBaar gp hebt ons op Zionsberg/ o God/ - Geleid/ om met beel duizenden der geeffen.

In’t nieuw verbond/ als Jakobs oberfchat/ .
Bp toete treen/ mietdoop hetbloed vanbeeffen/

M2aar dooz uw bloed/temfpid van Babels rot.
God leid alleen de Ziel aan s’hemcls Feesten,
-

60.

Hisdam uw Bolt/ als fmaadende uw geeft/

Gestraft/ magy van Dinahebt gepolten:
Zoe billig hebt gp op dit heunels Jeeft
't Berbasierdzaad mietna uw Wet gewzoken
SPm dat hetu op. Sion mieten vieef.
Die zigverharr werd haaft denekgebroken.
61.

:

-

Am Duisbyiend dopft miet/ als met bees omzet/

Awgland/enlichtvanach eneens

k:

gangen Gods.

-

265

Hoezaldan numtjn Siele/ zoo befmet/

" aanschthn zelfomheizen met vertrouwen
Bevzeest/ als dooz de donderende Wet!
:
" Die 't onregt mind heeft redenvan benouwen. 62,

-

-

-

--

-

Schzift dam uw WBet/ o God/inoms gemoed4
Aw geeft die kam alleen de Bieldooy '
Gaveert / in onsuw naam/ die ons behoed: …
Epiaat de Bielzoo eens uvm infpaak hoozent,
Gp zijt het die alleen de geeffen voed.
Jehova heeftzijn voll, zijn Bruidbefworen,
-

3.

-

o Bader/zie ons in uw Boondog aan/ Läatons uw MDetmet d'ouwde Stamgenoten
Beminnen/ en doetonst geheim verfaan

Team um Verbond/op Emaas top ontfoten:
Boozal uvm MBetons do2 gemoer verzaam.

Die GodsWetkentzal BabelsWet verstoten
- -

-

64.

-

-

-

Die mog als op een Dina zegenpaalt/

' nuitte fpzek

CDnn trotsen fonnt zyn

Dan waar hp mog zyn blirzems mederfraalt/
Als "thoofd van die zig aan uw erven veken/
Derbonden/- en doo Jimrods Bet bepaalt. - -

r: Gods Wetzál eens zijn Werenkop verbreken.

vanloofdeomhunte
den Engel leiden
die God
Israel be
nacaman. Met
opzigt op Exod. 23:20.

Op de wijze van den 23. Psalm.

,

II zijthet/ Peer/ voor wiende bozeswigten/ Zie, van
: Hw. woodalleen kanonsgemoed verpligten/dezen En
gel 9 Exo.
. .
dBp hebt uw Bollten die uw Godheid bzeezen. 33:2, en
o Bever van uw WDetten/uitgelezem/

Dooz wetten/en gebilligde geboden Bepäalt/zoo well den goede als den fmooden.
-

-

- -

T

- -

- - -

- -

"

. .

.

-

-

-

14 Ei 63. Joans: 1926
1

-

- …"

21 en 20
„24. ExoI
e

3 :- 13
zzA6

06

Gezangen vande
2.

zaa ººt ouwd verbomd/terwijldat Sinablaakte/
WBasingewijd/ als M2ofes tot u maakte/

Hebtgpuwzaad/ "twelkbebentwasverwondert/ .
Bepaalt/entot uw erfºmis af gezondert/
TDie in den eeden in den bloelt getreden

-

H/ als hun God/booz Canans rot beledem.

-

3.

-

TBit wagt de grond op weltgp/groote Bader/
Alam Jakobs zaad/ aan IfraElte gader.
Teuen Engel schonk/dienEngelbanuwluiter/
TBie/ ryk beglanft, zouw trekkendoop hetdufte
Booz Ifraël/ die za"ge zeigen benden
- ,
MBiens onruft eens in Jesus ruft moft enden.
4.

-

-

-

Die/zegenryk/hum weedomzouwberfwelgen/
m dooz zijn handte kneuzen/te verdeigen 't Gevlockte zaad der trotze MDoäbiten/
-

-

Maet al.'t gefmopk der woede Jubiziten
Wuensfehaamteeens/ ma"teindeloozezwerben/
TPe Wangen Wanhum ma-Zaad nuoftdooz verven
5-

-

-

-- -

*t. Was billig/ Heer/dat Efraëlmoft hoozen JAa hem die hun als eigen had befwogen/
Gm noit uw Beef/uw aanschtjn/uwgenaden

Il2ct bitterheid te hoonen/ ofte fmaden.
o Engel Gods/u kofen eerte geben/

varismustheorie von sieben
-

Gp wilde dog/o Mirijgs-man/ mabeel plagen/
TBit IHeidens zaad uit Camang ruimte jagen/

GBp dat uw Boik/ als Abrams eergeflagten/
Emanuel, Emmanuel zouwd in zyn Tand verwagten;
",
is vandry Bp wien uw erfvertrouwt heeft in gelobe woorden
CDm dat gp waarthun Elohim/ Jehove. zammenge-

7.

-felt van Soomogt uw Wierk geen and're God begroeten/
DP, met, JAog

deaf gekeurde boeten

-

T5es Afgods/maardiem H2ologenzym Tempel
ofby,
s van AI IPof-Israel verdeigen op den dzenpel/ er
-

zey

ngen God.

-

>

Cerfmacd/bam all die and're Godenrooken/ "„ons, van
Bfomrein bloed op d'Afgods Altaarfmooken.
e“
-

, hES

-

se

dat sterkte beteikent, zie Psal. 22:
2o en 88: 5. Dit woord zegt dan zooveel als, de ferkeGod

welke af komt van

met ons, ofis met ons, in zulken zin gebruikt het Christus fpreekende tot zijn

vera, 16:2.

CPfanders hp/dooz wien de Geesten leben/
Douw deze maad aan Jakob enztin neben
Bergelden/ en dooz bitt're toozen vioeken

Zum fraffen/ja deziel med. wzaak bezoeken,
Emanuelzouw hunzym Land omtwpen/
Eni als een Baäl/ztjnzeigen erf befrpen.
-

*

-

9.

-

Bp was het die de vlammende gemoeden
Pion leiden/ en dooz’t vlamment licht b

-

Zum krankheidzouw/hp weren/emdooghegzken/
TDie Sion hoont verpletten ein vermozz’len/

Nun water/en hun blood deet gp beregnen
Metgomft/ om dus um erfenis tezegnen.
IO.

Sehebaas naam was in uwbopft/volluiter/
Als gegrabeert/ gp waarthunlichtin'tdufer/
Gods

b :

Gods roem/ Gods

ZEITEN

-

TBien Engel die zijn Erfzaad heeft gedzagen
Banouwdg/endie eens Jakobsbasierspurten/
Als eeuwig God zalin ubw boezem fluiten.
II

Soo maakte gp 't Berbond metomze Bad’ren/
TDus deet gp zelfin vpheid tot unadren
TBezonen Godg/het keur der Jongeflingen/
CDm/vollgeloof/ ten Alltaar op te bringen

zum Offer/ dat een Sºffer zum verbeelde/ .
Wiens geur alleen van eeuwigheid u freelde.
I2.

-

Jea Mofs u zag als eenzonne blaaken
Als in'tfafer op 't wit verzivert laken/

Ham hp het bloed/en

wisse selber
/

.

68
Gezangen vande
Die gp nu booy uw liefdens vier wouwd roofen/
--

-

- --

--

- - - -

Terwijl uw zaad/ als twalefEer-kolommen/
-

Gestellt was om uw waarheiduitte bonnen.

-

-

- -- - -

- -

-

- -

-

-

- -

-

-

Toe-pafzinge.

-

s Eeuwig licht/en

*
--

- * . - - - - - - -- - --

-- -

- 1

allerersten Weider/

CDnvatbaar God/ volmaakte Lierk-geleider/
Treed Sion mog eens voo2 indeze dagen/
Ach Engel Gods/zit op. uw zegen wagen

Enrydous voor/zoozalons hert uvolgen/

Cot-Camans vlörk geboetisen verwogen.
I4-

-

--

- -

Jaar Bader/zco uwaanschijnvooons allen
JRiet vooz entreed/hoe zal dan Babel vallen

ouwdöns dan in üv Berbond/volklaarheit/
esprengt uw Bolk/ nugp onsin de waarheid
Doo min’lylt leid/ja nu uw Bffer-geuren
JAog zegen-ryk hethoofdomhoog den beuren,
-

15.

WBatkam uw erf/ wat kam mijn ziele/Boeder/

Bezrichten/ als gp ons/o Geest behoeder/
Aogleid/nogdaagr/treeddam voozaluwzonen
TBoo’t woeftewocf/totzeensmetrufbewomen
Dat Canan/ daar geen-Camenijtzal leven/

Booz dat bp uook eere16,
heeft gegeven.

,

-

"

"

TBe bergen/ die mog Eionsberg verdingen/
TDe Leeuwen/welther Lammogegen springen/

Laat die eens zaam/ verdwijnen voozuwoogen;
Gpzijt dog/ Heer/ uw erf'nis vo02 getogen
ITNet heiligheid/bekleed metpçonk gewaden/

Ter - waak
van die dezonen Jakobsfinaden.
- -

--

/

- I7.

-

-

-

--

-

Ceed voo/treed boo/ o God dikt Legerfcharen/
JRa Lion/ waar de famtnen Bods bergaren/

En leid uw Bolk/als Schapen van uw weide/
CBp 't dauwrijkgras dooz deze dopre heide.
GBp meet/gp zult/ als Teids-heer aller dingen/

w Dohapen 3aam

eng in dat Caman

v:

.

Gods
gangen.
- 18.

vos -

Atomtind’renGods I metdiezijnlofvermelden/
Gods Engelzaimog eensdevlakke Belden

Dooy riden/ en voo; al de Stannen treden
Alsuwen Held/ on eengdien onitsmeden/
Diem Goliad als Taoid/ dooz zijn Detteu
DEyn Bekkeneel te gruizen/ te berpletten
IQ),

MBat hoeft deziel/ als

är/ heente dznilen/

Sf in dit woeft/ verschickt dooy't maäre huilen/ Cedwalen/ en van 't rechte Spooz te wylten
Gp Bader hebt/ om Sion te verzryken/

–

VDenEngel van uw Alamfchtjn ons gegeben./
GBp dat hp ons zouw leiden/ en doen leben.
2O.

-

WBat kam de Beef dan derven/ All-beweger/
Als gp als Bopft/ het fwak geheiligt Weger
Bewaart/ en leid/ en voortreed hun tengoeden
o Engel Gods/ gp zult uw zaad behoeden/

-

En als een Held/ aan-voeren tot de wallem -

uana,
Den Tabernakel en de Heilige za
BanChaums gebied/ emin haargragten

ken daar toe hoorende op Christus, en
den Geloovigen toe-gepaft. Metop-

-

zigt op Heb. 9:vers 23.
Op de Wijze van den 110. Psalm. " "

Lennes
Loses gegen
/boe
Aw.zalig
Tigtop Sinaas Heuvelspits/ - - “Befhauwde/ wen de Englen vöozu bogen . . ."
Als ziende die voog omsonzigbaar is/
-

2a

WDoe hebt gphem/inºt weer-lieht van uwblakten
Den Toefel van het Guwide (Testament
JBertoomt/ om net ’t verbeelde werkt te maken . .

JAa uw beftek/ alleen uw raad bekennt,

Onzausstattung in unseres
':

ungewiss:

-

Gezangen vande
TBooz "t schaduw-ligtvan Bolt en Geitebloed
Derleiden tot het geengphun verbeeide/

2. TO -

-

J

Ter vzeugde van het quimende gemoed.
4

Gp hebt hier doo all die uw JRaamberkonden

Benevelt/ en als met een wollt omzet;
Hw waarheld/ als inwind"lenop-gebwanden/
En Ifrael gefiert doo2 d'Offer-wet/
Onn uvw geheim/ en Liaad-flot-mate zoeken/

Bpt finalem van het blakent Altaarfmoud/
In hem die eens deafgelezen vloeken/

befassen

Derzoent
- - -

-

-

duurent Gouvwd. "
- -

-- - - - - - - - - - - - -

- - -- - -

- - --

Gp hebtze doop het puik der Alardfchefhatten
Hinw glans.Werbefeld ein al Uibw heil gewaad " .

Derdanliert den beschouwen enomvatten -

Posz -d'Aertsche
glimp van Arons lyfrieraad.
21 L': . . . 7 . . . - - . . . . . . .“ - -

Verluste us tust der Fusibeminders
-

- --

Um 0m-mag '
met ''
II ebs- nderg/
':
''
-

Seevgat unermeßen allen. “ -

-

Be Cherubing/de Tafelende Booden De Arke/en den Altaar/ die het Tam
Berteerde/ om dezoekendete mooden

Cotu/o Harm van 9Jakobs ouwde Stam.
- -

Be kopire zee/-het MPas-vat/ende Tampen
TBen CDlp-kiguilty en't heilig. ÜBierook-vat/

--

Het Nieuk-Werk leer/"twelrookemdevolldampen.
Aw Boezem/ als een verfzendauw/bezai,
IO-

-

TDefmoeren/ ende Gods gewijde Feefen:

Berbeelden hun hetafgebeelde goedt
Bet joepenzelf van al de Effer-beeffen Heeft Afalten Zemellop-gevoted/ …

. . .“

-

… …………..

II,

gemzugtentbybun
morgen Offranden
--- - -

-

an

arr
gangen Gods
Kante ziem/terwyl 't geflagte Bee/ . . . . .,
Gedood/geboeit op d'Altaar lagte banden

“

Omdat ap hun zouwredden van ditwee. - I2.

-

-

-- -

ºt Geen/als een Holt/ defwahlte fchouwd’ren
P2aamde . . .

-

-

--

-

pan"
/ die met vermoeideleen/
sfavenzig verbomden

aan't beraamde/
Tot na uw WBoot het Zube-fest verscheen.

-

I3.

-

Hiermofhetvuur Hetfremmentbloed verfwelgen
Cerzoening van den anverzoeinden vlock/

-

o Szoote God/ hoe hebben Jakobs teilgen
ZMietvzoegen laat/ dooz-blaart uw Gffer-boek. -

-

- -

4-,

-

-

- - -

-

-

CBmma uw WBet de zockendete naden

,

CotJefus, die des WDerelyken Troon

-

Bergrutzen noft met all die Alardfche Goden

Die gy eensnauwfterven hebt doen doon. - . . " _5,

- --

…
de fank van Levis Offervieren/
Deziele van de afgefloofde voen .
. . . .“

Hae

Daar was gen fragt bp Arons Offer Stieren/
ntot eenzoen.
t Seen Israel konfircklie
16.
-

-

Aw: Geest konzig moit in ditbloed vernaken/ . .
JAren/ Bader meen daar was een ander bloed “

Waardos uw glanzseenshrerlijkdogmofblaken/
ÜBiens geur alleen die Bielen heft gevoed.

Tegen-beeld. Het tweede Deel.
Gms hert is oolt een woming tot uw luifler/
-

“

. ,
.

-

' Cent/ een Aut/ een Tabernakel/ daar '“
Aw geet im woomt om alons nevel dufer

- " ge

"
Boo! 't Hemels lichtte malten openbaar.
hoorde, verbeelde ons Christus en de Kerke zie Can, 1:5. 1Pet.
1 : 23. 1. Petr. 2: 21. 2. Cor. 6: 16. 1 Cor.3: 16, 1 Teff 4:
4 EPhef. 3: 17. Joan. 1: 14. Eza. 8: 14. Open, 21 : 22.
Col, z.: 9. Eta: 43.1’1 Petr. 1: 10, Rom. 3: 25. 1Joan. 23
2. Luc. 17:20. 1 Pet.2; 9.Open. 1:12.Zach,4:3.
C9 2
Ag.
-

-

-

al, -

Gezangen vands
18.

-

Ag/dat uw geeft dog op onsnederdaalde
En Gnze zielbewoonde meer en meer/

TDat eens uw glans doo2 deze Tenten fraalde/
„NHat was ons hert een KTabernakel/ Heer?
19.

CBm uwen JAaam de WDeerelt te bertoonen/

TBaaldaneems meer/bewoondons doz gemocd/

GBp.maet dog/ Heer/ de dore Geest bewoonen/
CBf anders wogt de Siele uiet gevoed.

-

2O.

New Kerk is ook diem Tabernakel/Bader/
Ban uw bereiden konfig toegefelt
WBaar in gp 3aam/ als Elohim te gader/

-

-

Bult women/fchoon uw erfmog wodgeknelt.
-

-

2, I.

-

TDie dooz de nijd gefchokt werdgins en bweder
Gelykt booy heen uw Tabernakel/die
EBIm doolde/ eerzp, rufe voo uneder/

CBp Biom/ als onbonden losen bp.
2,2

Maat ookt uw Kerkt ten einde uwergangen
(IAa Babel/ die Uwzonen mog benauwt
Bergaam is) in uw gonfte ruft omtfangen/
Cenfpfjt van die uw Tempelmogbegrouwt.
23

o Some Gods/onfeilbaar Gods Orakel/
-

'' uw zelfeen womingtoe-bereid/

-

But Tichaam was u als een Tabernakel
Cer glorp van uw zal'ge Majefeit.
24.

Gp zijt/o Gouvwd/oms. Bilberen Abcharlalten/
TBat IHemels blaeuw/ dat eeuwig Ceder-hout/

MBaar dooz uvm Geeftons herte kam vermaken/
m datgp ons in Purper hebt bertrouwt,
25.

CBp hebt als Goden INNensch bolzaligheden/

liegveerdig/ en volkragt dooz 't Hemelslicht
- Allydende den helfchen voek vertreden/
-------

-Ä

Gnn dat gp u een Woning had geftigte
Poe

se God.
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Deedam uw kerk faag in uw gomfefwellen/ T
Bercierze/ Peer/ emfpant haarpimmen uit/
Soozal uw Bolktal was met daße viellen/
In 't Gouwd gefpan vertjken Hefus Bzmid.
27.

Alis uw zaad tot heden mogelendig/
Gp oberdekt de Diel/ die op. u boubwt/

SPns Heil-cieraad is dog alleen in wendig/

-

genosaan GOUVf,

Gnn dat gp zytons
2.

Gpzijt het licht der zeven kandelaren/
Bw glans die fraalt dooz *tzeventjdig JFeef

Ban't Rieuw Derbondom Sion t"openbaren Bw waarheid/ doo2 den Blp van uw-Geest.
29.

TBiem Olp Gods/iaat die deziel verheugen/
Dooz all die voor den Alltaar buigen neer/
En die de kragt mog van diem CBp heugen
Epfchenkt die dog uw oogenzalf/ o Zeer.
3O.

Pw licht verdwijnt de mevels en de dampen/
Die onze zielom-zetten als een rololt:

GDnfeek dan eens de uit-geblaakte lampen/
En red uw Erfvan Babels vuile fmook. ,
31.

"

-

Het Nieuk-werk van uw za"ge Efferhanden,
Verheugtons hert/ uw heilig WDierook-vat

Bewierookt mog all die hun CBffer branden/
Te Sion/ dooz uw heilig bloed befpat.
32

Gp wat de ziel/ o MBas-vat voor de zomden/

Bw Geest die is den zop/ die ons her:

--

CDmtzondigt/ om uw Hoem-naamte verkondent
Was dan de zielen reinigonis van fmert.
Soozal de Beef zig in

volheid baden/ .

De MBat’ren van genade/klaaren zoet/

Laat die op ons eens froomen/- en verzaden. All die zig na um
fpoeb, … .Gm

zin

-

/

Gezangenwande
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4.
ad
"nb

300 bolzegen/
Gpzift boo2onsdat
't Geen teuwigl;lt zal voeden die U vzeeft/
TDie hang'rg/ als een dopfig hers maregen

Ma Jesus loopt/geleid dooz uwen geest.
-

-

35.

-

-

-

Bw. wood dat is die Tafel daar de Stamnnen
TDie Booden/ die de Dereltztjn vertoont,

Abtaaavinden/ omnuzonder’tbloed der Hammen
t"CDntfangen/ die in

Fans hUtten Woomt.

20.

GBp zijt en blijft alleen booz die um minnen
TDefpjze/ en dat eeuwigziel-banktet

o Hemels Bood/bekleed ons met uw linnen/
Gp zijthem die de mag're Geesien vet.
e

Het derde Deel.
3 7.

e

de Ark/de Bondkist aller zielen
in uw boezemgegraveert/
IBet was
evzeugd
van die humzaligheid ontvielen

Tot
Als dood en van de

h

Y

-nagt Oberheert.

38.

o Bond-fifi Gods/ de wijfheid/die befoten
Geweeft is/ heeft uw eroen nu gevoed/
JAu kommen wp als vzy geboze loten/ .

4

Emvallen vooz uw goude Arlt te voet.
39.

MDaakt omze ziel een Arlt/ en doe ons mad’ren
KPNet herten daar uw let gewogtelt faat,

CBp dat wp meer als d’afgeleefde. Dad’ren/
D loven/ na't befielt van uwen raad.
-

4O.

Pen CBp van uw Geest hebt gp doendalen

CBp 'thoofd tot in de zomen van uw Buid/
TDie als bezoomt met loutere zimbalen/

-

JNog douz uvm Seeft uit-galmen uw befluit.
I.

TBe Cherubs die des

hin met humpennen

Bedebten, als begergomte zien"
.

Dat

,

gangen Gods.
zny
Tatgrootgeheim" geengp ons hebt doenkennen/

Intaleuw Derbond teupytvandieuvlien
-

- - -

42.

-

--

- -

- -

--

TDie zagen/Heer/ met uitgebzeide vlerken
TBe Arke/ die als Gold en Mensch te zaam/
Eeng boeten zouw den vloek van bei delierken/
Totglopp van uw g'openbaarde JNaam.
-

-- -

-

-

43.

-

-

-

-

-

- -

Doe Colt mijnziel fer-soogende befchouwen
Bw WBijfheid/ die gp in ubwbdezenn dzaagt/
't Berboggen gouwd moet ons uw Zuis doen
bou Wenn

-

-

CDm daturwiicht nu 3even beudig daagt. . "
- 44. . . . . . . . .

.

.

Bien Cherub/ die de Bond-kit/ zoo voll zeigen/
Bedekt/ vooz alldie fer-oogt na uw mond/
“ o God/ treed hem eens met uw Weir-kragttegen
Emfraft dageems dienfthemdervan't Berbond.
45.
…"

-

-

---

't Booz-hangzelis gefcheurten weg-genommen De Doo-hofwertmiet meer vanons betreten
"t. Als alles nu geopent voor den vzomen/
JNa dat de vloek dooz was af-gefreen.
-

-

-

4Ö-

–

o Jakobs roem/ Boemdexzel voor de zonden/
Gip hebt deziel verzoent dooz "t Bffer bloed/
CDns herte ruft mog op uw zeigen-wenden/ - CDm dat uw Berft nog. onze gereiften boed.
47.

Hw Sion/ als een wolk op deze Aarde/
Is doo uw Beet verlicht en opgeleid/ . .
Boe gp net lofdat groote Mählt aanvaarde/
Cot biyikt van uw

wegen meisten
4ö . .

-

- -

. .

Gp zijt alleen dien Altäar/ dooz wiensblammen
HW Gffer ist verflonden/ gp vol-bzogt
-

TBat Jakob mog zijn twalefgroote Btammen TBooz "t CDfer-bloed van Stieren noit vermogt.
-

-

Gop U alleen zelikt

9.
mane
n
-

Es 4

Dieg

Gezangen vande

a16

Doenblaken / als Bewierookt dooz um mond

Bp heiligt dog all die hun Offer bzandeu/
Opuw Alitaar/ o feunzel van't Derbond.
50.

Au kam mijn Ziel in volle bpheid maken
Cotu om dus het Effer van myn ziel

Elt"off'ren/ Heer/ dooz "taangenameblaken/
EBm't offer dat uw geeft zoo welbeviel.
*- .

5 I.

Petjubeljaar der vzpheidis verschenen/
JAu ruft deziel van Bofts Offer-wet/

Dem Aardschenfoelis als eenrook verdwenen

,

* Zoo haaf uw Troon ten Hemel was gezet.
-

52.

-

ABehwierdok dam/ o Heuk-bat/ aloms fmeken/
Soozal de kragt op figen voop uw Troom

SPm umjn God/ als’twaar/ hetherttebzeken/
TBooz d'offer geur van uw gefoven Doon.
53.

Eijn MPierook is/bewoonder van u zelven/
Doo kragtig / dat de geur / zoo voll van geef/
All tyd vervult des Hemelshoog gewelven/
KTer vzeugde van dat eeuwig duurent Feef.

-

$4.

Behouwdons damomfang/IHeer allerzielen/
Berlicht/ en leid onshooger als die geen/
Die voo uw glams met verze meder-vielen/
Zoo haaft gp doo de Cherubijnen fcheen.
Het vierde Deel.

Den Hoogen-priester staendeinzijngewaad,
in het Heilige der Heiligen, op Christus,

faande op dengrooten Verzoen- “
-

- -

dag, toe -gepaft.

-

-

55

Abw Ifaël/verktopen on uw daden

Ce melden/ hebt gp Arom voo-gefelt/
SPm datde Kerk doo al zympronk gewaden/.
Hefehouwen zouw watzoetsgpdaardooz

"

-

-

gingenGod
s.
6.

-

-
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Gp hebt hem zelfmet lät gewaadontogen/
Derciert / on in uw Heiligdom te gaan/

CDm als een Doft/ metopgeflage oogen/
Booz uw gezigt/ o eeuwig licht te faan/
57.

Die metzjnhoed/zyn boek/ en rollt voloogen
CDmgoden als een Pziefer toebereid/

Meet d'Ephod/ en de Bozst-lap aan getogen/
Sigfeldevooz uw vante II2ajefleid.
5

CBm uit uw ILAond tot vzeugde der Gemeente/
(Te hologen wat uw Geest/ die "tal verlicht/
Souw.zeggen op het blakent Bopf-gefteente/
Ein het gewelf't geen gy U hebt geftigt.
59.

II2et Arim en den Tummim/en Garmaten
In't hoofd gefpam verciert in't louter Gouwd
CDm als een God van Efrels onderzaten/
(Te toomen WAAT dat
op vertrouwt.

Zada

-

O.

-

MBiens komfie dooz *t geklamkt der bellen toomde/
Boo toegefelt in 't pagtig too -gewaad/
TPc zaligheid van die zijn Bopft bewoomde
Als’t tegen-beeld
Arons Lijf-gewaad.

ve

-

I.

TDie eensdes Haarsmet’t bloedderdoodeliammen

Boozu verscheen in 't Aardsche heiligdom/
Terzoening van de onverzoende fammen/

Tot uwen roem/ o

eines Bzuidegom.
2.

-

Bus trad hp/als een HeiligGodsopakel/
In 't Gouwd gespan en blakende gefteent/

/"

Booz uwen Troon in d'Alardfche Tabernakel/
Cotvzeugdenroem Jakobskouwtgebeent.
Z•
•n

-

TBaar gp als op de Cherubijnen daalde/

Cºp't Bopf-juweel/de Doo-glansvanuwlicht
SBm Arom/ die het Heiligdom doo-fraalde/
Sie lokalen zot uw
oberwigt

g

-

5

-
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-

Gezangen vande
64.

Op dat zijn geet zouw inde liefdeswellen

-

HAufaande vooz uw Bond-hift/groote Soon/
CDmzoo verlicht d’ozallen Gods te pellen/
TDie gp meer-schoot van uw gemaden Troon.
Tegen-beeld.
65.
5.

-

DenHoo-Berzoender van de omverzoendezonden/
gen-Priel- Gp zyt alleen dat eenig tegen-beeld
ter, flacn-Dan Arom/ om uw waarlheid te verkonden/

dein zin Aan die gp doozuwlyden hebt erteelt.
ewaad,

verbeelde onsChristus en zijn Leden engaven, zie Heb.4iens
en7. Psal. 110.4. Psal. 16:7. Eph.9: 14.Psal.45: 14.Open. 5:
10. Ezai. 54: en 63. 9. Joan. 5: 27. Ezech,43 : 2. 1.Tim. 6:
13. Open. 6: 1. Rom. 1o: 18. Cant. 4, 13. Eza. 6: 3. Psa.
30.1Joa. 2: 27. Hebr.9: 24. Hebr.7: 25. Ezai. 11 : 3 en
66
4. Ioan. 17: 7.
TDe glams/ de glim die Aromen zijn Bonen
Dertoonden in't Alardfth Pieferlylt gewaad/
ÜDas om uw läerkt uw glopp te vertoonen
ban ubw faat.
Als ziend'in hem

deslans
7

IAiet na de rei van Aronofzijn Boeder/
ITNaar na defchets van Vopft Delechiedckt

EBm dargp zytdien Priester en behoeder,
Befwogen na Gods

wa raads befielt.

Gp hebt umet geregtigheid omtogen/
Als uw panzier/gp hebt uaangegot
Met heil/gelyk een gozdel/ uw vermogen/
0 P2iefer/ hebt gp

es Uitgeftozt.
09.

De klamk/de geur/ de volheid/ en de luifer
Dan U./en u befpzaakte 3egen-mond

Bat was datzoet "t geengp ma Aroms duister/
Gms leerde in dat zal'ge Nieuw Derbomd.
70.

sanelbol
ieGarnatenWiens

Bat
was u als ec
BA. Wag

Nat?

gangen Gods.
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MBiens kragt de geftverheugdedoor hetwoo/
't Geen als een belvoo2 die in 't duifter zaten
Fülonk5egen-Tyltdoo200ft/Zuid/West/em noozd.
I
7I.
-

-

Gp hebt in het geregte hier beleden/

- -

Tat gn uw Dolk uw 3alig erfgoed fchomk/
Enzugteinde geroepen en gebeden
Tot dat

ä

en Gods hoog gewelf doo

ill Ull i.
-

-

-

72.

-

-

o Groote Tiel/ gp dzoegnetpjnen fmerte/ .
Elw, Erfzaad/ als cem Bogfi-lap voll gefeent

Boo Bod/ als hetgraveerzel van uw herte/
Cotvzeugde van d'onzalige Gemeent.
73-

-

Gp toonde/ alshet Hoofddertwaelf Stamen/
Hw. zonen van het Buwd en Rieuw Derbond/

Alan henn die ma de afgelteurde Lianumen/
Teilzerk alleen heeftop uvm Bloed gegrond.
-

-

74.

-

CBp hebt endzaagtde Bof-lapvanGodsgopdeek
Hw. is/o Toon/'t geregte enden Staf;
WBat heeft deziel bp udan niet al boopdeel/
Ha Jil2ofes Det den laaften adem gaf.
75.

-

WIw Aron moft het Hefligdom beraten/
CDm dat hp niet verzoenen kom/ o God/

TBezonden/ van uw zal'ge onderzaten
TDie gp alleen mog

s

als uw lot.
70.

Maar gp zijt in het Heiligdom getreden

-

-

Booz ceunig/ want gp hebt den vloettgeweert/
JRiet vooz

“

/ neen/ neen maar vooz uw

LDLIN/

Bebt gp/ o God/ hct zondig builberteert. -

77.

TBe liefde/die gp Dion hebt gedzagen

Das aanualseenEphod schoonvan Gauwd/
Waar dooz gp nauw eeuwig wei-behagen/

Domzalige Buduit liefde beht getroum. wie

Gezangen vande

27e

78.

TDie gp mu/ als een fchat na uw bermogen/
Als feemen/ in het Ophirs Gouwt gekaf/

(Tot ubw cieraad met magt hebt aangetogen
Ha’t Offer-bloed van Levp, was verplast.
Het vijfde Deel.
79.

e

hem die geduerigen gefadig/
ooz Godberschijnt in't Heilig Boxfeieraad:
o Piefter Gods / gmz jt uw zaad genadig/
Hugp ons dooz uw Fen over-laat.
O.

Ihm Brim

'

dat licht/ *t welk van Bods

ranzen

KAeerdaalde/op uw rijk gezegent Boofd/
Bw waarheid/Heer/ omzet met Hemel glanzen/
uit-gedooft.
Heeft Aromen zijn

Bw wijfheid daar gp 't IHeiligdom me maakte/
Was boop ons/ als een Cumim vamuw geeft/
TDie van uw Bopft als van de feenen blaakte
bereide Feef.
KTer vzeugde van

betana
2.

-

Gp kont alleen mijn Diele openbaren/
o Cumim Gods, uw raad en uw befluit/
Bw lichtzalons verlichten ein verklaren
WANN UW Bud.
Dw gangen/ en den

handel

-

Z»

Gp zijten bljft dat Heilige des Heeren/
Die d'Beiligheid dzaagt tot een hoofd-gespan/
Die gouwdeplaat/ die niemant kam ombeeren
Als die uhaatter
"A-

let-4tot den ban.

Gp hebt uniet alleen boop ubwen Bader

Geheiligt/ neen, gp zytook Jehova/
De Heilige/ dat Gouwd/ "tgeemonste gader
Geheiligt heeft uit

er gen N.
F.

sey trat dogop diengeooten Eden-dag “a

gangen Gods.
zzis
seiet meteen Miam7. maar metuw Effer-bloed/
SPmons altzaam te zoenen bp uw Bader;

zentren boed.

MBtens geest alleen n

Haagp den vlock met wee had afgefreden/
Sylt gp metlofin 't hologe Heil-gewaad/

Deppmoedig im Gods Heiligdom getreden/
Tervoopspgaallt van
nieuw geheiligt zaad
7.

Als Priester die het Heilig regt der dagen

Gebaart heeft/ en die eens alleen/ eneerft
Berzoende all die opuw boezemlagen/
GPnzondig/ maar

se znia alder meef.

Bat is dat nu eenzegen boog uw Domen/
Au zig vooz oms geen Aronmeer vertoomt/

Aog Piefers/ die aan ons den vloek vertonen/
Als Jesus/ die

allen

zijn Build Werfthoomt
9.

'

Aeen/ Arons zaad is dooz uw
berdwenen
Emomrein van den Altaar af-geweert;
" -

MDant Japhet moft zigmet uw volk vereemen/
Terwijl den bloelt mog WLebys zaad verteert, -

90.

M2aaltons mu zaam tot Priestersen Propheten
TBoe ook ons hert faag CBfºren tot ' lof /
Een need'rig herten hebt gp moit verfmeten

Behouw ons danal zyn wpaschenfof.
91.

Bekleedoms met uw Heil'gepzonk gewaden
Soo zullen wp als Priesters booz uvm faan/
TBooz üw verlicht als groote Tempel raden:
Ep daal dam meer mog leeger als de Maaanz
92.

-

GBm op onshoofd uw glanzen uit te fralen:
Gp 3tzt en bljft dog onzezegenbon/

Damzal uw Bauideensinuw weer-glamtspalen
TBooz uw verlicht/ o tweeden Atäronz
973.

Gsen Leipzal mißn

er

00g zu bringen/

Gezangen vande .
..
noat Geiten bloed lian dog de Biel verzaan - .

22). "

zeleen/neen/ mjm God/ decsafgekeurde dingen/
En zullen vooz uw AItaar moit befaan.
4.

Ikzalalleen

Dankes"

-

-

-

voox uvw bzingen/

Dat CPfer, vangeregtigheid/ en deugd/

e" in uwen

Maamontspingen/
Sinn dat gp zijt de Bleidfman onzerjeugd.

Aan-spraak tot de Joden,
- ' 95.

--

s! Ifraët/ verkorene 'nernte
- Die Jesus als urw Hoogen-pziefer aam/
.
Mend uw gezigt van’t vlammentsoff geferente Pp is' dooz wien urter Godmoetgaan.
- -

meerbt Arong Effer-beeffen/
JAogin het fof van 't Alardfch. Jerusalem:
Disniet meer het Blood op Lebts Feeffen
Berdwaalde, hdoz/ danna Jehovas fen. - Soekhen miet

damit morgen herubinen - nieder
Städan on hoög als # een zencls veder

Hp

-

Baar is geen Zuis 't geenonszjnlofvertoont/
Tot hem/die mu zijn Z empelzelfbewoomt.
-

98.

–

–

– –“

De MBet moft eens verdwijnenen verfwakken:
t Ag ' het Euangelium/
Bien nieuwen Wätjn in ouwde Lederfakken

Tegeten voodien gemels Brudegom.
Beantwoot en de fahaduwen vervult;
BantikofesMBetfontdooyzymvleeschveröopdeelt/

Saadathy wastot
honingingehult.
… 109. . . . . . ..
-

-

"

-

s Jakobs zaad/ acht dan het Beeld geringer!

Als die waar op de fchadwen alle gaar/

Alleeuwen dooz üwrzen met de vinger/ van

,

gangen. Gods.
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TBan wort.lu haaf dienkominkt openbaar.
IOI,

-

Begeert uw Biel eenzoens Beer booy de zomden/
CBaa Jesus na/hpisu vooz getreten,
My paalt mu meer als all die vooz hem flonden
Eyn kleed is lichtvan boven tot beneen. "
IO2.

Baar faat hp nu verheven/inher midden
Berheerlyht/ aanzyns Badersiegter-hand:
Fäom Suda/kom 'tis tydom aan de bidden
TBe Englen Gadg/ nu aanzjnmond berpand.
IO3-

-

-

-

-

TDie juichen bast/treetdan tot dezenader/
Bergeer de Wet die Neofgheeft geboom
Erhit gy uw God we aan ihm is um Neader

-

- -

Lion nadert damitotztjngenaden Troon“
–

IO4.

Perfeende/ zeig/waarzjn depronk gewaden -

Ban Aron/waar/is nu dat Tempelwerk
Tat fchoon gespan/ die Heiligecieraden “ :

Talepagten pRal/van uw vergruide Werke
IO5..

-

Pin glans ist weg/uw Godenzingefloben
in Werders zin zaam in een Iliaand gebelt,

SpIs’t
hebtmog
nurzoo
beseeuwenlanggefworben“
geen tyd
er berichterstate -

IOÖ - -

Jehoba heeft zin plagen uit-gedondert:
MPaar toedanmoggehaatdie ubeminte :
Ils Webp mietontkleiden uit-geplondert
Derfooten alsdie 'tMeilig regtverflinde . . .
Io7.:

Geliefde Gods Erbeeufchegegelingen En Tonenvan diengrooten Albaham,

-

-

:
.. …

Naatdanuw Gerfteengalerienvonontspringen Gerglopbandatza"ge Offer-lam.
I

-

o8.

Birpkegelhheen/bootheenuboogefel
Die Feeffen, endat waßennadette
sibel/ wantin Christus isuw leben,
KEin

Gezangen wande
Syn Offer-bloeddatzuibertonzefmert
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109.

't Is alles niet, gp zouwtalbeeilberplatzen
Bergp den bloek dienogubm Gerft verteert
Zult weren/ enuit uw gewiszewafzen/
't Istyddan datgnuma Jesuskiert.
IIO,

\

TDienblock die gp eens opu hebt geropen/
Wengp den Boxftdes Leben bebt gedood:
Es utotmog zoofcherpin'toog gegopent

Omdatarvoogdatlichtuwoogenfloot.
II,
MPaar heen waarheemdan Baderloof Bonen/
Bw Goël leeft/ booy, dieuw glanzen mint

zpzal noch eens zyn WLand en Bolk verschoonen/ .
Hnis uw God, engp zyn Boefter-kind.
I 12.

-

o Alodendom/ ons hert is u genegen!
Wlaatdanubw Bielontblammentotubv Meers
WBp bidden Gold geduerig omeen zeigen/

:

FegBonen Dems, watkomdogJaphetmeet.
II4s

d CBody laatdie totnoghetbooz-beeld zocken"
B binden als het eenigtegen-beeld
Wieerhungezigtna II2ofes Pffer-boeken/
&Totdatze ziem die Bioms Bielefreelt-

-

–

II5.

Maathaafutv lichtop dezeneder-dalen/

-

Bertoomt ueens aan deze arme Zecha.at … …

…

nubw gewaad/ ontfluituw Opper-zalem/ . .

o Priester Gods, en

|

.

uwäeuk-altaat5
II (Ö,

Koep Iudaeens/gegrondbefin gelobe/
Berzoemutw Bolk’tgeenuistoe-gebwyd
Wod dussaan hun/ o groote God Jehov/
Albvat gp voozubwzalºge Erf-derelzyt.

-

-- -

-

-

- -

gangen Gods,
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De zonde van het gouwde Kalf, be
gaan van Israëlterwijle Moses opden Berg
by Godvertoefde. Metop-zigt
- op Palm. 106: 2.
Op deWijze van den 78. Psalm.

Helicht zu Bod/verdonsgemoebbewogen
e
"Dmpetst doen/ tgeen um allende oogen

Rat,

Difhaagt hoe licht/o Plicht derlicht beminders/ Kimchi
Berdwalen wp als poopelooze kinders
bekentel
Dan't
heiligdie
doel/
wee vanons
uit-gebroct.
gemoed 3"
Denvloek,
heefttot
veelmonsters
'' J
Israël im

2,

Am Boll/ uw Eaad/ verferkt dooz zoo veel "w.
-

Wond’ren/

fijn niet

-

Berplicht om hum boop eeuwig aftezond’ren/

di

''
Godai die

WDie poogde/ om humoog-luftte behalen/

Jehovaas glans van Aroms boft te firalem/
TBoe’tzigbaar beef d’omzigb’regeeft konfmaan. Werten
"t is alt best op God alleen tcfaan.
nietzouw
3.

gegeven
hcbben.

JAa Nofes/ als in arbeidormte baren/

Bp God verbleef/ om Bionte verklaren
Gods raad / daar hp/ als van Bods aanfhijn
As De
fchepte/
Joodfche
-

TPatzalig ligt/terwijlzig IIfrel repte

Meefters

* CDm doop een Litalfte finaden Jakobs God.plegen te
Die beelden eert die diend een Asterot.

zeggen

vbw Ranpr-inspire a pivirin in 3 se
(Denzlinis,) daar is geeh geflagte , in welke niet en is een

onze van de zonde, van het Kalf,vide, talm, hier. Taan.Fol,
89. 4. .

4.

-

-

TBit heilig vollt/ gemegen omte moren/
WBift Arom/ enzym Bomen aan te popren

CDm van hun hoofd-cieraad voor hun tegieten
Een EPs / een litalf/ wiens holzens frei fieten/
Die ook mog eens zouw die ufnaan,

Jchovazal noit by den Afgod staan.
-

-

P

Poe

-
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Gezangen vande
45-

-

- Hoekom dan/ Heer/ uw Bolk zoo ongefadig/
Soo reulkeloos/ zoo fouten 300 baldadig/ --

Aw heil Derband verachten en verfmaden/
Of kon een CDs hun Tiele dann verzaden!

JAeen/Jakobs zaad Jehova was uwgouwd!

mich zig zelfmitrouwd.

't Is veelwanneer den

„“

IHoe komeen kalfde Biel/ die eenzaam queelden

by"be. Je volheid van Jehova faag verbeelden
"en“. Was dat die Bad die Titel had verholen
'“„ Ofhad een CDs u tot zyn erfbefworen/
"gerunä Als Elohim, neen God was Eionsvzeugd/
Levi9:2. 't Geloove is de Leid-ster van de deugd. - - -

7.

- -

-

' Poekom dat Heest/ dat offerem der dieren/
1.5. Da-Datgeestloos zien op Arong offer-vueren.

...

-

"dent Jehovaas Geest verheugen en vermaken/
' Ralf TDie van zijn Troon befchouwde "tpdelblaken
pal. ro6. Dan Jakobs zaad/ dus aan een CDs geboeits
2o. -2 oZalig, die staag in
liefde gloeit.
cen Os.

Door.

Hier bleek/ o God/dat Arom/mog zijn Domen/

welke I. Als omrein/ moit de Bond-ltift kon bewomen/
rael God TBiezelf nu om den Af-god te begroeten
wilde ee. Een Alltaar boubwt/ om welk met lichte boeten
-

ren naher

Hw. Israel gedanft heeft/ met gefchal.

voorbeeld Het oog-luft brengt de Ziele tot den val.
der Egip9.
tenaren" M2aar Mäofes/ die ban Bimaashooge toppen

die te

Heer feeg/ en kon dees laster mietverkroppen"

Memphis Bijn Geefontfalt/ hpbzak / doovuuronstetten/

den God Aw. Wet/omzig aan hummet fimaad te wzeken/
Apis eer- Als aan die dus verbaken uw verband.
de,die on-

Gods raad is op zijn will alleen gegrond.

-

-

derfchei

den was, van den God, Serapis, ofSarapis, door welke fom
migezeggen dat Joseph na zijn dood ge-eert is, tergedagtenize
vanzijn Korenzorgen in Egypten,dogandereoordeelen dat die Af

god wel 1000.Jären daarna certis bekent geworden.

-

Gods."
gangen.
* Io, . .
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- * *

--

-

Bp gafaan all die in uw waarheid hinken
ºt Bergruide kalf/ met Horeb nat/te dzinkten/
CDm dat de Sielin-wendig was bedoven/ - ''
Befmet/ vervult/enlebendig gefoven/ -

Dezonde is de moopziem die ons dood
Jehovaas geeft is ons een levendbrood.
II.

-

--

TIw Huis-bziend/ na hp Aron tegen woede/

.

Reeft dooz hetzaad van Levp/ als cenroede/
TBooz't heiligfweerd. dpduizendmeerdoenvellen;
Op dat uw Bolk/ als Abzams met gezellen/
Hw zegen weer zouwerven dooz uwgeeft
Pt Is billig dat een Zoon zijn Vader vreest,
I 2.

-

-

- -

-

En MAofes die uw zal'ge glams weer maakte/ --

Batvao uw Boll/ "twelk in dezonde blaakte/
Bp wenfe zelfzym deel van ute derven,
CDm dat uw zaad zouw leven en mietferben;

- o Salig die zoo trouw Gods Huis bewaakt.

"t Is zoet als Godalleen de Ziel doorblaakt.

Toepatzinge.
-

-

I3.

-

-

-

-

-

o Hemels Dorf/ laat ons geen Afgoon eeren/
Teer onsallcen uw zal'ge lofvermeeren;

Ons herte/dat genegenliste dwalen/

-

En Afgoon boed/läat dat uw geetdoorfralen;
EBfaiders Zalde ziele van uvlien. “
't Is dwaesheid Godmet "toogte willenzien.
--

"

A

I4.

-

Uw. Bolk/ datook Egypten is ontvloden)
Staat als verzuf: daar zynmogzoo veelBoden/
„

En Bielen die van Menschen lippen hangen:

Aw: Altaar faat/ als met een wollt omvangem:
UBar zujnder mog al Goden in uw läerkt! Na Godte zien, o dat is Christen werk.
-

-

- -

- - - 15. -

-

MBatzhnder/die/ten spyt van uw getuigen/

Bunvoo een Beest/ een
- -- - -

-

-

n0g
2,

uns,
a",

-

Gezangen vande
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n Babel/wamt alldie als Arons/blaken/
ic hebben ook een kalf/een Beeld/doenmaken:
Het Piefierdom heeft ook uw Bolk verleid
Geen zigbaar Beeld vertoont Gods Majefeit.
11

-

Dat Beeld des Seest/ verheben in het midden/
Tie, als een God/ geftelt om aamte bidden/
IAogzegen-praalt/ om wien de rependanzen/
32et luiten bom/ verciert met offer-kranzen/
TDie lokt uw Bolk ooh van uw boezem af.
Die God regt kent die haat de dood en't graf
17.

-

Bp heeft metlist doo al zijn offer-spoken/
Een Altaar/ Heer / quamzuisom u te rooken/
Gebouwt/ om welk de Piefers em Woralen
Alljuichende den lof van 't italfverhalen
- Cot. uwer hoon/ o noit volroemde Godl

Jehova wreektal wie zijn naam bespot.
--

18.

-

- - -

-

-

- -- -

Dien Stier/die/ alshethoofdder Godsgenoten/
Methoozenspoogt te fekten ente footen/* *
TDie u alleen erkennen en beminnen
Als "t eeuwig hoofd der zal'ge Huis-gezimmen;
Alpzaalt hp mog met d'hoolzens van het WLand.
Denijdfeltnog Gods Huys in vuur envlam.
19-

-- -

-

IMAaar Sion Godg/ uw IAofes/ die daar boben

"Tot mog vertoeft/ bp God in't Hofder Hoven/
TDie zal mog eens/ als Mofs/ mederdalen ,

CDm't loomische Halfte gruizen/te vermalen/
Netdutzende/ die mog dat Beef betrouwt. Denhoog.moetheefGodsKerkveelweegebrouwt.
2O

-

TBoe ons damzaam/ als MDoses/voozuwzaken/ "
Metpver-luft/ het heilig regt bewaken/
Tot dat dit kalfin d'Helsche poelzaldalen/

Ban zullen wp eemson uw Altaarpfalen
Enjuichen in uvm Naam/ met luiten bom.
De Waarheid zet een leugepfprecker stom. .

-

-

- - - - - - - - - Tweele
/

,
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gangen Gods.

Tweede Deel. Godweigertzijn Engeltezenden: Mofes
ziet Gods achterstedeelen, enhetjok
word verfwaart om de verbondbrekin

ge begaan door het gouwde Kalf
--

21.

TBoe Jakobs. 3aad/ als geefelooze zielen/
Booz 't gouwde Litalfhun zalighed ontvielen/
TBoe hebt gp zeifgeweigert aandie benden
THIv Engel boop hun aanfthyn heentczenden/
Die Engel Gods/ dien waren afgezamt.
God houd alleen de zielen in haarfand.
22.

Aw. MAofeg/ die dien Engel mietkonderven/

Berbad u onzjnvoo-licht teverwerven/
Dien Gods gezand/ die Sion konvertoonen
Hw. aanschtjn/om bp Jakobs zaad te women/
WDiens, licht alleen htum leiden die gp mind.
't Is helden werk die hier zijn geest verwind,
-

_

_

-

23.

Sijn ziele bwas begerig om ubw wegen
Le kennen/ en om uwem grooten zegen

Le ziem/ die gp mog eens in Jesus Klaarheid Douwdtoomen/ made fchad'wenvande waarheid/
Tot wien alleen de zielen moeten vlten.
o Zalig die door’t oog derZielen zien.

-

24.

-

Hy, die volllicht uw za"ge glans vertoonde/ -KTerwijl gp zelfde legertemt bewoomde/
En in een wollt meerdaalde/ om dooz fralen/
WIw minfe glans op JNAofegte ziem dalen/
CBp dat hp uw zouw ziem vooz-bphem gaans

Wie kanvoor Godmet sterflikoogenstaan.
-

25.

-

-

Bp die dus mit de kloofder rofis befchouw.de

Die Liotsteen daar zhmzieleop vertrouwde/
zouw wezen
Bis kommende een ware

F3

Y

-

Gezangen vande
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CDm Jakobs zaad te redden/ te gemezen/

Dan’t Jok / en van de zomden/ die ufmaad. - -

k

Gods Zone, was de

een dageraad.
-

-

-

- ",

-

%.

TBic hebt gp oolt uw naam gemeltten goeden
CBm Dofs/ en uw zeigen-erfte voeden/ -THw. maam/ o CBod/ barmhartigen genadig

In Jesus die zyn Erfzaad/ ongefadig/
Gefadig eens zouw leiden dooz uw geef.
Daar Christus woont is een geduerig Feeft. -- 27.

..

-

Wiens aanschijn/ als hp van den berg daalde/
CBelylt een Ton zijn lufer niederfraalde/

MBiens glangs uw Dollt/ mog Ardmiltonverdzagen/
Tat is "t/ o God/ dat mog in deze dagen

Geilt cen fcheel/ op Hindaas oogen leid.
vry gepleit,
ods Zone heeft zijn
2. Ö.

TBus heeft de Ziel/ die mau heeft gehonkert/
WHw minder licht/ nu dooz de Ibet verdonkert
Alleen befchouwt/gp hebt uw glams gedohten/
Too haaft uw WBet gefmaad was en verbzoken
Dooz 't gouwde Witalf/ van 't weeldig Jifrael.
Daar isgeen-zoet als in Gods Honing-wel.
--

-

-

29.

-

TDoe hebt gp/ Peer/ dat jolt/ aan hum gegeben./
Derfwaart/ emals denvlaekt voogaangefchzeven/
Gp hebt uw Dollt / als met een wollt omtogen/
TPat delzel/'t weilt gpfpande voog hun Oogen/
Als kniegton/ aan de Effer-wet geboreit.
Den vloek isvoor die in dezon.degloeit.
-

Dever

3O.

Heumost/ o Heer/mer dafgeweeke Dad’ren/

fwaringe Ban vere faan/ die boozmaals plagt te mad’ren
van

het

Cot u/ oftot den Alltaar die faag blaakte/

jok be Dan waarde geur van 't Effer tot u maakte/
font bi
zonder.
1 Inde af

Bewierookt doop het C9ffer van uvm Boon.
Den vloek die heeft de zonde tot uw loon.

zonderinge, Zie Nim. 16: 5-50. Levi. 16; 16 an 17. Hebr.

gangenGods.

23r

7 en 9 en 10: 19 en 20. Nim. 3 : 43 45 en 18: 6. 2. In de
kleeden spijswetten, zie Lev. 19: 19. en 27 en 28. Luc.8: 44.

Matt. 23: 5. Lev. 11 : 39 en 40. 3. In de onreinigheden en
in de reinigmakinge, zie Lev. 11 : 24 en 30. Nim, 19 : 14.
Lev. 13 : 1-47. Lev. 15 : 14. Lev. 12.: 6 en 7en 8. 4. In de
vertooninge van de schult en vloek, zie Hebr. 10: 2. Col. 2 :
14. Lev. 18: 5. Duit.27: 26. Ezec 2o: 11. Rom, 10: 5.Gal.
3: 12. Duit. 21 :22. 5. In de vreeze des doods , zie Heb. 2:

15. 2 Sam. 6: 3en 6en 7. Psal.76:8. 6. In de onderwerpinge
onder de genaamde Godens 1 Cor. 8 : 5. Hebr. 2: 5 en 9.
Palm82: 1-6. Col. 2: 15. Psal. 45.: 8. Matt.23: 1. Gal.

4 : 1-3. Hebr. u2 : 10. - Dit alles is meet om de Verbond
brekinge frels, als een jok, op-geleid, zie Jer. 31 : 32 en 3:
14. Eai26: 13. Hebr. 8: 9.

Öal, 3: 19. Ezech. 2o: 24 :

en 26. En dus was de middelmuur opgerigt,van welke dingen
wy door Christus verloft zijn, zie Psal.7 en 8. Tit. 1: 15. Act.

13-14. Eph. 5 : 27. Col.2: 15. Gal. 4: 1 en 2. Hebr.2: 5.
Zach. 11 : 8.

-

3 I-

-

TBoe hebt gp ook/ na dafgekeurde flammen/

TBezonen, die doop d'heilig Offer-vlammen
DH dienden/ zaaten als omrein heen gezonden/
Em WLevy aan den Altaar vaft gebonden/

MBiens fan alleen het CPfer regt bezat.
Die vryheid haat blijft met den vloeck befpat.

-

32.

Gp hebt uw kerk doo veelderlei geboden " Befwaart/zoo well den goeden als denfmoden:
Gp hebtze doofpys-wetten afgezondert:
Zoe heeft deziel die in u was verwondert
H miet gezogt daoz alde fchad'wen heen
Gods Zone heeft alleen den vloekvertreten.
33

–

“ Spriepen/ als melaats na Mofs leere/
Derlos/ o God/wamt wp zynonrein leeres
Gp hebtze ook/ als omrein/ eens verjogen,
Jazp/ bolhaat/ op Jesus aanschijn spogen/
Die hedenmog/ als omrein voo ufaan.
-

Gods Kerke die verwitzelt, als de Maan.
JP 4
- -

-

Gp
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Gezangen vande
34 . . .

*

" -

- -

CBphebthum zaameenhandschriftfaag doengeben
Ban fchult en vloelt/ em Huda voozgeschgeben
TDat gp/ die eens u zelfaan hun zouw fchenkten/

Bp 't Gffer-bee dezonden zouw gedenken/
Als onberzoent/verzoend in 't komend bloed.
't Is Jesus die alleen den vloekverzoet.
35.

TDebzeeg deg doods die vollgde op de hielen
Danal die voor den Alltaar medervielen/
Boll kommer/ om het onrein aan te rakten/

Begerig am het tegenbeeld te fimakten/
Bp 't b002beelt van het alder zoetfiezoet.
Wat Kalf, of Koe heeft oit de Ziel gevoed ?
36.

Gp hebt all die, bebzeeft uw glang ontoloden/

TDnen buigen voor de fepter van de Goden/
Die Baders/ en die voegden/ overheden

Tie/ op den foel van Illofs aangebeden/
Beheerften allwien uwem Altaar zogt.
De zon.de is het alder fmooft gedroge.
37.

-

-

-

-

-

Die harten freng/ dezonen Jakobs domgen …
CDm ma de MBet/ gebonden aan hum tongen/
Ce dienen/die dooz Airons Cempel bogen/
Alsfezrem met een aarfche glimp ontogen/
Aw zegen-erfrageerden ma de MBet. "
Jehova heeft den Aarschen troon verplet.
-

38.

TBus hebt gp/ Heer/ die fehcis-muur eens bol
trokliten/

Die Banans zaad/ als afgekeurde Bokken
BLiet dwalen/ tot gp Japhetenztjn zonen
Gelokt hebt/ om met Dem bp ute voomen/
JRa Huda/dooz uvm wzaalt-fweerd lag gebelt.
't Is alles nieuw daar God de Kerk erstellt. 39.

o Groote God/ nu dat gp ong doet komen
Im vzpheid tot uw volle honingfromen/

Berloftvan al dat woegenenbat dzaven/

zent

-

gangen Gods-
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Laat mu uw geeft eens omzen boezen laben;
Dam zullen wp/ in volle bzpheid faan.

- -

-

Wat is het zoet tot Godte mogen gaan.
-

4O.

. .

.“ -

.

Omskizren zelfen zal u noeit vervelen:

-

--

Sautrektay onsalleen met Mensche zelen ...
Il2ettouwen van uw liefde/ als een Boeden, -

-

-

Zau voed gp ons dooz heilig zuiver voeder/

-

- - - -

Gelooft zijt gp vooz deze 3aligheid.

--

Hoe groot, o God, is nu uw Majefeit?

-

DenzegenendenAáron. Metop-zigt - - op Num. 6: 23–27.
Op de Wijzevan den 16. Psalm,

--- - -

H
Sog Priester Sods (heilbzon vollzºgening
*** GBp hebtuw Bolt/ dattaman moftbewonen

-

D

MBiens geet dat aan de mond des Priestershing/ Hoogen
riefter
Doen zegenen dooz Aron enzym zonen/
"dem
Erfgenoten.
AlsGods
Priester/vanumzalige
. . . most
gegoten.
Olywas op Aronshoofd
zegen Gods over Israel uit preken op deze wijze: 1. Hymoft
in die heilige Talefpreken. 2,Alfäande, 3. Met opgeheven
handen. 4. Met luider stemme. 5. Vanaangezigte tot aange
figte. 6. In den naam Jehova , (welkenaam in dezen zegen na

het getuigenize der Joodsche Meesters, drymael met een on

derscheyden axzent erhaalt word; aanwijzende dedry Perzonen,
als 2 Cor, 13 : 13) 7. Staandein het Heiligdom. Het welke
alles in Christus, dien waren Aáron, vervult is, die zelfde Je

hova zijnde, in de heilige Tale, verhevenaan het Kruis, met
uitge
-frekte ar

- -

2-

-

Als Arom/in het heilig hooft eieraad
Derheerlijkt op diem grootenzoendag maakte
-

' mer
-

“

In't Heiligdom/doe heeft hp Jakobs zaad/
'tWBellinheitlichtvan Jefugvool-glamgblaakte/ aangezig
te gekeert
Gezegent/ als het hoofd der zaliglingen.
God doct de Ziel alleen van vreugdopspringen. ma die am

P5

T - Dehova“

Gezangen vande
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- - - -- - - -

faenders, schon die behoedu/

“# '',
ot C

-

verheft "

Dijn aanfthjn totztjnzalºge Erfnis mede

treft/
all die
uwheilen
zegenvzede:
Derlicht/
Jehovabewaar
Dion
geef/uw

Tempel

-

-

'', Enzegen ongs als een TB2p-eenig wezen.
't Gezegent zaad heeft nimmervloek te vreezen.
'

-

#

4

--

:

"

g: TBus bleek uw Bolt/ o zal'ge

Homing-Hwel/

TPat gp alleen de dore geeft kon voeden:

zoendag

"Snhoe uw hand um 3alig Israel
" " Dooz 't Hemels licht zouw leiden en behoeden
roepende. o Höhe God/ doe ons uw zegenerven.
hers wolle. Die zegen haat moer ongezegent sterven.
- -- bragt, Joan. 19, 30.
-

45-

- - -

TBus hebt gy zelf/ o Jaam-rijlthemels Boxf/ Hw naam/ uw ganft gelegt op Jakobszonen/
CBp dat uw Bolk/ nu doo den vloek bemopst/ “

-

TBenzegen van Jehova zouw vertoonen/
Gnn u alleen als zoo een God t'erkennen.

-

-

: "t Is beft aan Godzijn Ziele te gewennen.

“

6.

-

“
-

" Ich

Gp hebt/ als God/ bewaard/behoed/geleid
h
' - Hw. Stammen/ die als twalefEer-kolommen
Ilialefielt
um zag:
Alf-godszouwberfommen/
E"Eigbogenvoo
' CBp datdemonddes
-

hebt gezegen.
Somen
"
geet en regent.
De Ziel iszelfuw
dood daar
noit Gods
'I Duit. TBewylgp
13.

ka. 63: 8 en 9.

-

7.

-

-

. Jehova Bw aanschijn/'t geende zielalleem berlicht
heeftinen, lebt gp im kragt voo Bion opgeheven/
doorChri-TDoe uwen Boom/ uw glans/ uw tegen Wigt/ -

fus over In't ferfºlik vleesch getuignis heeft gegeven
ons zijn Dataanschijn Bods, diespiegelvan uw klaarheid.

''

doenlich-

Die Christus kent die wandelt in de waarheid.
-

-

ten, engenade bewezen, zie Exod.33: 15.Joan. 1:9. 2. Cors

4: 6. Col. L: 15. Hebr. 1: 3. Mal 4: 2. Joan, 1: 16

ginge, Gods.
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Doehebtgp/ Meer/de Jood/de Gpiek/metkragt.“
* - GBelokt/ om uw genadete doen erven!
Dw. wood/ uw geeft/ was ons ma M2ofes nagt
TBat lichtemt licht: hoekom deziel danfterben

TBewijl uw glams de Sielen heeftomschemen/
. De Wetis voor Gods aangezigt verdwenen. 9.

CBp zult mogeeng/ na d'afgetobde tijd/
Dw aangezigt verheffen/ en doen leben

„"

-

AllGp
die/zult
metloff,
in deze Repr-baan tryd/ . . ."
uw Buid eens heilen vzede geben/ ons zin
JRa Babel ook / als Jer"chozal verdwhnen. Gods aanschijn moet nog eens Gods Kerk door
fchijnen.

-

. .

-

J

'

. en

zijn

Kerke vredegewen, zie Ezech. 39: 24.- 29.

„/

IO,

TBanzal uw Dollt/ verheerlijkt dooz uw geef/
Hin vgede zich doo2 uwem ZDaam verzaden;
Tot dat wp zaam aan't eeuwig duerent JFeef.
TDe zielen in uw zalig aamfähijm baden/
TBataanfhijn dat
eeuwigzult verheffen.
Die God regt vteestzal dezen zegen treffen /

-

Tegen beeld.
II,

-

- - -

-

-

Gp zijt/ o Soon/ die za"gezegenrots/

--

TDie Pziefer/ die alfaande alle tongen . . .,
Ein 't Heiligdom/ als "t zuiver aanfhin Gods/
Gezegent hebt all die met open longen/
WI loofde/ als hun eenigzegen-ader.
Degeelt, die leert ons bidden AbaVader.
I2.

-

-

Gp hebt onsmeer als Aromen zijn zaad
Gezegent/emmet opgespanne armen/
Als onze God/ in 't Priesterlylt cieraad/
Geropen/ tot die "t alles kam befcharmen/

--

KTerzoening van den blockt derzaliglooze.
Die "tal vollbragt verfloeghet hoofd der booze . . .
---

/

- - --

36
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-

. .

. I3.

Gp hebt alleen/ als 't Hoofd van uw geflagt/ .
oe gp/volvee/diengrootenzoendagmaakte/
Berzoent/zoo haaft gy uit-riept 'tis vollbragt;
WBaar na uw licht uw zalig erfdooz-blaakte/
KCerbzeugde van die bp den Alltaar queelde.
Den vloek verdween als Godzijn Kerk erteelde,
I4.

Doefchooteenfroom/eenfroomvan uwen Geest
Dan Biom/ op de afgedwaalde fcharen/

Die gp mu/ als Poog-pziefers/ als verweef/
Gezegent hebt on tot u te vergaren;
-- -

Ontvoogd, als die u zogten ingelove.
Daar is geen roem als Enkelin Jehove. .

-

I5.

. . .

.

- -

. "
-

Baal dan eens meeren zeigen onsgemoed/
-- - - -

* * * Laat eens uw Boft/ uw Boxst voll honing
graten/

-

CBntfluiten/ nu gp zelfuw. Schapenhoed/
Dtolzt op ons hert uit volder honing vaten
Hlw geeft/ als op de Uitgekoze flammen/
Gods liefdekan alleen

Ziel ontvlammen.
IÖ),

-

-

Legzoo uw naam/ uw maam/ in volle kragt/

GBp ons/mugy Gods Heiligdom/volzegen/
Bewoomt, ep geeft als Prieste/uw geflagt
TBien Akker Gods/ een vzoegenpadenregen:
Neg zoo op ong alwat gy zijt/ o Pioning
Ons herte is Jehova tot een woning.
".

-

17.

Sp. zijt gezalftimetvzeugden Glp/ Heer/
TBien Glp / die ons redden han van rampen:

o. GBp Gods/gietuit den Hemelmeer
Bw geef in onze uitgeblaakte lampen:

Smtfchroufmog eeng uv heilige Bip-ooen.
Degeest die daalt nu milder alste voren.
-

IÖ,

Gezalfde Godg/gpzijt ons toe-bereid
Cot-Piefers/ ein Propheet eneeuwig koning
Beipzeinkonsdam/ o rijcke Majefeit/ .
Met d'Glp Gods/ diezoeter ist als honing:

gangen. Gods -

-
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Bw geeft die noet tot in dezomendalen

“

Wie kan het zoet van 't zoetste zoet afmalen
- -

I9.

-

- -

'

-

Berhef uw hand/ wpbuigen ong/ o God/ 3

Booz u/ ons hertbilft aanuw.boezemhangens
za

Gp komt allen het omgezegemt rot

Berlichten/en uw zegen doen omtfangen.
TBien zeigen/ die de Sielen kam vermahlen/“ ,
De Zonzal haaft dooral de Stammen blaken.
20. . . . .
- - -

Le baden in de glanzen van de waarheide --

Wat is dat zoet/ zijn uigelokte geeft

Als gp deziel aan't heilig Opfest " : "
Maaruit-lohtonuw noitvolroemde klaarheid/
KTe 3ien / met vetenrijk gezalfdeoogen - »

: Gods Septer is ons herte Toe gebogen.“ - .. , . . . . . .

.. . . . . - - -

Die GBp / die ons aanschijn Heerljk maak“
Die d'Aardfche geeft doet buigenvoo unedert

TDie ons verheugten dooz dezieleblacht“
„Geefdie an all die armen walten leder/
BwDaar
zegen
van hum
wenfchen.»
is geen iroof voor dieG hat regt verflenzen.
- - - -

-

22,

-

-

- - - -- -

s Bader/gp die "teeuwig licht bewoomt/

Fonteine van dat d'pmaal zalig MDezem/
Einhemdieerns/voödieztjnroem-naam vße
TDen 3egen heeft gegoten dooy zyn wonden.“

Behouw ongs on die Jakobs erfverschoont/
De Wader heeft zijn Zoononstoegezonden.

-

-,

. . . . . . 23. - - -

:

- --

o Engelban Gods zuver aamgeizigt - - Heil-bzon/- en Boxft vatiktalder zaligg
Berhefmog eeng/ doog "tg"openbaardelicht,

J
-"

„Du glänzen, daarbe bezemogvoo beten.- --

Gp zijt alleen een Pziefer booz uw leden.

De Zoon vertoont desVaderszalighieden,
24“ - - - - - - - -

Den Aron, die um hoogheid tegen woed/ :

Die staande inzyn Aarsche blem,oh

- -,

- -- -
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Goltzeeg'nen will all die zijn Croon begroet/
TDoe die eens dooz uw zegenftem verfommen;

Soozal uw Dolltzig aan uw mond gewemmen.
Baals zegen is een vloekvoor die God kennen."
25.

-. . .

-

o Geest/weet gw de Leids-man onzerjeugd/ Sog zalons hert dooz ueens vzede erven/
Die vpede Gods/ die onze geeft verheugt/
Stopt die dog in ons herte eer wpfterven;

-

Soo zullen wp eens voeg uw blammen roofen.
Gods geeft, die kam alleen de Ziel vertroosten,
2.

-

--

-

- -

Typ-eenig God/ endzpmaal Hemels gouwd/
Jehova/laat uw 3egen mederdalen
-

e

uda want die Sudategen grouwt/

**

ie zult gp haaf denblockin'toogdoemfralen:
TDamzal uw Buid u kennen en bemimme.
't Geloovezal de Weereld overwimmen. - –
––

*-- - - - - - - -

- - - - - - --

- -

–-

Demurmureringe van Corach-, Dathan
en Abiram, betwistende her Priester
“dom van Levy. Metop-Zigt op
Psalm 106: 16en 17:

“ - -

… Op de Wijze van den 106.Psalm. -

-

H" field den hoagmoed/hooge God/
ITIOngherte fomeits mietten pot/ . . . -

*
--

„Dooz u./gp die zoo rein ban oogen -

Sijt/dat geenzondaar voo uw troon
Ramroemen als um uw vermogen/ " . . .
t Beenwp genieten doozuw Soon
-- -

- . .“. - - .

.

.“

Zaa IT2irjams geeft/ voll wind/em waam/ . .

Digkante tegen Maofes aam/

:

GEn Aron/ die den Alltaar maakte/
CDm MAofes uw getrouwe

“

- -- - --

Die/ als een Godjop aardenblaakte/
"Bintzetten van het heilig regt/ . . . . . F. -

-

TBoe

. …

gangen.3.Gods.

Es

*

-

Boe quam een Horach metzin zaad/
Een Abiram in 't trots gewaad/

Een Datan/ vollen opgeblazen/

Met vele/die/ als fwart van nijd/

..

:

Gods länegten poogde te verbazen

TBooz dopgenome Boeder-fryd.“

, - - -

4.

-

MBiens geef/ als van de hel bebzugt
Berhit/volbitz're vzevelzugt
Izet eenig Priesterschap betwistle
Ban Tevp 7en die IIHofg nagt. - CDnthende/ als hp ppalent flie

--

r

- - -- - -

- -

Deregtzaak van um Eer-gesägt.

-

$,

. . . . . . ." -

-

Jaeen/ Abiram/ uit Läubengbloed/
Maet Dathan/doo denjd geboed/
Die poogde Mofs glangte dooven -

-

- -

- . - -

-

-

-

-- -

3

Aärong tuiband zogt te rooven/

Seefroren
. . . .

-

- - ---

. . ."

-

JPaar God/ die d'ouwfe zonen had .
Gefooten van het MBierook hat “. - -

Die toomde wie hp had verkogen/

.
- - -

-- - -

Boe gp/ als Iloos en Aroms Bod/

-

Meer fleeg/ vollglans/in volle togen
Cervwake van die indig rot.“
-

7.

" . ..

. .,

- -

-

Be Aarde heeft/op uw bebel . . . .. . . .
Derflonden/ die dit boosharel. - :
Berohten; maaruw Mosespaalde - - - Wiens amptzijnvolle glanz bequam/ . . . - Cerwijldat deze mederdaalden/
Als afgekeurde van Spe fam. - - - - - - -

" ...

O

Fehlendeopdoo
ummage
KWLer hellendit verwaant geflagt/

-

-

"beehgn morachs3aad en Dathan
o Mechter/ büigenvooüw Mond

- - -

-- - --

-- -

Daetzorach, als een levits Soon" - - Als Pziefer van

:

. . . . . . ..."

Alz.

-
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Als dienaars van den hellschen Batan/
En hoonders van uw raads verbond.
9.

-

ITAaar Aron die verzoende/ Heer/
TBooz WBierook uwen topen weer/
Ja dat mimmig duzent velde;
Dienstfafal blopend heeft vertoomt
WDie gp huntot een Priesterfelde/
Eoo lang uw geeft zijn geeft bewoomt.
Tegen beeld.

-

-

IO.

Been a God/fchoom deze zijn vergaan/

"Tarztinder weder gestän“.
I"
vergruide
' „Pittstofvanhun
TDie Aroms Arom tegen
woen ,beenen/

ook

''“ - CDmonzen Neofeste verkleenen

''. Wiens Offrons allen kam voen.
de wijze ookals Korahtotden Altaarwillennad’ren.Jud. v. 11.
-

-

-

II.

Daar zijnder in het mieuw verbond

-

TDie mjdig/ fout / en trots van mond/
Als TBathams zomen muzmereren

Snn’t CDffex-regt van’ttegen beeld
(Te roven/ als die "tlicht onberen/
TBat eeuwig onze Siele freelt.
. . . . . . . I2.

Baar zijn mog Witorachs bp het beef
ZAog Albirams/ die/ onbevzeeft/

-

-

-

Bw regt/ uw Priesterschap betwisten/
Als booze/ die/ uw maam temfpot/

–

Een Priesterdom humzelfvermisten/
Geltjlt als eertjts Miozachs rot.
-

I3.

Sp willen indes dageraad/

-

Ban’tmieuw Berbond/met TDathans zaad/
Als Priesters totden Alltaarnad’ren/
CDmzonder Bok/ofGeptembloed

Cé off'ren/alsdeaardsche Badren/

Bandions doorzinoffer voeb.

-

I4s
-- -

gegen God

zu

I4. -

Bp hebtons doo: uw Majefeit/
Als Priester in der eeuwigheid/
Derzaamt) emeeuwig heil beschoren
WBaar toe dan Priesters zomder iragt

-

GEn Alltaars/ uit den bloek gebogen/
Dewyl gp alles hebt vollbzagt
15.

Dog deze zullen/ voll van waan/

CB God/ met torachs rot vergaen/
Als tegemfpekters van diengrooten:
GBp, die als eenig Pziefer leeft/

- -

Eult hun eens van den Altaarfoten/

than beeft.

KCerwijl den foel van

IO,

Gamaarten Altaar/ trotgen fout/
Als Priesters/zonder Offer-gouwd/
_ Bodzaleens uw gefpierde reuzen
Paaft off'ren aan den poel der Bee/
Endus uw kopen fähedelkneuzen/
Als Tatham/doop het laatste wee. "

--

17.

Zoo zult gy eind"ling doen vergaan
Die Jesus Piester-ampt verfmaan/
Too zult ap, die uw kerk beroeren“
Hit myd/- en eerzugt/ totgewelt/
Eens lebendigter Wellen voeren/
Cotdat gp Hakobg sa herfelt.
IÖ,

.

Gelilt voocheen Aárong fiaf
All bloeiende getuig'nis gaf

-

Ban't Priesterdom bp u befwogen;
Boozal uw rijksfaf/ die mog blocity
Dees Loachs Priesters in im toren/

Derflaan/ met die uw recht besnoeit."
Toepafzinge.
19.

S Peer/ mw erk werd mog beroert/
En als een balling omgevoert/
Q.

-

TBooz

Gezangen wande

242,

FDro, die voltwift uwerfdeel fcheuren/
Ag! Bader, daal ap tot ons meer/ Doc ons dog on it ontheil treuren/
Eu heelt der Peuke Tiongs weer. A
-

-

2O.

Plaat omder ons geen isläcis geef/
JA0g IlMirjams zijn/ die/ on bebzerft

-

Net Airon tegen llofs woelen:

O Bod/ verdelgdebzoeder-twist:
Bp kond de heete zielen koelem/
En redden zit, den Tempel-iluft.
2, I.

Devede ligt gevelt ter meer/
-

T2e liefde/ Dader/ is nict meer/
En viele twifen met huu bzoeder/

Als offer mog een Arom waar/
JAu wp/ als zonen van een moeder/
Als Levys/ off'ren alte gaar.
22.

Berlos ons uit die Piefer haat
CBf anders zullen wp/ volfmaad/
NAet läoach eens ter Zellen dalen;

Of/ als mclaats van voo u. vlien:
Als smrein/ on in't wuest te dwalen/
TPaar nicnamt oit uw ligt Zal ziem.
X

Van de Kopere Slange, opgerigt in
de Woeftijne. Met opzigt op
Numeri 21 : 6.
OpdeWijzevanden 105, of 1oßenPalm.
-

N

Harad/ boft der Canamiten/
Jakobs fammenzogt te fplyten/
TBoo2 't aangegozde GDozlogs-faal/
J2a Ifael/ voll plagt ein prael/

Sods Naama daar deziel omtreurt/
Als onreim/ hadden afgekeurt.
-

-

d
2, 00 E

gangen Gods.
-
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2.

TBoe hebt gp zelf/ dooz Aard gedzogten/

-

TDe fammen/ die u tegen vogten
Als-hoonders van uw wet en raad/

-

Gefraft/ en maubw regt verfmaad 3
Gelylt een eeuwig morent rot; … -

Als afgekeurde van hun God.
3.

-

Die gp dooz vier"ge Slangen jaagde/
Als Slangen die hun Schepper plaagde)
TDie gp 7 als fmaders van uw bzood/
Dooz blaltend" Adders/ hebt gedood,
Wiens hcete tongen/ volfenijn/

Zum velde in dees daz WDoeftyn.

-

4.

MAaar nazig Jfels zaad vermeerde/

e“ Weder ' u keerdr/

oe hebt gp voor hun opgeregt

Een blang/ doop JNAofts uwenkmegt
TDie hum verbeelde wie doop bloed/

Bouw heelen hungequeft gemoled.
$.

Soo is de eerfe mensch/ o Bader/

CBevallen/ en tot een verader
dBcworden/ na een Blange tong
TBe verz’len Adams tegemfpzong/
MBieng beete/ al wat adem haalt

-

IAog queftal die in't woefte dwaalt
Tegenbeeld.
6.

Gp zijt verhoogde Saligmaker
Christusis
Als gnzen cen"genziel bewaker/
. Vernoogt
J2a fmaad verhoogt/ dooz 't Joods gefpuis/ - als deflam
Alvlockend aan't geblockte truis/
ge, omte

In’t vlalt der wilde do Doefyn,

genezenal

Dooz Tion tot een mederjm.

die hem in

geloove

-

aanziet; zie Joan.3 : 14. 1. Cor. 10: 9. Gal. 3: 13. 1. Pet.21
24. Gal. 3: 13. Duir.27: 26. Zach. 12 : 10
-

Q. 2

7
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7.

TBaar gp / allziemder zonderoogen/
TDe CBoden maakt hebt uitgetogen
Gp hebt/ geltruist in't open veld/
Dum maaktheid maakt ten toom gefielt;
CBp hebt getriomfert/ met mage/
JAa gp de Blangten
bzagt.

er

TBe wetten IMAofes/ die u doemde/

Als fchad"wem die uw waarheid roemde/
TDie hebben uaan't läruis gehegt/
Derhoogten als een trouwe knegt
TBoen lijden/ om de Helfche wond

Ce heelen/ d007 uw zeigen mond.
9.

- GBp zyt alleen/ verhoog.de bzoeder/
Berhoogt om ongs dat zuiver voeder

Cegeven/ als een medecßn:
Geefans die Most/ die nieuwen wijn/
TBiede gequefe zielen heelt/
JAU gp die dooz Uw. geeft erteelt.

. .

IOs

CD Bod/ ons herte voll benouwen/
Poogt u verhoogde Soon t'aanfchouwen/

All is 't geloovefwak enteer/
Il2ym oogenzien mau/ o Heer/
IRietdooz de fchad'wen van de WDet/
Maar mu/ als maakt / ons vooggezet.
II.
I.

MBp komen mu/ enflaan de bogen/
TDe bogen/ leer/van onze oogen/
GBp u/ op. u alleen/ mjn CBod/
JRietma het kruis/ als Babels rot/
CD meen/ maar na uw Elpen-thzoom
TPaar gp mog heerft/ als TDavidszoon.
I2,

CDm u ter rechter ban uw Bader

KCe ziem/ als Jakobszegen-ader
CDm ieder ziele/ die benouwt/

Gequest/ geloovigopubouwt/

gangen Gods.

245.

Te redden/ dooz nw" regter-hand/
TDie mog de Alarde oberfpant.
13

IBatztjnder miet albier'ge Slangen
Berhit/ on ons met lift te vangem
MBatzhnder al Serpenten/Heer TBie/ bolfenyn/ mw erfdeel weer
Derlokken van uw boezem af ,

,
-

JAa Babels vuilen Berkens dafR
I4

TDie als een Slang/ omtjooggerezen/
GDokt waant de zicien te genezem
Dann all die op zym oogen zict.
illMaar ryke Bod, die u geniet

.
-

Die heeft zig van hem afgewent/
CDUm dat hp zyn fengn regt kent.

-

-

15.

-

/

TDe weercld geeftons zoo veel wonden/

TPaar zyn mogzoo veel troetelzonden/
Die ons/ als Slangen/tegen faan:

::

,

GBns herte / dooz den vioek/ verraan/
Derleid/ en bljt.de ziel/ o God/
Dan die zig beft op uw

-

ge

I

--

-

-

-

-

Be TDuivel/ boos/ als van zijn keten
Gmtwozfelt/ heeft ons hert gebeten;
Deziele woeltom adem-togt: TPe Batan/ die utegen vogt/

-

-

Steektheden/ als een Hels Serpent/
All die na uw gezigt zig went.
17.

Berhoogde Soon in s'Hemels zalem/

-

-

--

-

-

-

TPoe ongs eens ruinn den adem halen/

Gebied ons hert tot ute blien;
CBm doop 't geloofu aan tezien;
Gp komdalleen het zoekent hert
Berloßen van de

,-- !

beleinert,
I

-

Sp hebtal die opulvertronwden
Genezen/ alszeu
-

-

bekam

–
-, 3
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Gp hebt/ na uw gekruifte dood/
Boo well den Heiden, als de Jood
Gered/ wen hun gequeft genmoed

IH aan Zag/fwemmend" in het bloed.
19.

Gelefons dan oogen/ wre afpoelder/
CBm u te ziem, o boezem koelder/

Doe ons van ver/ of van ma bp
A aanzien/ maakt ons herte vpp:

Ep Bader/zie eens van zwthoon
Genadig op ons in uw Böon.
2O.

dBp kont all die in 't woefte fweben
TDe wonden heelen, en doen leben:

JAeem dit femyn dog van ong af/
"t Geen eerft de Blaug aan Adam gaf:

Behouwd/geneeft verloft/ bewaart “
All die met zouden zijn bezwaart.
2, I.

-

-

TBoe Huda in uw fam eengenten/

-

TDie / als gebeten van Berpenten/

-

-

„Aog freven in dees doz looeftjn/
Als finaders van dien zoeten ÜDyn/
TDie u/ om wie ons herte treurt/

..

Als "t Manna, hebben afgelteürt.
-

-

-

“ -- - -

22," "

-

Taat/ die uw boxft/ uit nijd/doogfakten/ Eems kommen/ en uw zeigen fmalten/1: 1 … - CDm u te zien/ verhoogde Bopft/

Derhoogt om die zig heeft benuoft . . . . .
Te waßen doo: mw zuver bloed/
TBien UBjn die mogons herte voed.
: 1 :
---

Den voorzeggenden Bileam.

Met

opzigt op Num. 23. en 24.
Op deWijze van den 129 Psalm.

- -

- - -

EzalfdeBopst Profeet van't nieuw Berbond

www.masters

- Detpastons
-

--

-

-

gangen Gods.
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Hoe welgp eens boozheen/ doo Piefers mond/
Boozeggend hebt doen melden uw behagen.
2,-

--

Poe blocide doe als van uw geeft doozblaakt/
TBe mond van diedoo2mag-gezigt endzoomen/

Als doo het vuur des Altaars aangeraakt;
Hw. raad ontfloot/ met bolle 3egen froonen!
- - --

3.

-

*

-

Poe 3egen-rijk/ ontdekte gp hum geef/
Bedckte God/ uw glanzen/ hoe genadig
Behoebe gp all die u heeft gevzecf/ "
Geyk een Bod barmhertigen weldadig
4-

-

-

Self Bileanu hebt gp de geest verligt/ .

"

Pp gloepde/ na dat Balak dooz gezamten

Syn beimzent hert had aan zyn mond bärpfligt

Om Israel, uw za"ge hoftrauwanten
45.

-

- - -

Te vloeken/ die / gezegene van zum God/

In

Moabsvlak als eerkolommen blaakten:

TDaar IlNofes mondvoo2't tegen frevend rot/
JNet Arom faag

Jenas lippen maaktiken.

Hoe Rom/ o God/ een man/zoo hoog begaaft/
Doo rijk van geeft/ dus geefeloos verdwalen/
Tot dat Up / als verkropt/ en afgedzaaft,
Hw erfdeclzogt den vloek in't oog keftralems
7.

Hip ebenweltoog/ tegen ubwen raad/

Jaa Balaks hof/ betoverten bezeten/

- -

CDm/ als Profeet/ het lang gezegent zaad

“

Cevloeken/ enzymvloeken uitte meten. - -

-

toogtook op den wegnetblamannendfveerd/
CD Engel Gods/ diengrooten beimzaart tegen/
TBewyl gp waart die Jakobs zaad befweert/ -

Omdat hp miet zouwfpzeken als uw zeigen.
- -

9.

Hatfome Dierzyn weltbespaakte mond
Beschaam.de/ en ma
- -

W0023jn OogeN
-4

Tag
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Zag

via

faan den fchuits-heer van't Be «
ONU/

Booz wie/ bevgeef/ de Engelen mederbogen.
IOs

Dog Balak/ met zijn foet in bolle pagt/
oog Bileam/denfpzekervan Godswaarheid/
Te moed/ op hoop dat Jakobs eer geflagt
JAu haaf zoubw faan berooft van 's Hemels
ltlaarheid.
-

II,

Die fmooktende op d'hoogten Baals voll moed/
Tot d2p werftoe/ als im het quaad volwaßen/
Gepoogt heeft/ na den wenfth van dit gebzocd/
Gods zeigen erfmet fchimp-reen mate baßen.
I 2.

Poewend endzaeit de wind-buil van de nijd
Bp poogen weil een webbe zonders knoopen
Te weven/ maar gp die het garen fpljt/
Coomt haalt wie dat de booze tegen loopen.
I 3.

WLaat Balalig rot / laat Bil'ams hert/verfeent/
Hw. maam vol nijd op zeven Alltaars rooken/
Gp kond zeer haaf all die ubw zaad verkleent

Berpletten/ als Baals groote Tempel fpoken.
14

Taat Balak faan/ voll moed/ om Beorszoon

Te hooren/ laat de Il20äbytsche vofen (Tot fmaad van uw gedugten Elpen-thzoom/
Als honden/ na hct bloed der helden dogfen.
15.

Baar is geenkragt in Balalis offer fmout/
Dijn Stieren vet/ enfmoode CDffer-papen
Sult gp/ als die aan Jakobs Alitaar bouwt/
Eensfeheiden als de
van uw Schapen.

zahlen

IÖ,

By evenwel/ verhard/ verfeemt/ verblind/
MBierp Efraëll een aanfoot voop/ in tolzen/

KTot Balaks trooft/ die Zion/- als een kind/
Berlohte tot den voek, huntoe befwogen.
L).

/

gangen Gods.
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[a

.‘

[7.

_

’

‘ Dusheeft hp/ Deer/ BaalDeöx/ Balaks Oodx_
Oekoppelc aan uw gave zegelingen/

*Ö

Die als vechicx hoereecde/ enten [pqt/
‚ ‚‘
Ocvloektein hun zegeY-fchooc oncfmgen, -F '_- _
771 1

l .

_
"w

‘ -

‘

. Hier doox/ o Ood/ oncﬁak in volle gloed/
Kw cqxen/ om de afgcweken zielen

Uoox 'c aacdfche fcvoon/ vcrvaﬁecc ban gemde
Als fmaders van uw zegen/ ce hemmen.
19. _

‚

‘ Kw mgaah/ -uw "weecd/ ﬂoeg dujzends tec nm!
Tor mu van al die, Jakobs Ood verliccen/
Die als een coc/ vol uhcrfpíl/ o lâml
’
:Jehova/ *om een valfchen Baal/ nameten.
- O0.

...-

u: was de mm: www ban mîreùm/
Oe dood-ﬁuip den die/ als een Gods ugalulì

Woﬁ zeg'nen in 'c gezegenc offer Lam/ .3-, J
. ‘ Tec vxeugde van Jehovaas Tam-makel
'L. K

1 " ‚

Tweede‘Dccl.

4*.;

Tegen-becld.

‚a - * ‘U- .

2. l'

\

' l _

K4 t

De ﬂammm‘ Gods/ m: gp nog vo'ed/ met ïoF/
_ Doox 'c wocﬁe wocﬂ/ als Wugcä/ ﬁaan te avec
Omzec/ hun; die/ als dlenaars van het hofg "
Dan Balak zyn/ als gunen van een Mader.» -

—

,
zz.
Moe 'c Poomfche beeﬁ /‚ dat hoofc-uiWains ﬂom/
‘jm’míeum
läztbunh/ aanrenhe/ met_ deheldm B’lie: m óf
“
.

F

*Pen ﬂöala‘h/ als een ond'cen Bileam
, «Bob om *uw vom ce vloeken en ce fchelden.

Ù‘V Z
nu; in“;

“"
ge
fchift worden, in D , het“ v’vel‘kseen
aanhangzel is vantwccn
de derdc

perzoon in het mac-1:7 k ‘geﬂzgùen [maik-nt, hun, ofhaar lieden .
'‚Pízl. 16: 4. en in p 3 hé: wcfkc wel opﬂokkcn en in ("Wel
gen bereikem, Jcr. g! : 34. pr 7:_ 19. en Hof. 8: 8. maar

hoc bctcxkcn: ook, hgcrfchcm 21e- ‚BĲ 3: 12, ?ga _Macc- mam
.- .

.

‚

F

"u!
x
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2 so

van Bileam, zooveel zegt, als eene die haar, ofhet volkGods
overheert, hetwelke overeenkont met den naamvan Nicolait,
zie Openb. 2: 14. welke beide namen, onsbequaam afbeelden

de geet van dien Roomschen Bileam, die ook over her geloo
ve heerft, en de Altaren vermenigvuldigt, die den loon der
ongeregtigheid bemint , het waare offer niet hebbende , nog
den eenigen Altaar, die Gods volk een aanfoot voorwerpe, om
geeltelijke hoerery te bedrijven, zie Hof, 8: 1. T. en 1o: r.

2 Pet.2: 15. Elai23: 17 en 18 Hebr. 13: 15. Open.2:14
Cl 2 I : 22.

--

- -- - --

- --

- --- -

-

-

--

--

.. . . . . .

- - - - -- - - - - - -

23.

-

TBienveinzaart/diedoofchijn-deugd/gangs vermis/

Net d'hogensvanhet Lammogpooqttepralen/
Wiens mand tot mog als een opakei fitt

t Geschildat op Kün lippen at itonut dalen.
--

24.

TBien Priester/die/gelyk een Gods Profeet/
lw erf verloktom immer zyntheate-boelen
t"Zoereren, als die 't heilig regt ortverrt/
.
On'tvlammentsweerd in Tianshoedtekoelen.
25.

TDie Jakob tot een blenden Afgod mood/
TDie doo zyn luft veelzielen jeeft doen vallen/

Gelylt een hoer/ on't heilig gemels blood“ ,
. Tat. Nanua. CHolg zutraut te vergallen.

Diedataars heeft verzerrdert/amzin mis
Celrooken/am/ na Peöls toober bocken,
Aw heiligzaad/ dät mog gezegemi is

" Te plagen, das zum Hitzesogen" voeken
--

- - -

-

2.

- - -

die Wiens är
geet dat
loon fiel
van Balak
zaekt/
op ook
du den
koogsten
bergeven,

gaderunge

in Tien- Ottierer God/ httübelt üpfhöönt ein voekt

*
-

- Ein in

diesem

Dieoffrende den engen Altaarderft
En't offer daarde stammen Gods in Toennent/

Die vloehende zelfongezegent sterft
Omdathy poogtum
erwente verdoemen 29
-

-

-

-

O

:

gangen
Gods.
gang 29.

„.

2,45

Gp zulthem ook, doo"tfweerdvanuwemmond/
Berdoen vertreten/ o God/gp zultdienjager/

Dienvals Profeet eens footen op den grond/ *
Als Bileaun/ diengrootenziel verflager.
ZO,

Hip faat mog/ als met Balaksgeeftverzelt/
CDms roepcmde om mazym mondte hoogen/

Als Bcors zoom/ hp pogt/ hproemt/hpfchelt/
iHp voeht, gellt een Beer verhitintoren,
31.

In raohten fmooktop alle hoeken/ Beer/ -

5

Alt staande op Baat Peöxshoogetinnen/

Hp ziet verwoed/van boven op ons meerf “s
"Als priester Gods in't heilig Sefer linnen."
32TDaar faat hp/als met vloeken opgekropt/

-- -

Omzingelt dooz den foet der nöäbiten

. .

Gerret, um/ als gp maar zhn ziele mopt/

-

Cevlachen/ on uw vollt in tween tefpljten.
33-

" . ..

Behouwd/ o Heer/ laat hp in uwem maam/

Liw zeigen erf noit doo: zym blixem fralen/
En blockt hy onsmet Balaks rotte zaam/
DL tat dann den vloek zelfop3tjufchedel dalen.
Z4

-

-

TDen helfchen Balakt/ die ubw volkt mogplaagt/

Tuchliffen dann dieholzthemdosezynschatten
GPm Pooz zyn mond/ ais

'' - -

äuo heilig voll den vloek in't oog te patten,
: . . . . . . . 35.: . . .. . . .

. . . . .“

G groot Profeet/
omgegdueensnetmagt/
a“
UUU # / en 'ons “
tig op UHU Chzoen voog Nakobseergeflagt
Als Jakobs God/
hem tegen.

teilt

- - ----

ZÖ. .

. ..

.

. . . . .“

“hen Bileam . . .

"
Klet Balaks rot mog treffen moeten/ Bader/

TDe bloeken/ die

Berhaufig die enzet zyn troom in vlam/

.

Der deigt uet waalz/ deesfmoode bei tegader.
- - - - --

-

37
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37.

Err dat hp ook de fammen van uw Boom/

Gekoppelt/ aan zijn Alltaar u doet fmaden,

Als dienaars van dien hellschen Offer-troom/
Balak enzym raden.

Berciert gemaakt /
Zö.

MDatifizer mieteten Christen fchare/ Heer/

-

TDie reetg verblind/ voor Babelsbloekenbeben/
Dp buigen zaam humbooz Baal Peöx meer

MBatfimaad/ wathoon lijd Jakob inzynneben
39.

OB God der wzaak / die afwalt/ boos en fmood/
Sultgp/ na regt/ ook in uw togen wgeken/
CDnn dat z'uw Boom mog quetzen nazijn dood
EN/ als berwoed/ doo al zyn womdenftckten.
4O.

Behouwd mog all die in uw waarheid faan/

Laat Babelook/door’tbeef van'tjofgedzongen
DEyndwaafheid eens befchouwen/ en verfaam/ ,
TPat gp hem't fweerd hebt uit de handgewzon
gem.
-

- -

-

Her derde Deel.

-

-

Van Bileamsvoorzeggende
Gods-praken.

- -- - - - --

41.

-

-

-

-

-

Soo most demond hethertetegen staan/

Soo doet uw geef uw waartheid kragt ontfan
gen/

. .

.

-

- -- - -- -

-

- - - - --

--

TDie Balak zag mog hooger als de Màaan/

Meetlof/ op d'onverbalife weerklank bangen.
-

-

42.

-

-

-

Soo heeft uw geetdoo Bileam/ met kragt/
Gepzolltcn/hp/ die Bion wouw befwaren/
JM2oft/ als Profeet/ de roem van uw gesagt./

Alleeuwen dooz/voo Balaks rot verklaren. - - - - -- -

43.

- -

Soo most hp/ die op d'hoogte Peöls font/

-

-

-

En Israel beschouwde nahun stammen/ ve M

-

-

-

##
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Gods.

TDen zeigen Gods/ dooz zijn vervloekte mond/ -Hitgal"men / ma’t geblaak der Effer-rammen,
44.

-

TBitzaad/dat nogin't woefe eenzaamdwaalt/
Mäoft Canan eens / metlof/ alleen bewonen/

Tooz Moses Det geschift/en afgepaalt
Ban all die mog Jehovaas bloek vertonen,
45.

Billen,
* NDp kom/ ofzal het vierde vandit zaad Berhalem/ wie zal 't fof van Jakob tellen/ p.de
TDatfof/ dat eens metlof/ in 't wit gewaad; teert. Cot-freis. roem

m

in Gods liefde zwellen
40.

INAijn ziel wenf ook te sterben met die fhaar/
TDie vzoöm/ opegt, ten einde van 't verbazen

Inzegen ruft, myn einde zy met haar/

.

..

Gnn ook mym geeft in bede uitte blazen.
47.

-

- God is geen man die het beloofde goed
CDntzeld, als die berouw heeft van zijn daden:

Getrouwe God/gp houwd im oberbloed/

Hw. wood/ emeetfchoondatde boof'ufmaden.
48.

* Die waarheid speckten Jakobs God bemint/

- 4.

TDie IBeeuw en MBresde tranenheeft benomen/ „'
TDie zig vooz God vernedert/ als een kind/

op Bile

Balzelterlylt eens fierven met de Byomen. - aus

49. Jehoba fchelt/
, TDie noiten blockt als die

ensch.

W

TDie wenft/ en doet/ om dat hp wenft teerhen.

TDie moit zyn geeft met Balahs rot verzcit/

TDie zalalleencens in Gods3egenfterven.
5C.

zpfchouwt mog ziet in Jakob moeite aan/
Geen id"lheid/ in die groote Bader-kmegten/
TDie d’Afgod en zijn CDff'ren tegen faan/
Dal zugkende de hoogten Peögsflegten.

-

45I.

-

Jehoba is bp hum/ hp treedze boo2/
Bp deze 3jn de Gods gewyde hdankten
W.

TBeg

Gezangen vande
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TBeg komings/ die in 't opgepzopte Koop/

-

-

-

„ Aljuigende het hoofd der geeften danken.
F2.

-

Bp heeft zijnvolk Egipten uitgeleit/
Syn kragt zp, als d’eenhozens, om te foten/
Hit Canan al die Hakob tegen pleit/
TBewyl hp blyft het hoofd der Gods genoten.
-

53.

TPaar was bp hungeem tooverp/ o neen/
Bp deze zijn de groote Gods ozalk"len,
Jehovaas geest/ die "t alles geeft ter leen/
TDie leerde hun zyn raad en wet ontfchah"len.

…"

54.

TBit bolk mofhaaf/ geizkeen Teeuw vollmoet/
Derryzen/ en miet rufen/ boop hunfthonken

TBooz waade/doo het uitgegufde blocd/
JM2et die Wan 't zap der heldenhad gedzonken.
55

Zp paalde/ als een Leeuw/ in volle fragt/
Als Daulsfaal, de ad’ren had doorkoven/
Dam Algags rot/ die/ bevrnt en veragt./
Berbloeht. fn onder
gefchzei gefoW:11.

ans

45

Cotdatzp/ als een ouwden WLeeubo/ met of/
ZDeer lagen/ en bp ZHal'mon ruft genoten

J2a TDavids faal/ hct afgezondert fof
Berdelgde/ als met bloeken Obergoten.
Het vierde Deel.

-

Zijn Voorzeggingen pntrent Ifraël.
Num. 24: 17: 18 en 19.

-

57.

Bp zaghem, maar miet van nabp/ o WHeer/
TBaarmofteenfer/ eenferuit Jaltabflonk’ren/

Bie/ als eenzon/ verheerlylt/ mcer en neer/
GBpgalande, all die
moft Werdonl’ren.

TDie Morgen fert die

n
s

na Mozes nagt,

Als sieereitslicht, zoo helder is wirken“,
-

gangen Gods.

25

Bievmseem glans een licht in ºtherte bzagt/
MDaar vongdat alde ferren. Godg verdwenen
59-

-

Gp / Heere/zijt die fer/ dat Morgen-ligt/
Zommige
Hw ligt allen verheugt deziende Oogen/ . - - verfaanby
Gp hebt u zeif een nieuw gebouw geftigt/
deze ferte
Hiv geeft die fraalt goo uw Tempelbogen. will, en
O. - - -

-

- --

Den Scepter Godsdaegt gy/ met eer en lof/
Als läoning am uw wetten uitte meten/

y

den

Scepter

Aw regts-bank faat gevest in S'emiels hof/

Christus P
maarlaat

En in ons hert/ die koffer van't geweten.

lieverDa

61. . . . .,

vidvan
beide het

Gpzifft die faf/ uit Ifrel opgegaan/
GPm Eion bp uu heil regt te bescher'men/

voorbeeld

Ein om/nuet waah - te gruizen/te verflaan

zijn
, en
Chrift

Die Jakobvlockt/enzelfin'tduifler wernen. '
et eenige

tegenbeeld ,

die warelijkwas, een Koning die licht ist of een
Sierre uit Jakob, zie iPet. 1: 19. Openb,22: 1 6. Joan 1:9,

Esai 11: 3. Efi32.

62.

-

Humbolk/uw/zaad/ als Moabs rot omtaart

De Joden
dietentii

lebtgpensvoozuw Scepterzäamdoenbeben ä
Magp de kroon/- en rjrsfaf had aanbaart
een met
Dan TPavid als op

epentroom berheben.

Moabwa

Z-

- -

Gp hebt met kragt/ als een regtbeerdig Dogf/

Illet David ook die trotze

kl2aabs hoeken

Derflagen, als nu doo den block benopf:
Ja d'heil wpaalt

“
fijdenize
hadde,

van UW Uitgebaarde vlocken. aangeno

4.
Be Steden/ en de Dogfien
van het Tand/
Pet Danedzin/ den Tempel ende fcharen
Webt gpte zaam/ als aan den block verpand/
-

Derwoeft/ metal

damals

-

CI1.EU die
'

der deRo

meinen

j0ekten waren. fonden,
fchijnen

$.
TDie Jakobg fer, ein Judaas
Scepter Heer/

Derbloehte/ hebt gy, als verlorehte

",

ge,„gement,

256
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teworden Dan Judaas fam gekapt/ om/ tot ubv eer/
Esai

s5 : 1

TBen Alzem van uw vloekente verfweigen.

Ein 16 - 2,

en 5. en 11. en 14. welkets hoeken offerkten doordezen Scep
teruit Israel, doorTitusVespafianusverflagen zijn, nahet voor
beeld van David 2, Sam. 8: 2.

Zommige

meenen

-

66,

,

TBezonen Sets/ o fer uit Jakobs fam/

dat her

woord

Dult gp mog eens dooz uwem Zecepter flogen/
Ha Naab was verteert doo, d'CBozlogs blam

SET geen
eigen

Hebt gp alleen ons
-

uw fem doen hoozen.
7.

naamis,en Gp zijt en bljft alleen/ un eeuwigheid/
daarom
TDie regter Gods/ om doode/ en die leben
zetten zy KTe rigten/ na Pt gefchilzalzhn bepleit/
dewoor- CDmider zyn bescheiden deelte geben.
den over,

-

de kinderen dieachterzitten, endanverfaanze daarby de Amo
niten en de Medianiten , ook al de Oostersche volkeren die aan

de eufrates gewoond hebben, als nu Bileam Profeteer.de ge
keert was met het aangezigte na Israel, doen lagen dezevolke
ren agter Bileam , en daarom stellen zy de vervullinge in het
onder bringen dezer volk"ren , dog deze lappen en pazen
de Schrift niet. Men moet niet bekommert zijn Godsgeeltte

veel wijfheid toete schrijven. Het woord N2/ kan ookvoor
geenwerk woord genomen worden, dewijl her de eigen naam

van SETisdeVadervan Enos,in wie het heilige zaad gezet,of
gestellt is, ofanderszouwder moetenfaan In2fdewijl dat TV"
' de natuerelijke zamenfellinge der woorden frijd, Aben
Efra verklaart her, hy zal alle kinderen der menschen onder
brengen, of over haar heerschen. Want die Sterre uit Jakob

is alle magt gegeven in Hemel en op Aarde , en byzonder doe
hy in kragt zijn rijk aanvaarde, na dat de Joden als Moabswa
rEn ten

'

onze Kanteikenaarsverstaanhierby allevol

keren,uit welke Christuszijn Kerkevergaderenzal. En dewijl/nw)
ookeenstoel,eneenzittinge,beteikentdaeromfettent andere over
de Kinderen der zittinge. Dog dewijl Ifaël, zoo welvoor
Bileamzat,alsdeAmoniten agter,zookan ditdeeerste veklaringe
mietgeven,endetweedenietarnemen,temeeromdatter hetwoord

"M"de, datagter,beteikentniet staat,hetwelke deneertenverklaar
der darin lapt, omzijn verklaringegoettemaken.
68.

Gangen
Gods.
68.
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-

e Stere Gods eergp/ voll glans/verscheen/
Iloft fraël de Edomiten erven/
TDat Edom / dat in Deir/ onbefneen/
TBoo2 Judaasfaal in veld heeftnoetenferben.
9.

TDoe Jakobs zaad/ als Israël/ voll moet/
Eems kloehriyekt/ gelyk de helden/ freden/
Cm kragt te doen op dit verfeent gebzoet/
Die noit de naan van Judaas God beleden,
-

70

-

Tot Canan hum/ meer als in TBabids tijd/

Ter uoning was mudoo hetfaalverwonikm/
Taal d'Heiden Hodgs, zaan ma een heeten frijd/…

Nun laafde uit Bods volle zegenbgonnen.
7I.

- - -

-

-

-

-

-

-

TBoe most gp / als dien kencn/cens/o Bod/

-

Zommige

Dr heerfchappp op bei 1 w fehouwd’rendzagen; verfaan

CDm
alle unagt/ em die uw naan befpot/
"Ein 't open veld, voo2 uw gezigt te dzagen.

by
“dien
COIl
antInuS ,

-

den eersten Christen Keizer, dog deze verklaringe heeft twee
fwärigheden , eerft om dat deze dan onderscheiden word van de
Sterre uit Jakob, daar het nogtans relatijfis op het 17 vers.
Ten anderen, die heerfchen most , moft uit Jacob zijn , maar
Constantinus was een Heiden en niet uit Jakob, of men most

hem eeneZone Jakobs noemengelijkwyZonen Abramsgenoemt
worden, schoon wy Heidenen zijn, maar liever verfaan wy, by
deze eene Christus, die opgefaan zijnde de regeringe over Jo
den ein Heidenen heeft aangenomen, die dé overige der Steden
ook verflaen heeft en nog verflaan zal; te wetten, Jerusalem en
Romen als ecn overblijffel van de heerschende Stad,beftaendein

het onderbringen van de rebellige Joden en den Antikrist, zie
Duit. 29.: 2:2. Dan. 9 : 26 en 27. Hof, 11 : 9. en Esai, 16;

5. en 6.
-

72.

-

Pet oberfhot der Stedem hebt gp oolt
Berdelgt/ en van den Altaar "afgefmeden/

TDen Antikrist/ metal zyn Offer smook/

Die zultgp haaf doo

-

-

n Woek vertreteris

-

Gezangen vande
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73.

-

-

TDie Stad/ die als een Aards Jerusalem/
JAog erft/ en die uw za"ge Zegelingen/
TDie/ v2p gehogt/ mag hologen ua uw fein

--

Gepgogt hef dooz zum laftig johte dwijngen/
-

74.

-

TDie zult ap/ als eemoverblüfzel van

W

Jeruzalem / tein afgrod alser doen dalen/
(Tot dat aw zelf/ na d'uitgeracide ban/

-

-

in't Tonne-licht aus Jerte 3ult doofiralen.
Van Amalek: veers 20.
-

-

-

75.

Maar Amalek / die eerst in volle waalt
Hw zegen-erf gepoogt heeft te befmoepen/

--

Die heeft uw hand/ aan allen tot een baak/
- TBooz Souls staal d

tot de grond uitroepen.
76.

Awltomimkrijk moft boven Agagfaan/
Byn uiterfe most ten verderve rennen;

-

Too zult gpoolt verpletten en verflaan

-

--

--

Aldieuwmaam/als Jakobs God/miethemen.
77.

.

-

TBe läedareen/als Am’lekstegen-beeld
Die Jakobs zaad beletten op te waßen/
TDie zult gy flaan/terwyl gp Sion freelt/ .
Ein spyt van die uw waartheid tegen baßen.

Van de Cainiten, na Cain genoemt,
VeerS 21 : en 22.

-

"

-

78.

-

TBelkinderen van Itain / die boop-heen

ILAet Judaas zaad ten CDzeloge togen/
CDm Am"lelig rot/ em die hun tegen freien

Cevelden/ do02 zum welgepeefde bogen.
79.

TDie hebben/ in geloof/ op. uw bertrouwt/
Op u/ o Liots/ommet u im te women
-

-

g
N

gangen Gods.
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-

In 't heilig Huis/ dät gpu had gebouwt/
Gm

kom

frael uw

licht te toomen.
--

O

-

CBfAffur hunte zaamen heeft gebouit
En weg-g: voert/ gp moft uw rijk erstellen/
En kommen als die alle bandenfehouit,

-

Tot troost van all die in uw liefdefwellen.

Van de Schepen Chittims, die Affür
en Heber geplaagt hebben,
vers 2:3 en 24.

-

-

TDe Schepen/ van den oever Chittems zaam , s

de

Die qualmen eens om Affurs zaad te plagen/ ''
" ".
Als/haters Gods/ t vloehen nate jagen. " “

EBm Heber/ en all die UW naam verfinaan
-

-

-

2.

-

- --- - - -- -

TDoe 't Loomfche Dollt, als helden/ aan

De Afferters mit humme vesien domgen
Il2et Heber, die nu dooz domvloek verdot/
TBeheerschappp
- * .

-

.

.

- Rawa:

- * " '
in einen

weit de hamt gewzougen.
-

3.

-

-

-

*

gegolt",

-

-

"Ää"
-

#

IMAaar deze/ die zaa hrerste onbevxcef/

Die Affuren die Heber heeft doen beben/
"
Talook eens inet't afzetzel vanzhn Geest
die ge
Derdwynen vor der glams van Saltobs mcven. Schier "s
. 84.
den groo- -

Hip noet/enzalina d'uitgcleegde waak/
DerSuzner/enten afgrond mederzingen:
o Elegter/ ein Nanthaver van uw zaalt/
Milw glamts zaleezz

s

ten Alex

fander Da
rius over

regte Weergkänskrijgen. wonnen
heeft; ein

Ö5.

-

Doo haaf uw Gijk/ o Ster uit Jakobs fam/, doedeRo
Bermalen zai all die u heeft verschoben
… i meinen
TBan zalulu. Dolk u/ als Gods Effer-lam.
-

-

Antiochus
Magnüs

- Beijden cm dooz lilanti van tongem loven.
86.

neervelde,

JU2et regt/ o Bod/ heeft Bileam gevzaagt:
F 2

-

-

WDie

doe heeft

-

-

- -

zio, Israel

. ..
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UBiezal hier na dit Goldeel ziem/en leben/

in"vyheid. Als gy met waak/devoll ren/ afgejaagt/
bevenk
Booz uwem Stafen Depter zult doen

erfeld

want doe …,

87.

-

-

is vervult WDie zal eens ziem dat groot gezegent rijk/
JNa dat de Dter uit Jakob opzaldagen/
het gene

vers 17:18 TDateilte Gods/daar elk uw naam gelylt
en 19.ge- . Als Pziefers/ op bFestzulenzen
»rophe-

-

' was, WBp hebben/ IHeer / die witzelvalligheid
maar hier Dan Wätjkem/ en van Landen hier op Aiarden
na hebben. Geziem/ en hoe gp all den weg bereid
CDm"teeuwig Hykmetluifereems t'aanvaarden.
ook de
89.

Romeinen

-

Heberge- TDe Stere is uit Sokob opgegaan/

-

En't LäoomfcheheirheeftHeberopdoen ruimen/

plaagt, of

de Joden, Maarºtbeet dat zitmogonder Dagonsraam/

' bi-

Illet bele die mog op üv erfdeel luimen.

onder na. -

- -

-

9O.

-

Christus Taat deze ook eens voor uw Arkt/o God/
Hemel-

Jeervallende den laaften adem geben/

Vaart dog M2et alldie mog diengrooten Alfarot

deze Ro- - Derheffen als de zul van doodenleven.
11S1nen

-

' ook ten verderve gaen, tewetendevierde Monarchie, en
Z" akzerzel het Beet, zie Dan. 9: 26, Dan. 2, en Openb. 17:
8 en » Dan. 11 : 1o en 29 en 30. Esai. 14: 26 en 29.
Van het Verbond Gods , in de vlakke

Velden Moabs. Met op-zigt op Duit.
29 en 30. Waar in onsvoorkomt;
1. Een betuginge, betreffende de onderwindlinge der
Goddelijker vel-daden: vers 2-8.

2. Een allgemeinen heis van gehoorflamheit vers 9.
3. Een byzondere ein nette verklaringe des Verband:
van vers 10. tot het eynde van het 30Capt.
-- - - -

-

Op

-
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Op de Wijze van den 119. Pfälm.
dat gp/ Heer/ van's Hemels hoogetin

Heerfeegt/ alsopeen Ceraphynscheveder/
CBm uw Berbond/'t gezalligt Zuifgezin/

TDie in het woeft nogdwaalde gingen weder
Ce melden/ aan alldie/ in reine min/
- TBe Bielem voog hun Leid-fer bogen meder.
2.

Doe hebt gyzelf/ na Amlek was gebelt/
TDe Dtammunen Goldg / eer 3M in Canan traden

„ Diver

Gelegert op het vlak van Il2oabsveld/

Zeitverbond
vernieuwaan
CDmindeze/
doo2 uw waot
en geeft Jakobsraden/"
verzelt/
E

“:

Doo dit Berbond de Sielente verzaden.

Verbond op Horeb, het nieuwVerbond der vryheid, en de af.
schaffenge van het oude Verbond , alzoo dit gemaakt is met de
volgende geflagten, en met de Heidenen , zievers 14: 15. 1 en

30. 6: 11: 12, 13, 14. De Heer Juniuszegt over dezeplaetze
dit nieuwVerbond, waar van nu gehandelt word, vervat, ende

Wijze van de Weten deszelfeinde namentlijk het Euangelium
van Christus.
Z-

-

-

Hier heeft uw mond / o mond van't heilig regt/
TDe Tonen/ na de afgeleefde Bad’ren/

-

Getroof / die gp als Ceders had geflegt/

,

JAa dat gp hun voo2 Hoebs-top deed mad’ren/
Als die / die gp ma het bepaalde regt/
Boo2 DSinaas vuur al levend deed vergad’ren.
4.

TBit nieuwc Bollt nu faande met de voet
Bp Camams wal/ dat Luf-hof aller weelde/

Hebt gp getrooft/ verheugt in het gemoed/
TBooz dit verbond, het geenhun Eielenfreelde/
Im hem/ die eens/ ma’t uitgeftozte bloed/
Mäofttrooften die bp Arons Alltaar queelde.
IMAaar ziemde CBod/ booz wien de booze blien/

Gp gafuw. Dalk geenoozen omte hgozen/
Li 3.

--

-

--

-

Jog

-

\

/

-
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IAogoogen om uw Wyfheid in te ziem;
Geen hette/ dat uw zegen/ mog uw tolzen

Erkende/ gr / die "t alles kunt bevzien/
Zebt ebenweil zum te uw erfbewogen.

Tp hadden zelfuw mogenheid gezien
Alan Farg / ein zyn groote Tempel-kmegten/
Wiens wzellent hert / uw waah-fweerd zogt
tontvlien/
TDoe hp met magt zijn Troon begon teflegten
Tag lton uw hand / "t verachte ferkte bien/
Cer waalt van all die Dion tegen vegten.
7.

-

CBp hebtze ook doo, NAofes handgeleid/
En veertigjaar net wonderen ontogen/
U2ajefreut

Gekleed geboted/ op dat uw

-

-

Toubw ftralen dos "t gezigt van Judaasologen:
JNog bod, mog Wyn hebt gy zum toebereid
CD in dät gy Walart

erns

WM gTOst Wen Jg. M.
-

. .

CBp hebt voo hunde kaningen gebelt;
En Hefbons Boft dc kroom en fafgebogen;
Oolt Bafangs Pins hebt gm/dco2 uw gewelt/
Derfehzikt/ berooft em uit het veld geflogen:

All die voozheen uw Erf-zaad heeft gekneit
TDie Hebrgy Zaam/ als balingen/ Werjogen.

Het tweede, is een algemeenen heis

van gehoorzaamheid, vers 9.
-

- -

–

9.

-

Sos mofuw. Bolt dan houwden uw Berbond/
Tat groot befluit doo2 Mofes hum gegeben./
EBn dat te doenal wat gy doo uw mond
Berltondige/ als in de Pet gefehzeven/

Tot heil van die gy doo uw lief de bond
Alan't wood, hetgeenhum Siele Wastenleben.

-

IO,

-

Op dat zy zaam berfandig zouden doen

- Dat werk/het geen uw erfdeel was bevolen/
- -

-

C9groote
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o Boote Gad/gn libant de Tiele voen/
En troofen in de onder Aardsche holen;

-

Als maar uw geeft walt redIcn/- en behoben

-

All die mog van het regte fpo.02 verduien.
-

I I.

MDatpafons meer/ als um Derbinten NDet
Ce kennen/- en dat doelfaag na te rennen/
CDnn uw Derbond/ zeo zumiver, orbefindet,
Ce ninnen/ on usw. grasr geizeit te kennen:
o Talig die zio op Bads wozdem let/
-

-

Enn jaag 3Umziel van 't quade aftefpennen.

Het derde, is een byzondere en een net
te verklaringe van dit Verbond , en daar in ko
menons vijfonderscheyden hoofdzaken voor. 1 De
Perzonen met wien dit Verbond gemaakt word,
vers 9 - 15.
-

IT,

Hier fand uw Dollt/ als booz uw aangezigt/

Jet d'outfie en de Hoofden van de fiammen/
CDnn in't Borbond ke gaan/ aan u Verplicht
En in den vloelt/ bp Arons Effer-rammen/

Derheerlylt dooz uw zalig over wigt/
"t Scen ongs alleen De Tiele i0n ontblammen.
- -

13.

Om Ifrakl/ uw eigen deelen lot/
Te vefen/ als een Bollt doo2 uw berkozenz
TDewjl gp was hum Elohim en Gold/

TDie Abzamszaad als eigen had befwozen/
TDie Ifak/fchoon van Ifmaël vespot/

Beloofdedat voog Suda was beschoogen.
I4.

-

-

Gp maakte hier 't Verband met Sfael
Det die der wag/ en dieder mieten waren
En kommen most on uit uw honing wel
Cezuigen, ja oolt met de Leger-fharen
--

Dan't Heidendom / die gp ooh uit de hel .
Most rufzen, enim uwen fchaot vergaren. Fit 4
Fl:

-

264

Gezangen vande
15.

Hier maakte gp 't Derbond met Sudaas zaad/
Dat gp voozheen van Sima had doen dalen;
Dogzoo dat dit Berbomd/ in 't reingewaad/
Het eerfe/ met humvloeken / moft vermalen/
Als "t nieuwe/ dat eens im uw dageraad
alle eeuwen firalen.
Moft blaltem/ en

d

I (Ö).

TBus maakte gp 't Berbond op M2oabs blalt/
" (Tottrooft van die alsin uw weerglansblaakte/
Emoolt met die/ verlegen met het pakt
TBer zomden/ eens uit Japhets wogtel maallte
(Tot u/ na gp/ als dooz een open dah/

Ten Hemel fieeg, dat beide polen hraakte.
- Het tweede.

Vertoont Ifraël, voor wat zonden het
sich te wagten hadde, vers 16- 19,
-

I7

Aw Bolk/nw Baad/ befwollen dooz den eet/
Bermogt u mott de rugge toe te keeren;
ZAog Camans Goom/ onmenschelyk em weet/

Begroeten/ ofden Alltaar Peös eeren,
IWBiens Siel voozu den Alf-god oit beleet/
nahem liteeren.
Die zouw uw hand

wollen

„I

-

-

Seen Alfendzankt/ geen bitt're wogtel mogt
TDe Diele van uw regt genoten dagen:

Zum Geest was nu alleen aan hun verknogt:
Hoekom danoit een JMiet-god hum behagen/
TBan die met fimaad Jehovategen vocht/

GPm/alsverblind/ demvloek Godsmatejagen
I9.

-

IAoit moft uw Bolt/ o troom van Jakobg.zaad/
Guaat doende hunden zeigen CBods beloven;

Zoe kron de Sicl/ die 't heilig regt verfmaad/

Aw.vzede, die het alles gaat te boven
Genieten/ of/ in theilig heilgewaad/
Befchouwen
-

gangen Gods.
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Beschouwen dien/ die
d'Engeneeuwiglovens
2Oe

-

Poe billig was"t dam/zal'ge vede Bost/
Tat IfraEl/ doogzugten afgeronnen/
IA zogte, als een Siel, gemat van dof/
Belyk een hert ma verfehe water-bzonnen

JAa dat de Biel/ dooz Tevys bloed bemopft/
Befchouwde, die de helhad oberwonnen,
-

2,I.

-

CDm noit/ uit waan/'t verzadigde Derbond
"Erfcheppen in eenfaat van do2ften kommer/
Als ofuw. B2uid/ als dopfig doog van mond/

JAogzatin'tbloed/ bp Arons Tempelflommer/
Ja gp uw liierk had in uw bloed gegrond/

Omu alleente dienen oder "tiommer.
22

-

TBaar is geendopft voor die Jehobaktent:
Ja dat ons met uw komft ( ouwfte bzoeder/
Gegeven is/ de MBetis afgerent/

TDen nieuwen Dyn/ dat heilig zuver voeder
Derquikt uw Buid/al die zym Siele went “
Ja u/ die zyten blyft gp tot een Zoeder.
2 3.

TDen Antikrift verkteert de vxpe Alterkt/

Als’t Beef / dat is enmogtansmietkanwegen
Zoe welhet is/dewyl hp 't Efferwerk,

Ten dort den voek/vernieuw/omdieuvzezen
(Te binden aan zym Alltaar/ vaft enferk,

ºt Well Tion noit erkent en heeft vooz dezen.
Het derdeis,

Devloeken die de overtreders van die
Verbond treffen zullen, vers20-29.
-

24

JNAaar die/berfeemt/uvheil-regtheeft verfmaad/
TBien hebt gp ook hun mifdaad noit vergeven;
IIw gramfchap/ die geen duivel wederfaat,

" Beeft raokende anylamt/en die doen beven
V."

J.

Gezangen
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vande
Die woedende verfieten uwen raad/

-

Ja dat gp hunden vloek had voor gescheven.
-

25.

-

Ja alle vloek/ die MAofes MDetomvat/
Hebt gp op hun verbolgen neer doen dalen/

GBp hebt hun naan gedelgt uit het blad
Gegs levens; zoo/ 300 Zult II mog vermalen
Diem Man, wieus gccft uU erfüeel mog befpat/
CBolt om uw vlicek
in het 00g leftralen.
-

9.

-

Soo moft/ in kragt/ uw tozen rooken/ Heer/
Als regter/ 300 most gpterwaaltontblanuten
Om Jakobs zaad/ gekozen tot uw eer/
Dooz voeken afte fcheiden van de Stammen/
Cem quaden/ als die uwen maaum wel-cer
üEierookte bp 't gebiaalt der EPfer-vlammen,
27.

-

INNet regtheeft dan het komende geflagt/
JNa dat uw wzaak / op hun was uitgedomdert/
Berbaaft gefaan/ on dat uw arm/ vollmagt/
TDat Dollt/ hetgeende ÜDereltheeft verwondert/

JAu/zegemloos, onder den vloeh gebzagt/
afgezondert.
Boo! afgelteurt/ mog

wen

2. Ö.

MDaarom/ o God/ hebt gp uw voll vertreten/
Berteert/ verband/ als Todom/ in nw tozen?
GDun datze uw Derbond/ mer fmaat/ vooijeen
Berbraken/ em uw eet en MPet verzwogen,/
" Daarom hebt gp hun van uafgefneen/
Als boze/ die de rufte Gods verflogen.
29.

TBat gut voor hun verborgen had/ o Heer/
Zebt gp onedekt aan orts/ ais "Jakobs zonen/
Too haaf uw Scon og Zion Saalde meer/
EBm ons uw licht ein waarheid te vertonen/
In 't wood/ "t geen gp ons gaf/ on tot uweer
TPat eeuwiglijk met zeigen te bewomen,
C.

Derbogen God/gy h

-

-

"

uw raad ontdekt/

. Dat heilwaarna d'Aards Dadersdoxftig

"

-

.
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als dooz uw geef verwekt/

- Gegeven als een God van Japhets scharen.
ZDa die Derbond/ "twell mog ons herte trekt/
Dewyl gp zytten Hemel opgevaren.
Het vierde is,

Den zegen die God de gehoorzame van
dit Verbond beloofde, Capp. 30: 1-14,
ZI.

-

-

TDie dit Berband/ in Moabsveld gemaakt/

Gehouwden heeft/ die u als Bod begroeten/
TDie hebt gp oolt, als die uw Wet bewaallt,
Gezegent, en uw volheid doen ontnoeten:
TBirm zegen/ die tot mog ons hert doozblaakt/
TBewyl gp zelf den bloek hebt willen boeten.
-

32.

-

-

TBerg hebt gp zelfdoen keeren tot ihun rotg/
Berlinerdert en van bandeudoen bevyden/

En in et land doen women / daar zy trots

Doozern uw glams enzaligheid befryden/
Ein Baar te zuen dat zitiver aanfhin Gods/
UDirns geef alleen het herte kam befinyden.
- -

33.

-

--

Befinden ja / befunden/ doo zym geef/
Bat fünfjmeg voor de onbefmede Ticlem/
't Geen Jakobszaad befneen heeft op het Feef

Dan’t nieuw Berbondna AronsAltaars vielen,
TDewyl uw Dollt/ mog dosig/ magbevzeteft/
Dzpmoedig voo uw Altaar mosten kniclen.

TDevlocken hebt gp op het hoofd gefolgt
Dann die uv erf-Vianden tegen traden

Gp hebt uw Bollt methelden magt omgot
Tot fmaad van die hunpoogde te verzaden
TDie Jakob fiet die hebt gp als verdot

-

Derfoten/ als die Tion tegen baden.
:

35.

-

-

nun bandenwerk/de bzugten van het Manie
s

-

Gezangen vande
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TDie hebt gp hun gezegent toegezonden:
WAw literkt die gp mog leid met uwe hand/
TDie zult gp oolt bevzyd/- en als ontbonden/
Bezegent eens uw Geest/dat onderpand/
zal zijn Verflonden,
TDaten hebben/ na de

d

36.

-

Dit heil Berbond en was mietver/ o God/
Dan Efraël/ "t lag im het hert bambimmen/

Ein in den mond/ van Jokobs oberfhot/
ºt Geloove,/ dat de MBeereld kam verwimmen/

Beeft hundolenzien hem/ die ma hoonen pot/
Bouw pralen in het heilig Gffer-limmen.
37.

Sp hoefden miet/ met zugten engeween/
Te bzagen/ wie falleensten Hemel baren
CDm ons dit heilte halen ? neen/ o meen!
JAog/ over Eee gezolt/ doo2 holle baren/
Tefwerven/ want / als Arons rook verdween/
verklaren.
CMuam Jesus zelfdut

gebend

Zö.

MHp is gedaalt ban zijn Dafiere Troom/
CDnn dooz zijn Geeftzijn Domente beftralem/
Als Hakob/ en als Bader Jakobs zoom/

WDie hoefter danten afgrond ncerte dalen
TBewijl hp zelf/uit graf/ na fmaad en hoon/
Gerezen isom als een Boxft te pgalen.
Het vijfde, is

Een voortellinge van doodenleven, met
een vermaninge tot het leven, vers 15-20,
39.

TBusfelde gp de dood en't leben voop
Alan HIfraEl/ op datzp. zoudem erven
Zet leven van uw Geest/ zoo voll van gloo/
Ofdoo een vloelt/ omna de Bet teferz"ben
Die IT2ofes WBeten Arons Offer-koop
Berkogen/ om als ballingente fwer'ven.
4O.

Den Remelende Aarde riept gp aan
d,

Sn
-

gangen Gods.
269
EBm ban uw troub em waarheid te getuigen:
Betrouwe God/ doe ons’t Derbond verfaan/
GBp dat wp ook daar uit den homing zuigen/

Dienhoning/ die de Diele kam verzaan/
WLaat die in ons ook van uw naam getuigen.
4I.

ZAogis uw Dollt tot heden uitgeroeit/
zum Land hebt gp/ als Dodoms zolferpoelen/
Bergruift/ ep geef dat Huda/ ongeboeit/

Gelovig / eens de heete bot mag koelen.
INAaak dat ons hert ook in de liefde groeit/
Eer dat vop ook de bloeken Gods gevoelen.
-

42.

Gp hebt/ o God/ gewaardigt/ na uw trouw/
TPenzegen/ enden blockt ons vooz te feilen;
Geefons danzaam geloove/ en berouw
Danzonden, doe ons in de liefdefwellen;
WEp hiezen/ Heer/ het leven/ in't gebouw
TBes Hemmels/ bp. uw volle honingwellen.

Het voordeftige Prophete-lied van den
grooten Propheeten Huis-vriend Gods

Moses, metop-zigt op Duit. 32.
Op de Wijze van den 89.Psalm.
Het Vorverpzel van die Lied is den Zone God,
gepenbaart in het Vleesch, den welke vanden Pro

pheterenden Maßs, als tegen voordigzijnde,2word
in-gewoert; in welke getoomt word: hoe zy den
Regveerdigen onthalen Souvden, zwelken verwor

pen Mßas door tien hoof-reden gerechtveerdige
2word; bevattende een voorfiel der Wel-dadan Gaal

«an zijn Volk, hun oordel door de Romeynen,
met het noot-loot van de Vermieuxde Kerk, ende

Ordeelen Gold geral anze Wandemi
-

-

-

De

-

-

- -

-

,
-
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De eerfte reden is de in-leidinge,en een “
noodigingetot aandagt, veers 1 5.

-

Oiler Englen Boxst/gp die/ in 't

Hemels Hof
't Gejuig der zal'ge gehoot/ die eleuwig tot uw of

Een Lied/ een All2aatgezang/uwmaam, ten offen bzugen/
CDm alle eeuwen doo2 den Bever aller dingen
Alpzalent in het wit/ dooz zuv're Hemels klanken/

Doo zymen Epen-troon in eeuwigheidte
danken
2«.
-

-

-. "

-

Taat dug ookt omze Geest op 'tomder Maans gebied/

Eeng maadren in uw Soon befwangert ner der lied
ºt Geen uwen Huis-viend zelfaan Efraël heeft gegeben;
CBp dat wp alte zaam/ als doo: uw Beef verheven,
Iw of op Aarden ooft vermelden t'aller uuren/

Doo

die voszeggent Lied/ dat d'eeuwen 3al verduuren.

"t Geen Tevp enzijn zaad/ mm't Stam-huisder Hebzeen/
Doöheen aljuigende/ ter bzeugde van 't genmeer/
Staag melden tot uw kof/ op Ettersen Citibalen/
Cerwyl gp zelfzijn Boxft verlichte doo: uw firaten

In't hoog gewelfde Choo / Sods toe-gwyde hutten/
TPaar gp alleen verscheen om Istellte beschulten.

- -

S

Soo luft hetool mijn
te hºffen Hemelhoog
Hw JNaam/net Nofes Lied/doo's Hemmelgrupnie boog/
CDm oolt in "t nieuw Derbond nun fem net hun teparen/

CBp Tionsberg dar reets die rei der Tegerscharen

Dan't Heiligdom hunfen/-en Tied’renzannenbzingen
Diedus het Liedvan'tLam, met Illofs wooden zitget.

wy stellen dit ganfche Lied verkla
„ render Wijze voor.
Veers 1. o Ealig faël/vookeen gelieft/ bemint/
God was uv boefer Heer/ engen Zyn troetel Lind/ *
Zeig damuwherten zaan, Jehova heeft gefpzolien/
* Hetwoord

R.van“ am (hyheeft gesproken) beteikent

boven den gemeinen zumdrydungen. 1. Zomtijs de plaze daar
…

-

-

gelpro

-

--

gangen Gods.

2z,

gesproken word. 2. Zomtijts dezaken die gesproken worden.
3. Zomtijdsden Perzoon die spreekt, om den hoorder, oflezer
eendiepen in-druktegeven van den Perzoondiefpreekt, en van de

zaken die gesproken worden, enindezetwee Iaefte beteikenitzen
kan het woord “hn“ Rhiergenomenworden, dewijl den preker
en de zaken die gesprokenfullenwordenvoordeftigzijn, ender

haven onze byzondereopmerkingewaardig.

Taar is een Stemme Gods.de wollten doo geboten:
Booz emel. Aarden Eee de redenvanzintippen -

Sehova speckt/ en bzeckt

rotzenende klippen:

TBe Heem"len neigde welhet ao op. uw gebod
Ban alle eeuwen af/maar aldermeeft/ o God/ - - -

Doe tot ons/ n het vleesch/uw Hemelnederdaalde/ . .
TBien Hemel/ die met kragt de Aarde eems vermaalde/ "
TDie komende/ beurint was bp zyntrouwe hmegten/ --

Die hem tot mog een kroon vandaukbregalmenblegten.
-

-

7.

-

-

--

-

De Eng’len/ 's Hemels Heir/ die Sterem/"zoo voll licht/
TSie juigten in uw maam/aks gp nrw aangezigt/

Dertoonde in het Bleesch, den foel van Leviszonen .
Dien Hemel/"daar gp zeifvoorheen hebt willen women/
Joft hoozen/ envoox u den Zepter meder bmigen,

argeld te getungen.

- De Aarde hoo.de oolt uw wood/ wen zy amtfloot/

Em van uw reden/en uw

4

-

-

En als in arbeid toog/* gekijk in barens mood/
TDoe doode uit het fofverezen/ em uvm melden:

Te deuvel, die zoo foud/ de geeft der Menschenquelde/
Hebt gy doen hoozen/ en: uw vond’rem dts doemblyken “

Alwatutegeuwded mortvgg. uw mont befiniken,
.
. . . . . . . . 9". " . . .
Hw zegenerf/die/als beploegt was/ dooz tiw geef/

Gelink.de Aarde/ heeft uvm gröstheid/ ä" " - - Getuligt/ enonverschzoht de weergans van uw luifer
Gehandhaaft/ na het regt/ in't onvermogen duifer:
JAeig dan de oozen zaam/ hoo Nemet ma de reden/

De
reden van Gods
mondzyn
weerdigaaugebcden.
-- -- - - -- - - - - - - 2,
-

-- -

--

Gezangen vande
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- - - -

IO.

-

2. Aw leeredzoop/gelhlt een rijken morgendauw/
Gelijk een regen/ die de Aarde dzoogenflaaf/
Berheugt/ die dum/ als stof/ aandyventuitdenzuiden/

TBefchutkens voed/gelyk als doppelende kruden/
Soo bloeide in ong hert dem reden van uw waarheid/
KCotroem van uwem maam/ met ongewoone klaartheid.
II,

-

-

-

Boe gp in't openveld voo Iaphet enzym zaad
Wietfroomen uwem Geest om/ in dien dageraad/
TDie dopfte ma uw heil/ den dzooge boft te koelen/

-

W9at moft de Diele miet een ander licht geboelen/

-

TBoe gp/ o morgendauw/ uw redens mont liet bloejen/
GBp ons/ op dat uw liierk alsgrasenkruid3ouw.groejen.
-

-

I 20

*

-

-

-

. Gelijk den regen zelfs mietvzugt loos wederkeert/
Soozal uw woozt en Beeft/ waar doox gp Dion leert/
JRaitzonder vzugten zyn/ om ons de Beet te ferken/

Laat dan uw Geesten wood ons herte nu bewerken/
<Bm in geloove mu uw leere/ als een reden,

-

JAog duipt/ uw groote naamte melden aller wegen.

-

-

I3-

-

-

–

-

3. Hw huis-vpiend heeft/met kragt uw maam voo Ifraël

Geroepen, want gp waart embleefhun Zoningwel/

#"
Elohim/ on grootheid u te geben
o02't melden ban uw naam, als Heer van dooden leben/

-

Gp wierdons in uw Boom/ gedood en opgerezen/
Een God Jehova voozal die uw nane veezen.
- -- -- - -

I4.

-

- -

-

Geef grootheid Israel/ aan Bader Jakobs Leer/
Beefgrootheid / Sion Gods/ engp myn Blel buig meer/

Dao hen, die als zym Geest op Jesus nederdaalde/.
EBolt gröotheid gafaan die bp hem in luiter pzaalde/
Erkent ' alleen als Elohim te '
--

-

Too welzyn bloelten/ alszijnzegen heeft befworen.
- --

- -

-

I 4",

-

'

-

-

-

-

4. CBp waarthun liot-fleen
volmaakt in aluw werkt/
TDc toe-blugt en de trooft/ voop d'afgerende literkt/
Päw wegen waren regt/ regtveerdigen vollkommen,

-

Gp Bod/gp Elohim/en Fot-steen voor de vzonen/Gr
w

gangen Gods-
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CBp als Jehoba hebt uw trouwheid ons doen uiten/
CDmdat gp zyt die noit

verett uw befluiten.
I

Bn hebt eens ferbende de Witterkt op. u gebouwt/
Gelijk een grond-feen/ en geltjk een rots bangouvwd/
EBm/ in uw Offerbloed/ ons vafigheid te geben:
MBel aan dan Begen-rots/ Wp komen aan gedzeben/

Rafchip-bzeukafgefolt/ dooz "twoeden van de baren/
CBm ut'onhelzen, als die Tion kam bewaren.
17.

-

5. Was dan bp u verderf/dat Ifel u verfiet
HAeen/ zuv're Biele/ necm: fchoon Judai u verliet/
IHet. uwe Somen/ die zy ook hunfhand-vlek moemde/
TDie/doop uw Beef verlicht./uw/zal'gegrootheid roemden/
CDm uw gezalfde naam/ metzegen te verkonden/
KTerwylzp/ als melaats./
vooz uw oogen fonden.
IÖ,

Zum was de fehande/ als een boos verkteertgeflagt
Die omreinen befmet/ dezeeg/ hum toe-gebzagt/
Berfieten, die den blockt, als Jakobs bafaartzonen/
Berkozen/ boo/ met u bp Bion in te women/

Die vallende mog op den vleeschen arm vertrouwde/
KTerwijluw liind’renzaamuwmieuwen Tempelbouwden.
De tweede reden,

1seen Regtveerdiginge van den Zone Gods, door
de welchen an. Im vorderen bewezen; ter overtuy
ginge van het wederspannig Israël, veers 6- 14.
I9.

6.'t Berfeende Israël/berosft van't Hemelslicht/
Was/ als een onwys Dollt/ hocwel aan u verpligt/
Als die ecn Bader was der afgeleefde helden.

-

Poe hon gp dan dien God voo zegen quaad vergelden/
Die ubevestigt had/cn dooy zijn Geest boetzeerde/

Terwyl dat Canans zaad het Hemelslicht ombeerdet
-

2O.

7. TBenk aan den ouwden tyd/- en aan't beweze goed/

TBaar God uw Dad’ren geeft voozheen me heeft gevoed/

Ennerht verstandig op de jaren der gesagten

274.
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,

-

-

-

Daagaan uw ouwde/ die op dezen Heiland wagten

"

Tp zullen u te zaam/ als Bonen Gods/ vertellen/
LZoe deze Ton heeft doen in zijn gonfefwellen.
%), I

2. To d'Alderhoogstezelf/die eerftvooz Adamszaad
TDeaarde heeftverdeelt/ befloot) mafijnen raad/

Een landvoop Ifraëluit Canans handte rukkten/

- -

TDie Jakobszonen wasgenegenteverdzukken/"
MBienslandgy hebtverdeelt nahet getalder stammen/
TDie yunverheugden / bp 't geblaalt der

Offer-vlammen.

22.

9. Ozalig Israël/ verheerlykt boven al/

--

-

Gp waart Jehovaas deel/ na Canans zuuren va/
Syneenig Boefer-Lind/ de fmoeren zijner erbe/

-

TDie ma een reeksvantijd welveleten verderve
Souw komen, maardie ookzijnaamfchtjmzouwverheffen

Doo, die als 's Heerendeel den zegen Gods mosttreffen.
23
10. Gp hebt uw Bolk bewaart / als d'appel van uw oog
TBoe gy uw Liechterhand met magt ter Alarden boog/
Als gpze zaagt en vomt in't g'huilderwildernitze/
TBaar gp hundooz uw licht voo toogt/omdooghetfpiße
KTelepden/ doegpook uw UBeten MBood verklaarde
Befchernde/ entnetmagtbooz Alm"lehszweerd bewaarde.
24.

11. Geithkeen Arent/ dieterliefdc vanzjn vzugt/
" Tijnjonge neemtendzaagt/ doox d'ongemete lucht/
Soo hebt gp ook / als op twee uitgebzeidepinnen/
Gedzagenen gevoedde za"ge iHuis-gezimmen
Dan Bader Jakob/ on hun vooveelquaadtehoeden/
TBewylgpd002uw Beef uwerben wildevoeden,
25.

12. Gp leide Ifraëlalleen u toegewijd/

-

Gp waarten bleeftvoor hundieGod/sie op zijntjd/
Ankzagthum wozdemzouw een Heer van Japhets fcharen/
Geenveemden Af-god wasbp Judaasreuk Altaren/ -

CDmalde StammenGodste leiden uit het dufer;
Jehovawasbp hum/ want h wasSionsluifer. 12

-

-

13. Godedebun/ metlof ten eindebandenstrid
-

TBooz

-

gangen. Gods.
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TBoophetgeloofimu/ooppersten Levijt/

Derheerlylatdoozuwlicht/ opd'hoogd der Aardenrijden/
CDmmuw gezaifde Jaam metvzeugdete belijden.
Spatenzegen-rijk de bzugt/ die "t WLand humbaarde/
TBewylgpyun alleen/ als totuw erf/ Verklaarde.
-

27.

Gpdeeldzezuigen/ Weer/denhoning uitde rots
CDmals uw Bolk, uw JBaalim/ o zuveraanschtjn Gods/
Ce melden eeuwopeeuw / gp deetden Gip voeyen/ ,

14. CBpgafze melken wijn/ enboter uit de koeyen
Bp"tvetder Lamm"ren/ en der Läanmen/ die 3p weiden/
In Bafan/ daargp gunmet
*-

naverne

2. Ö.

Hetvetdernieren/ ende Carwe/ vollemgroot/
Schonkgpaan Hifrael, uit uwenztgen-fetzoot/
Petroode Dzuive bloed die reinen WByn vollgeuren/

leeftJakobs zaad metvzeugt/ gedzonkenzondertreuren/
Die zeigen, die hier nanogeensophunmost stralen
TBoegpgenegenWaartolu inhet blecfchte dalen.
29.

“

,

Soohebt gp/doozuwgomft/ de Dielenopgeleid/

Envoorditfmoode Dollt uwheiligregtbepleit:
„Haarzalig die doszudienhoningheeft genoten/

.-

-

TDie uitdie Liotifteenbloed/ die Jakob heeftbegoten:

Gpgaafhun’t Aarbschevet onal die Heimelweelden
Dan’tzaltgläoningryhop Aardenaftebeelden.
De derde reden,

Iseen verwijtvanhun gestadige en floode
Ondankbaarheid, vers 15.
ZO.

15 Als Jefchurum, dooyºtvet vanuwgoeddoende hand/
Beneft was herfthpu/ verbasiert in't verfand/
Gefmaad, gelylt een GPs/ die weigertlaftedzagen/
Mp heeft allmorendefoutachter uit geflagen/

.

Geppikkeltdoozuwlet/ dienregelvamonskeven/

-

TDie gp van Sinaastopaamhum had vvozgefchzeven. … …
- -

3 I.

-

Gyzijtvet. Gphebtdam Jeschurumgevet/en doozuw Geef/
--

D2

Bedauwt
-/
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Bedauwt/ in Canan/daarzpveiligonbebzeeft/

Dooz Iñegters/nauwregt bin vollehoningwellen/
Blw gonstgenoten/ om/ alsAbzamsmed-gezellen/
(Te eeren/ doo uw Geeft/ deroen van alletongen/

WBiens bzontotzaligheidin Canan is ontspongen.
2.

TBitzegen-rijke zaad van päer Abraham
Gyzijtdik.
WHebtgpdoenzwellen/ en verdilt/ om alseen Stam/
MAettakkenuitgebzeid/ zijnvzugten uittelbaren/
Berheerlyktdooz denrook van Aroms Lieukt-altaren/

TBoegp den Elpen-troonvoo Judaasvzome honingen/
Gevefthebttoteenroem van Jakobs Alarfthe womingen.
33.

Soohebtgp Hfraël/ dooz wel-doen/ opgeweht/
Gezegent/ emmet vetgevoeden oberdekt/

Ja met
Vet O'Ver

Haa’t Babplomzejokdooz Copes wasomtflagen/

dekt.

WBenzp/ als Helden/ onden roofGodsnatejagen/

Berminigtvuldigt/ nauwwood/voozheengegeven/
TBenEdumeéjerheeft doemfitterenenbeben.
-

34.

MDaar Israel/ verfeent/ emidoodenvloekbefmet/
WBasdoofen blind/ verhart/ alsongevoeligvet;
MBeehund an die hetwasvergumt/ommetdeoogen/
Ce ziem/ die alleszag/ die alsdoor"s Hemelsbogen/

Neersteegom*Beschurum, metzegen/ tegemoeten/
Die u opzegtvan Geest/ als zomingmofbegroeten.

*Hetwoord "ty kanafkomen van-ty endanbeteiken het,
opregt,maar lievervan "C", dat aanschouwen beteikent , zoo
word Ifraël genoemt om darze Godin deWoestijne, eninChri

fusgefien hebben» vergelijkt hierbyZep.3: 1.
35.

Dog Judaheeftmet wzaakhoogmoedig/ fout/entrotg/
Beragt/ verfmaad/gedoemt/ die za"ge Hemelrots/
TBienGoril/ die staag washetdoelvan hunverlangen
Reeft Sifrelzelf/ o wee/ gekruitenopgehangen/
Gelijk eenonremaasbpitzaligloosgebeente/

-

-

Die mogtans wassemblyft de

n vanzjm Gemeente.
ZÖ.

g God/boekonuw Dollt/boekomunzegenerf

,Soe

gangen. Gods.
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Soo baft aamu verfinogt/diegpzoomenigwerf
Derlosthebt/zatvan wzaak/ humvloekenzaamvergad’ren
Bp waartalleenderoem der afgeleefde Bad’ren/
TBusbleekhier/groote Bozst/ datonder Jakobs scharen/
Derbaftcrde vanGeest/ alsregteEfaus/ vwaren.

-

37.

Bewaaronsvooz dienbloelt/ gp hebtonsoolt geboed/
Gebeten overdelt / doo2"talderz0etfle30et;

Laat ongdogmoitmethum die Zal'geilfotfeenfinaden/
IBiensChristallinefroomde Sieleham verzaden;
o Liotfeen/ bloeitalvootenleitonsin uw retten/
Debcfie vzeugdeiseen witen reingeweten.
-

Devierde reden,

Is een verwijt van hun ouwde, ein
nieuwe zonden, vers 16- 18.
38.

16. Bp hebbenu verfmaad/ verwelktdooz bzeemde Goom/
KTativer / em uw glams/ dooz grouw"len omgewoon/
Derwelkttottozen/ omdie ophunalste laden:
Bp waartalleengenoegonn - freilte verzaden/
TDiereukeloosenfouthun Bad’ren God verlieten/
-

TDieomeen Mietgodfaagden waren Bodverfieten.
Z9.

TBiezpin't huilentwoeftderdoprezand woeftijn
Alleerde/ madatgphuntoteen God wouwd zyn
En worden/ in uw Boom/ wiens aanschtynzp vergrande/
-

TBaar hun Afgodeshert/ alblakende ontblamde/

CDm Peö/ Mlolog/en der Heidenen Boonteroolten/
MPaar vanzig God/ na regt/ eensheerijl heeftgewzollten.
4O.

TDie hungeregtigheid faag zogten inde WBet/
TBie Ilofs/ opuw raad, hunhadde voogezet/

CBpweltditvleefhijk Bolk/ alsophun Boom vertrouwde/
TDie op deidelheen / alsophunläotsteen/ bouw.de;
Gelylt alsBabels rot/ die tegenubevelen/
TBoozhungeregtigheiddearme Sielemfreien. 4I.

-

-

-

-

-

ZS 3
Eooheeftook If
IfraElop Menschenheilvertrauwt/

-

-

Die
-
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Diebphet foomfche Hylt/ als bpeen Afgod/ fott“ - Geroemt heft/ doe uw Toon quan on zyn Mylt t'aan
-

Uaarden/

-

-

-

ITMaar Juda diezigzelfeem and'rem Heer verklaarden/

Derfiet den Erf-genaan/ die in den Tempelwoomde/

.

DWDen Aronin't gefteentzig voor de Bont-kifttoonde.
-

-

42.

-

- - -- -

17. De Boomdie nimmeraamhum Dad’ren wasbekent/
Hreftditverbafterdzaad gedient/ en magerent:

De Duvien hebbenzpgeofferthumegaven;
Ziet Bod/ de mietbwe Goon/ die bannabp hunflaben

Berheugde, heeft tabw Bolk/ ge-eert alsdie, dienihte

' G001/ Waar Woo2 hun. Dad’ren noit ver

JAa't

chzilite.
-

43.

-

-

18. DeHotsteen/ die humheeft na'tlebengeboetzeert/
TBebaard/ emopgeb0ed/ die hebbenzplonteert/

Bergetenen veragt hpdiehumhad befworen/ . .
AlsElqhim, die wierd/ doo d'aangeblazetolzen
Befwogen/ om/ met waak, heim/ inzjnjongetelgen/
Cedooden/ onn het Zap der Dtammelte verfwelgen.

Devijfde reden,

-

Is eenvertoog van het begonnen Oordeel Gods
over deZe ondankbare Joden, vers 19.
: «.. "

..

44.

- -

-

-

-

-

19. Gpzaagtdatbooze Bollt/ inuwemtozen/ aan/
ºt übelkonbekeer’lykfout / uw zegenkom verfinaan/
SPp wiengp billiglijkuwtolzen hebtgegolten/
Als finaders van hun Doft/ dathoofdder Gods-genoten/
TBoe zy in vollewz aalt zaampsogde tevernielen
TDien: Leeuw uit Judaas.fann/ den Motfeen aller Sielen.
“ -- -

45

--

--

Gp zaagtze ziemde God/ völarbeid/ moetenfrijd
Enhoeuwzegen-erf/zelfin de eerfetyd,
TBooz dezezynbemouwt/ uw Dogterenen Somen

Dijmöoorditbozerot/ die mogdenvloehvertonen/
Bervolgt/ met Camanszaad/ diezaamals Efausknegten/

Staagwoede/om uw Bolk/uw/Jakabtebevegten. G
--

-

N

gangen. Gods.
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46.

-

CBptoondedatgp waartdie mogdaarboven leeft/
TBie/ nacenzagtegank/utotide wzaak begccft/
Alsdiedat CBoxdeelGods/te voxenopgefcheven/
Bereide/ omna"tregt/ hun loten deelte geben;

Dieuverfieten/ hebtgpooltuwfwcerd doentreffen /
MBickan/ methoop vanheil/zigtegen BoJ verheffen
Dezefde reden,

Ishetvorder Oordeel Godsover deStaatsregering
der Joden, bestaande inde uitroyinge van
Staden Tempel, vers 20-25.
47.

-

29. GBphebt maregtgezeitdatgp vanhum/ dietrots
Wälfmade/ wendenzonwd/ uw Boom/ dataanfchtjn Gods/
TÜV gonfte engena/ die gp hunhebt ontogen:
Gp3a agt van uwemtroom/ doo2megenblaauwebogen/
TMDatvan heteinde was vandees verkeerde Lind’ren/
TPietrouw"loospoogdenaluw glop te vermind'ren.
-

Y,

-

"

8.
48.

Soo toogdatouwde Dollt/ berooft van't Heiligzoetr
Alsblinde/ ten verderf/ verfeent inhetgenoed/

Damu/ getroffen doo dendondervan uw EBozdcel:
TDie zoo veeleeuwenlanggenoten'theiligvoodeel/
"Hinhumme Dad'rentlyd, die voelennogopheden

"

TPatgp/ 0 God, der W2aak hunna-5aladhebt vertreden,
-

49.

-

21. Sp hebben uberwekttotpver/ doop het geen
Cem JMiet-god was/ die ganfthonnnt was aangebcen:
Dp hebben Utot w2aak verwelkten zaambefreden/
Als zinnelooze / die Indooz humpdeiheden
Alanpoden/ tot gp zelfvoltozenvuurontblamde/
CDmdat zum God-loofyeen uwaangezigtvergrande.
--

50.

Gp zultze ookmog eens verwekken/ doozuw Geest/

Cotpver/ dooz een Boll/datkleinen ongeveef/
JAogis/ envoogmaalswas/ doozdwazevzendelingen/
Zebt gy huntoon-butur/ alsvomken Gods/doemfpingen/

Doe'tHoomschegozlogs weerd/om Jeschurum teplagen/
D4

Geharnafi

230
Gezangen vande
Geharnafin hetfaal/ met vuurbegonte dagen.

---

51.

INAaarºtblinde Heidendom/doaznverlicht/ o God/
Sal Iakobszaad mogeens/ bevziyd vanallefpot/
Cotpverwekken/ omals niruwgebote. Stammen/
Ce melden uwem "Maam/ mietbp het bloedder Hammen/
-

HAog Levys Heult Altaar/neen Indazaleetsroemen
Im JefusCDffer-blocd/ cmhemzynkioning nocmen.
52.

22. Gp hebteen vuur/ cenglordonfektenin uw wgaak/
Gm’t Lamdte fcremente fielen toteen baakt/

'tGeenbande, alseengloed/ op'tonderfic der Aarde/
TBoe’tmoedigkrijgs gedzogt, tevoete ente Paarde/
Alan rende, tot hunfinand / gp dertdebergenrooken

Envlammen, totdit Bolt na'thcil-regt wasgewollten,
53.

-

TDoegp als Gegter van hetondermaangsgebied/
TDe Bonen Arong van dengouwden Alltaarfiet/
TBoegpJerusalem vergruide/ net den Tempel/

TPaar Levys Somcm/ op den Bodsgewyde dxempel/

Gedoodzyn/ diegp zaam/ owee! hebt doenverbanden/
Met’t Aarsche Heiligdom, alsomreinofferhanden.
$4.

-

22.GBphebtuw quaden in eenbundelopgehoopt
Enaluwplagen, alste zaam/ bp eengeltmoopt/

CDmpyl/ voopyl/ na't regt opdrze uittefchieten/
Diepylen Gods, diemogaldieuw Boom verfieten/
ÄNeerdalenophet hoofd vandie het lichtontvlogen/

Want Iesuswoomtnietmeer in Arons Tempelbogen. - 24. Banhongeren vandopft was Ifreluitgeteert/
WHetbitt"te Bielverderf datons hetleven weert/
Beefthungedood/gphebtdiegp voozdezen vfe
Berflonden/ omhundooz karbonkelsendepcfie
Teplagen/ waardooz gpveelduizenthebtdoen vallen/

s bloedbergallen.

Alspefen/ diehetzoetvan
SG.

-

GBp hebtdetamdenbandebeeffen/ wpeeten fout/

Puntoegezonden/ alszyzaamberoofdvangouwd/
Maaktionder"twederotderzeid"menmottenzwerven/
-

-

- "

gangen Gods.

-

28T

EDie waed/ als beeffen, zelfhunpoogdeteberderben:
Stof Slangen/ volfenyn/ hevtgp-zetoe-gezomden/
TBooz wienhetoverschotvan Hudais verflonden.
57.

Gp hebtdooz Titusfweerddatryk/ als dooreenbil
Dambuitenafgekapt, gelylteen Boom/ offiyi:
Dann binnen, doo denyd/ hebt gpde CBpperzalem/

Metalhet Hei-cieraad doeninhetstofvermalen:
Berfehzikkingwee empijnheeftdezebasterfpruiten/
LZoe welverhartvan Geeft, alzugten hertdoenfluiten.
58.

-

o WBekend Heer/ uwhamt waardoo gp alles daagt/
Heeft dezedoop hetfweerd, envoozuw regtgedaagt,
CBp hebtde Jongeende TDochtersmeer gebogen/
TBegrijze / em die fomhun Noedersboezemzogen/
TPie hebtgpzaammetpijn/ o wee/ maveelbenouwen
TBeofgepynde Bieldoendoozhum womdenfpouwen.

-

-

59.

o God/foptzooloponsuwto endognoituit/
Weeronzezonden/ enverschoomtoms, alsuw Buid/
TBoeons erkennen / datgp alseen Heiligkriegter/
-

TDie uverfmadenfiraft/ endoemt; maargefonsechter
Genahr/ in uw Boom, op datuw JFeef-gemoden
ÄRoitdoozdenbloekvergaan/gelylt.de arme Hoden.
Dezevende reden,

Iseenverzaglinge vandit Oordeelomder Hei

--

denen wille, vers 26–33.
60.

-

-

26.Gpzeide/datgphuninalle hoekemzouw
Derfropen/ maakten blootom/zondermaberouw/
Hun JRaams-gedagtemis vamonder alle JL2enschen Teweeren / alseenvolkdie’t Heilig liegt verflenzen/
TDie gp verfroide/ om uwma-wzaakin tefloppen/
Als afgekeurde Godg/
Uitgebvogpen.

empel

.

-

-

,
--

Ja

27. Cen waargyzelf, oGod/ demtozen hadgefchzoomt
TBesviands/ die zeerlichtalswoed/ enongetoomt
- --

-- - --

igvgeemtmogthouwden/enuitvolle haken
K 5-

sen,

Gezangen vande
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CDmhumverhehen handdoözeigenwaanteazen/+
Alsofeen Miet-goddusde Sodenhaddoen vallen/

er vanonsallen.

TBiegeen Hehoba was/ als
20

-

TBushebtgp't Hodendom/ alseen berlaten weeg/
TBoendolen/ onnte zijntotfchilt Wan alle vielefeh:
.
--MTaat dan het Mioomfche Heir/ in vollelzoogmoctpalen/
Alsofhun Gozloogsfaalde Hodenhaddoendwaien:
JAeen/ Heer, geen Babelheeft uw läoen-Tiltonagefoten/
Wäw.hand heeftdezen vloek Judaluitgeg0ten.
-

-

--

3.

-

Alsubv Riegtbeerdigheidgetoonitzalzjminkragt/
TDanzaluwliefdeweeraanditverkeertgeflagt

4. - -

Derfähijnen/ damzaleensdemloon/ utoegedongen/

-

Eenmengzelbau iHebzeen/- en alderhande tongen

,

Erlebendaozuwmaam/ deafgedzebenfcharen .
T>ie moeten/ nauwraad/ mogeengsuwroen verllaren
G4»

28. Deviand Israels, nudoo uwhandgehegt/

-

,

Alsingefmte Gods/ na Huda wasgefegt/ .

IlBasgansverfandeloog/ hoe welvanu verkozen/
Liptogenzonderraad/ raadfaande zaam Verlogen/

:

Alsmannenzondergeest/dieditgedugteoodeel
JAietmerkten alsgeschielt
g

tein bpzonder Wologdeel.

-

5.

-

29. Indiendewijfheid Bodsbp deze wasgeweef/

Sp.zouwden/ alseen Bolkdat uwe name beef/
Dernehmen/ enibeveeftopgenerieinden merken/
TDie reetsgeoodeeltzjn/zy zouwden/ als Gods kälerkten/
Hundoeleneinde ziem/ maarzp/bcbzydbanduifler/

Dehebbenzelfhiernauw

m berooft vanluifier.

30.TBognauw Degen-erfverdzuktwasengeplaagt/
Heefreenedutzend man verdzevemen verjaagt/ . .
Entweetien dutzendedoenvlugtenuithunryken/
Als konstantynde Grootdiefcherpgepumte dyken
Ban't woede leidendom/doo"theiligzweerd/vermielde/
TDieJakobsoverschot sondern onzielde.
-

- - - -- - - - - -

- - -

-

--

o7.

-

Cenwaarhum Motfeenzelf/ die Siontegenbogt/ "
-

-

TPen

Gangen Gods.

283

TBenouwdem TBzaakvollgäl/zjnervenhadberkogt/
Telegp verfoten hebt van alzyn CPffertroomen/

CDmplaatstemahenvoozuw Bochterenen Zonen/
TDie natien dagenfrijd/ im vedemoftempzafen/

sen

Ennºtrykte van den T9zaakte

Lebermalen.

31. WPamt hunne Hot-feenwaseem Miet-god/ engeenBeer/
- Gelyk als Sionsrots/ datmoftentotuweer/
TDe hatersvan uw Dollk/ zelfGegterszijnde mclden: o Lichtsteenvan uw Buid/gpkonal die uguelden/

Dergruizen/ em die Hotsvermozzelemenbeken/
TDie woedentheeft gepassten eens31jnwaalkte wzelten.
-

9.

-

32. IZum MBijmfolisuit’t Landvan Sodom/uithetveld Dan Gomopa wienszapdatmoguw Erfdeelqueld/
WDyn-dzuiven die mietalsvergiftigzaputt gewen/

- -

TDie bitter zuur/ en vzang/ vergallen Jakobs neben/ ,
Alsbefën/ die zaameen alzem-dankverleemen/
TDie Biondzinkende veeleeuwenheeft doen weeuen,
-

-

70.

33. Nun ÜDynisvierig/ als"tifemijnder TBalken/dat
Als Addersfeektenqueftal die hettegemfpat;

TDie iDynflokdie valgaluiteerzugtisgefpzoten/
JNa’t Heidens läoomfcheryk metvlock was overgolten/

Ban welkers Stam-boom negalsrankenmoetafhangen/
All die hetteiltenvandiegroote Doerontfangen.
-

7 I.

-

..

- --

Dat WDif volGodloofheid gevoertvandiehaarmint
.
En't Landvan Dineär, die d"Epha Godsverflind/
Die Todoms Ephadzaagt/ omd'armebloenteazen/ .
Dienoghaarglams engloog uitvollektakenblazen
TDie doop het Bozloogsfaal/ em Sodomsketterpen

-

Alsdzuven/volvergif, uwrankenmogbestrpen.
- - -

72.

-

- --

o Landman“ laatonghertdoglebend zijnge-ent
"Jinomzen MBjmfok / die onsdoozzjn Becfinogment/ . .
Beregentonze Biel/ damzullen Jesusranken

Jältbotten/ enmetlofhethoofddes iDynfloks danken:
Boozaldie MPynfolt/ metzymadd’renzapverdgoogen/
Dienstranken /volvergiff mietdandenvloeltbeoogen. :
- -

-- ----

Gezangen vande

z84

De achfte reden,

Isgenomen van de Verlofzinge der Kerke,
dewelke toe-vlugt neemt tot haar
Rotsteen, vers 34-39.
-

-

-

-

73.

- -

34. WBagdatnietinubwraadbefloten/ totuw lof
Envoor de eeuwenzelfverzegelt umhet Hof
Des Hemels/ emin’twood verzekert/ alsuwfchatten? Laat Babeldanzjmvloekonsindeoogenfpatten;
-

TDie tothum Hotsteenvlienenin zijmreten women
Die zullen nahetwee/denzegen Godsvertonen.
74.

-

Wlwgeeftombeektnogmagt/ mog wijfheid/ neen o God/
Aw. woodheeftong geleert/ datgpdien Alfarot/
TDie UBjnfok Sodoms/ metzijnrankenenzhnspuiten

Eult werpeninhetvuur/ embuitenCamamfluiten;
Gpzijtalbezigomzymvloekenafteperken/

Cottrooftenbeugde/ vandeafgerendekerken.
'

75

35. Awisde wake/Heer/van Babelstovery:

--

--

Gavoort/ ozuiv're Som/dentijddieisna-bp/
Enkomt/dat dezeeensdevoetenzullenbeven:

-

TPendagdienadertvast die gphebtop-gefchgeben;
TOedingenhaafenzig/ aldathemmoet gebeuren
Wagtom / opuwbcvel, hem an zjnChzoomtefcheuren.
-

70.

Gphebthem welbefinoeit/ doeuwgetuigenzaam

-

Erleefden/ omdeglansvanuw verborgenmaan
Cetoomenvoozuw Bollt/ maardezen Canampter
Dultgymogeens/ mogeensmetzjnverhevenmyter/
Derfooten/ enzijn Stamen IBynfokuitde velden

Dan Sodomrullien/ doozuwlaafte Bologs Helden.
-

36.GBp zultuw Bolt/ uw

77.

-

süd / alshare Godinhragt/

Eensregt doen/ nahetwee/ op '

-

TPat Siondzagenmoet/ damzalhetuberouwen

Bantijden/ datmetpjn/ üwknegtenvollbemaubwen

Doettreuren/ wantgpzuleuaandiebooze wehen/

Die

gangen Gods.

28

d ten Hemelfekten.

TPiemogvolwinden wäan het
76.

Sie nuvamuwen Troom/de handis weg/ o Heer/
Duis’tbeflooten/ en't verlate Bolt mietmeer:

Bloerfdeel/ Bader/ ismuhedenzoo elendig/
Tsponsiskleinekragt; maar/Heer/gp.zht befendig/
Een weezezal mogeensvan uw gemadeerven/

-

-

TDienogalskind’ren GodsaanJesusboezemlerven/
-

79.

7. Taat Babelzeggen/ waar/ bwaarztjn muhumme Goom/

sie Hotsteen/ daarzpzaam/ alsmaeemElpen-thzoom/

ZNavlodem/ waarop 3phun 3aligheidbertrouwen
Spot vxp/hoogmoedig Beest/maar zielookmetbenauwen
IYaboven / daar daarzt die God/ alsalbeweger/
mageloozelieger.
TDie Läotfeen/ endien Held
-

unt

/

O

28. Die hun Slagt-offer-vetopaten/ emwiensbloed
Epdzonken, dat dienuopstaanin vollemoed)
Terhulp, japotalvoort/ die goedenbloedenleven
GeoffertheeftaanGod/ die zulemeemsverheben

Doohem/ die "tmartel-lotheeftophumhoofd doen dalen/

Verheeripht enverlost/ abloed getuigenpzalem.
I

39. Boozdezefmaad/ o God/ enantwood Babelsmond/
Segeemsals Sions Boft/ die hellendood verflond/

Sk/ ikbenElohim/ de Bodvandoodenleven/
JU2etregtheeftziginnootmitim Bollt totmpbegeben:
Hittflaanenihrelalleen/ daarisgeen IT2enschop"Alarden

Tiepmanddzukkenzal/ als ' zjn regtalanvaarden.
JAudatuw Biom/ als een weeze / legt gebelt/
En Babelshoogmoedfouttot aande wolkenfwelt/ -

Daarvoort/ gedugte God/gpmoetuwüerk bewaken/
Totheilvanaldie in uwzuiv"reliefdeblaken/

Censpytvandieuhoontz kom help danaluwkmegten/
Opd Beir-baanvandedeugd/om Babeltebewegten.“

- -

be
„

---

2:36

Gezangen vande
De negende reden,

Is een aanwjzinge van de Oordelen Gods over
den Antikrist, en de Vianden van de
Kerke, vers 40-42.
83.

40. Sp.zultuwhandmogeems torbeugdevanuw Bud/ i9erheffenvan uw Troom/ emroepenoverluit;
Ikleefineeeuwigheid/gpzulco Degen-ader/
Eengfwerenbpuzelf/ als Jakobs Boden Bader/
Bezweerder/zweer danbootumzalige tengoeden/
Als Bod/ alsElohimomonze Tieltevoeden.
84.

-

-

-

41. Gp zultuwblammendfweerd/terwzake aangegot/
Eems NDetten, omdathoofddatumog tegenknozt,
Tekneuzen, alsgp"tregraangryptomaluwhaters
Teregten nauwiler, als dwaze Gold verlaters/
Aw Boxdeelmagnw Dollte ersttreffen metelenden/
Maardat zalhaaf/ in
op Babelsfchedel enden. “

hat,

5.

-

42.Gpzulthaafbanhet hoofd, als’thoofd van Jakobgioct/
TBewake memen/ emin't uitgegupfde bloed
Hw.ptiliendenken, diezymboezemzulientreffen;
-

GBp zultuw hand/ o God, ten ander-maal verheffen/

CDmdoo2'tgewettefweerd, hetgeenzijn vleefehzaleten/
Cedooden die vollmoethet heiligzoetverfmeten.
De thienden reden,

Iseenvertoogvan de genade die aan de Heidenen
enaandeJodenzalgegeven worden, nadat de
Hoere zal geoordeelt zijn, vers43.
-

-

86,

-

-

-

-

43-Juich/juichgp Heidenen, zijn Dollk/ zijnheiligzaad/
Sytvoilhltenberheugd/ Godzaldenhoonen '

-

Eemswehen/ endewaalt/ opdieutegenfrpen
Mitgieten/ omzymerfvanzugténte bevrpen/
Jehova3almogeemszym Landen Bolkverzoenen/

--

gangen Gods."
287
EntToberhutten Fest minum cieraad begroenen.
7.

-

Hwkerlte/ dietotmogalseenverlatenweg/
Wl na-kirt/ zugttot u / o roem van alle vlrefeh/
CBm eensditheilteziem/ agdathetu behaagde

Gelykeemdapp"renheld/ die niemandoitverzaagde
KTe komen, wie zaldan den loffer Bionsgeven
Dultgp"tmietzyn/ o God/
Heer vandoodenleben

-

TDamzaldezaligheid het Tamen Gode zijn/

Als alde Stammen Gods/ verheugtdoor’s Hemels WBjn/
Bollicfde/zegenrykin uwen Tempelwomen;
Als Bader Abraham/ verheerlyktinzin Donen/
Talerben in zyn zaad dezal'ge Legerfcharen
Der Heid"men/ om hum
met Efaflteparen.

sie

9.

-

-

UDanneerzalºt Heidendommet Channen Japhetgzaad/
Alsgroot geliefde Gods/ bekleedin'theilgewaad/

Derlicht doozuwen Geeft/ geroepentothum Heiland/ . . .
Eengjuichen in uw naam/ om op hetbefte weiland/

Totlofvan Jakobs Peer/ vereertmetzegenpalmen/
TDatgroot Hofanna Bodsaljuichentuittegalmen ?
9O.

Itomdamaat Israel eens women/zondererg/
"In uwe Centen, opuwtoegewijdenberg;

Berhefmogcens/ o Bod/ metaangename klaarheid/
Hw.zaligaangezigt/ leidonszoo inde waatheid/ .
diMet Judaasoverfchot/ die mogals ballingfwerben/
B00zullen wp te zaaul den foeldereeren erben.

Hetbefluit dezes Lieds, vers43-47.
-

-

9Is

Geefuw.beroerdelerk/ die quinendeverflaauwt/
.
Derduisterdin’t verstand, gezigtvan't Hemels Gouwd/
CDmookmetJosua/ en Moses regtte melden
TBit Tiedt/ laationsalzaamdogmetdegroote Helden -

Dezruktin'theilig läooz, uwgroote werkenunten
Vamzaluw Geestdit Liedinomzenboezemfluiten.

288

Gezangen vande

*

-

92.

WBp zullenhertenzielopdeze woagden/ Heer/
Sãeerzetten/ omteziem watgpaltot uweer/
CDnsdaarinhebtvertoont/ om dataanonzelkind'ren
Celeerenengebien/ zoo"t Babelmietzalhind’ren/
Alwatgponsvertoont/ als fchakels van die keten/
Gefhakelddooz demond van M2ofesen Propheten.
93.

-

TBewijlditeeuwig Tied/ dateertjts Jakobszaad
heeft/ nulonsindezendageraad
Aitlokt/ omdathier in uw womd’renfaangefchzeben/
Booz, die imugelooft/ 'tisonsdamaoittenleven/
Cemismiette vergeefsgefpzofen/ neen uw werkten
Biehebbenonstotmogulw. wyfheid aan doen merken.

''

-

Staa op dam/groote Boxft/ zingnuongherte vooz
EBmfluitdoozuwen Geest/ o David, "theilig koop/
En laatuwharp mogeens/fpjt Babelsvui gefmater/
MZetaangemaamgejuigeemsklinken over"twater;
Soo zullen Dopfenzelf/ opkeem"len/ tot umad’ren.
All2ethum Bopfinnen/ enzaatminuwfchootvergad’ren/
-

-

95.

TBytjfdamdedikkemift van Jiefus Tempelaf,
WLaatalde Cheribins, alshaters vanden daf

T9es Beestuwraad-flotzien; beweiligtzoouwkoen;
Berlichtde Dielenen laatdusuwim spaali-hoolzen
TBoozd’urinvanuw Beeft/ verlichtook al de Stammen/
Wiens geeftophetgezaug

INHofes Liedontvlammen.

Doozalde armeliterkvamdezeflavernp
Berloft31jn/ alsgp zelfdie groote heerfchappp

Alanvaart/ omdoozuwglansdezingendetefrelen/
TBlejuigendevan vzeugdophun Cimbalemfpelen/

Totdatwp/ma uw raad/om hooger geeftteerven/
JM2et läofes in uwgonft/ als op een Jäebofterven.

Den

gangen Gods. --

289

Den zegen Gods door Moses, Geheim
Schriver van Gods Raad, uit-gesproken, by-zon

der over het Geeltelijk Israel, met een zinspelinge
op hunnamen, door welke ons werdafgebeeld,
dewitzelvalligheidvande KerkedesNieuwenTetta
ments, geschliktnade zeven byzondere Hoofd-ver
anderingen, die de ervormde Kerke ontmoeten
mofte, voor de wederkomte van Christus ; Mete

op-zigt op Duit. 33.

Eerßvande Voor-reden, vers 1-5.2waar van vers2-5
ook tot den zegen van Ruben en Fuda

kan gebragt worden.
Op de Wijze van den 44. Pälm.
-

O Segenaar

wie kam uw zeigenderben/

Gp hebtuw Bolhvan Maofes voozzynferben,
Banhem, dieals Geheimschzivervanuwaad/
IH diende/ eens doen zeg'nen nahunfaat)

"

-

All" eeuwen doo2/ gw kond alleen uw fcharen
Gezegent doen uw groote Jaaam verklaren/
Heil-bzon/ gp 3ist die dooz uw zeigen-bloed

-

TDen vloekerfelt/ en alle wee verzoet.
-

2.

-

2. Gp quaamtbeglanft van's Hemelstimgefegen
SPp Sinaas top/ doo d'ongebaande wegen/

Gelyk een Son, ma "tlichten van de Maaan/

" –

In't morgen rood van Deir opgegaan; .
All blinkende langs Params heuvelfchepmen/

Jet dutzende van vlammde Cherubpmen
Derzelt/ doe gp uw vier'ge WBet/ met kragt
Hitriept/ tot heil van't quinende geflagt.

:

-

Z

3. TDie gp gelieft hebt in uw fchoot gedzagen:
Allheil'ge zyn/ na uw bepaalt behagen/
"In uwe hand/ gp hebt-ze bp uw WBet/.

In’t midden van uw voetenmeer-gezet/
GPm uit uw mond de

eneration

-

29S :

Gezangen vande

zadatay waart gedoent/ en op gehangen/
Dmit heilig Saad / gematdoo Levys foet/

Feieeren ente za"ge doo uw bloed.
4.

Doegn volfgans/ op Zoebs top-pumt daalde

THoeat uw Bok terwyl uw gars uitfraalde/

als aan nw voet/ om thooren na um Bet;
gut vieesch verscheen/doezarenaannwvorten
Haar doe gy zelfop Dion/ onbefmet

Flie zuigende / als die u heil begroeten".
“ein hoorennauw. wood, als Jakobsschat/
Da dat uw voethet Land dooz wandelt had.
-

$.

4. Doe Jakob enzym heil vergaderingen
Fle erfinis van de Weeereld zaam ontfingen/

-

Geen Caman/ meen/ maar dat aan Abzahawn
Helgoft was, na't geflagte Bffer lam,

Doe was uw wood het Erf-goed der gemeente
Die merbouwt/ vaft font op. uw gebente
Derlicht om u dooz 's Hemels runneboot
(TE melden / CM

raubenwen oog dann 60g

z. Doe waart gw zelftot noming uitgeropen
Dan Sefthurum/terwwl um lippen dopen
Doo Israel als die gp hebt vergummt

-

Die "Bad te ziem, die alle wee verdunt/

-

Als Koning, die gezaift meteer emiuister

-

Host paten/ ma het vuur van't heilig dufer
MDag uit gedooftop Aroms mood Abtaat/
CDm uaticente dienen openbaar.
- -- -

7.

Doe d'Hoofdem zaam bp u vergadert waren/
Emr Japhets zaad uw raab-flotte verklaren/
"Die sind ren Gods d'Apostels/die/vot geef/
FA dienden op het toebereide Feeft/

TBoozu vereent met dafgerende Stammen
Die alte zaam, verlost van d’Effer-vitammen

Ladiendem/ als nu een in uwem Esen/

-

Na't onderscheid vszelt vooz uvm EPfer-traon.
-

--

A
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De erfe tijd der Kerke vordafgebeeldonder de

naam van Ruben en Fuda, ver: 6., 7.

Het woord Ruben is zaam geftelt van
TNK" (zien)

Zone,hetwelke beteikent,zieden

Zone, ofdie"den Zonegefienhebben. Judakomit
van Troemen, belijden, deze beide namen wa

rein regt bequaam om de eerfte Kerke daar dooraf
te beelden in een dubbellop-zigt, de Joden de eerst
geboren zijnde, hebben ook door een Geeltelijk
ovefpil hun regt verloren, na het finaden van de
Rotfeen des heils, als die denZone gezien heb

ben: en Juda verbeeld het overblijfzel der geloo
vige, die byuit-nementheid, Joden, dat is Belij
ders waren van den geopenbaarden. Konink, die in

het Vleesch verscheen,
om zijn Rijkt'aanvaarden.
- - -- - '

6. Datauben leef, en nimmermeer entferve:
Bermeerdert hum/ als Eone uwer erve.
Hit die/ die "zaam als Täubeng’t cerfie regt
Derfieten/ als nu aan den vlsek gehegt/
TDie fchenders/ die hum
läotfeen finaden/

#"

Die reukteloos uw egte Trouw vertraden/
Hit wien gp mog cen hand voll overfhot

- Behouwdenhebt, tot uwen roem/ o God.
- -

-

9.

- -

-

-- -

--

-

7. CBp hebt "t geroep van Huda op genommen;
En hem weer tot zyn Daih bp een dorn kommen;

Bp waart zijn hamd ter hulpe toe-gewyd/
PHun redden/ en voofaander in den für jd/

B Geestem MBGod bewaarde Jakobs zonen
Ban het geweid van alle Alardfehe tronen;
Tºte tegen't läik van Hudakanten aan
TDie hebt gp zelf/ als läubens/ doen vergkant,
-

-

. . . IOs

-- - -

-- --

-

Gp hoode made fiem van Hudaas kroofen/ Toe Japhets zaad uit ÜDefen em uit CBofen/
ILAet Abzahamaanzaten/ aan die Fertz . .
"t Geengp booz
doo Uw

bis

-

-

- -

".

2.

-

-

1"

192.

Gezangen vande _

.

*Doe toog uw Reck/ omgaat doo uwvecmogenx.
In uwen naam/ die zondec pĳl n bogen/
Nec Veidendom ncervelde/ hoog uw _hand/

Die zogen ecf/ mx hun; uw Oeeﬁ'ecpxanc. r
,

-

II .

-

'Die waren nu die Modem die belfjderxsx

Wat Îiluoa/ Dat in fpĳt van zijn benhders/
D loofde/ als benoemt doox. uw mono,

Wie zm'v*ce Uecke/ nu op uw vloed gegcond/
Die als een Som namelĳk: om); uw uralen/
We Tonne van de ?Uf-goon heeft doen nalen/
Op dat uw glans/ de Weereld meer: en men:
Berlichten zouw/ toc uwen coem/ o Peer.

De tweede ‚tijd der Kerke a'vard afgebeeld ander de
naam van Leo); en Benjamin, om 8-12.

Levy, komt van m'- ‚ aanhangen, oftoe
voegen, zoo genaame van Lea, Gen. 7.9.- 34. Om

dat Jakob, den man ‚ zig ’nu by haar voegen zouw ‚
aan wien daar na het ‚Prìelìerdom gegeven is ‚ _om

datze den Heerc getrouw bleven , mee verlaringe
van Vader en Moeder. Benjamin z is een woord
van rwee woorden zamen geheid, van J; Zone en
van D’ deregterzijnde, of hand, het welkezooveel
Zegt, als een Zone van mijn re ter hand. Dus word
ons onder het zinne’beeld van eze, de Kerke af ge—
x beeld onder de Heidenfche vervolgin en ‚ die als
Geelìeliike Propheren en Prieﬂers, aä Levy, alles
verlarede, hun zelf gewillig tot een Drank-oﬂ‘er over
gaven , door wiens bloed , ‘als het zaad der Kerke,

de Heidenen, als de jonglìen broeder van Juda, aan
vankelijk, na veel ween ‚ geteeld zijn; meevvelkers

geboorte th ouwde Volk, en al het ouwde heeft op
gehouwden z die ‘ook als Benjamins, of zonen van
Gods Regter-hand waren, om kragt te doen , door
den bc'minden des ĳeeren ‚ wiens licht en waarheid

hun lerde, en bereide, als een vrywillig Volk-_
‚‚ r
.

12‘.—

- '

3. Den_ aluminium egden äcím/ ĳr‘gtggpsaaägâig
x

1v-“—

-
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WBas booz u/bp die Häan, die’s Hemels klaarheid
o Lebp/ heeft tot uwen roem/ onbloot:

TBiezal'ge Doft/ Gods groote gunf-genoot/
Diezp voocheen te Meriba verzogten/
TBje
u/ wem de booze U bevogten/
Berlicht/ om als Gods dienft bepberaar/
Te weiden/ die hem loofde openbaar.

'

IZ.

-

-

Die Helden Gods/ die als Propheten leerden/

TDie Pziefers/ dien den een’gen Piefier eerden/
Die Lijf emgoed vereerde aan die geen/
Die vooz hum/ bp zijn Bader heeft gebeen/
9. Die Bader en die b2oeder zeifverfmade/
En all die maar hun Pziefer tegen trade/
Emdatze uw Berbinden wood te zaam
Bewaarde/ om te melden uwen #Aaam.
I4.
s

-

- -

10. Spieerde zaam aan Jakob uwe rigten/

Alan Sfael uw Det/ na het verlichten
DoozuwenGeest/ o Tummimvoozuwfchaar,
Bp offerde op. uwen Heuk-Alitaar/

Booz uwem Jaeus Spjg-Bºffer vollbangeuren/

Hun dankb're Siel als Priesters zonder treuren/
Dpwillig aan de vlammen van de myd/
Als fchapen Gods/ Jehova toegewyd,
I5-

-

*

-

-

Doe d'Helschemagt im täoomschefizkomtbonden
Gewoed heeft/doox die tien verwoede honden/ .
TBiendzaak/die als eenbloed-roodoozlogspeerd/
TBooz galgen rad/ naa 't aangegoz.de fweerd
Beel dutzende ter Aarden heeft doen vallen/

Die uwen Haaam/alftervend methum allen
-

Bereerden/ als nu tot uw lof bereid/ .
- TBooz u verlicht/ o
Il2ajefeit,

e

-

-

- IÖ,

-

1r. Stijn mimmigte/ uit IHeidenen en Hoden
Bergadert/ hebt gp dooz uw Beeft doen noden
Tot uwem dienst/ gezegent dooz uw mond/
Bum handem-werk/ op 't heilig regt gegrond/

leeft zu behaagt/

verfen nu de lenden/
N- 3

-

",

-

294.
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Die opfaam/om uw Priesterdomte fchenden/
All die de glans van Bion weren/ Heer/
Dlaa- - die eens zaam voor
wevoetenmeer.
I
-

e

-

12. Aw literke doe/

al"Benjamin verkoyen

WDierd Suda/ als ter zaligheid geboren;
Die gp alleenten allen daagnetkragt/
Beschernde voo den vloek hem toegebpagt

Gp hevt by hem/benmindevan Jehove/
Bewoont/en hun verferkt doop het geloove ;
Gelyh ap eens zyn fehouwdren hebt bewoomt/
Akam diezig voo uw Familie heeft vertoomt.
I

-

TDusheeft uw kerk geworfelt engefreden/
En zugtende verwonnen dooz gebeden/

CDm hragt te doen/ nu dooz uw geest verpand/
Als Demen/ van uw zalºge Hegterhand.
o Benjamin/beminde van uw Dader/

' uw Bollt tot Benjamins tegadet
Ein Priesters/ ominvool of tegen poed/
Doo u verlicht ut'Bffren't heilig zoet.

Daak

Dederde mit der Kerke vordafgebeeldonder die
uaan van Joseph, vers 13-17.

Welk woord af kommt van no dat by
doen en toe doen beteikent; dieverbeelde de Kerke",
donder die Heidenen vermenigvuldigt, die naeen Dry
hondert jarge '' verkregen heefther ge
zegende Land desWeerelds, hethoofdvan de ouw.de
bergen, te weten het Roomische Rijkom däargevoed

te worden; evengelijkJosephina eendryjarige gewan
kenisverhoogt zijnde, geheerst heeft entot veeldui
zende is uitgebroken. "Ein gelijk Josephs zaad in
twee takken is uitgebroken, zoo is mede de Kerke
in het Oosten en in herWesten uit gebreid, dezewa

ren als detien duizenden van Ephraim - engene die
duizende van Manaffe , zoo dan, die onsvoor kome

onder Juda trijdende, onder Levylijdende,dieword

ons triumphierendonder Joseph voor gefeit.
13, G.
---- -

-

-

„“
-
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19.

13. Gphebt het Landvan Josephdoen verkroppen
TIw zeigen - endos "s Renneis morgen doppen
Bedoi wt/ als aan eenzuiv're bzon geleid;
Die gp / als door twee taklten uitgeprid/

In Bosten Dest beglanfe dooz uw fralen/
Gm, na den firmjd/ in 't hell-gewaad te pzalem/
JAaa 't oszloogs faal/ verknarft d002't firen
meint bloid,

Booz fpaden was de Deerelduit gebzoet.
2O

14. TBoe hebt gp hum/ als aller's Ievens bome/
TBooz d'in-koluft van de Il2ame en de Sonne
Gezegent, en doo uwen Geest bedauwt,
Berciert doo, die mog aan zym Tempel bouwt:

15. TBe hoofden van de ouwde begr'gen Bader/
TPle gaafgp hum/ met d’heuv’len te gader/

Die betrºgen van dat groote Mäoannschgebied/
Die Hoseph / enzyn Bonen tegen fiet.

-

2, I.

16. Bp gaf hun/ made afgegozdefwaarden
DAw. vzede bp het vette van der Alarden;

-

Boe läonstantijn/gezegent doo: uw mond/
Als Joseph/ ook üw kerk bp het Berbond Befchermde/ na de Roomfche magt in't dufer
Temonder ging/dooz "tlichtvan Josephsiufer/
Begeeft dso die tot nogzijn 3aad verfthoont/

glans weil er den Braam-bosheeft be
- WiensW00llt.
22.

TBus daaldezelfopthoofden op den fchedel
Au gonfe/ op die gp/ als reinem edel/
Befpoeide / als een afgezondert zaad/
Derheerlykt/ na den uit gebaardenfmaad/

17. UBlienshoopens, als de eerftgeboregrooten/
Te Bolk"ren eens te 3amen moften footen/

-

Methragt; gelyk d'Eenhopens/ die vollmoed.

g

Dergruizen wat hun na-wzaak tegen woed.
\

23.

TPit waren/ Beer/ die
-

-

van Hamaffe/
E- 4.
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Die vele, die na d'opgedrooge plaße/
ITNet Ephraimstiendutzende te zaam/

In vollevzee/ vermelden uwen Haam:
TDoe Biom/ als twee groote Huifgezinnen/

Bereid fon/ om hun Joseph te beninnen
In Bosten UBest/ bevtjd van 't Heidensflim/
Bezegent, als M2amas en Ephraim.

-

-

24

Doe was uw Iterkt/ hand-haber vanuw Cronen/

Als Joseph doe/doe waren uwe Zonen
Als planten Gods/ vooz Joseph die wel eer
Te DSielem/dooz den Balzem van uw leer,
Derheugde, doekom Dion zonder quelem/

Bet Heidens zaad in uwen fehootutelen
Als doo uw Geest nu tot uw lofbereid/
Geijk het Peerd van Hefus Majefeit.

Devierde tijd der Kre vordafgebeeldonder de
naam van Zebulanten Jaschar, vers 18, 19.

De eerste naam komt van'a bywo
nen, de tweede naam van * Sty loongeven, ditver
beeld de Kerke, uit-gaande van de gemeinschap des
Antikrist, om alleen te wonen in de hutten, na dat
de Kerke vervallen was, waardat hunverzekertwierd

dat God by zijn Volk zouw wonen, hun belovende

dat hun werk en lijden niet ydel zouw. wezen voor
den Heere; maar dat hy den loon der zugkende zie
lenwezen wilde.
25.

18. A Debulonen Iffaschar tezamen
Berheugde zig/ als MDannem groot van namen/
CDm d'uittogt in de hutten aan de Bee/

TPaar pder/ op de onbeploegde ree,
Den zegen uit uw zegem fchoot amtfingen/
Ja 't woede meir / o Bever alle dingen/

Hw. 3egen bzagt aan die gp op hetzand
Liet women/ bp de geplagte frand.
2.

soweit es
-

zurzem

gangen Gods.
|

29

TBoe Esauw zog methoog gezagteppalen/
Hw teere 25zuld/ gedzuht doo Hainrods staf
Als Sebulon/ zoo lang de doöden't graf"
Hegeerde, ook hun toe-vlugt tot de hutten
Genomen / daar gp Sion konbeschutten; ,
Terwylhet Beeft/ verhit op
3aad/
Net heilig 30etop Aiarden heeft verfmaad.

'

27.

Gp wilde doe/ als Bader van uw zonen,
Bp deze in de kleinste hutten women/

Ein hollen in spelonken/groote God/
Baar woomde gp bp Josephs oberfchot:

Derzielen/ die het heilig wee opzongen/
Ein 3ugtende het bzahle mat ontspongen/
Die hebt gp dooz uw wood engeest beloomt
Berheugt, als die de
met glams bekroomt,
2. Ö.

19. Dae is uw volk geroepen van die troepen
TDes Afgods/ omde bergen aan teiroepen;
liens stoel3oo vlak in d'hoogte wag gezet: .

Die berg die mog berooft van’s levens net/
Derhebenfaat/ van't heiligbloed doo: dzonken
WDog Lion 3at in hollenen Spielonken/
Peel lieber als te roepen oberluid/

-

--

0 Berg/ gp 3gt het hoofd van Jesus 23puld
29.

-

-

Bren/Sion kent geenberg om die tevieren/
Eint. M2ofesfoel/ en Arong Effervieren“ Eyn af geheurt/ daar is in 't nieuw Berbond
Beenberg als God/roep dam/ olafiermond/
Gods erfdeel moft/ ontboeir van Babelsbanden/

In d'huttenzelfhun za"ge Effer-handen Ban lofen pys/ doen roolten/alg hum fchat
Bewierooktdoo heteenig Meierook hat.“
ZO-

Lathlein getalmost uwen roem getuigen
Ein eindlylt eens met vollen zeigen zuigen

Demenigte der ombeploegde Eee
Die als in "tzand bedelt7 doo Babels wee/

Betoverschot vercierde

humgaven;
45
-

,
-

-

-

\
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198

Laat Babeldam dienfoppel-berg madzaben - Gods bergalleenzalleeuwig blyven staan;
JäAaar Deze moet derfluiven en vergaan.

ja der Kerke

Devfl-

vordafgebeeld ender

naan van Gad, vers 20, 21.

Welke naam afkomt van rig,bytroe
pentezamen komen, en beteikent zooveel als een
Krigs-heir, dit verbeeld dat Kerke, die tot nogtoe
in tenten verborgen was, dat zy als het Heir-leger
„Godste voorschijn zouwden komen, als die Gad

ruimte gegeven hadde, omde AntikristischeVolke
rente befrijden, als een ouwde Leeuw, met all die

tot den bergroepen, op dat den berg Gods» zouw
verheven worden, die alleen de heterlijkheid van Zi
on Wezen kan.
31.

- - -- - - -

-

20. Gezegend is die GAD/em Jakobszonen/
T2ie ruinnte gafomzegen-rijk te women
Bp läuben/ na dat Bion lag ter murer/
Bm"theilig Land/metd'andere stammen/Beer
Te erben/ na dat im verftheide togten

TBenzegem/doo2 Jehova was bevogten/
Boog GAD/ die als een Teger hemmen tsog/

TotChamsgebzocdvoo Demter Aardenboog.
--

-

- -

-

-

22.

Boo heeft uw Bollt doop u/ o All-beweger/
Als GAD vsopheen/gelitt het heilig Teger
: Degs
/ met lof dien berg/ en Babels

'

\",

V-

M

-

TBoen beben/ als gemoedigt dooz um Soon;
WPien Beld-heer/ die zijn troepen deet bergaren/
Als Leeuwen am dien Boglogte verklaren
Alan Babel/ en de troepen van het Beeft/

Die voop het sweerd der helden heftigeveef.
Ephebben zeit den harm

er Aardschemagten

Derbyoken/ om als Jakobseer-geflagten/
TPien schede endien grijzen zairen kop
- - -

---
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Tekmenzen/Töie üit een gevulde krop/
Symvloeken fpoog on Biomte verbazen,
Il2aar gp die zelfdeziele weet teazen
TBoot uwen Beeft7 gp hebt hoe wel verfoort

Bien fchedelzelfdoenbeben voo uw wood.
Boe Babels zaad/

als4woede honden bafie/

WDie zat van wzaalt / hun eigenfaal verknarfe/
CDndat uw Buid, hoe wel van kleinehragt/

't Beginzelzagom Nimrods helfehe magt
(Te beken/

de Geeft van uw getuigen/

IPoog wellters glans dat Babel neer mosthuigen/

Tenu als GAD geharnast/ in het veld/
TDie Jagt-huilheeftdoo"theiligfweerdgevelt.
254

- -

-

Baar was het deeldes gevers van hun WBetten
Gepläfert/ om uw erf-deelte beletten
KLe roemen/ die alleen de Betten geeft/ .
Die Boxft die omg ten goeden eeuwig leeft/
TPaar had uw Dollt te daen met booze spinnen/
Jet d'hoofden/ van d’omzalºge Huis-gezimmen/
TDaar 't breld des Beeft als Riegterwasgestellt/

ält D'Aarsche magr/ tot Lions weeverzelt.
-

--

- -

- -

36.

TBoe fond uw Budvooz Troonen/ Beerschap
Ppfl/

-

- -

Om't regt van haar Jehovate bevyën/
92't heilig wood/ uw Euangelium

at zette/ Heer/ dienleugen sppelter fom/

Bewaartheid nost/ gelyk een Son volluster/
Ezryzen/ na dat Babcis Croon in't duister
KCen anderging/zoo weet aw heilig Bod/
KCs doennen, die uw heilig regt bespot.

De zaße ist der Kerke word fiebeeld, onder als
naan van Dam en Naphtali, vers 22,23.
Dan,könntvan

inrichten, omonstever

beelden de Kerkedienu ruimteheefenuit gebreidis,

legende oder hergerigreen OordeelGods als i:
-

300
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-

het Volk des Oordeels, tot onze tugtinge wegen
onzelaauwigheid, dogzoodatzeeens edelmoedig al
biddende, in gekoove- als een jonge Leeuw, uit Ba-

fanzullen voort springen. Naphatali, van Pndworfielen: verbeeld ons de worstellende Kerk, die alsin

arbeid, is omte baren, om als een anderen Jakob,
worfelende,Godte bewegen, endeViandente overmogen, als die endeling alles te boven komen, door
de goetgunstigheid van Jehova, verzadigt ingenade.
37.

22. DANheefthetregt temfpijtderlastertongen/
Gelijk een Leeuw / uit Bafan voot gefpzongen/
Gehand-haaft ma dat Lais was vermaalt:
JAaphtali/ heeft verzadigren befraalt/

Door s Hemels dauw gezegent/ eensten liefen
Sijn Troon geplaaft in "t zuidenen in't weften/
Berheerljkt dooz die Biomg twist beflegt/ Bolk na reden regt.
TDie ook als DAN/
36.

Doo was uw Witterkt/ die Babel was ontogen/

Gm"tzaglyk / als een Teeuw met vlamment
00gen/

--

--

Booz "t Beef/en die/ die HAagt-uiltradenbooz
Milw heilig licht bzagt als een glams engloo/
GBp Bion maar/ uw erfis weer vervallen/
Der Beef datpoogt deziele te vergallen,

En Sion flaapt7 dezogloofheid / o Heer/
Slaat Juda/ als in fw/jm voo Babelmeer
-

39

TBit maakt uw Bolt tot hedem mog elendig:

Awwaarheid zelf/ die eeuwig is befendig/

, -

Die fzuikelt/ en de booze treden voort:
Gp hebt als DAN / als regter nauw. woogd/

Hw flaauwe Buid/geoodeelten doen beven

Door’t CBoxdee, dat mog Bader Jakobs meven
Doetzugten/ totdien Liechter die dem val

Dan Sion aan het Beet eens weekenzal.
O.
Schudeens, als niet fof/ van ubwe zollen
-

.

Ple Sionsmaäd: gw hebt uw Dolbevolen sius

---

angen Gods
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. Als Jephtali7 te wozft’len im gebeen/

-

Meet aan dam/Beer, uw Bzuld is afgefreen/
Bernieuw de Beesten doe die ubeminnen/
In't wopfelperlt/ al wozfelende berwinnen;

Begumstigt dooz Sehova/ die eens vzp
Ons reddenzal/gelyk als Naphtali.
4I.

-

Taat Bion eens de hoonders Gods berfommen/
En als een Leeuw/ mit Bafan opgeklommen/

-

In volle kragt/ befrijdem die u hoomt:

Taat Naphtali / die mog uw glanz vertoont/
Synzegen-erfin't wesien en im "tzuiden
Bezitten/ geefdat eens die Salems kruiden/
Aw heilig wood/ dat arm verblinde 3aad
MAag lollten dooz de reuk van uw gewaad.

Dezevende, oflaaße tijd der Kerke verdaf

gebeeldonder de naam van Aßher,
vers 24, 25.

-

Het welkbeteikent, de Gelukzalige,
gelijk het Lea zelf verklaart, Gin. 30: 13. Dit
woord komt van *h/R dat ook gelukzalig zijn be
teikent: welke Stamme, de laafte en uiterfte gren
zen in het noorden van Palestina bezeten heeft, en
ook westewaarts na de groote Zee, waar door ons

verbeelt word de laaften Heerlijke faat der Kerke,
die vollgens de Gods-praken in Moses en de Pro
pheten, de Godzoekende nogtewagten hebben, die
waarlijk, die gelukzaligewezen zullen, uit gebreid

aan de noorderen weiter einden der Aarde: omnog
eens de erfenize der Weereldtebezitten, endäarorn

gezegent boven al de zonen van onzen Art-vader
"Jakob.

-

42.

-

24. Gp zult mog eens/ mog eens uw gomft ber
tOneN

Alan Afcher/gp zult bovenal de Domen
Ban Jakob haaft uw Bund doen voozufaam/

Als Ascher/ metuw zegen oberlaan
/

Gm

-

]

.
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-

Dmdoo uw wood/ i’twefem emin't mooden
Cephalen/ bp die eens uw ruft verflooden/

.

Ja dat de twift zal vezen uitgeroeit/

En Afher bp zyn Bord"ten minnlyk bloelt,
43

-

Danzaldekerk/ verriert doo hin gewaden/
Bevoeten Zaam eens docz dem Blp waden
en ma Eiel:

' ' ziend oog bebtel/

g/ dat het haa

Dien Bip Gods op Atscher uit tegieten:
Blaat dan uw geet eens tot onsneder vlieten/
TBamzal uw Buid/ be-Glyt dooy uwgeeft/
Eens prallen alam dat groote Jubel-HFeest.
44-

-

-

25. TDanzak/ o Bod/dien grootenzieluitfroper/ Berdwynen/ als gy pfer/ faal en koper
STot grendelsgeeft van Bions vafigheid/
TDie Pop-burg Gods/ die JAimtod tegen pleit/
Baldam in kragt den zegen Afchers treffen/
Naat Babels geeft uw erfdeeltegen keffen/
-

MBp zullen haaftzijnfmaterende mond
Eien flaiten doo het flot van uw Betbomd.
4

-

-

-

äge

eens vezen/
TDanzal uw kerkt die
TPat Alfcher/ die als reinen uitgelezen/

Bevinden zal wat gp/ Jehova/zyt
Cothelvam die in deze heir-baar frijd.

Mtom Biegen-rots/ doe ons als Afcher prallen,
MBp wagten om verheerlyht dooz uw fraten/
ZAa’t laafe wee

'' ' te ziem/

TDie Afcherzalvan Babelsblock bebzien.

Den zegen Gods, over al de vergaarde
Stammen, in het laafte der dagen, voor gestellt
onder denaamvan Ieschurun, die het vers5.

gegeven wasChristus in het Vleesch
te zien tot Zaligheid.
-

-

46. “

26. Wie ißer/ Heer/ in magt als
-

- -wurde:
-

Q

*

gangen. Gods.
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CP Sefchmrum, "twägu allen gegeben
Den Lone Gods tezien holt Majefept/
Bien speker, die noch boo zyn erfder pleit,
Die tot uw hulp op deemeilen daar boven/
Aog vaart! als Söd vamt 3alig Hofder Hohen

-

Jie Eion voor hun koming hef berklaart

liens boogbeidnogopal de wollten",
-

47-

-

Beuwig Bod/ ap zitin onze bwoming/
CPns here is not de Hut-Flaats bin" Pioning Gp 31jt ook zeif een woming voor uw Buidy
Een Häorfteen/ die ons in zyn reten fluit,

Bp magige, gp zuktions doo uw artien/
CBp 3ult licht haaf uit depen“ wod verdelgt/
o Dnode/gp die neun Bolk verfwiegt.

Aldzagende/ eens weidenen befchernen

45.

-

-

28. Banzai um Bauideens endlijk zeker women.
Bp Jakobs bzon, daar hp mer al zynzonen
Saldzinken van dat 3uiv're Hennes nat,
't Geen Jefchurum boo been/ net block,

-

Wertrat:

Sp3ult mog eens uw blon-well doen ontsplingen/
Den Hemel zal van daumen “in
Paaft dzuipen/ Heer, dan Zal ook Tahobsoog
-

Pet läogenland beschouwen" herei d, sog.
49.

"
-

29. G 3alig Saad, wie is als gp berheben:
--

G3jteenvolk verlost am kofte geben
an die um fehlten hupe gen blyft
Die
als uwfweerd, die bohren" öffft:
Bw vianden, die nog her zort vergällen,

-

TDie zullen haaf geheimfizit voor uvallen,
ILDam 3ult gpoolt/ bevid van Babels ween
-

Deböogteivan unter"
50

Boozal um
Kierk eens doo um Gees ontblanc
Men/

-

Als Sifakl/vergaart utal die Stammtinnen/ . . .
Met’t Leidenszaad beweigt dos nun

•

„“

p
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Gezangen vande
Als Semen Geds zälkomen onbebzeesty
CDmzegen-rijk, als groote Gods-gemooden/

Der heilig Feeft der ongezuerde Booden
Cevieren als verheugt door"s Hemels WBjn!

o God wanmeer zaldezen tyd eens zyns

van den in-gank in Canan, tot den Tempel
Salomons zijn 480. Faren.

Dein-neminge van Jericho, engans Ca
nan, na Mofes dood onder het beleid

van den groot Vorft Josua, Metop
zigt op Iof 6:2o.

-

Op de Wijze van den 66. Psalm.
togende gemode Stammen/
L JAa M2ofes/ dooz zyn 3egen-mond/
Tee Geest van Ifrelideetontvlammen/

7e:

Als Erfgename van't Berbond,
Zao toog mu Abzam/ in zijn teilgen/
J2a Canan/ dooz het woefte woud/

CDm Chams gebzoetzelte verdelgen/
TDie Dem dees, woming heeft geboubwt,
2.

Gp kloofde d’opgefwolle baren;
e groote See-bzon der Jordaan

Hebt gp doen kloven/ voor de fcharen
Ban Jakob/ om daar doo2 te gaan:
Soo haaft dezolen der Levjten
TDen boden raakten van het meer/

Webt gp het rot der Moabiten
Doen fmelten boo2 uw magt/ o Heer.
3.

ZAa't MDamma Gods mietmeer beneden/
Endaalde/ als hun Hemels bzood/

Als Jakobsma-zaad was befmeden/
En't heilig. Paschen-feeft genoot
TBoe hebt gp Josua/ die braven

Gestelt/ na Moses ruft bezat/
Snn
-

gangen Gods.
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Gmboo uw volk vermoeit van daben/
Cevellen die hun tegen trat.
4

o Engel Gods, en Boxst van 't Teger
Des Heeren/gn verfeheent voll glams/

Mit vanzient fweerd/… als Albeweger/
Cm Josua het puik des MDams
Ce moedigen/- en vaoitte dingen; .

..

Bin dooz uw hulp, met’t Leger Gods/
TBe hoogten Canans te befpingen

Die moedig, warenfouten trots.
-

5.

-

-

-

Deesonbesnerde Bremdelingen Die wilde gp / gedugte God/

-

-

TBooz uw befmede Segelingen/

Eens fielen doöl um mägt/temspot ""

TBoe l'Aofig "ä gegeben. - - - - - Bp u, daar alle glams verdooft/
TBoe moften mog uw Helden freven/

- - - --- -

"CDm Canan, dat bwas belooft.
-

* * * ** , , , ': -

-

Ve-

-- --

- -

--

-

-

…

-

-

-

HAa dat uw Arlt/ o Ark des Heeren/ . . .“ - TBie Levijs Saad met vzeugde dzoeg , ,
,
Geland was/ dooz de dubble meeren Dan Jo2/ en Tan/ na groot gefwoeg"
TDoe toog de Stamm der Mäubenniten … …...…..

En Gad/ met d'alve Stam Damas/
Beharnaft/ om de kopte fpljten -

Dan die uw Bond kittegen was.

-

CBmm Jericho, van God verbannen/

In 't faalgegipt/ met Helden moed/
KCe ihneuzen/ am het pult der Mannen - - Ce dooden in het fremment bloed: * * *
TBe Somen Camans mosten wirken . . . . . .
Als kämegten om dooz 't heilig Land
Sems Ja-zaads Bonente verlylten/
Dat hun was tot

enden.
De Stammen die de Fas bereide *** -----

die

Gezangen vande
Tote hog deswegen na um Stein . . .

306.

Dewtil uw hand het Leger mende/
Als Dozft van't mieum Berufalem:

De Priesters met de Hams Bazuinen/
Die bliezen/ gaande op. uw Wood/
Om Jerichoos muuren/ hoog / als duinen
Ce stellen als een open9. Poot.

- -

-

Faw Ark/ o Ark der ganfthe Aarde/
TBooz zeven

F: omgeleid/

-,

Ses dagen Hank/ met groote waarde/
Äljutchgent vollvan Maajefeit. "

Coogendeling eens zeven malen

-

''

Dezevende om

».“
- "- -

Om Canan in hethoggte stralen".

äääären.

…“

Boo haaf.de nams-bazinen klonken

-

Pooz t laaft/ op. uw bevel/ o Sod/

Azegon uw zaad de Geest "ontvonhien/ .

.

Petjuigte juigchent hum temspot:

.

"

MDieng margeluddat Jerºchoos mutet

Dergruide" doo uvm hand/ o Boft,
Tot schilt vam Chamen

''

Bütion um Boll IIverhifwandorf:
-

Alsondereen gereel gef annen/ … .…..….
dBm Canans ' dooz 't Borloogs sweerd
Te dringen/en om te verbannen

-

z“
ä.
p hebben''
Peöps Offer-polien
Gedood/ja '' adem haalt
-

- -

.

-

.

-

Heeft Jakobs zaad de mehr gebohten/

äis für vielenL 2.ansehvermaat
-

-

-

"

MDaar Hachab hebt ap zeer mildadig
Berfchoomt/

'' Huis-gezin

-

--

-

MDas gm/ o God/ alleen genalbig:
Seloove zelfvan een Heidin

Die Caleb unen lange verschwunde
-

Behielt

gangen Gods.
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Behielt haar Biele uit denfrijd/

Omdat uw Geesthaar Geest bewoonde/
lebt gp ze voor de dood bevzijd.
I3•

-

TBus togen Jakobs Stammenhemen
JAa Ali/ en alvoczt en boot/

Cot deze/ als eenrook/ verdwenen
Hit CBoft/ uit Suid/ uit WBef en Hoogd;
TDe Boxften Camans, trotsen moedig/
Ban Hebzon/ Gefer/ Lafaron/

Ban Azar/HAadon/ mosten fpoedig
JAcer-dalen Woog d'op-gaende Son.
sei

I4.

d bedekken/

CBp deet uw Bolk het

by freed/ o Held/vooz Ahamszaad:

Wie kam dan Bion tegen trekken/
Als Gp maar op de muur en faat

-

-

Milw Dtem kambosendal bewegen/
TBe polen dzaijen/ dooz um

WDie twiffelt danaan Sionszegen/
TDewyl gp alºt gewelt belägt.
I5.

Gp mat de erf der Jubiziten/

.

TBooz fnoeren/ uit aan Jakobs zaad/
CBp hebt het Land der Canamiten
Derkozen/ om in 't heil gewaad/
TDaar in ubw Cent en Tabernakel
Ce feilen/ tot uw lof/ o God/

Temfpijt/han Camans vuil gekakel/
WDieUS IP-Zaad mog
naambespot.

n

l

Soo moft uw erf/ metzegen Pall"men/
Dertreden Cham en Canans Goon/

Soo most uw Dolk dooflaande gall"men/
Eems juigchen vooz Jehovaas Croon 5
CDm bp 't geblaakt der Differ-vlammen/
Bp Canans rylke Zoning-Wel

Te wagten't hoofd van al de Stammen/
Die groote Boxst Emanuel.
Het

308

- ,

Gezangen vande

-

Hettegen-beeld.
-

- -

“
-

--

--

In het Geeftelijke Iericho nadat Christus,
dien waren Josua, zijn Volk in de ware rufté van

het Nieuwe Testament hadde in geleid , om die

tot de eeuwige rufe overte bringen, na deafge
todde tegen ipocden. - -

-

- -

-

-

- --

- -

17

o Beld-heer van de dappere Belden/
TDie voor de Bond-kift der Hebzeen
Zum handem fehzap ten frijde felden/
GBp zijt hetzelf, en anders geen/

- -- -

TDie d"afgefwoegde Geest voll kommer/
kzont redden doo uw nagtig Hand/
Tot dat uw naan eens fonder flottmer/
Ge-eert wozd dooz

branche Land.
IG,

Gp hebtook aan uwerfdoembliken

-

-

Dat gp uw Dollt dooz uw gena/

Alleen komt leidenen verglen/
Als 't tegen-beeld van Jofua/
TDie oolt vooz u gewapentfonden/
CDm/ dooz uw rufe/ in te gaan

-

Im Canan / na gp al dezonden

Derzoemt deet vooz uw oogen faan.
I9.

Gp zijt/ als Hofua/ verfallenen/
TDoe Nofes WDet/ als Jofes/ oolt

Gefoven was/em ganfch verdwemen/
Gelijk een af-gekeurden fmook;
TBoe zijt gp / als den roem der Bielen/
Geltomen om die Bion fnaan
GDokt dooy ubwvloeltente vernielen/

Als die uvw erf-regt tegen faan.
2O

GPm Jakobs fam, en Haphets Bonen
Ce leiden in die ruft/ o Dozft

Ban't INieuw Derbond/daar Arons tonen

Berdoofden/doeuvy Merk/ van dort
-

- -- -

Gemalt

gangen Gods.
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Gemat/ dooz u/ o "s lebens Alder/
Erleefde/ na het jolt verdween/

CDm in uw ruft met Dem te gader
Tejuicygen boven't al-gemeen.
2, I.

-

-

Gp leide uw verkotzen Decharen
Tooºt doopzel/ als doo2 een Jordaan/
CPm omg/ na 't fchulmen van de baren/
Te doen in Canans rufe gaan.o ofua / en Dopft der Helden,

-

Doc ongs eens rufen im nw ruft/
Soo zullen wp uw ruft vermelden
T>ie rufe Gods/ die ongs verluft.
-

-

22.

Gp hebt/ als anzen ouwfcm Boeder/

Haagp/ als 't Ilan mietmeeren viel/
GBp Canansgrenzen "t zuiver voeder
Bereidvoo d'af-gerende Biel:
TDoe gp / als 't Hoofd van Jakobs ledem/
EBns hert/ doo2't fnij-mes van uw Geest/
GBp Canang verdem hebtbefmeden/
JAa het vernicuwide Paaffchen JFeef.
23

CBp zijt ongs Paafel-Tam/ Tamm"ren Herder/
Hw dood heeft alle dood gedood/ .
GBm ons een in-gank/ Geest ontweerder/

Ce geben/ in uw Segen-fhoot:
Gp hebt uw Arlt ook dooz de golven
Ban tegeu-fpoeden dooz doen gaan/
Z2a gp als Pzifters waart geftopven/
CDnn Weer/ als Lioning/ op te faan.

h

24.

-

Witom dam-ter-hup bam Jakobstroepen/
En moedig ons tot dezen frijd/

-

Gmal die tot dienberg nogroepen/
Dienberg, die mog uw ÜBet onewijt:
Te bülgen/"voo2 uw blammentoogen:
Creams dan vaop/ o Josua/ . . . . . .

Toonens uwzalica-vermogen
an Jer"cho/ 30ö Wolongena.- - - - - -- -

-- -

13 3

.. . . . .“ - -

–

Tact

Gezangen vande
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-

. . .

…* :

Laat alldie onder’t Beef mog zugten/
Als läachab / werden uit geleid/
Eer dat die Liamantjten vlugten

-

Booz 't fweerd van Judaas MAajefeit:
TBaar zynder mog bp Chams gebzoetzel/
TPie u/ als Liachab mimen/ Heer/
Behouwd die dooz het heilig voetzel/
Dtoptdam de muuren voöz u neer.
2O,

TBat Jer"cho/ daar de Camaniten/

-

-

Als dahen/ flaauw aan klaauw gezet/
JAog woeden om het regt te fplyten

Ban die deklaauw van't Beeft verplet:
CDntbloot uw arm en help ons/ Bader/
Byn muuren zijnvoo2 onste hoog/
MHp is de grooten Märtygs-bezrader/

TPaar helpt bp ons nogpylmog boog.
-

-

27.

TDe Stammrn die gp hebt verkoren/
Cot hier toe uit her woeft geleid/

TDie zijn als dooz uw mond befwozen/
Bm alles, wat u tegen pleit -

Te dooden/ Iaat uw nagt dandalen
CDm die mog tegen Jakob mutt
TDen vlock van Cham in 't oogte fralen/
Too lang hp duszyn
fluit.

erte

2. Ös.

- -

Soo lang als Sier"cho zog magfreben/
WBerd Sion mog die ruft ontzeit/

TDie rufezelf, die gp/ in't leben/
Im Canan ons hebt tolegezeit.

-

-

-

'
Aw Ark/ uw WBoozd/ datons dooz-blaakit/

Leer ons danzaam/ als Priefers/ d.

-

CDm Jer"choos Jagt-uilte verzagen/
Die mog zoo trouwzyn muur bewaakt.
CBp zijt/ o Arlt/ doo um trauwamten/ Berscheide maal/ met ' enbom/

Bevoertom Jerichooshooge kanten/

-

gangen. Gods. .
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Maar mogen zit bat Beef mietfom:
GBp zult mogtans dat neft van Hoomen
Berbannen dooy uv groot gewekt/

En't bloet doen dooz de wonden fröomen

Eer dat gp Jakobs zaad erstellt.
ZO.

-

-

Taat damnog eens van'sHemelstimmen
Aw. wooden klinken over-luit/

.

Laat Levijs Bonen/ rijp van zimmen/

Haaft rospen/ juig/ o Jefus Buid/
TBan zult gp Camams
verbazen/
Doo haaft dooz u / in volle kragt/
TBe 3ebende Bazuinzal blazen/
Cot wee van dit verfeent geflagt.
3 I.

- -

-

Trevoo dan Tevp/ met uw Sonen/

TDzaag Jefus om / tat Dions eer/
't Is tydom Babelte vertoonen/
TBeglang van onzen CDpper-Heer/
Bazuint de waarheid van Gods wegen

Booz Babel/ gaa algaande voort/

TBaar is voo Dion mcg eenzegen

"

Cem spyt van die Gods Zuis verfoot.
A

haaf

open

TBe zefde tjd is
TBezevende treed vaft al. aan;
Bergadert dan met heele hoopen/
Tat Babel zallicht haaf vergaan:
Bergaam/jain dem afgromddalen ?

-

Meer eens uw Priesters, groote Bod/
Bazuinen dat de CBpper-zalem
JAeer foten boop dien Aftarot.
-

-

33

Danzulen/Bader/ al uw reißen
Aljuigchende, zaam hand aan hand/
Rit gall"men op haar hoo-schalmeyen/
MBen Babeldus/ als Jericho./bgand.
Gelooft zu Bod, die Babels muuren

Bergrüift heeft/ als een Aliarden pot/
KTot stizik van angWLand gebuuren/
z

4

dat

3rz
Gezangen vande
Datboosen onbefiden rot.
- .

..

.

Danzulenzelfss Hennes fcharen/
Tot of van onzen Sofa
Alzingende, op witte finaren/
Het Hemelische Halleluja“
Hit galmen; om dar al um flammen

-

--

- - -

-

In Canan vonen/ naher Beest/
fmooren/ als beroofr van Beet.

Die Eion poogde te bergrammen/

-

Ball

-

35.

Als dus/ o Heer/dat neft vollzomden/

De dood/ent verschen d'helfehe mag/
Cezaam doo uzal Zijn verflonden/
-

TBan zult gp Adams heel geflagt/

Archangel Gods van Jakobs Bonen/
CPP uw Bazun uite for den gaan/
CDm/ als een Teger Gods te women In Canan/ boven
-

en JlMaan.
36.

-

All die danregt uw ruft fnakten/

Die ruft van't fieuwe Erfament,
Die zult gp doo unw glans doen blaken/
Als doöden heilsameren“
TPaar zult gp Werder/ na dit leven/
0 Jofila,7 in

volle kragt

-

Petbol bezit van dann geven

Alan alldie op um leidlingwagt. - -

De Stammen Ifaëls, in Canan bewef
tigzijnde, molten daar, God dienende, den Ema

nuel, in zijn Land verwagen, die zig, na zes by
veranderingen, aan zijn Volk in het
Vleesch geopenbart heef"weite veranderingen hun
door Moses Duit,30: 1-5. oordentelijk Vertoontzjn,
zondere Hoof

op datze de gangen. Godszouwden na-Wandelen, en

in geloove Verwagten dien Spreker, die hunVadren

belooft was. Die eerste Hoofd-ontmoetingisdenze
gen die begonnenheef van deuit-togt, endie geduurt

heft tot Salomons dood in welke reets van Eijd.de
--

gangen. Gods.
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byzonder heeft"doorgeschenen ; hoe wel dat
ter nu en dan ook groote benaautheid geweet is.
Dezen zegen zullen wy maar kort onder eenige Rig
teren en Koningen aan-merken , net eenige byzon
derhedem daar toe hoorende, als:

--

/

1. Hetzegen-prallende Lied van Debora.
2. Het voor-zeggende Gezang van de Propheteße. Anna.
3. Den hoog-dratenden Lof-Rang van David
4. De laafte woorden van den grootenProphet, en.Man
Gods Daid.

Eerst van den zegen, zijnde de eerfte

hoofd veranderinge; Metop-zigtop
het eerste Lied van het eerste

veers van Duit. 30.
Op de Wijze van den 2. Psalm.

-

O God der waak / ma 't afgcbiggelt nat/
Hebt gp uw Dollt eens ruftcdoemgenieten/
HRa Canan was den blockt in't oog gefpat/
Hebt gp hun doo uw Begen doen begieten:
" TBie Stammen/ die eens in her woefedwaalden/

Als vzeende/ die/ die hebt gp / TSegemaar/
Gezegent tot zm in uw voo-glans paalden/

Din uwen Haaamte melden als uw Schaar.
-

2.

Als dus uv Bolt/ in Canan ruft genoot/
Doe hebt gp hun doen in uw liefde zwellenz

Die dylt en vier gevoed in uwen fhoot/
Sighaden aan uw volle honing wellen/
Als eigenaars van Canansvette woming:

CBp waarthun Bost/ enzpuw Bolk/ o Beer/
Bm in dit Land/'t geenfiaagvanmeltenhoning
Gebloeit heeft/ ute roemen mecr en meer.
-

3.

Dus waren nu de Bonen van een Stam

Gezegent/ dooz den Bever aller goeden/
EDm/ na den eed/ diem grooten Abraham
zumzyn zaad met
op te bloedenz

F

Dy

. . . Gezangen vande . .
in hand/hoe welma ''
'
In Canans Hof/ dat Lust-pziel7 bol licht

TBie

Geplant heeft/ op dien lang gewensten heuvel/
TDienklijnfok Godg/nuaan uw mond verpligt,
-

4.

-

-

-

-

TDusbleek dat gp/ als aller Dielenbzon/
vm gonst beweet aan d'afgerende Zielen;
CDm in dit Land/ in 't ' van de Son
Ce blaken/daar all die uw oog bevielen
Aw geeftgenoot/gp gaaft de morgen doppen/
Gezegent op het nieuw gezegent Land;

TBeniByniok konuwvolheid maauwverkroppen;
CDm dat dooz u zijn woztel was geplant,
J.

Hier trad uw Bolk ten CBffer in het koo/
CDm uwem maam nujuigchendete danken;
Zuer togen zelf de Bonen Arons voogl

Met luiten bom/ om dooz verheve klanken/
Derheugt van geef/ bp Levys Licuk-Altaren

Het offer God te roemen oberluit
JAa Canans Goomen Peöps Tempelfinaren
van uw Bzuld,
Berdoofdendooz.de

unalamt

Bier daalde gy op’t vlammig Bopfgesteemt/
„ Gelyk een WDollt/ die endcling/ aan't bazen/

Ein licht mit-schootopt hoofd banuw gemeent/.
Omaan zyn geef üw üaad-flot töpenbaren:

Bier trad uvm völk/ om't heil-regt te bewaken/
Met’t Offer-vee/ tot uvm genaden Croon/
CDm bevende uw voetschabelte naken/

Als ziemde op het EBffer ban uw Boom.
Bier zat uw Erfaan Tevis Troon getrouwt/
De Riddel-muur/ om Canan afte fchutten/

MBasheden doo uw hand als op-gebouwt;
Gp woomde nu alleen in Arons hutten;
3MNa dat uw UBetaan hunwas voo-gefchzeben:
Gp waarten bleeft alleen de God van Seml

MBiens boezem gp ten Offer hebt verhebeu/
Dindooz uw Beefte hoözen na uw

" --- -

gegen Gott,

z

vier hebt awhun doofchad wen opgebnity

-bela in 't booz-beeid te befchou

CDm "t
MEN

-

Tot Judaas hoofd/ ontfeptert em omthult
In "t vleefch/zouw ziem de grond van hun ber

sterin
s"
entmei
viru
300ge tippe
Zat
in '
Als fraël
CMONS DOOge inNg

ET Vel. Den DAAU

Bp Levp / om mazyn ontflooten lippen
Te hoozen/ als hp booz de Bond-kift trat,

Den Zegen onder de Regteren
9.

Gp hebt uw Dolk gezegent in den frijd/
TBoe CDthmiel / als Liegter; 't regt bewaakte;
WDiens fallen arm/ methragt/dooz Heldenvljd/
Jerufallem dooz 't Gozlogs vuur dooz blaakte;
Tie Emalins Toonszonen heeft doen ruinnen
Booz 't jokt/ na dat Adonibezek oolt

CBp uw bevel/ metafgehouwdeduimen/

-

-

Dooz u verdween/gelyk een nevel-rook
O
IO,

ITNaar Israel gered dooz t Bozloogs faal
Peeft tot uw fmaad den God der vzemdelingen
TDer Sidomiers gedient, ein ook den Ball
Ge-rert/ omu als van den Troomte dringen:
Soo haaft kon / Heer/ uw Dollt uw gonft ver
fmaden/

-

-

CBp even-wel verlofe Jakobs zaad

Ban Eglon en all die huntegen trademy
IMAet pylen boog/ tot uwer hoon enfinaad.
II,

Als Habinghand uvm Erfzaad had benouwt/
Beeft Baraks Beef, metbliegende standaarden
TBooz TBebora verwekten aan-geftout/
Syn Tegerfhaar met MDagenen ein Paarden

Gevelt: zoo weet gp d'helden Bods tontfonken/

Doe Jäkis hand dooz 't hoofd ván Szera/ Al

Gezangen vande

16

l flapende/ den magel heeft geklonken/

TDie waak-pziem/ van zyn bitt're ongema.

DenZegen onder Gideon,
de 5. Rechter.
- -

- -

I2,

-

CBp hebt uw Dollt een Gideon verwekt/
TBiefertjdbaar IHeld/ die doo: dpphundert Helden/
M2et CDozloogs list/ als dooz uw hand bedekt/
Het Leger van de l'Adjaniten velden:
DEptogen voort/bebeftigt in geloove/
MAet Jakkelsen met kruikten in de hand/
Booz Gideon/- en voo2 uw maam Jehove/

Als dooz uw Beeft nu aan uw mond verpand
I%.

-

-

TBie gp alleen/ dooz teiltens van uw magt/
Derzekerden te zullen zegen-pzalem/
Bm Ifraël/van onder’t jok gebzagt
WBeer doo uw lichten ganzen "oberfralen:
Ted'Alitaar Baalsen'tboschheeftomgehouwen/
JNa dat hp u een Alltaar had bereid,

-

GBp welkt uw Bollt mogt rooken, en vertrouwen
Ephem die hum boopheen was toe-gezeit.

Tegen-beeld.
--

-

1S

- -

I4.

-

Hotfeen lag/
de uitgegolten/
het bleefeh/dat
“
was
koeken
/ na hetzapop
" GBpTDehebt

''"Camendoen vertieren - am"t gesag
'" Dan Gideon meluisierte vergrooten:
"„'o Zone Gods/ o Hotteen voor de zonden/.
Im vierge min/ die in uw boezemblaakt
".
" TDie heeft u ook, als een reindeeg verflonden/

'' Als vleesch/ om dat gpt heilig regt bewaakt.
drooge Aarde, het welkmet Christuskomfie verwitzeltis, nade
sond, der Propheten.
–

-

-

-

.

"

–

16.

-

-

Gp hebthet vlies bedauwt, en't ganfthe Tand

Bedroogt/om hemtot dezefryd tenoden
Soo
,

-

gangen. God.

37

Soo hebt gpool uf-deilder van't verstand/
TBooz siemelsdaauw/eerftduit-gekope Toden
Bevoed / die ook daar ma als"tvlies verdopden/
- TBoe’t leidendom/ bedouwt dooz 't heiligmat/
Berheerlikt font/ na 3p u tegen modem/
CDm dat gp dooz het
hellen trat. "

gelte

-

I

49

-

-

--

- -

TPoe is dooz u die doprezand WBoeftjn
Il2et’t heiligzoet bam uwen Croon begoten:
o Gid'hon Gods/ gp waart hun JlMedecijn/

Diendaauw, die uit der Aarden is gespoten:
TDienfrydbaar Held/ tot onzen hup verkopen,
CDm als dem daauw in deze dageraad

-

TBooz uwem Geest/ den Tyrier en de mogen

Tebaren, doo heteeuwigl
ependzaad.
I 7.
GBp hebt uw Bolk/ verloft/ die doop het jolt
TBes. ÜDetsverdzukt/ totuhuntoe-vlugtnamen:
TDem IlNidjanyt die hebt gp / als een bok/

Gevelt, en dooz uw Helden doen befchamen,
TDie/ weinig in getal/ doo2 uw vermogen/

--

o Magtig Held/ in uwen Haam, metkragt/
TBefmaders van uw Erfdeeltegen tögen/
Cotdat gedzogt ten onder was gebzagt.
Tweede deel.

--

DenZegen onder Jephta.
18.

Als Amons rot/ metuit-gerekte leen/
Hin't open veld de Leeuw van Huda tr0fie/

TBoe hebt gp hundooz Jephtaas faal befreen/
Die gp gewond ter Alarde meder plotte/

Il2et Efraim, dooz Jephta enzym Helden/
Die op. uw JAaamen waartheidheeft vertroubwt
TDie dooz uw hup uw heiligzaad erfelden/
Cem pyd van die de Leeuw had na-gebouwt.

Soo hebt ap/ Leer/

d stammen Gods bevß

ZDa KChola en na Jair. Was gestohlen; dooz

- -

Gezangen vande
", ehöva toegewijd/
“
lebt gy dooz t weerd de Adren doo koben

213

Ban die üvn Bolt den voek zogt toete fralen:
o Salig/ die met u te velde gaat)

-

Die mietbelaoft als dat hp kam betalem

ft verzaad.
Ismeer als die zuneigendzi
20
- -- -

-

-

-

--

- -

TBien Sephta/ die met reisen / voll geschal/ .
/ als Oberwinmaar/ pzgalde/
n voll
Beloofde u/ odeerlyk ongeval/

Een offer dat hp ook aan ubetaalde/
.
Ret, # dat 3p haar mäagdom had be

Eymeenig Kind/ het leven van zyn leven/
Ween

et independbegeben
prät
ot dient van uw verkogene gemeent.“
-

-

2 I.

-

Soo hebt gy ook/ o Dader/uwen Boom/ .
Hw Segelink/ na "twood/ bp u befloten
Gegepen/die vpwillig vanzjn Troon

-

„äeer-daalde/om voo al zyn Geestgenoten
KTefterven/ om het heilig regt telbaren;
WBiens bit're dood / wp in het Avontmaal
Gedenkende/ mog roemen en verhlaren/

Tot Eifelstrooften Jakobs zeigen-pzaal.

Den Zegen onder Simfon.
22.

CBp hebt daar na/ dooz Dimfans heldenmoed/

Be hoonders van um länegten meer gebogen,
TDie Nazireer met dubble Geest geboed/
EBm/döo2 zijn kragt/ al die hem tegen togen
Ce kneuzen/ hp die Cimmats maagd beminde/

Floeg opden wegeen leeuw, die hp/ methragt./
Den Honing-graat ontrukte/ enverflinde/

TDatraatzel/ "t geen zyn Geestten Efferbzagt.
23.

De Philistin verfloeg hp handvoo hand:

Depoorten/ van hun Haza dzoeghy
-

gangen. Gods.

319

Booz Dorfchen/ fast hy't kogen-zaad im brand:
Een kakebeen vergruifdehumme beenen."
Maar endeling/gebondenen verjogen/
En im triomph gevaert/ heeft hy met kragt/ .
Eens Dagonskooz/terwzaak van zymologen/
r-gef
Pergruft, tottroost van Jakobs ergesagt.
-

-

-

Tegen-beeld.
-

-

-

-

"

24.

-

- -

-

-

-

-

-

Bus waart gp ook/ o Simsonstegen-beeld/

- Christus

Ban's Doeders iyf als heiligafgezonderty - isdienwa

Gmals een Leeuw7 uit Sudaas Eäadgeteelt ren Sim
Tevellen die zijn wzaak had

''

fon, zie

GBp Jakobshoofd/gp hebt de Philistijnen/

Efai49:5.
Open,5:5.

Deduivel, en de Jood en Antikrist

In 't wo fielperk doenvoozuwglangverdwijnen/ Elai.7:14.

'
13Io
att.4: I.

Wiens Haa-zaad mog uw Hegerschöp betwist.
25.

-

z-

-

Gp naamt uw Buid ook uit het Heidens zaad/ 1 Petr. 5:
JNagy met kragt, demhelfchenleeuw verplette: 8.Openb.
Gp rulkte uit zijn muil/dien Noming-graat/
10:6en7,
Aw: W52uid/diegpontfloegt vand'helfchefmette: Dan. 12.
TBit is/ o God/ het raatzel der gemoode
Joa. 18: 6.

'

Feeft des Tams doozeben tyden heen, Joa. 19:28

't Merkgerft in't laaft / in kragt tot fimaad der Matt. 16:
18. Open.

. fmoode

i".

Tal rademaldie damuw Feeft betreen.
-

-

O T-

d

Matr.23: en 28. Efai.53.: 9. Elai,49: 6.
26

-

- - -

-

Hw. kragt was in uw Godheid/groote God/

't Geen, als uw hoofd/ uw Menscheid on
derschzaagde

-

-

Ban waardatmog/ten spijt van Asterot/
Afhangen alldie unwenraad behaagde:

-

GBp däagt alleen/ als lokken/ al uw Domen/

Int nieuw Berbond/ op 'tzeventjdig Feef/
TDie tot uw rsen ook uw cieraad vertoonen/

Gesterkt/ getrooft doodladen van uvmGees
SAR
-

320 . . . Gezangen vande …
27.

--

-

- -

-

-

-

za Delida/ een Judas/u beriet/ . .
Die metzjn rot/ na dat uw zelen bzaken/
All spottende verachte uw gebied
paar gp hebt ook die foute lasterhalten
Trn toom gezet / gy hebt hun Huis en Tempel/
Als Tagons kooz doen vallen / na uw dood:
Zoo zult gp oolt dirmafgeheurden dempel
MDan Babel haaft meer plozen/ als een lood. -

-

- -- -

- -- - - - -

- -

2. Ö.

-

-

-

Doo Eli/ endooz Samuel/ o Peer/ .
Heef Jakob zaad uw zegen ook genoten; .
Toon Abdon/- en dooz Elon/- en mog meer
Is Israël in Canan uit gespoten:
. Soo is uw wood beweigt in de 3aden
- -

.

Ban Abraham zoo hebt gp/ na um wood/
. . . . Bezegenten doen dooz den3egen baden . . .
at Bolk, het geen Jehovato.e-beyoot.
--

-

,

F

-

-

---

-

-

-

- --

Den Zegen onder de Koningen:
-

--

eerft onder Saül.

- 29„ C.
. Als Israel
weer af-week
van het spoo2
-

-

Segeerden heteendie den Scepter fwaaide/

,

. . . . . Als Koning/om het Bods gewyde hat".
:
Tefutten/ voo al dat zum regen traaide:
Doegaaft gp hun een Daül/ in uw tozen/
. . . . . . Tot koning die gezaift van Samuel
Te IIAipa / tot den Scepter wierd gehogen/
Hatjuichgen van datweeldrig Israel.
-

-

ZO.

- -

TDie Biliäd heeft dooz zijn staal ontzet/

Die Jabens heeft bewzyd van GDoloog. plagen
Die Among rot den fchedelheeft verplet:

Beeftook metlofden Philifijn verflagen:

- -

Mp velde zelfdat Amalekts gebzoetzel/
TDie Ifaëleerstdzeigde/doo zynfaalz . .
Gpgaft dat zaad/ verbannen/ tot een voetzel

* Fan't Borloogs vuur/tot Judaaszegenpaal.

--

gangen
-

-

Gods

32r

Z Is

-,

-

TBeeg ebenbwel berfiet gp van de kroon

CBm Agags bloed / gespaart / met’tpuk der
DANNEN/

TDie Samuel tot Am’leks lafen hoon
,
TBooz kloofde/ en verteerde dooz uw blammen,
Gehoozzaamheid/ aan uwem maam gegeven:

-

Gelt bp u meer als 't befte offer-fmout:

-

Gp hebt uw ÜDetons hert ook voogescheven,
CB 3alig/ die op dezegronden bouwt!

-

32.

Soo is uw vollt/ ook in de eerfe tijd
Ban’t nieuw Berbond/ bevogtenenbefreden/
TDie eindeling/ hoewel u toegewyd/
Eenhoofd/ een vorst/ begeerde/ en beleden:
TDat hoofd/ het geengp hun in uwem toten
Gegevenhebt/ gezaiftdooz't Priestersrot/, -

TDie d’CDfer WBet/ bp Juda afgefwozen/

Erfeltheeft/fchoonverbannenvan hunGod. 33.

TDiedoo, dendienstaambeelden. ºthepligregt/
Derfinade/ omten Alltaaroptedzagen/
't Berbammen/ datgp/ aanden bloehgehegt
Zebt uit gerouit: die ook dooz CDozloogslagen
täbw TDavid, in zynzonen Poogt te veilen: ,,

JÜNaar gp zult hem eens foten van zijn troom/

GBinzegen rylt uw Elpen-troomt"erstellen:
Beglamt totroem van Davids Beeren zoon.

- -

Tweede Deel.

- - -

- - - -

DenZegen onder David.
JNAaar TDavid/Heer/ dat uit berktolzen bat/
TBielieveling/ als tot de kroom geboren/
TDie hebtgpzelf/fchoondoo denyd befpat/
TDen Dcepter van uw fammen toebewogen/
Gp hebtzynihoofd/ metCDliovergoten/
Bezalst/omopuw
/ voo2Judas

f

-

-

-

--

Gezangen vande
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Tepzalem/ als het hoöfd der Gods genoten

' vzeugd en lofvan Bader ' /
35.

Dit wasdienheld/ wiensonberfchzoktegeef/.
n/
In uwem maam/ dien grooten ombe
TDienhoonder CBods/ dat grootelafterbeef/

Derflingerde/ ommet devoette treden
Die’rleger Godsen Aronshuttenfmaden:

zy dietevoop een Teeuw/ em Beerverfloeg/
Crofdezedie ineigenwaanzigbaden/

David over woeg.

CBm dat Uw. geeft in

236.

Dien:TDavid/die/bepzoeftdooz tegenfpoed/
ZStaagvlugte/ alseen Beld-hoenop de bergen

Doo Saulswaak/ wiensonverzoemtgemoed
Hemmajoeg/ omdiengrootenheldtetergen.
Adonias / en Abzelom voll tolzen/
Dervoigdem ook/ als Beeren/ woed en fout/
TDienjongen Teeuw/ dustotdekroomgebozen/
Diensthand uw geest den Scepterhad betrouwt.
37.

-

TDe Bomeriepde Bader voorhetfaal/
Im"topenveld/ alsregtevoek verwanten/
GmTDavidshoofdt"ontzetten vande paal
En't kroom-regt/ "t geen uit blonk aan alle
kanten.

-

-

Doemoftdienheldzijnedelbloed verzugten/
Dan Simi gevloekt im zijn gebeent/

Wen hpbegrouwtalsBalling/ heenmotblugten,
zelfs zijn wee heeftnage
TBaar

#tan
EEN.

38.
s dien
metkragt/
die huilen
Scepter/
dzoegmogtam
ag
moften
de boßen
Hudafeeg:
JM2et Canansrotvooz Hakobseergeflagt/
TBoedeze Leeuw uit Hudarogtaen'tbuilen/

w"

Wiensheldenmoed/doop hetgeknalsder fwaarden
TBen Filistijn/ Kopriers/ em Bobas vorf/
N2etEdomgrotdeet fneubelenteraarden,

Metallwatoithad mafijn kroongedopft.
-

-

di
37. Die

-

39.

-

-

gegen Gods.
--

-

Wie Siomgburgemºt Aharsch Jerusalem
Beheerfte,/ diedie woede IMDoäbiten

TPeet hooyen nazijndapp'reheldenftem/
M2et die/ volwaakuwerfregtzogt te plßtent

TBied'Arkte Godsopleidemetzjnhelden,
Alldanzende/ verheugtum Jakobs Bod/
GPm uwennaam in'theiligkoote melden/

-

Totsputvandieuwheiligdombespot.
Tegen-beeld.

-

4O.

-

EB Babids zoom/ en eenig tegen-beeld

Christus ist

Bandievoocheendestammen. Hakobsleide/

dien

renDavid
Gpherder zytdienookuw Tam'renfreelt
Envoed/ in'tgroem/ op Sionshoogelweide; die ver

volgt is

GBp zytosk alseen TDavidobergoten
Maet IHemelsligt/ envzeugden Bli/ om

geweeft,

Gezalft/ alsvoft/ uit Hudaaszaadgefpzoten/-

en dieook

#jn Vian

KTeppalenalseen Hemels Bzuidegom.

CIl OVE"

wonnen heeft, zie Joan. 10. Ezeg. 34. Psal. 2: 7. Hebr. 22

14-16, Openb. 13: 5-7. Eza.2: 3. Psal. 10: 2en4. Plal.68z

12. Eza,56: 7. Psal.48:Is3. Psal. 2: 3.

-

zur

vanuw wood/
GBpleidonsdoo den
Alsfamnnen Gods/ die uzijntoebefwogen;
Gp
/ dooz EBoft/ Duid/ WBest/ eth

u,uw gef
ooz

Jadatgyonstot Romingwaart befchofen/
CDnn/ zegen-rijk/ dat groote rijkt'aanvaardent

CBpd'Elpentroom/ na'tuitgebaarde wee/
CDm/ alseen Bozst/ em Pinsderganfeheraarden
Teheerfchen/ alseen Godivan land/ en Dee,
42.

-

-

EBgroot Profeet/enEngelvan Gods Troon/
Hw luppenzelfbedanwtdosz's Hemels3egen

Diedopen, als den daauwop Jakobszoon/
Hadatgipopudeer-troom waart gefiegen

Gp zztaanlonsook lief'ltjht' gezangen
- -

-

-"

2,

-

-

d

s2g . . . Gezangen vande …
TBeziele, die alsadentloosmogdwaalt/
Die loktgputt/ omkragtvanut'ontfangen/

Totdatuwgeefzinboezenheeftdooz fraalt.
43.

-

-

-

sogroorenheld wieist plansgefühl
ÜDie zalhetfueerd uuitdehandenbzingen/

Als gynetkragt/ uwonverganklijkryk
Beschermit/ tensplit vandieu tegen springen,
Gp hebtdoo"twood deafgekeurde Goden ,
-

oen vallen/ enhet Heidendombermant;
TBe läoningen der Legerfcharen blooden/

Enbogenzig/ alsaan uw kroon verpant.
… 44

-

-

“

-

:

" Gpzijtdieser/uit Jakob/diemethragt
-

TBehoekenvan de Moabitenvelde;

,

- WDienstazaadgptemonderhebtgebagt
- TBoegp metlof/ uw heiligrykerfelde:
, . Wäwblixzemen/doenbeidepolenbeben/
" _ Gpreed/ methragt voofpoedigophetwood ,
- TBerwaarheid/ omde Weereldlichttegeven/ , Dieindendzekder Afgoonlagverfmoot.
-

- . .

"

-

-

, . . . 45-

Denijdnogtans/ dien mögberwoeft/

-

.
" Heeftook/netvloek/uwzegenkoetsomdolven/
Ja Judaasfaalgeltromtwasenberroeft/

.

leeftuomzeteenrotverwoede Wolven: : ,
We Duiveltrokuwmaamenweerglanstegen/
TDiebzifzende uwverfmen heeftvermiet/.

Methopevanzhnwzaak-zugtuittelegen
EBpdie/ doozbloed, mangelbert omtzielt.

- .

TDeSodenzelf/uw.bzoedrennadeNet

_ Awzanen/ diegpnoederijkbeminde/ . . . ,
.
Als Abfelong/ diehebben't staalgewet .
-

CPm u/gelijkt Adonias dien blinden/ .

"

t’Ontzetten/ '' 5
Bie/doozdenraad Achitophelsvergalt/
Bertietendiendestammennostenhooren/

. .

WDienshelden-naamnogdoo.dewolkenbralt,
- - - -- -- - - - . . - - - - -

–

z.

,

--

:

Maar

.

- - - --- - - - -

-

gangen
Gods.
47.

" - -*

--- - -

-

325

--

-

MAaargphebt weeruwheiligrijtterfelt/ …

JAabathetstaaldesdaaksuheldenplaagde/
TBoehebt uphunmetnwengeestverzelt
Im vzede/ madereene dutzend jaagde. - -

--z

IMAaarheilig/ Heer/ hethoofddergoddelooze/

TDen Antikristhceftudaarmabefreen/ "
TBooz Taken, die alsleidersvandebooze/ - - - Jogfw.oegen/ on uwkamente vertreten.
4

- - - - -

-

-

TBog dezezijn/ o TDavid doo uw hand/ „
Alvzolltende den ademuitgedzeven;
WI arm dieheeftal watonstegen kant

-

Boen vallen/ of doen voozuwwzaak-zweerd
beven)

.

-

. .

Aw:WBoozden Beef die hebben met vermogen

-

TBekioningen verbaaf doo: uw gewelt
Engp zytoök/ als David magetogen -

-

-

Die nadenfryd synkragten heeft er-felt.
-

-

-"

49.,

-

-

-

-

-

TBien Antikrist/dien Absolon/ vollmoet/

-

TDie was gewond doox d'Heldenvanuviuifier;“ -- - IMAaar hp er-greep zijn kiragt om/ als verwoed/
Bijn bloeken uittegieten in het duifer:

Bewaar dannu de Stammen uwer eeren . . .
Hw. Helden/ Heer / zijn mu van kleine kragt/

Gymoet dog haaf/ als David/ triompheren; . .
Too dauw Hyk invzedeis gebzagt.

- -

-

--- - - -

-

-.- -- - -

-

--

Derde Deel.

- -

:

-

1

.

-

“ - - - - - - --

.

;

,

-- -

-

-

-

-

- -

- - -

--

Den Zegen onder Salomon.
--

-

-

50.

- - - - - - -

MBen TBabids Soon/dien grooten Salomon/
CBp Sudaas Troom/ als Bede-vozst/ regeerde/

Boe blonluv unerh/gelyk een morgen. Eon/
Bereerlykt/doo het geenvoorheemombeerdes - - Boe hebt gp milt/ bp Canans volle bzonnen/

Die stammen Godsgezegent,
na uw n",
FE 3

-

326

Gezangen wande

EDmma den Wärtjg/ vermseit em af geronnen/
Teppalen in de glans van uw Berbond,
FI.

Gp hebt zijn hoofd gezalft op. uwem Croon/
Endooz uw Geest zijn Diele ober-gotenz
TIw MPjfheid fchonk gp mit aan TDavids Soon/
Cer vzeugde uam uvm zalig Erf-genoten/
Die enheijk de wijfheid Gods begeerde/
TDie hebt gp 00k metzegen ryk bedoubwt
Tot hp invze zijn Bede-rijk regecrde/
Als Degen-rijk aan Judaas KTroon getrouwt,
$2.

Het EPfirs Gouwd/ de Peer’lemen't gefeemt",
Hetzilber/ en de fhat der Bremdelingen/
Zebt gp alleen/ tot roem van uw gemeent"/
Hit GDoft en MBef zijn Facepter te doen bringen:
Soo moft beglanft/ uw balamon/ eenspalen
In 't heilig lählt/'t geen van Uwlipppenhong 3
TPoe lton uvm Bolk eens ruim den adem halen/

Bewälzin mond, als een Fonteine spong.
53.

--

Tempel
Dezen Loeheerljk
L) Meieng MByfheiduvao
blonk die Bede-vorf
d'Aarschen
volllicht/
Tabernakel/

bouwde Zauw besiek/ een woming heeft geftigt,
Salomon - Een Tempel/ daar gp eeuwig Gods ozakel
in het Eems woon.de/ on de vzp-gevogte Stammen
vierde
In't Alarfch-Paleis/uit Bouwden,Marmel-feen

jaar van Geklonken/faagdooz theiligvuurtontvlammen/
zijn Re- Soa haalt uvm glans de gouwde Arkomfcheen,
Er1n197e
# ' 6: 1. en 480.Jaar nade uit-togr, 1 Reg. 6: 1. Van
waar"tor de vernietinge des tweeden Tempel door Vespafi
-

-

anus omtrent 1100.Jarien verloopenzijn, ruym 36. Jaren tot

Salomonsdood, en390. tot.dein-nemingevan Jerusalemdoor
Nebicadnefar Ezeg 4: 4. En 70. Iaren in de Babilonizege
vankenize, Dan. 9:2. En van daar zijn600.Jarenverlöo
entor de verwoettinge des tweeden Tempels, inwelke de
zeventig weken en den tijd derbenauwtheid, Dan.9: 242
25 : 26'En de 30 Jaren of een Maand - Zach. 11: 8.za

inen begepen in naherordeevanvele
\

2. TDien

gangen Gods.
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54.

TBien Aarschen Croom metzugten / in-gewyd,
Metzalen van het heilig af-gezondert/

TBaar Tyrus fchat voog Arons Tent Tapijt
Derheerelykt de WBecreld heeft verwondert;

MBiens wijfheid/ uw opakels/ openbaarde
Jàa’t heiligregt/opzymen Leeuwen Troom;(de/
Wiens fpzeukenhun Gods wyfheid faag verklaar

Deer zin-ryk/ meer als Dopfenzym gewoon.
55.

-

--

-

, MHier lagen/ nu ma’t bitter trijgtsgefchzeeuw
TDe fammen Bods bp Camanshoning-wellen/
Im vede necrgelyk een ouwden DLeeuw/
TDie nadenroof/zjn kragten poogt t'erfellen;
TDie ondern wen ÜBynfiolt heerlyk bloeide/

-

B002 unbwe hand/ van TBantot Berfeba

Gezegent/ om/ als die het regt befmoeide/
KTe wezen/ tot uw

r

0 Jehova.
56.

-

TBe Homingin van't zuiden toog/ met kragt
Eingaben/amdeIAaam-klank vandiengrooten/
TDie 't Alarfche rond als in verwondering bzagt
Te hooren/ als den roem der Landsgenoten;
WDiems wirfheid zy erkende boven allen/
Alsroem-ryk/ endoor’s Hemelslichtbefpzouit:
Wie kam de glans van zoo een rijk uit-ballen/
Baar Jesus in het hoofd des Konings grouit.

Tegen-beeld.
57.

- -

Goot achbaar Boxft/ entweeden Salomon/
iWDie is als gp/ als gp/ in Geeft verheven ?

'' als aller wijzen bzon/

Christus
is dien
waren Sa

lomon die
it-deider van de wyfheid en het leven:
Genade/ en de waartheid/ voll vermogen
- zijn Huis
bouwen
Dynuit-gefoxt doo uwe lippen/ Heer/
de eens in
GBp hebt uw rylt/
en meer-gebogen/
verheerlyht als Da nen ja meer.
vrede zal

''

Regeren,

Romainverneods,

bredu eens/in h“, zle Open
F4
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TDien Salomon / mit tot de Niroon gekopen/
. Derbeeid u eens/ als Jakobs eer geflagt/ . .
Klw Dopft/ die u de vgede heeft befchogen:

Gaa uit/enzie gy Tochtereinen Mäaagden/ -Die vanzyn Bruiden Maoeder faat gekroomt/
92 : I-3Eph 2. WDienshelden Gods noit duivelen verschaagden/
-

zp is het die zijn zaligheid vertoont.

Zach. 3 :

-

-

10, Pro.9: 1. Psal 45 : en93en 98. Cant.3: 7-10. Esai. 4en

60.Psal. 72 : 10 : ' Elai
Pfal. 68 : 18 Heb. 3: 3.

Open-21

22-

6. Ezech. 1

'

Matth. 12

2

Efai. 6: 3. Psal. 8 : 2. Elai. 6.

-

-

59.

Bp hebt de ve/ die bede/vzede Bopf
Gegeven/en uw toremnigen Bader
Derzoent/gp hebt gescheurten meer geploff/

TDie middelmuur om onszaam tot unader
TDoo eenen Geest/ als TDavids Soom/teleiden:
ÜDat is dat zoet/ daargp den ZDcepter fwaaid/

TBien ZD.cepter/ die de Lam"ren Godskanwenden/

Anweer-wil/vamal

ar utegen kraeit,

Ilv Elpentroomis op het regt gegront
klw rijks-fafis net vilamunende robinen
CDm-zet/gpp2aalt/ o Schuts-heervan't Derbond/
TPaar boven/ daar/"als vlammen Gods/ ber
fehjmen
"
BAbw Helden/ die als twalefjonge Leeuwen/
Hw Croan van Gouwd/ ohnzetten tot uw lof
Derheerlijkt/dooz den Godder ouwd Hebzeeuwen/
-

TDie Honing van datglang-ryh iHemels Lof. ,
- - -

-

I

o Salomon/ gp hebt u oolt gebouwt
Eenüerlt/ een Hilylt/ een Tempelomte women/

Daar pd’re Dielfaat/ als eenfeen van Gouwd/
Beadcmt/ on Uw. glanzen te Wertoonen:
TDat heilig Huis van Heidenen ein Joden

-

Cezaam gewoegt/ gegrond-best op. uw hloed/
CDm in uw Hyk de Balige gemoden
-

-

-

KC baden doo uvm filien oberblged.:
v

un

gegen God.
»
ugnnardus
gefzinitiaan bei zaay
uvm gezigt ltanzig de Dielveeverfzen; s,
GBp hebt dat Nuis verciert/ dooz uw gewaad/

Let Marmel/ en verhevenezipießen.

" ;

Schat-ryke Bozst/ gp geeft uw Onderzaten,
Tatzemels Bouwd/ die Peerelvanuw wood/
Im overvloed fortgy uit volder vaten,
"Aw Beet op ons dooz Oost/ Duid /

-

Westen

-

JM002d.

-

-

Blw maam die gaat de wijde WBeereld door/

--

„ De Koningin van't Duiden is gekomen/ .
CDm thogen in hetop-gepzopte Fiooz
--

-

Fünfeld, die meistening troomen“
IAog op ons daalt: wp zijn die Legerscharen/
-

#" om Ubw wijfheid/ '' daalt

,

Te hoozen/ enom’t Suidente verklaren
at Balomon nu boven
TDavid
präalt.
6
- - --- -

wiens maleficitalriche

-

-

limp verdooft/

-

-

MBiens MDagemen/en läuiters metrondaßen
Gereet fiaan/ onmetfähilden/hoofd/ voog hoof

„Clevelen/ die zijn Maam-lalanlegen baßen:
Hw Schepen/ die als op de baren fweben/"
Die kommen als van Tharsis volen zoet;

CBmdoog uw Geestons heilen viele regeven;

Bewaarze/
.. "

Der

die buntgenwort.
5.

Maar groote Boft/de Läoningin van't Suid/

TBe Bopsten/- en die mog/ als ballingdwalew/
TDie zullen zaam/ als uw erfelde Buid/
GBp liemelem/berheben/hoog van

''

4

nad’ren/

m na uw M2ond / ö grooten Salomon

Ce hooren/en omboven humme Baden

Teroemen in uw waanse Eon er
- -

Danzalin fragt, sagten Davids Son
Aw twistig Häßlz eens' de vzede wellen "in

:- /

Gezangen vande
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Bengp/beglanft/ zult zitten op. uw (Troom/
Als Hegter/ om dat Tyrus meer te vellen:
nog eens verheerlylt zeigen-pzalem;

e“

m gp de myd/ als TPavid/hebt gevelt/
Taan zule gp weer in vollen 3egen dalen
Als Salomon/ die Davos Läßk erstellt.
7.

TBamzal uw glams verheerlylt boben all
Eems fralen dooz uw groote Tempelbogen/
Als in uw JAaam die Stammen/ met gefchal/
Booz uwem Croon/bekleed met uw vermogen
Sigbuigen/ om uw wijfheid aante hoozen/
IAeer-leggent/ als een Teeuw uit Hudaasfam/
MBieng rufe/ noit de mijdzal kommen fozen/
Bffer-lam.
Tot uwem roem/ o

s

o Bouw-heer Gods/ bewoon ons do gemoed/
Bouw Sions muur/ met glat geflepe feemen/
Laat Biram/ haaf verzoentdoo, Salºmonsblocd/

Eemsstoffe tot de bouw des Buisverleenen:

-

Bevestigt all die in uw vzedebouwen/
En weer/ diefout/ met Babelshammersflaan/

Bie omder fehym van hulp/ demuurom-douwen/
- TPanzal uw Hylt/ in vedevoozu faan.

Deze vier achter-een-volgende Prophetische Gezangen
-

moeten, voor zoo veel als den tijd aangaat,
onder die vorige Richteren en Koningen
geplauß worden.

HetZegen-prallende Lied van de groot
moedige Heldinne Debora, Met

“op-zigt op Juid. 5. - - -

Op de Wijze van den 83. Psalm.

Jehove / voll gena/
V Erhef
TDie Afraëlfaag ' en pa/
Vers 2.

„_Bebilde van der bogen wakei
Die om het wzeltenen tonbloten/
------- --

-

-

»

-

-

- -

-- --

en

gangen. Gods.

33

Den plager vanztin Bolk verstooten“,
Ter glozy vam 31jn eigen 3akte.

-

2,

Zau Jakobs Eaad/fpjt Camans Göom/
Eig tot den fryd heeft aangeböon/
Bm Jabins vet gespierde reuzen/
JM2et die het heilig bloed verplafen/
Em/zat van wzaak/hum faal verknarsie/
TBenfchedel dooz het flaallte ihneuzen,
Z

2. Hooz Koningen nu alte zaam/
God ivert Woo Zhijn groote.JAaam;

Emal gp Bopsten/neemt ter oorenz
Skzal Jehovaas Lofvooz bringen/

En Ifreis God vanvzeugde zingen/
Booz d” uit gegoten oozloogs togen.
4

4. TPoe gy/ o God / dooz sº Wiemelsboog/
Ban Deir doo het woeftetoog/
TBoe gp dooz Edoms velden rende
TBoe dzoop den Zemel/ en den Aarde

TDie beefde / als uw femme baader
't Berbond/ vooz die uvm maamen ltende,
-

-

$.

5. TBe bergen blogen boop uw licht/

En Einafmoltdoo uw gezigt,
6. In Damgarsen in Saels dagen/
MAoft Efrakl/omtbloot van zegem/
Sigfpoen doo2 on-gebaande wegen /
Eer dat dien diver

s berflagen

7. De dopen enden Ackerbouw
Berdwenen zugtent in den Houw/

CotTDebora de geeftontwaakte/
Als Boeder freis/om Gods fmegten
Flit Jabinskuillen op te regten/

Wiens oogen in zijnma-wzaak blaakte
7.

3.TBoe Eifel balsche Goden zogt/

En Baalten Attaarbeeft
gebogt/
---- - - - -

-

-

33
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CDm Jakobs Goelt verzaken/

“:

TBoe zijn de Poopten en de Ballen/ -

-

-

Befreden/ wantzp zyngevallen/
TBaard' EBoloogs ums faag ömtbyalten."

z"
hert ist tot.de gever/van
TBe WBet / die Bion redden kan:

*

WoofdSod geduirig / engefadig/
Maet die vgpvwillig heenen togen/
M2et fchilden ein gepeefde bogen/
CDnn dat Jehova is genadig/
-

.

:

9.

ro.GBp die / na d'af geleide frijd/
CBp witte Ezelimmen rtjd/

s

Tot bljk van uw Erfelde lufer: - -

-

Alldie het regt bewaart/ metzegen/
Engp die wandelt op de megen/

.
-

Speek hier van in het lichten duister.

“ ,

IO,

11. Schep vater nu in overbloed/
JAa het gedpuis der Schutters moet

J

Gp zaamdenlofvan God verheffen:
Ban't heil/ bewezen aan de TDoppen/
Mian Ifraël den zegen floppen

- -

-

En't regt in Jakobs poorten treffen. .
II,

.“ :

--

12. MBaakop/ waak op/ o TBebsza/
TBe Bonen Judaas treen tu na/

Speek mueen Lied/ om lofte geben/
Y WBaak op/ o Barakt/leid methanden -

Sp Soon Abiniams/ in banden
TDie boze/ die utegen streben.
I26 :

:
..

..

.

.

"

13. Speere deet beweidvan spott Meer heerstehen Jakobs oberschat/ . . .

. .

"

De Beerelykiste van hun Dorsten: Die met gewelt onstegemetogen

*

. . ... . ..

MZebt gp ter Alarden meer-gebogen
CBm datzpºt heiligregt bemolzstett" -

-

".

-

- ---

- - - - M3- - --

üEr waren/tegen unbefehl

: . .. . . . . .

er

- gangen Golds)
Bp Ephraim en

'

333
3.

------- -

Gewotelt/ om uw Boikte plagen: " . . . .

Hit laachir 3jn/ met pyl/enbogen
Begevers van uw Uet getogen"
SPm deze in hetveldtebagen.
I4-

-

-

:
3.

-

-

15. Be Bopften Effafcharste zaan |

»

TDie togen/ onder uwen Haam/

Flet TBeboza en Barak henen

-

-

In't dal/ maar Mäuben/ trotgen moedig

-

Bertoefde/fchoon ap zeifvoofpoedig“ - - Cot Isrelshulpe waart
versehenen
I4. - - - -- -

-

-

5.

-

--

-

-

6. Maarom bleeftigp/o Mäubengrot/ . . .
TDus3itten/Jakobs naamten spot,
2Bp 't loejen van uw C9ffer-rammen - - -d'Imbeelding van uw moedig herte . . , . .
Heeft u belet/ tot Habims fmerte/
EBokopte rellen
de Dtammen. . .
-

IO,

-

1:

…,

- --

-

17. Gileäd zat aan den Jordaan . . . . . .
Geruft/ dogmet het jok belaan:

-

-

.

DAN, maaron hielt hpzig in Schepen.
En Afcher zat bp het gescheurde

-

- -

--" -

Ber:Beez terwijl Bods Somen treurde
Too Jabins blocken dood genepen.“ . . .
. .

.. -

17

.“

.

- 3. Maar Zebulon/dat Bolt in mood/ . . .
Berlfmade zelf/ tot in de dood
Hun Zielen/ om Bodg Dollk te laben

-

-

Zoo ook Jaephali/ met de Helden“

. ..
.

.

TDie 3amen op de hooge Delden " ,

Mun in den Bologs
-

d begaben,

.

. .- -

. . . I8.

9. TPeioningen die qualmen
voot . . . . .
hanachspoot

Ban Canan tot aan

Illet geengewinop 't fpijts der heutrien Die 3amen/ net de Helden7 vogten“ - Alan MAegiddom/ als zee gedzogen -

&Cotdat zg labinzägefisieunien, …, z
-

20, E

-

Gézangen vande
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-

19.

ao. Spfreden van den Bemelafz
Jehova werde/doo zyn staf
Übebozevan zyn Lievelingen/
De Steyren, als Gods uit-verkogen
Die freden/ met een volle togen/
CBm Bicera uit Weld tr dzingen.
2O.

2. Debeke kison die week heen/
de Helden Jakobs freent
T2e beke Kedumim die bloeide:
Dertreed / o Siele/ bot bermogen

Flw sterkte/ wend doog's Hemels bogen/
Hw. oogop die uw viand. boeide.
21

-

22. TBe Peerdenfloegen achter-uit"
Dunhoeven/ tot een Gozlogs buid/
Berpletterten vergruifter Aarden/

Booz doeoploogs vloel, die Rabins benden/
Die welgezaalt te postierenden

Berteerde dooy't geknars derfwaarden.
22.

23. Plock meeros/zei den Engel Gods/
jehova/Baraks zegen-rots/
Bloeht allzhn Boygerp gestadig/
EBmdatzpoolt niet op en togen

Net d'Helden/ om doo hun vermogen
Te reddem die Gold was genadig
23.

24. Gezegentzp, dat groot bedrijf
Jean Jaci, des Reniters wijf)
Gezegent boven alle Bouwen

25. Sp heiste water/ na zyn dahen/.,

Sp gefhen Heelt/ om hemte lauen/
Ein Boter in zyn groot benouwen.
-

24.

26. Spfloeg den nagel doo den hop
Dan Bicera / wiens herzen-30P

Nett bloed als holtentzämenfreude,

2p streek
dat boofdderbozerosten : 3

Patt

g

---

-

335

gangen. Gods. Pan't lif/ om Habimte befpotten/* TDie eertjts Jakobs Atammen klemde.
25.

27. Bp kromde zig voo2 Jaëls flag/
23p wien hp in de tente lag;
Hºp vzong zig tuifzen haare beemen/
Cot dat hp zugtemt in zyn romken
Sijn Biel uit blies/ na d'Doyloogs bonken
d0en Weenen.
Dyn MDagen-helden
-

h

4.

28, TDe moeder Biceraas die mogt
WBel/ als een onrein Alardsch gedzogt/
M2et bzeugde dooz de traalienfehzeeuwen:
UBaarom vertoeven zijmegangen/
TDe WBagens/ die den buit omtfangen
Tot vzeugd der afgefloofde Leeuwen.
- -

-

27.

29, TBe Staats-bzouw mogt wel/ trots van leen/
T9e tegen gal"men van haar reen

Ait ballen en in hoogmoed fwellen:
30. Jaeen/ Sic'ra kom miet triompheren/
JAog met dem roofte rugge keren:
quellen.
God flaat die Hudaas

Femen

2.

31. Soo moeten eens/ o God/vergaan

ü die de hand aan Biom flaan/

DSoo zullenhaaft mog eens verdwijnen
All die uw Helden tegen bafzen/

Schoon datze mog/ als Ceders/ wafzen/
GBm "Jakob doo het faal te pfnen.
29.

IT2aar die u. al bol-daende/ Heer
Beminnen/ zullen meer en meer/

Geljk d'op-gaande Bom/ in klaarheid/
Eems palen/ na de bolze rotten/
TDie mog de Stammen CBods befpotten/
Derfomt faam voo uw glamsen waarheid,
Toe-pafzinge.
-

-

-

3O.

-

o God/ daar zijnin’t nieuw Berbond
-

Jog
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-

Zog Sabins/ die metherten mond.

“ : "

Swool verduhlten en benouwens
Daar zijn nog Sieraas op Alarbeit"
Tie trots/ metalPagenenen Paarden
Het vuur ons in der oogen spouwen.
-

-

3I.

-

-- . .

-

-

Daar zijnmog Hubenszonder Geest/
Dog BANs en Afhers on beweest/ . .
TSie bp het loejen van hum Schapen/
Als ongevoellig zomder kommer/
IAogzitten/ondert Aarsche kommer:

"Sie zaam/ als so gelooze/flapen.
2,
- - - -

- - - -- - - - -

-

r

32-

–

-

-

- -

Enal de Belden van het Beef
Tie walten./zamen/ onbevreest/

,

_ Meetiver om uw Dollt te plagen3
Enschieten/ na een vals geflonker/
Bumpylen op ons in het domker/

.

-

"Neethoope van den roofte jagen
33

-

ITaarlaatdat fmoode Sabins rot
Filsuichgende/ uw IMaamten pot
Heet üBagenenen Paarden dpaven/

-

Maat al zyn CBozloogs lärügs gedzogten/
Tie oit um Stammentegen vogten/

-

Allroemende den voekontgraveu.
Z4
Taat Hubens zaad/ gepult
doo

-

waan/

Bp 't loesenbande kuddenfaan/
- Iagt DAN en Afcher bp de meeren

Dertoeven) om met Sudaas mannen

Te Peerden in't Gerelte spannen/
Em Jabins Nazaad te verteeren.
35.

Daar zal mog eens een TBeboa/
ken Barak/ Leer/ doo uw gena/.
Beelden van uw Döll verwekken;
Tanzullen Sebulons trauwanten/
ILAet Aephthali/ aan alle Kanten

--

-

-

--

-

Z«ve

"Bergarten am methaarte trekken
- - --

-

•

-

-

er
-

-

“-

---

gangen. Gods.
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TBe Meeuw ban Judäzalmog eens

lbguilende/na veel geweens/

-

"F* TDefmaders ban u Wätjkt doen beben;

Ben Engel Gods zallero3 bloeken/
Als Dicraas rot uit alle hoeken
TDe Geeft in't openveld zal geben.
37.

-

CBp zult haaf; dooz een fwijmel-wijn
TBien Zeicera zoo volfenyn/
Dooz Jael in de Tent doen krommen
GBp zult de magel van uw waake

-

Waaft jagen doo zyn laster-kake/
En hem doo2't heilig be berfommen.
---

-

3

-

Boe weluw literkt tot hedem oolt
32og dwaalt in Habins Tempel-rook/
-

-

TPen vloek van Il2eroy treft de Steden/

T>e glans van Huda zal verdwijnen:
EBg J dat uw glans mogeengsmogt fehjmen/
-

Ten spyt van die uw Erfvertreden.
TDaaldan eens neder/ met ubw Geef/ En maakt uw Helden onbeb2eef/

Derwelt een Barak voor de Stammen/
Een Miedder/ die om-got met kragten

IT2ag frijden/vaouw Eer-geflagten:

-

-

o Geest/doetgpons hertontvlammen.
-

4O»

/

TDanzal hp/ die gewogtelt faat/

'

EBm

na Uwen Wiaad/

Dersmelten als het was op Aarden;
TBan Zal weer Hudaas Stam regeren
En over Jabin triompheren/

--

Als gp den Scepter zult aan-vaarden

Het Prophetisch Gezangvan de Prophe
tese Anna, Metop-zigt op N

-

„1. Sam, 2 : 1-10.
--

ZZ

In

38

33

-

Gezangen vande

welk Lied ons dry onderfcheiden. Hoofd-zaken

voorkomen, die behalwende gemeene waar-hedem van
alle tijd, sms ook vertoonen, die byzondere voor-val
len van zekere tjden, die Gods Kerke, pe-Larden,
ontmoeten zouwden.

In het eerste Hoofddeel komen ons dry
Zaken voor , eerft, her heil en de vreugde van
Anna in de belofte, dea Vaderen gedaen, vers 1
zie, ook Luc. 1 : 47. 2. Cor. 1: 20. Joan. 1 : 17.
Pfal. 14 : 6.

Op de Wijze van den 113, of24. Psalm.

O Näogen-fer/ het luft myjn CBeef
C'er-zingen/ op’t vermieuwde Feef/
TDat Tied/'t geen Amma heeft gezongen/
Tiaak met een kool/ als TDavid Boom/
TDie vlammemt blaakt voozuwen Troom/
TDog onze on-befineden tongen.
2.

-

Vers 1. Maijn herte springt in u/ mjn God/
Dam vzeugde op/ o Jakobs lot/
Ilyn hoozen isom-hoog verheben;
Jehova/ die zijn eet bewaart/
Mzeeft ons zujn liefde g'openbaart/
TDie in ons hert is op gefcheven.
-

Z.

INPijn mond is open over dp
Aw. Erfdeel/ dooz hunheerfthappp/

Bespotten/en dooz 't fiaalbenauwen,
MDantik verheug mp in uw heil/
Aw waarheid faat dogboven 't peil
TDer boze/ die uw regt begrouwen.
4.

-

-

-

-

TBezaligheid van Jakobs Stam/
Belooft aan Bader Abraham/

.

.. TDat doet mijn Geef ten Hemel fijgen;

En meeft dat heil/ "t geen doaz uw Soon/

Aw Benid/uw kerk 7 mafmaad en hoon/
Eems in het kaafe zal verkrijgen,
-

Ten
G

gangen. Gods.
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Ten tweeden.

-

- -

eenigeRot
Annabeschrift Christusalsde
alleen
feen derZielen, die

onzenroem enterkte

is en wezen kan, vers 2. Ziehierby, Psal.
144 : 1, 2. Hab. 1 : 12. Psal. 18: 22.
Duit. 32:15. Efi.44:6.en45:5 enG.

-

5.

-

WDie is’er heiligen volmaakt/

Als gp) die’t heilig regt bewaaht
Die heilig/ enzoo voll vermogen?
Als gp die ftervende/ na 't feet/

Hw glans weer/ als een heilig kleed/
Ilaetzafigheid hebt

agten

MBie is'erzoo voll van gena/
Als gp/ o rijke/ Jehova

-

-

-

-

Soo Segen-rhk/ enzoo regtbeerdig
TBaar zijn geen HLAemfchen/ moggeen Boom
Soo heilig7 daaromis uw Doom/
o God/ alleen den Scepter weerdig. 7.

TBaar is geen Motfeen voor 't gemoed/
Als gp alleen/ uw homing zoet
Stroomt dooz de retten van uw wonden/

Zoo haaf dena-kragt van uw dood
Hw boezem/ als een Biots/ onfloot/

Bleefgp de tor-vlugt voor de zonden.
Ten derden.

- --

Toontzein hetal-gemeen , dat Godde
hoogmoedigeJodenen,denAntikristOordeelenzalen
dathy defwakkezalfterken, waervan dekragt inChri

fidoodleid,vers gen4, ziehierby, Efi. 54, Ezech.
38: 3. Psal. 11: 2en 3. Zach.9: 10. Elai. 66:5.
Duit.32 : 4. Phil. 3: 3.
1 : 11. Dan. 11:36

eb
2. Spfmaders/van Soosheiligdrei
Berdzukkers/ maakt
miette veel/
"

.

.

2.

-

Speelt
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34Ö

e

4Twee Speelt niette" hochgehog erheben/
„''die God is een Heer van wettenchap/

-

priven Deg noit pets lard met vull geklap/
ebeen

Eyjn doenis regt in dooden leben.

een fuper-

-

"zoo dan, na na na Tin, kan overgezet worden
gyzult, nietalderhooges» ofaldertrots preken. - -

-

9

MDat heeft de duivelniet een rot
Danhooge monden/ u ten pot/

-

Derwekt/om Bion te bemaluwen/

Dooy fuben en den Antikrist/

-

Die mog uw heilig regt betwift/

-

emong den voek in'toogte
fpouwen
IO.
Meat heeft dienfmader van't Berbond
Diethoog van Geest/ entrots van mond

"Gespalten, als een Bodoparden
IMAaar Babelfpzeek al hooge hoog/

Bp die eens Faroos Zepter boog/
En Sion tot zijn Erfverklaarde/
II

Die zal/ als Gold die alles weet

Enziet/hem die zijn Dollt vertreed/
Deerfommenen de Geest verbazen/

-

Jehova/ die het wee verzoet/

--

- -

Zal Babels mond, zoo trots van moed/

Haast doo zyn laafe I2
vloehen
azen. - o.
-

Zeeen/ Bion hoeft geen mond/geen Heer
CBp Aarden/Jefuswood en leer/
Is ons hier toe van God gegeben:

TAw Geest/ die harde läotfzenbeekt/
TDat is de mond die tot ons speeht. .

Soo langwp hier/ alsballing/fweben.
--

-

-

-

IZ.

-

-

-

Gp Zone Gods/zht vooz uw Buid.
-

Demond/ die oms Gods raad onfluit/ .

Die Post en spzeker bp den Bader;
Booz wien.gp/volvan Hajefeit/
:

-

met

4,

gangen Gods.
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JMAetkragt onseeuwig regt bepleit/
Als onzer aller Degen-ader,
I4

Spreek dam/ o Biandin/ voll moed/

Al Hemel hoog/ laat uw gemoed
Derfeent/ diengrooten Speelterlaf'ren;
TDie mond/ma wien ons herte dopf/

-

Hs ons genoeg: o Dzede-boft/

Laat oms dog noit van u verbaf'ren
15.

-

4. CBp zult eens die gepeefde boog/
MBienspijl tot aan den Hemel vloog
Derbzelten/ en van kragt berooben:
TBefruikelende zult gp oolt

-

Aldet kragt om-golden/ na dat spook
zal verdooven.

. TBooz Sions

nahan

IO,

-

GBp zult uw WHelden/fwalt en teer/

-

Berferken/ doo2 uw magt/ o Heer/
Hw Beef zal Bion onderfchagen/

Gp zultze/ als cem TBavid / haaft
TDoen faan/ als Helden/ on-verbaaf/

CDm Goliad in "tveld te dagen.

In het tweede Hoofd-deel begrepen in
vers 5.-8. Komt onsvoor de zeven by-zondere

veranderingen der tijden, van de Kerke des Nieu
wen Testaments, zie hier van Luc. 1 : 53. Luc.

.. 21: 24. Elai. 54.: 1. Gal.4: 24:28. Mich. 5:2.
Matt. 5-6. Efai. 55: 1-3. Duit. 29: 18. Amos
8: 11, 12.

/

De eerste tijd, vers 5.
-

-

I
17.

5. Aw Bolk/ verzadigt/maar voll moot/
T2ie hebben hun verhuert om Bood/
d, Heil-Fontein/ en bzon der hoben:
Die dorftig waren afgemat/

TDie hebben u/ als s levens mat/
Booz on-rein van

ken

L.
- -

.

.
-

Gezang
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vande
I

TDie ong"rig waaren/ zyn't mietmeer/
CBp hebt/ als Liegter / tot uw eer/
Berfooten uw verharde Stammen/

Als Läubens/ die/ volhoen enfmaad/
Dig heldenzonder Blood verzaad/
Als minnaars/ van het bloed der Hammen.
I9.

TDie zoo veel eeuwen Zonen gaf/
Als Algar/ is mu doz entlaf

De Baarmoer/ na uw regt gefloten/
Als kragteloog/ tot dat gp haar

TDie vzugtbaar was/ als vooz en maar
't Berborgen MDanna zult antblooten.
2O.

† Oftot + HAa d’omvzugtbare/zagt van haart/
de on- Zaar zeben Samen heeft gebaart

vrugbare - Im "tmieuw Derbond, doo zeventijden/
toe,dieze- Boo haaf den tijd van't Heidendom
vene
ge" Bervultzalzijn/
allom
baart
Big Huda wcerdamzal
in u verblyden.
hccf.

-

JAu zijn de find’ren Daraas meer
Als die voop heen/ metlof en cer/

-

De Bonen waaren der getrouwde;

-

-

2, I.

-

-

d'Eenzaune baart muzegen-rijl/
KTot Huda eens methaar gelijk
Salzien/ dien hp te vooz begrouw.de.

-

Inhet 6.verschijnen onsdeviervolgende
tijdenvoorte komen, de tweedetijd
-in ordere, in die woorden.
De Heere dood.
Zie Deut.32:39. 1 Cor.4: 9. Cant.2:6, Open.
"-

-

6:4. Open. 2: Io. Deut.33 : 11. Psal. 107: 4-10.
Esai 54: 15 - 17.
- -- --

-

-

2,2-

.

-

- -

6. Gp dood alleen/ Heer/ doo um magt/

Dezende, die uw Neet verkragt, ““
Aw

angen Gods.
briä
dood verflondenz
TBaar is geen dood voor die

3.

34

BIhm dood

tu mint/
TDe dood zelf/ die ons vleefeh verflind/

Heeft al.de bzome maar ontbanden.
23.

--

TDe dood wozd van die opubouwt
Gedaagt, om dat uw heilig gouwd
Hun Biele dooz uw Geeft doet leven:
Gp hebt uw liierlt in "t nieuw. Derhond/
Als Huda bunten Bion font/
TBe dood als in die hand gegeben.
24

TBoe’t IHeideng-rijk/ verhit van bloed/
Tien dagen hebig heeft verwoed

Hw. Erfdeel/om uw Daad te dooden;
Doe JAero/ metzjn na-gedzogt/

Wävw 3al'gefpuiten tegen-vogt
KTot datze vooz zijn wzaak-zweerd bloden.
25.

-

o Bod/ doezat uw Buid im mood/
Als in depoozten van de dood/

"

THoefcheen uw Eer-zaad als gestorben/

TDoe deze Teeuwen, doop het faal/
Als bloed-rood/ Jakobs zegen-paal
n’t veld deaderen doo-koven.

-

-

-

De derde tijd in die woorden:
en maak Levendig.
Zie, Open. 12: 18. Open. 12: 12. en 14 : 16.
Elai.2: 4. Efai. 56: 7. Ezech. 17: 22-24. Matt.

22:10. Open.

z. Daz: 13-16. Duit.32:31
20.

TBeziell die in het een-zaamdzuilt.

TDie vzeezende zig zelfverschult/
TDie eenig wandelt/ als beraten/

Die maaktgp levent dooz uw Geeft;
is een geduerig Feeft
00, die de boze met U haten.
27.

WPantal wat leven wogd
."

4

-

Bie
-
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Dat geeft gy aan die Jesus roemt/
" " Blw Beeft doet ons uw glams befeffen;
CBp zult ons Bleesch ook uit het fof

-

-

TPoem op-faan/ om ons/ tot uw lof

d t"ontheffen.

Beglanft/de werde
2,

Soo hebt gy ook uw literkt / o God/
Doempzalem/ om/ bevxid van pot/
Derheerljkt dooz uw Beeft t'er-leven/
ZAa TBiocletianus fweerd
TDoo Dionszugten was verteert/

ÜBaar voor die boze mosten beven.
29.

Ja dat het bitt're trijgs-gefchzep
Berkeerde in een ITAaagde rep/

52a dat de Melden Godsontwaakte
JAa d'Afgoön bloden voop uw licht/
- Hebt gp uw liierk op mieuw geftigt./

-

-

-

Cotdatze in uw vede-blaakte.
O.

-

-

Doeleefden zy dat lebe Godg/

Y

Ten sprit van die zoo weet en trots
Aw Erfideelpoogdete verflinden:
TBoe was uw literk/ gelijk een Hof
Gewict/ in ve/volvzeugden fof/

Cot eere ván dien Szoot-bemindem.

Devierde tjd, onder de woorden:
Hydoetter hellennederdalen.
Zie, Matt. 16:18. Eai. 14:9: Open 68enza
13. Dan.7: 24. Duit.32: 32. 2.Teil 2: 3.
-

3U.

Gp leid de ziele/trots van moed/
Als in een helvam tegen-spoed/

Gp doetze zugtende verdwijnen/
GBp maakt dektizrende van Beef
Benauwt/ verlegen./em bevzeeft;

.

--

Als Afgefworgt dooz hangst enpünen.
--- -

-

-

32. Wat

gangen. Gods.
32-

-

-
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-

MBatig het herte miet benauwt/
Als gp uw geefte rugge hout
Heil-angten doen de Biele quellen
SDm adem-togt/ en om het licht
Te fcheppen van uw aangezigt/

- -

-

ºt Geengp uvm Buid eens mee zult delen,
33-

-

-

WHIvo Ilkerlt/ um 2B2uid/ die booz-maals blonk,

Soo lang w fem't gewelft doo-klomk/
Begon weer van het spoo te dwalen/
TDe eer-zugt / en de Boeder-twift/
Als van de duivel aan gehitf/
TPeet Zion ook ter hellen dalen.
-

34.

Doe Zinnrodzhmen Croom beklom/
WDiens. Dcepter in den hoogmoetglom/
IT2ct magt ein pramp om-togen/

TDoe was uw Segen-erfbenauwt;

Ml2aar al die op. u heeft gebouwt
Heeft noit die helle overmogen.
-

'-

35.

-

Del-angfemtroffen doe/ met kragt/
TBoe deze helde dood vooz-bzagt/
CDm trots zijn Jaam-klank te vergrooten:
Danneer zult gp/ als Jakobs God/
Die dood en hel/ dien Alfarot
Eems in uw wzaakt
footen
-

teilen
3
0

-

Die helfe/ daarde dood regeert/

Die dood, die mog uw Boll verteert

-

En pinigt die uw glans verklaren,
Die Zukt gy ook eens in 't gemoed Doempjnigen im oberbloed/

- -

CDm datze Jakobs zaad beswaren.

Devijfde tijd, in die woorden:
en Hy doet op-komen.
v
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Zie Open. 14:9. Io: 11. Duit.32:35.
18:
1. Efa. 11: 8, 9. Open.2: 22. en 9: 1. Vergele
kenmet Efai. 14: 11. Hof.6: 1,3. Can.7: 11. Psa.
124:7. Ezech.39: 3.
35.

De Ziel bermederten verkleent/

Erfelt gp 't mergeloos gebeent/
doetze uit het fof op-komen/

Berlicht/ verheerlylkt omte zaam

-

Te melden uw gedugte Maan/
CD Crooft/ en
aller vzonen.

teur

38.

CDng hert/ verduisiert, en verfolt/
WBord doop uw Geeft dan uit-gelokt/

CDmal uw glanzen dooz te waden;
Ban rijf de Biel/ gelylt de Don/
CPm vzeugde-ryk/ uit's levens bzon/
let dofigherte te verzaden.
39.

-

Soo hebt gpoolt/ geliskieren Maagd/
TIw Build7 die alle fchoonheid daagd/
Derlicht/ter heilen uit te homen/
Als uw getuigen dooz uw Geest

Er-leefden/om op 't Heilig Feef
TBe magt van Babel in te toomen.
O.

z

TB0e 't Hemels licht
hoeren Troon
Booz d’heele UBeerelt bzagt ten toom/

TSoe Babel/ dyonlten,7 rogt aan "tdalen/
Doe redde gp uit d'helsche magt

Hw. Mierk/op dat het Ha-gesagt
TDiem HAagt-uild'oogen uitzouw ftralen,
4I

TB0efloeggy Magog in hetzand/
Deboge uit zym flinker-hand

En Eism hebt gp kragt gegeben/
Gmdienverwaten Gog/ metkragt
KCe wonden/ tot uw Eer-gesagt

Zyn hoeren zetelheeft doen beven.
--------

A.

--

--

de

gangen. Gods.
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Dezesde tijd in vers 7. enindehelfvan
het 8 vers, zie Efai. 23: 17. en Efai. 59
Dan. 12: 1, 7. Zeph. 3: 11. Psal. 107. 39, 40.

Open.3: 17en 18. Psal. 144: 11. Eß. 19: 18.
Duit. 32: 36.
42

7. Aw. Land vernederten verhoogt/
ZDaar die na Babels doel-wit oogt
TDie maakt gp armen 3eer elendig:
CBp hebt ons wel/ na uw Derbond/

Deerloft vam Babels leugen mond/
IT2aar nogen zyn wp miet befendig.
43

M9p zitten mog/ als weezen/ Beer/
Jaoodpuftig voozuw boeten meer/

EBmzetnet Ruizenden elenden/
INAaar gp/ die tot uw eer en lof/
TDefwakke op-leid uit het fof/
MDanneer zaleens dit weedom enden?
44

IMDanneer/ o God / zal haat en nijd/

Die wzevel/ die uw Erf-deel split/
Eens in de liefde tºzamen gloetjen
EBgdat uw Geeft eenstdoor 31jn kragt
Die Bielcn tot uw volheid bzagt/

Danzouw uw Bolk in mime groeßen.
45.

JM2aar nu fortgy berachting uit/

Op Prinzen/ engplaat uw Byuid
Doldzoefemis van't fpoo af-dwalen:
MBieißer die zig in "
Begeeft/ om als im uktw gezigt

'
BA w waartheid te doen zentralen
-

46.

MBp tafen alle made wand/

g blinde # ''''
2 TEDT

TDe

- WENN ONS Aifein De

'

/
EN

''

En Babel, die zyn wzaak-zugt wztekt/
-

",

-

-

-

–

/
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Poogt weer zijn hogens op te fieken.

"

-

47.

CBp ziet weil in dees duisternis/
Tat bp ons geen verloßer is;
o God/ doet dan uw Bolk ontwaken;

Treed/ als een Held/ met magt vooz-uit/
Enfryd voo uw befrede Bruid/
TBamzal uw ligtons hert dooz-blaken.

-

Dezevende tijd, in het laafte deel van
vers8. Zie Dan,7: 22. Efai. 60. Psal. 24: 1-3.

-

Pfal. 144: 14en 15. Rom. 11:25. Pßl.8, Mich.
4:3. Ezech,47:3-4. Zach. 14: 2o en21. Open.
21 en22. Eisai.25: 6. Joël.3 : 18. Psal. 113: 7.
-

-

48

-

-

-

-

8. CBp zult oms uit den dezelt/ o God/
TBoen gaan om/ vzp van twist en pot/
Cepzalem/ na de bozefterven

CBm bp de Bopfen aan dat Feeft
KTe zitten/ damzal/ ombebzeef,
Hw. Bolk den foel der eeren erben.
49.

Het Alartrijk/dat u toe-behood/
MZebt gp gegrond-beft op. uw wood/
TDe ÜDeereld feunt als op haar palenz
Gp hebt "t geheele albereid/
KTot eere van uw II2ajefeit/

GBp dat uw Bolk daar op. zouw pralen.
5Os

Doo zult gp mog ma’t laafe wee/
WAbw Bud/ als in een volle Bee
Danzegeningen u doen loven:
Het Alartrijktzal in uwen Haam/

-

Eemsjuichgem met uvm Bollt te zaam

In hem7 die "t allesgaatte boven.
5I

- ,

Damzal uw licht/ en uw gena/
Aw heiligheid/o Jehova/

-

-

-

-

Staan op de bellen van de Paarden/

Danzullenvoo uw Heul-Alltaar
-

--

-

-

-

uw

gangen Gods.
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aan zonen in hec openbaar
Dem dienen/ die zn'n Off-dee] fpaarden.

In het derde Hoofd-deel ‚ begre n in
’ vers 9 en 10. word ons getoonr de midde en waar

* doorGod de Kcrke tot deze heerlijkheid bringen zal.
k

*1. Door ‚het bewaren van de voet zij
ner Qunl’r-genoot ‚ in de groote verzoekinge’ zie
Open. 3: 10.

R
’

. ‘\

JL.

*

9. De vomn van uw Eu

noot

?mc-gp [nitraten voox de doo /

’

Dle/ lud-zaam/ urnen roem vecklacen
Dae zulc gul—‚in die uuc van pĳn/
Mhoeden hun; het hei fenxjn/

En hun zoo voox ’t
’

derf bewacen.
‘53‘ . ‘ .

Bewaren/ ja bemeten Deer!
Op hebt uw Doln hoog-neem wel meer
Bewaacc/ en met uw [icht om-togen z
Kom dan/ ,Befchermec han uw Denim
En helpt ons na-nw'Qaads-beﬂnic/ j

By u/ o üomng/ is vecmogen.

z. Zàl bv de Goddelooze doen l'wijgen
in duilìcmifzm zie Open. 18: 7‚ 8. Pfal. 107: 4.2.
En maken dat dien Man ‚ (te weren den Paus) zie

Efa. 14.: 16. Cant. 8: 7. Niet zalvermogen, door
kragt.

’

‘

.

F4De Goddelooze van het Been
„wit zulc'gp/ als bevoofd van Oeeﬂx
ﬁjn duiﬁecniße/ na veel plagenx
Doen ziccen / als dat boze geen
‘
De mond zal fpocten/ na veel fmaab/ ’
Om ak uw blocken weg ce manen. ‘ F
,

f - \
‚
’ ‚
.’

g.

Wien Man/“dat Iâuufl'l/ dien 'äntﬂiríj't/
Tae 939W ?c geennog'uw rege betqu/

2a!
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.

Eal doo zynkragt moit pets vermogens
zeleen/Leer / gw hebt zyn nagt bepaalt/
En all die Sion tegen-fraalt
gebt gp in hem hethoofd gebogen.

. Hyzal verpletteren all die methem
zwifen, met over hunte donderen uit den Hemel.»
wie Elai. 2: 12-22. Rom. 1: 18. Psal. 16: 18.
56.

mo. Gp zult vergruizen/en verdoen
Die met u twisten mal den 30enz .

Bp zulthaaft uit den Hemel domdren/
Enover hun uw toogen gloed

Toentraoken om van Babels ioet
Dem witte MAaagden aftezond'ren.
457.

New plagen zulemeens/ in hragt/

Berpletten die vollmoed en magt/
Hungalop Sionsschedel pogen:
Laat dann die helle en de dood

-

Milwoelem/gy zult in uw fehoot
Paaf bergen die humvloek ontologen

4. Door het richtenvan de einden der
gent werden, zie Matt. # 30. Dan. 12: 1en.

Aarden, op dat de weenende in Abrams zaad geze
58.

Gp zult de einden van de Aard

e

regten/ als gp u verklaart
s die de arme hebt verheben,

Dan zult gp zegenryk/ met kragt/
Bºw Woming / madees naare nagt/ …

Dem glang/ en roem/ enferkte geben.
59.

Gipzijt het die de WBeereld daagt

New-hand, die alle magt uit daagt/
Sal haaf/ met kunster/ zeigen-pzalem/

Damzal hin, die uw Bolh benaumt
Berdwijnen, wengp Bion bouwt

Enzyter hellen niederdalen.

-

-

3.

-

Door

gangen. Gods.
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5. Door het verhogen van den hoorn
zijnes Gezalfde, te weten Christi Konink-rijkes zie
Open. 11 : 15. Psal. 132: 17 en 18. Pla. 11o: 7.
EMai. 24: 23. Psa. 8: 10.
60.

-

TDen hologen desgezalfden Boxft
Tult gp verhoogen/ ombenmost/

Team zal het läyk van Hesus gloeßen/
Berheerlykt boven alle magt/

TDie oit uw Hoem-rylt tonderbzagt/
CDm in uw liefde op

groetjen.
I

Aw Lijk zal alle Risiken/ Heer/
Dermalen/ op dat meer en meer/
KTen pyt van die u tegen baßen/
Bw Läjkt zouw blinken/ als de Bom/
Bp u/'o aller Geesten bom/
CBm als een Ceder
te waßen.

-

-

-

2.

Bw hoozenzal't gehoozent Beef/
WBlens hoo'nen mog de WBeereld beef/
JBet al zijn klaauwen meer doen vallen;
TBamzal uw glams, uw zalig licht
Derheugen Hakobs aan-gezigt/
Infpijt van die het regt vergallen.

Den Hoogdravenden, Konft-rijken Lof
zangvan den grooten Lofdichter
Ifaëls David; Met opzigt
-

op. 2. Sam. 22.

In dezen Lof-zangfpreekt niet alleen
den voorbeeldenden, maar ook den afgebeelden

David, die geliefde Gods en Knegt van Jehova, die
als door de mond van David , (die God ookwon

derlijkverloft heef)Goddankvoordegestadige hupe
van hemen van zijn Konink-rijk, in wecr-wil
-

-

-

--

(..

-
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352

de Siriers, Philestijn,Seba, Saul en allzijn Vyanden,
met deszelfs.tegen-beeldeninhet nieuwe Testament,

gelijkzulks uit verscheydenredenvandezen Lofzang
(die meesteenismetden 18 Palm) kan bewezenwor

den», beneven de verklaringe van Petrusen Pauluszie
Act. 2: 24. Hebr. 2: 13. en Rom. 15 : 9.

Op de Wijzevan den 18. Psalm.
I,

Ul W9boezemvziend/ uwTDavid/uwbeminde
Aopak/doozuwGeest/als Teids-heer van
de blinde/

TBewooden van ditgroot Prophetes Lied
Tot u/ o Peer / verlofzer van't verdziet/
Tendaag als gp hem redde van de booze/
Bam Saüldie allgºthoofd der Goddelooze

Dien vomen Held bemaauwde t'aller tyd.
Daar isgeen vleech op Aardenzonder trijd,
2.

2. Bp zeide dam/ Jehova is mijn Läotze/
Mayn Helper/ en mijn Boge/ boventrotze:

"

' : z" '

i
zal
p is mijn fchilt/ den hoozen van nijn heil

-

-

s", mein hoog vertrek/mjn §Eet-rotsinbenauwen/
Siel/ die op. u konvertrouwen/
hebt mijn
GpBerloft/
en van't gewelt bevjd/ o God.
1S CIC

:

Jehova was Jehovaas deel en lot.
Z.

-

- -

Rotze. 4. Striep totGod/die eeuwigistepilzen/
- TDie mp ook heeft verloft/ en op doen rijzen

Dpt het gewelt der Bianden/ voll moed;
5. Tebaren van de dood in overvloed

Het 4

GBmringde mp: de foute Beerals belien

laster streiken
en/ Beer/
' „Berschiht
Beliäs verfocit/
die diedoofmoode
jn Diele,
Ellal 3

p» - Eenon-nut Mensch iswaardiguit-geroit.
4.
alshet een 6. TDebamdenvandedood/maauwtoe-gebzongen/

van ''}/

-

zake be- EBmringde mp/ des Satans lafter tongen

teikent, - 7. TSie waren/ als de banden van de dood:
zegt het Alsdusmym Geest verbaast/fontin den ".
-

-

gangen. Gods
„TBoe riep mijn Biel/ gegrondbeft in 't

et" zoo

Tot u/ myn God / myn Elohim/ Hehobe/
In wiens Paleis mijn ftem teroogen

an.

God was de trooft voor David en zijn

m. "

veel

alsyetsdar
I11EC

ein -

deugt, en
geen

nut

doet, een booze daad, als het een Perzoon felt, danzegtheit
zoo veel als een quaat-doender. eene zonder jok, die zigbuiten
allebandenftelt, geen voordeel doende, maar alhettegen-deel

in den hoogfengraad, daaron wort het opzommigeplazen van
zommige genomen voor de Zonde, en voor dezondaren,ofvoor
een Zondaar, ofZondaren, by uit-nementheit, zie Duit. 15:

9. Psal.41: 9. Prov. 6: 12, Pfal, Io1: 3. Pfal. 18: 5. en
warelijk onzezonden en de helfche magt met de boze Heidenen
enJoden, die Christusjokverfmaden, diehebbenhemals Belials

geweet, enfmerteaan-gedaan.

-

8. Boebeefde/ endoe daverde de Aarde
JAa 3p met fchzikt dem

“ rein verklaatde;
-

Derigs.daad spleet/defondamenten/ Beer/
TDes Hemels die/ beroerde tot uw eer/
CDm dat Ap waart omtfekten/ en voll toogen/

GPm Sudaas zaad voo2-heen bp u bezwozen/
Te footen van dien weereljken Croon. .
Die leven wilt moet eerft dezonden doon.
-

.

-

-

6.

9. Eenrook toogvan zijnmeus op dooz de dahen
Een vuur begon/ als uit zijnmond/ te blaken/
Cotfmaad van die hem fmaden/ tegen reenz

TDekolen vuurs die "t alles hier bemeen
TBoen beven/zyn/ omzigaan hunte wzelten/
. TBooz dezenglocdontblamten aan-gefeken/
CDmºthuis desdiefsdooxºtivierte doenvergaan.

Wat stoppelkander voor eengoed befaan ?
7.

10. Apr

-

' r wzaak den Memel / ging

ein

. WEDEC

Dewjl hp zelf/ als Hegter/ daalde meder;
duisternis/ tot fchzik van't Alarfchefof/
MDas omder zijne voeten tot zijn lof:
11. Ap, voerde op een

egal, vlug an:

,
-

-

--

-

- - - -- 354 . . .“
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-

vlaog/ en wird van Jakobs Buis-gezimmen

-

- "Bezien / als op de vleugels van de wind.

't Is billig dat een Zoon #

-

Vader mint.

12. Pp zette zig de duifernis tot Tenten
Läomtom hem heen/ met al zujn Täegimenten/
Cen bloelt bereid; een t’zaunen binding ban
TDe MDateren des Hemels tot den ban:

13. Self van de glams, die voo hemtoog/ met
luiter/

--

-

Sijmkollemvuurs/totfchzik van't Alardfcheduifer/
CDntvlamt/en aangestehen, als een gloed.
Gods Geest die is een Leids-Heer van 't gemoed.
-

9.

"

-

14. Jehova zelfliet van der Eng’len koozen
Sym TBonder-bui/ de Booze ziem en hooxen:

“

De hoogie God pakzyme Stemmen uit/
Tat schiken wee van zymontaarde Bzud:
15. Apzont/met magt/ zijn pylen ma beneden/
m dezete verfrotjen/ te vertreden;

Eijn Blixzem-vuur verschzikte Israel.
Daer isgeenzbet als im Gods Honing-wel.
IO.

16. TBekollten van de See/zeer diepvan WBater/
TPie wierden blootgezien ma veel gefchater ;
Degronden van de WBeereld waren zaan
Gmtdeltt/ en bloot/ totroem van uwem ZAaann;

TBooz 't fchelden van Hehova/ die van boven

Lyn plagen goot/ zijn deze maakt verstoven/

oo het geblaasvan Synen Haeus/ volwind.
God heeft altijt zijn eigendom bemint.
Tweede Deel.
-

II.

“ 17. Bp zond zeifban den hoogen Hennek neder/
Azp. mam mp weg/ als op een Arents veder;
Hp trok mp upt de wat’ren bangen heet/
oo haaf den vloek dooz mp was uitgefweetz
18.
redde mp uitºt net der heifthe booze/

Dan all die fout/ verhit/ als goddeloozent

(TuS

-

gangen. Gods

3ss

Te magtig zin geweeft tot mijn verdiet. "“

"Wasdynäsheiddat eenI2.knege zijn Heer verfiel
9. Ephebben mp belegentmet veelfommer dage van mijn ongeval/ en hommer;

Maar gp alleen/ Sehova/waartmijn wall,
Mahnfeunzel/ in het diepfe ongeval:
o. An boerdemy in ruinnte uit/ metzegen/
Bp ruhte mp uit d'ongebaamde wegen
MDamit hy alleen had lustaan myn gemoed

-

-

Den Vader heeft den voekzijns zoonsverzoge.
IZ

-

ar. Sehoba die vergolt nijn ziel gefadig;

Pp was mp/namhm heilig regt genadig;
p gafmp madereinheid van mijn geeilt,
Ein heilfaag weer, als een geduerin fest:
2. Slt hebt den weg des Heeren onderhouwen,
Ik ben mijn God/ in weedomen bemalumen,
Moit goddeloos verwatenafgegaan.

--

Wie kam, als God, op zijn verdienten faan.
I4.

-

-

23. Ein regten zaam die warenboomtjn Oogen;
Ih, was omgo/tmet eeuwig heil vermogen“
Zyn wetten/ enzijn imzettingenzaam " .
Berliet ist noit tot fmaad vanzjnen naan:
24. Sk, was opzegt voor hem totalerfonden; Her woord
Ih, wagte nnp voor daangenommen zonden
. > In NS
" Booz fmetten van mijn ongeregtigheid.
faande in
Die "t alles droegheeftons Zijnligt bereid.
Hithpael,
beteikent

zulkengedurigen eneigen zelf bewaringe, dathetinvollekragr
geenmensch toepaflijkis, daaromverstaanditvele, en nier zon
der reden, ook vanChristus, die rein zijndezoo prckekonde.
I4",

-

, 25. Busgafde Heer/ mingereichten
weder; wantikhadzijnmaambei den
Dannynreinheid/ die biozzymsogenftont,

Maher befektvanteeuwigeverbond:
26. Bp houtubp den goedertieren goedig,
-

En bp een HELT/ opegten edelmoedig" .
E2
T Bout
-

-
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Pout I U ook opzeigt/ enzegenrijk Denzoone iszijn Vader ganfchgelijk.
16.

-

-

-

-

27. Gphoutubpdenreine/ rein emzuiber;

Haarbpdie zigverliert daagt/ als eenznuiver/

-

zaait/
Bpdezehoutgpu verkeert/ verd
lanktegen
Bpaldiefoutubwmaam-k

kraeit:

28. Gpredhet volk/ verdzuktenmeer gebogen/
Hw oogenzijn feedtstegen d'hooge oogen;
GBp zult die al verned"ren doo2 uw magt.
Gods Kerke heeftop aardendagen nagt.
-

17.

-

29. Gpzijtenbljftmijn WLampe/ o Jehobe;
-

ZWAtijn dufternis hebt gp bp u tenhove

TPoenopgaan; want uwgeeffen woodalleen
DEyjneeuwiglijk een Lampe boox"tgemeen.
30. Ekloop metu/ doo weedom/ enelenden/
II2etu/myn God/ dpingikidooz Gozlogs benden/
Alwaren die/ als Babels muuren/ Heer.
By Godis magt, al zijnwyzwakenteer.
IÖ,

-

Für Godswegen zijn volmaakten ganfehbollkommen
wredenztjngelouwtert voog den Dzomen:
Bp iseenfähiltbooz die opthem vertrouwt:
Bns Bilver/ emonsalgenoegzaam Bouwd;
WPamt wie is Godbehalvengp/ Hehobe?
eiseenrots/ een toevlugt vooz't Geloove
Ban Biom/ alsdie omzen Elohim?
Al"taardscheisby Godmaar drekenflim."

Derde Deel.
I9.
23. Bodisenblijftmijnfterkte, embermogen/
-

-

Ipheeftmijmweg vollkomenvoomtjnoogen
CBcopent/ en mynzieledoen befaan

In’tiyden/ datmyngeestnotondergaan:
34. Bpheeftmijnvoetgemaaht/ gelijk der hinden
Apheeft mpzelf/ alsdiezijn Wetbeminde

Berloft/ emopmynihoogtenbafgezet.
Diealles draagt heeftook.de.dood verplet.
20. 35.
-

-

-

gangen. Gods.
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2O,

.

.-

-

35. pleerdezelfmtjnhandenomtesirijden,
Cenfaale boog/ gepeefaanbeidezijden/

",

Derbzaktik met myn armen voll van magt
TBoeik devzeemtjnerftenoffer bpagt: … - - -

36. Ephebtmpookdenschiltdesheilsgegeben:
Mainlofhebtgpuitweedomopgeheven7 " . . .
Alleendoozuootmoedigheid/ o God. - - - - - -

Hetlijdenzelfvergrooten Jezuslot.

-

.. .

2. I.

'

--

-

7. Mijnvortfaphebtgpondermpgegeben;
ruimte/ en mynenk’len/ weldooz weven/ :
Die hebben noitgewankeltvan hetispoo2:
Il2jn Dianden verdeedikt/ tot uw glooz ... /
38. Filthebbe hun geflagen/ emikkeerde
"Hietweder van/ denfrijd/ die gp mp teerhe/ . .
Boozdatze zaamteraardenlagenmeer. Eentrouwekaegtheeft koon byzijnen Heer. - :
-

-

22.

- -

-

-

9. Jh./ikalleenvertratze inhumwonden/

-

kfakze,/ datzpnimmeropenfonden/

Spvielenondermynevoetenzaam/

:

.. .

Cotmijnerlof/ enroem van uwennaaiml; .

40. MBantgpalleenomgozdemptenfrijde;
Gpboogzeneerterregtenflijnkerzijde/. - * TPetegensmpop.fonden/ alsverwoed.
.

Wathelp hetBeeteenhandvolheiligbloed?
23.

-

…"

-

41. Gpgaaf mpzelfdemekkevandebooze/

.

MByjnhaters, die illtzaamals goddelooze/
1. Bernieldealseentegemfreventrot:
Sp.zagemupt/ maarmeen/ daar wasgeen God
42. Geenlöfzet/fchoomzpma Jehova3agen. - -

TBoghp/wienshanddebooze weetteplagen/
' dezenoitgeantwoordinverdiet.“ : "
Jehovaheefthetopperstegebiet.
-

24-

" .. .

,

3. TBoehebikhum vergruift/ alsfofderaarden;

Fä die Siomonheilbaarden;
Ikßzeide suit/
s

- --

aunen
3

ZAll . ."

.
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TBehaters vammtjnuitgeropennaam.

Zoozultgy/ Heer/ datbeest/ metalzinkmegten
Die Sion/ als een Daül/ mogbevegten/ ,

Paastdoozuwmagt verstuivenvoordemwind.
Daarisgeenvloekvoor die Jehova mint.
25.

-

-

44. Gphebtmpookgeholpenals een Bader/

.

Ban alle twistder volken alte gader/ …
TBietegen mp opfonden woetendom;
CBp hebtmp toteenhoofdvan't Heidendom
Bewaart/ het volk/ hetgeenimp mieten kende/
Zeeftmpgedient: zoomoet deheelebende
Bam Pulen Tutu dienen/groote Bopft.

Wat ishetzoetvoordiena Jezusdorf:
26.

".

45. TBebzeemd"heeftziggevenfºlijk onderwoppen/
Soolhaastalszplin Steden/ ofop TDoppen
-

Bammp/ en vanmjndadenhoo.de/ Heer;
Dp bogenzig/gehoozzaam/ voo2mp meer:
Bevgeemde zymgeballen/ en verfooten,
p hebben zig omgogduit humne flotten/
CDm Heftig Buidtedzukkendooghetfaal.
Dog GodalleenisZionszegenpraal.
.

-

27.

47. Jehovaleeft; geloofzpook mijn rotze/

--

Berhoogtzy Gad/die/bovenalletrotze/ ,
Ilynheil-rotsis/ invoo/ entegenpoed;
TDieGod/ die mpmetzeeg/ in overvloed/
48. Bolkomen wzaak vanalle heeftgegeven; .
ie ondermpdortvallen/ endoetbeven/
Die "t. wzaak-sweerd dzaagt tot. Sions hoonen
fmlaad.

-

God red alleen zijn uitverkoren zaad.
28.

-

49. TDie mp uit het gewelt der God-berlaters

Geboertheeft/ enverhoogt/ombovendhaters/

'

TDiem MAN, datbeefte
voo2zijn Croon/
- Als Beer/en/Bozstvamalhetaardschefchoon:
50. Jäudaaromzaliku/ Jehova/ loven
-

e

Pp"tleidendoun, uwmaam/geroemtdarboven/
--z-

-

--

'

.

gangen. Gods.

-
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SalikmetlofPalmzingen/ t'aller tijd.
Gods erfdeel is Gods Zone toegewijd
-

-

-

---

29.

-

3. Epigen blift een tozen in benouwen/
Eenloszervoozzihnkoning/ vollvertrotwen:

ptoontzynthelaamzyngezalfde Dogsitz
AlanDavid / enzynzaab, datina heimdoxf/

In eeuwigheid: hp zal zyn erh bevyden/
En endeling in vede eens doen ryden .

.

.

Bp d'hoagten vande aarde / mazijn bw Jozd.
d, Zalig die na Davids woorden hoort.
-

-

30.

CD groote Bod/wanneer zule op op aarden
Tepd Eipen-troonuw Dreptereensaanbaarden/
ls David en als Davids Heer en Loon: ,
kom Heere/ kom/gp nort de booze doon 5

Taar Bäbel en al/die utegen baßen: . "
Feng vallen/ dan, danzaluwerfzaadvaßen -

-

Tot spit/ o Bod/ van Daüls ita gebzoet.
Pt. 1s altijd welal wat Jehova doet-

-

Deweede Hoofd-veranderinge - is den

- voek, die utterljk gewect is in die
Aslyrische enBabiloomze gewankenitze.
Met opzigtopDeut. 30: 1. zieher van Psal. 89“
1,32 Deut29:20, Jer,59: 17. Ezech. 35:3: Sº
Jol: 6. Anno 2: 13-16. Elai. 1:25, Ezech. 15:45
Jer.4:6-30. Mich. 1:9-16. Haba. 19. Pfal.79: I
Jer. 11:22. Ezech.7: 17-2o-

-

op de Wijze van den 137 Palm.
Ty Armhertig/Beer/ omeindig al-vermogen/

- Matheefüvvolkmietuit ubost gezogen/
denzegen-froom/ diegpdoo? uwe hand

Gep Cakobs zaad / in tryi bedauwde laud
Taetiefdevoog uw 3egen
bunte ro
ä
''
-

-

- - -- - - - - - - - - - -- -

Z4 - - -

2. Mal
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2

-

INNaarnauw"lijksfont't gebuikt der dingenopen/
CBf"tmifbzuittiguamterzu den ingeltropen/

Fawvolk / uwBuid wasmoedigtrotsenfout/
Bproemde op'tgewelfvan lauter Gouwd/
CBp't bopf gefteent/ op Zoabbattenen Jeeften/

OptMeierook-vat/ entfinout der Offer-beeffen.
TDatvolkt/ hetgeen

verriet fomtuteloben/

-

Heeft Jakobs Bod/en Budaas.roemverfthoven/
Den Afgod/ die gyeeuwighebtverfmaad/
TDie kopenzplvooz Dions Hoofd-cieraad;
TBaar Molochsfmookt/metlof/werduitgemeten/

-

MPozd alle roen van hooger God vergeten,
4.

-

CD IfraEl/ gp hebt aan alle kamten

z“

Het regt verheert/de groote Gods gezamten “
Berbamen/ ja gesteemigt/ engedood/
Emal wat voo uw na wzaak overschoot:

TDat hebt gw zaam/ als radeloos, endonken/

-

Letmergen geeft gezogen uit de schonken.
-

-

5.

-- -

- --

Bet buur van twist/ bp Arons CPfer-lammen/

Sloeg dooz het dah/en voogs doozalde stammen/
CDm dat de WBet/ en HHofes rylte blaam/
TBoo goodendienst veelfmaad wasaangedaan/
- - TBoe Efrahim het oo begon te foppen/
TDoe most uw volk betfPaare wee verkroppen.

TDus daalde ap/ ten einde van 't verdzagen/
CBm Strafl met vloehen na te jagen/
Håa dat uw hand langmoedig had gefpaart/
TBaarna hebt gp/ naregtuw wzaal verfumaart/

Gm dezevoots van alle glans tomteffen

-

Ppdat uvmvloek uw hoondersfel zouw treffen.
-

,

7.

-,

Doe Mofs WBeten Arons huttentreurden/

Gen dat de myd de Stammen Jakobsscheurde/

Als Zfraël en Suda/ made dood
Dan Dalomon/ van luiterzat ontbloot/

-

se

gangen Geds.

-
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TBoerogtuw bloek / naarmemnig wee/ aan't ba
ren/

CDm Ifrel/doo uw vielen te befwaren,
Doe’t Bologs vuur/ doozalde stammenblaakte/ In den

Den Efraim aan Jindaas oog gemaahte/ ,

frid ruf
zeniero

TBooz deer-zugt/ van Jeroboam vervoert/

WDienswaak-zugt faagGodserfdeel heeftbe-bonnien Reabeam,
loert;

Smganisch vermist/ na d'uitgeschudde wohken/Regg:
Gods kind'ren van Iehovaasbost te lokken. zo. "Reg.
9.

-

-

TBus hebt gp hun uw bloeken doen verfwelgen/
Ein Efraim verfroit/ om uitte delgen
Demaam vandie uw naam verfmade/ Heer/

':
28-23.
' 44

n naam/uwgans, uw roem/uw

Epdat
Cr

-

7; 13
-

-

-

Bouw blaken/ dooz den bioekt die Jakobszonen/
Berfiet van't ligt./ en Arons Offer-troonen.
IO.

-

e

-

-

Booweetgp/ Heer/de Boeder-twiftetemmen/
(Tenfmaad vandie inhunnelufenfwemmen/*
Boo komtgy haafdenaam/ voozheengeagt
Derheerem toteenfmaad van uwgeflagt;
TBaar"toverschot/ in rouw/ omzatgedompelt/
EBm datuwyolkdoo"tstaalwasoverrompelt.
II.

Doe Affursrot/metkragt/ quamaamgedzongen “
CDm Efraim/ als fmoode lafter tomgen/
KTekneuzen/ en om Jakobs overschot;
JAaarmenigwee/ uwgrootenaamten spot/
Gehnelt/ geboeitien eindevan'tremoeren/

Als Slaven/ naar Affirente voeren.
-

I 2.

-

TDushebtgp/ Heer/ die tiemont aardeflammen/

TDie tegen regt te DAN hun Offer-vlammen
p jougen/ als een builem aardfchen famoolt/
'

en Affirier gezonden, die humook
Die Italv"rendienst zoo bitter deet bezuuren/

TPool d'Gozlogsgloedvan Dalmanafers vuuren.
--

- -

S 5

Te
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- - - -- -

»

\ .

-

-

Tege-beeld.

-

- - --- - - - -

--

-

13.

-

Dere Duswasumierkt malang gemotbanzegen/
eure is In’tnieuw Derbond/ tot hoogmaedop-gesiegen
ookinage- Doe Babelsgeest/ alseen Acroboam/
vogt,"in Eigfelde als hethoofdvan Afels fanl/
her. Nieu- DienCherub/ die zig waand de Gods ozak"len/
we Test- Door’t Sion Gods op aarden te ontschak"len.
ment.WAll
dieOosterzekerke,
alseenander Israel, ofEfraim,dieaf eschei
-

demis vandeWesterche,als Iuda door dekomftevandien-Room
Ichen leroboam, zie

"# 9. 13. en 10: 6,78. en 12 : 1. 2.

en 14: 12. Hetwoord Efraim komtvan“ Nache, ein F
lijkden fchenvanhetHoutafwalt, zooisook Efraimvan Iuda,
ofideOostersche kerk als affichen engeeteloozeafgevallen, die
ook door den Affyrier, of door.de Turken, verwoertzijn», riet
Ezai.
11-16. Ezai. 19: 23-25.Luierlicheals
Elai. 27: 17.Ehren
en Mich. 5:
4, 5.11:
hetgenedaarnaooktutzende
isvoor

gevallen, zie Esa. 11: 13. Hof.4: 15- 16., 17. Hof. 6 : 4,

Ts., 11. en 13: 11. Zach. 10: 6, 7.
4»

-

MBiensgeef
datookuwgröotvereendestammen.
Gescheurtheeft/
omin't quaadtedorn ontvlaum
men/

W

" .

..

- ''

CDm Efraim van Sudaas overschot,
Teruhiken/om voop eenen Afterot"
Te DAN het Feest van Malloren en DticTEN -

Een Moloch/ zigte buigen/ omte bieten
15.

-

-

- -

Died-Mitaarsheeftvermeertomopterochen/
Die"theiligregtvervuilthee / enverbolten/
Died"heiligebenauwtheft/ engede
-

-

TDie gamsch vermist maar 3onder Effer-blood/

- Een Priesterdomten Altaarbeef
-

verkozen/

seit te fuogen.

CBm JudA doz 3 JM

I6)%. - - -

-

Totdatze / als die 't heilig 30et vergalden/

Zigaffchen/ van die uwen naamutbaden
Gevalien zijn: um Auda gloeide Leer/
- In liefde, maar zu vielen meer zumer/ mis
---

-

- -

-

gangen. Gods.
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Als floff ter meer/ als geefelooze zielen/

Dievan de vlam van Bezus liefde vielen
"

17.

–
-

-

Deawoohdoo den iriert voitgen . HenTuck
Dervoert hebt/ om in uwemvloek te fmogen/

die den

Als die7volvloek / uw zegen had versmaadz Affurier
TBienzegen/ die gp milt/ na uwen raad
TBeet dalen op die eerft uw naam begroeten/

Als die alleen defchult van Juda boeten.

De Babilonize gewankenißze.
- - -

-

-

18.

, genaamt.
word, zie

« : Ela. - , 11-16. en
Esai. 19

"23-25.

--

JT2aar Juda/ die mogzoo veeljarenpzaalde/
CPm dat gp doo2 uw Tempelbogen fraalde
EBp Arons bopft/ verviel oolt van het regt "
JBet Efraim/ als aan de vloek gehegt;
Gm/ na de mond van al uw LHof-pzofeten/
In Babelsneft uw vloeken uitte fweeten.
I9.

-,

GBp hebt tot hum/ ma opgehoopte plagen/
TDen Bab"lomier/ om Judate vertagen
Gezonden/ die/ geharnaft in het staal/

Testammen Gods/ na d'eBologszegen-pzalai
Bervoerde/ om nahet Babel heente leiden/

TDie flammen, die Jehovalofontzeiden.
-

2O,

Y

-

Beestogen/ als metvliegende Standaarden/ In 'tfaalgegefpt/ met ÜDagenenen Paarden/
EBm Huda/daox. Jebucadnezars magt

Cevellem/ om die Dtad/zoogrootgeagt/
- .
Jerusalem/de muren omte wzoeten/
Cotdat gp weer hun vloeken deet verzoeten. - - - - - -

2,I.

- --

Gp hebtdoozdees/ die woede Gozlogshelden/

Wim Tempel/ dietotaande wolkenfoelde/

-

-

-

TBoozpagt/ die alsuit Marmerfeenen Gouwd
Cot-udaas roemmetluiferopgebouwt/
3Bergruist/ o God/doeisuw vollt / volluifer/

Sängnada"du" . . .
22, Los
--

Gezangen vande
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22.

-

Soo hebtgy zelf/ uw fammenafgezomdert/
FIw.volkbenouwt/ em Levijuitgeplondert
Dervoertmetaldefchatten van den faat/
TDie Hudaashoofd verfrekte toteieraad/
ZAa’t Heiligdom/ van Aronszpontbonden/
- EBntluifert/ dooz Godsvlammen lagverflonden.
23.

-

- TBoelagdeltroom bam Judaashoofdgefekten,
- - - Den
Godgsontwekten/

"ä"

Doo Babelshling gelykeenrypen oeft/
- - --

Glatafgemaait/entot de gromtverwoeft,
Sookanuwarm benauwen/en verpletten
TDie Bionswet verbalfchenenbefnetten. - - 24.

-

Hierzatuwvolkaan Eufaatsbrangebonden/
Bewenende/hunhoog gefraftezonden/

Berooft van'tlicht./en Aronsboxft gefieent/
Cotfmaaden prin Van Jakobskouwtgebeent/

MBiensziel/berooft van Levys Tempelsnaren/
In Babel/doop hetjokhebtdoenbefwaren.
25.

-

-

Hierzatenmu/metfähimpenfmaadbegoten/

Deflammen/ dieuit Hallobzijngefpoten/
TDiequinden/ als deafgepijndegeest,
Eerdggte aamuwjaarijlis Offer-feeft/
Doc Babels rotboosaardig triomfeerde/

Daarzp/volfmaad/ Jehovaaslichtonberde.
-

-

,- * -

Tel.
* - 20,

,

-

-

-

Zie van Soois uw bollt/zoo zijn uw lievelingen/
deze Gee- AlsJuda/ oolt/ o Leids-Heerallerdingen/
felijke
Dervoert/ madat gp humhadtoebereid/
Babeloo- Gelijk hetpeerd van Hefus Majefeit: -

-

–

neege- TBoe't Hoomscherot/ als Babploomzekmegten,
wankeni-Bigfelde/ om uwerf-deeltebevegten.
ze Openb.

27.

"-

1:2. en GBmmetgebwelt/ alsloggelaten homden/

3:4-6. DeheldenGods/gewond/ aan

-

.

angehenden
e

--

n

gangen. Gods

365

,

Ceflepen nazistin mäareheliche kolk :

"en 18:4
TBie/ freingem wgeed/ het weggevoerde vollk Dan. 2:
Zazielen lijfbenauvorheeft dooz zynplagen/
37.Open,

Beeleeuwen lang/ alsdoozuwvloeltgeflagen.
-

14 : 8. en
16

-

I9.

Esai. 13: 19-22. Eisai.21: 9. Ier.5o en 51. Ezech, 32 : 11.

3. Openb. 17:

Ezech. 36 : 7. Dan.4:

15.

2. Ö.

-

Baarookeenbeeldberhoogtfontindem Tempel/
Smaangebeente werden op den dxempel
-

Des Afgods/ daar JAebucadnezarpaalt/
Als koming/ die zyn Blixzem vuuruitfraalt/
TPaar d'Af-goonfaagdengrooten Alf-godrookeny
TBiezatvanbloeduwglams-beeld heeftverbzoken.
29.

-

TBie eeuwigpogt op Babel en zijn muuren/
Zeit geen hp waant dat d'eeuwen 3al verduuren/

Dat Babel/ "t geenzymhandheeftopgebouwt;
Tatgrooterijl/van IBarmer-fieenen Gouvwd/

Bp een gefeit/ om moningente dwungen/
Syn hoeren-lied in Babels kooz te zingen.
O
ZO.

TDie zittende op volkeren en fcharen/

TDie Euphates / met die zijn roem verklaren/ .
Z2og3egen-paalt/ daarzatuw vollt/ o God
All weenende in Babel hunten fpot/ "

Bierzatenzp/ als troofelooze zielen/
Gelylt een roof voor die uw erfvermielen.
3 I.

Tot wien gp oolt Profeten hebt gezonden/
GPmonder tun uw waarheid te verkonden
Cottroost van die/ als aan het fofgelegt,

Alzugtende bezogde Bions regt

-

GBp dat uw ligt het geefeloog gebeente;

Berlichten zouw/ totroem van nw gemeente. - -

Toe-pafzinge.

–

2.

-

omgoolthedentreuren/
Jánook den vloek uw eerzaadpoogt te eben
Maar/ groote God

.

.
-

/

"

-

--

-

-
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ebt dms welgezegent lange tjd/

- - ---

Fä uw Bond-kit toe-gewijd/
CDmdatons hertinhoogmoedis gefeigert/

Bebt gponsook uw ferken arm geweigert,
33

- -- - - - BAbwfammenfaandooz bzdeder-twifenblatten/

Aw Tempeld zeigttefcheurementekraken/
JAu Efrain en Juda tegen een/

Als Teeuwen, faanterschandevamtgemeen:
Gfmott de twist de heilige benouwen,
Totvzeugd vandie aan Babels muurenbouwen
34.

Aeen/Beer/behouw. de uitgekope flammen/
Taat Efraim die Huda doer vergrammen/
Eems herten hand/ als kimegten baneen Gold
Te zamen flaam/ red Jakobs oberschot/
Endoeze zaam in liefde weer vereemen/
EBm Bioms bzeult van hertente beweenen.
25.

-

Maat oms/ als die op eenen Altaar roken/
TDezonde/ die uw glamg-beeld heeft verbgolten
Berbannen/ enzoo zaamten Offer gaan
Berzoent/ eidoetdeesboeder-twitvergaan/
CPfanderszult gmzelfsweermederdalen/
OBm Efraim/ en Judate

rmalen

36.

TBooz Affur/ dievoozheenuw volkbenauwde/

Of Babel/ diezoolanguw Budbegrouwde/
Die heede weerzijmpijlenboogerfelt/

GPm Juda/doorbedzog/ offhelsgewelt
KTeflaan/- en mazijnkuillenheente voeren/
Alsdie dooztwifthet Heiligdombeloeren.
7.

v

ditgroote ostdeel,
OB God / bewaarong
Enflaahemzelfmogeengtot Bions voodeel/
Gelykteenbeeftop'tgrasteraardenmeer/
Gpmoetdog haafdie Gogen Magog / Peer/

Bienischedel/dieuwglanzenheeftverbuisiert,
Bergrutzen/ alsdieJakobseerontiuisiert.
-

--

--

Jeza

-

gegen God.

36

Jezabel in het Nieuwe Testament, en
hettegen-beeldvan Elialen Eliasa,wel
kers Historiwat na defcheure dertien

Stammen isvoorgevallen.
Op dezelve Wijze.
Ur J UBDanhoerigt
heiligdomverheerljktdoozdeglanzen
man doofemiramen „Ziel van

#
2:2'

Hw.luifterfehoot/
verkeerde
'
Dae Jezabel,
da regte Achals
MPjf/

es

werde, alsernacheingaar, roode 3"
dopen.

WBaar dooz uw glamts in 't heilig koop verdoofde.
=--

2.

19: 17,18

Die Jezabel/datbeef wiens Hellsblamhetzel
En toover-konft gefadig een beletzel

".

' etal.

Booz Afraëlen Juda is geweef/

Booz wiens gevlei/ en afgerigte geef/
BIw zonen van den Alltaar zyn gefooten/
Gmhaar gezag en roem-naam te vergrooten.
Z.

€)

4

-

- -

-

Die eeuwemlank/madatuw. Stammenfcheurden

,

Derfooten heeft die om uw liefde treurden/

-

- Die d'heilige/ als JRaboth heeft benauwt/

Als dooz de Helten Bologaangefouwt/
Gm’t SionGodsmetfähimp-reenna te baßen,
En't heilig bloed/ als Water/te verplaßen.
4.

*

CD Liegter / laat u heil'ge Bozlogs benden/

Geharnaft/ zigma deze Hoereens wenden/

-

CDmmet dit Beeft te treden in hetzand.

TPoor’t heilig sweerd’t geengp ons indehand

Geschaeftheb"om den ehedel van deesboote
Cehloven/ als het hoofddergoddelooze,
- -- TBoe deze eens voo2 uw So - amten
beben/

*

-

alleen dat groot bevel eens gewen/ ,

ls Zehu/en als Eionsopper-vost: EB

J
-

-

3ss . . . Gezangen vande

-

CD Koning/ floot dein Altaar/ die u trost:
KTermeer/ met die mog in de boßen bieren CDm Jezabels blankes
te cieren.
Schieteens depildooz Soramsboezem/ Bader,
Enryddan voort/ rydvootomdienverzader/
KTe Jizreel/ daar bp dooz de venfer ziet/
Cevellen/ alsdie"theiligzaadverfiet/

Läoepeens/ in hragt/ als Bod, enalbeweger,
-

WDieismetimp danzalhet heiligleger:
7.

Hetwoort Ceveldegaan/ommethaarkamerlingen
-

-

Epp, Diehoerevanhaarnagt Croonaftedingen/
Kamerlin- Gnn Jezabel/ tot mogzoo hoog.geagt

nbetei- _ Ceftooten dooz de venfers van haarpagt/
tei. Die venfers/ die haar hoeren zeteldzagen/
gentlijk TDie op haarwood nog Saboths Zonenplagen.
neeengefi
dene, gelijk
als eertjts de Kamerlingen dergroote Vrouwenge
fneden waren, zie Efai. 56: 3, 4. Efth4:4. Gen.37.opvers
-

-

-

36. zoo zijn ook nog de Kamerlingen, en Dienaars van deze
groote Vrouwe, die geeiltelijke Jezebel vleeschelijk besneden waar van der ligt eenige als befinedene van herten, eindeling
ophetwoord van Jehu, onzen KoningJesushaarafwallende, haar
zullen helpen benauwen en neder footen , met haar Hoeren

gewaad als verlaten , van die met haar gehoereert hebben,
want de Koningen zullen haalt de Hoere häten.
8,

-

",

-

Danzaluw volf de voet metzegen waden
TBooz 't bloed van die het heilig bloed vertraden,
Ban Zal de tong der honden openbaar

In’t bloed faan van een igeljk van haar/ Tsiens vleeschdathuntotvoetzelmoet verstreiken.

DEp zullen haaf het bloed der hoeren lekken/

Elia, en Eliasa.
-

9.

-

-

Gp hebt uw volk/hoewel in groot bemontven/
Altijd uvm licht doen voelemen beschouwen/ Tee
\
-

gangen Gods.

-
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TBehelden Bobs, verlichtdooz hoogergeef,

Diehebtgp tot / dieuwen name veef
Gezonden/ ömde zielenopte leiden/
Tothem/ dieeenszijnfchapenzelfmoft weiden
-

-

-

IO,

CBphebtze/ Heer/ dooz Piefers/ en Profeten/
PAw räaddoenziem/doo, Lioningen /gezeten
CBp Croonen/ hebtgp humbp"tregtbewaarty
Als Heilige tot uwem dienft verklaaet/

TDie gpveeltydsdoo vzoomeenzal'gevofen/
Geweithebt/ schoom 3p "theiligregt benofen. II

-

-

TDeziendershebtgp hum met heelefcharen

Gezonden/ om uw roen-maamteverklaren"
Elia / en: Elifa / enmogmeer/

WBathebtgpmietalmannen/ totuwEer/
Alan Juda/ emaan Sifraelgegeben/

-

CDpdatze in ubw. wyfheid zoubvdeleven.
--

I 20

TBien Eliadien man van ugezonden/

CDm Achabshuis uwoodeelte verlkonden/ .
Diedoozuw magt, ten beften van'tgemeen/
Bijn Heilig Ampt/ dooz duzent wonderheen

Bevestigtheeft, die Jezabelbenouw.de/

–

TDie vafte/ tot hp Horebs topbefchouwde.
-

-

13.

-

Die/zegen-rjt/Baals Pziefersheeftdoenballen
Die den Jordaangeklooftheeft methaar wallen/
Biesendelingonder der WDet/ vollgeeft/
Ten Hemel voeraan"teeuwigduerentfeef/
DMBiens mantelop Elifamederdaa.de/

–

Belyltdegeest/diehemdezieldoofraalde.

-

14.

Bp wiendatooktweedeelenzingedopen/

Danuwengeeft, die hemherfttoegeropen/ . . .
ITàyn Bader/ ach! mijn Bader/ dieik min/ Awhulpenkragt was J.freishuisgezin/
Beelmutter/ als hun wagenenenpaarden/
-

Sºffiniteren, metaangegordefwaarden.
Ra

-

-

Tes

/

-

-

Gezangen wande

O
-

:

s

15.

-

-

Zie, hier Gp/ Heere/ zitdienElia / diein Bader/
van Eph4 TBiangroot Profect/ dateeuwig zeigen-ader/
to.Heb.7 GBesonden/ om'tontdekkenuwenraad/
26. Matt.

Te Tiom heloz hetafge

t Zaad:

4.Pla.11o Gpwaartalleendien. Walzem volade wonden/
7.Joa.
14: TDeniver/ vanwucherstubersenden
56.Act. 1
IO,
Aét.2. en TDenhelfehe nijdheeftook uvm zielbefpgangen/
Joël2:28. ITAaer CBoddieheeftdie fmoodelastertongen
29. Rom.
8: 15.

Gevelt/ emu befchernut/ en mauw bewaart/

Moehebtgynietgehedem emverklaart/
Dewitzstheid/ dieuw Dader ubertoonde/
Dewyl zyn geeft uw Aartsche tent bewoonde.
'

7.

---

Gp hebt oolt doo uw wonderheen doen blühen
Hw. Almagt/ om uw zionte berrijken/
Hadatgp 3elfde Alarde overspant

Endzaagt/alsdoozeenonvermeidehand/
Biezegen-riskuwlastenhebtvoldzagen/
Jadat gp hebtgehaft tot
-

etta dagen.

-

Id5,

Gp zijtook/ als doop een Holzdaan! getogen/

TBoed" helfchenblock verdubbeltinvermogen/
Alpzulzendezijnvlockheftuitgelost/
TBit wasde Beelt waaruitgp dpinken most/

GDmendelinghethoofdomhoogte beuren,
Endees Jozdaan intweegang doo2te scheuren,
19.

-

-

INHaarmadatgp/omvatbaar Godgsozakel/

Pet Iodendon/ die Mäubens/ vollgehalkel/
Die fmoode, alseenan der Achabshuis/
Humondergank, namenig wee enkruis
Boozed had7 doenzytgy ooh opgeharen/
AlsElia/ voog"toogvamaluhm feharen.
-

2Q.

GBp wien.gpoolt/ alsop Elifa/ Boeder/
äu woodengeflietdalentothunvoeder/

-

Toovoertgpopdooz s'Hemels

uneberg,

gangen. Gods.
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Smgaven/ Weer/ tegietenvanom hclug

-

GBp Sion/ ja op dataldieu hoonen/T *
Bpu/ o God/inveede2, I.
zouwdenwoonen.
-

d'Apostelen/ metaluwgeeffgenooten/
Bolzugtem/ als intranem uitgegolten/
TWDie zagenugelyk Elifa na/
CDmdatgpoolt/ obzon-wellbangena/
1HUnfterktte waartdusbadenzpte gader/
Als kind’ren Gods / aikirrent/ Abba/ Dader
22.

TDiegp als mettweedeelenbanuwgaben/
Bercierde/ omdezockende teilaven/

TBooz wonder-heen/ geljk Elifadee/
TBoe Eliasopvoer/ eer dat devzee/
Bolkomen opuw Begelingendaalde/

Eoolangdenvloekdooz Aronshagenfiraalde.
2,
TBooz wiengpook veel

sieht doen leben/

CBm die melaatsuit Sian was gedzeven/
Alg IAaman weer te zuiv"ren dooz um geef:

_ Gp zyt altyd een Gad voor die uveest/
Bermeerdert ook de CDli onzer lampen;

-

Berloft uw volk uittegenpoed en rampen.
240

Die Jezabel/'t afzetzel van de

'TAK-

*

“ diepaaltmag als ein Kaning/
Die mog uw volkt/ als Elia/ benauwt; “
Dp velt en dood/ al die u Tempelbouwt/
Ein Eian flaapt/ doe all die mau haken/
Damonder den Hemeyer-hoom antwalten.
-

WLaat

:: vuur des25.Demelshum vernielen:
-

TPaar zyn/ o Heer/ ruinn zeven dutzend Zielen/

Tie noit haar knien voo Baal / of Jezabel/
Heer-buigen/ hom red dan ulu Israel
En weht die geet van Elia eens weder/
Detons bp u/gelylt lass, Neder.
20.

-

-

Spwoomt mietmeer daar feile winden waesen A a2

- -

daar

Gezangen vande
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e
TPaar d'aard beef en alde bergen daejen/
Geltjlt gp eens op Sinai berfcheen: …
JAu wäond gy zelfma Arons fmook verdween/

Infilte/ bp die 't heilig overwegen:
Aig was uw vollt dus look tot ruft gemegen!
27.

-

NBatwaeiter mieteenJoode-wind/ metvlagen
KCe Sion/ die oms hert tot u doet klagen,

-

Enwoond gy niet daar formen zijn/ o Heer/
Boo leggem wp dam geef"loos vooz u neer/
Ikomit dan emfilt/ diendzaei-wind voozuwzonen/
Zoo zalons hert in filte. bp u. woonen. - -

Dederde Hoofd-veranderinge, isde
bekeeringe in Babel.
Metopzigtop Deut.30: 2. ziehierby1 Reg. 3:47
Deut. 4: 29. Ierem. 3 : 12- 14. Palm 79: 5-9.

Pfäl. 137. Ezech. 11: 16en 22: 15. Psal.74: 17.
de Klaegliedere, Jer.29: 12. Dan. 9:3. Hab.2: 1.
Efa. 14: 1. Psal.89: 47.

-

Op de Wijzevan den 74. Psalm.
Heer/ ontfermer banuw zaad/
LJa“
Israel uw vloelt had onderbonden
In Babcl/ daarzp/zugtenten gebonden/

Staag weende/ om de bzeuk van Tionsfaat.
2.
-

„Na dat ubv volf ten grave was gedaalt/
Die fout en trots/ als regte Efaus waren

Hebt gn hun zaad / matten magl 3evenjaren

Erfelt/ endoo: een nieuwengcest befraalt.
3.

-

WAw hand heeft zelfde afgematte fchaar
Hetjoft verligt/ gp hebt hun geeft gegeben

Bekeering, en de Stammen doen erleven/
TBewylgp/ Peer/ hum Boden koning waar.
4

-

TBaar hebt gp ook uw heilig zaad bewaart/
De geeft getrooft/ gp hebt die geete namen,
- - -

-

QER

- gangen. Gods.
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TBoemfremmen/ om deziel de wegte banen
Tot uwem roem/ als tot UW dienft verklaart.
5.

Hetherte/ IHeer/ dooz zugten uitgefteent/
JEAet ma berouw/ de geef d002 weeverflonden/

En afgefwoegt/die heeft uw hand ontbonden/ -

v

Ban't jolt tot trooft

't mergeloos gebeent.

--

Soo haaf het land een welgevalien had

Alan Lions ruft / aan Dabbatten en Feeflen/
TBoe hebt gp/ als de leids-hrer aller geeffen/
OBnthomden/ die den Bab"lonier vertrat.
7.

-

-

-

-

TBe helden Bodg. dooz hooger geef begaaft/

In Babel

Profeten/ met de hoofden aller Ätammen/ - waren,by
Die hebben oolt in Babeldoen ontvlammen/ zonder
WIw volk/ wien gp de zielen hebt gelaaft. -

Ezechiel,
Daniël,

-

Maliachi, Esra, Nehemia met de hoofden der Stammen,

zie Esra. 1; 5.

- 8.

-

-

GBp hebt hum arest/ het duifer oog/ verligt/
CBmzelfte ziem hoe billig dat uw ooxdeel
Nun zielen heeft/ vertreen tot Tions voodeel

Als knegten aan uw zegem mond verpligt. -

-

9.

CBp gaaft uw erf/ o erfnis voo2 uw Buid/

Gm dat uw geeft mogwoomde in het midden/
Een iber Gods/ ein luft Om u te bidden;

-

in uw befluit.
Bmt geengp had beraaut
" IO
IO.
Jerusalem/zoo deer"ihlt ongewzoet/

Bewoog de geeft totºt geen het hun verbeelde/

t Cieraad was weg/de wegen Dionsqueeide
Alsongewend doo Babels vulgebzoet. .

.

- II.

--

-

THug toog nvoi vollk in arbeid/ na beelpijn/
CBm klirrende/ dooz wozfelen en fürhdem

-

Ce lohkem/ die zijn eer-zaad kon bevyden

Als Jakobs deelen eenig medicijn, … …
--

-

-

“

3 g3

12, Tee
-

'

"

Gezangen vande
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I2.

-

Poe heeft/ o God/de geet van Dameelmiete
Bezugt / gepleit vooz Juda enztjnerven/
CDnnover hun uw aanfhijnte verwerben/

Ten einde van hetafgetobt
verdiet
I

-

Opdatuw volk/uwvzaakfweerdeenszouwzien/
GBp Edom/ en op all datfmoot gebroetzel/
Meiemswzaakumzaad verfrektetöteenboetzel/
ETot Wet van die tot
-

was boe3em blien.
14

"

Sphoopte eens uw blammen/ heilig God
Cezien/opdieuw Tempel/ Stad/en.woming
Berbande/vmde glans van Babels koning
Te toomen/ aan die nu was afgeknot.
15.

- -

-

CDm all die/ fout/ berplafen Judaas bloed/

Sinºtopenveld dem fchedelte vergcuizen/
WDiensmondzookang alsopgerrollten stutzen/
TBooz fchuiment fpot

unfrei heeft geboed,
-

-

IO.

CDmzoo ukw naam in Arönshutten weer
Bet MBierook-vat voll geuren toetefwaejen;
seeen/ Suda meist weer boven Babel kraejen/
Als langten/van htm Boden Opper-heer.
17.

–

wilde dög die beenen/ doodenktouwt/
Doo roeren/en metvicefehlen vielbefluiten/
GBmdat ' dien Hoozenuitzouw spuiten
Die Babelsknotszoo red had in gefoulut.
II 5,

Ezechiel wasdoo uw geest vertoomt
Die beenien/ die in Babelmederlagen/
Die gp metlofluit't stofhebt op doen dagen/
Tot eere bam die Abzatms zaad verfehdotit.
-

-

IQ.

esTotmich
daran allenen Septerwagt
finaad van die baldadigu begroeten/
Maaar dat gy ook de vioeken komt verzoeten/

Aanal die regt zynzondig vul beklagt. _
Toe

gangen. Gods.
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Toe-patzinge.
-

2O.

TBus hebt gp ons docn ziem/dat gp alleen
-

'

geft dem aden in kontblazrm
CBmzegen-ryk d’ammergtige te hayen/
Ten spitzt van die Uw. heilige vertrcen.
-

-

2 I.

Bat Babely dat zelfin het nieuw Berbond

Juve glams verfiet dat hebt gy meergebogen/
TBe beemen / die vermoit cm af gejogen
Berderde / doo hun scherpe flaster-mond:

-

22.

TDie heeft uw geef/ doen levemen im kragt/
Erfelt ein ook herhoofd der booze totten/

TPaozuwen block den fährdel afteknotten/

Als die metwzaak uw glans ten onderbzagt.
-

CB

-

23.

frels roen/ erstellt het doode zaad/

Bie op ons meer in dres verlate dagen?

-

Aw voek/uwvloek/ heeftons ook meer-ge.
flagen/

-

-

TBooz Babels fweerd tot uwer hoon rnfmaad.
24.

Sintfluit ons hert, ein opent ongs grzigt/

Endoet ons ziemhoe heiligen regtveerdig/
GBp Bion fraft/ dat geeffekoog/hoveerdigy
Booz u / msg voog uw sozdeclnetenfabigt.
25.

Gelefongs allzaamubw geeft/ die onsbehoet/
Bekeert, beroert de herten

hart als feemen/

läom Meere/ kom/ raak eens die doodebeenen,
DE00 Wert den bloek/

oms mog treft/ verzoet.
26."

Danzaloms hert de geeftontblamen/ om
Cejuichen in het koop daar Refusfcharen
MAet lofgevult tot uwem roem bergaren/

KTot Babelshoon/en tot nun rarmationen.

Aa 4

Ds

-

Gezangen vande -
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Devierde Hoofd-veranderingeis,deweder

vergaderinge vanonderde Volkeren,
tot hetland Canan , Staden Tem--

pel, ook der tien Stammen.
Deut.30: 3, 4. ziehierby Lev.26:
9. Ezech. 11: 17. Ezech.23. 36. Jerem. 30: 7,

Metopzigtop

8, 10. Jerem. 32: 37. Ea. 57: 16-19. Efa. 11:

11. Hof 6:1-3. Hof. 1:7. Dan.9:25.Joel2: 18.
Op de Wijze van den79. Psalm.

-

AIt is hetzoet in mood tot ute open

Diezoekt/ die vind/ die klopt/ die doetgen
Opent/

-

--

-

-

Die zugten en op. uwem maam vertrouwen/

Fied gp / metlof upt weedom en benauwen:
TBan krijgt de Bieleftof/
CBun eeuwig tot ubv lof/

Ja d'afgelegde banden;
Te melden all dat zoet/

ºt Geen gp aan Bion doet/

CDm Jesus offerhanden. »
2.

Die gpte vooy verfiet in alle hoeken/
Dertreden doo2 uw uptgefpoken vloeken/
Die hebt gy weer vergadert om/ als zonen
Pan Aron/ in het heilig land te women:
dBp hebt upt alle oot/

- - -

Hit CDoft/ Buid/MBef en Aood
. . . De Stammen vooz doen kommen./
Als Leeuwen/ aan gegozd

-

.. .

-

Bin datutegen knot/ . "

". . . "
-

-

-

-

Te flaan/ of in te tomen.
-

-

-

-

-

- 3-

Doe Coges geef/ dooy hooger geeft bewogen/ JTNet TDarius ten Dcepter. Op getogen/

Awarme Buid in vppheid na benauwen/

Sejonden heft/ on Jesus huis tebouwen,ED

377

gangen Gods.
Sp

''

eArons

Boom/

“w
-

eer geur/ enkragtzouw

Als zonen ma Gods raad/

-

geben:

En't heilig koo2 gewaad/
Op Ilofs foel verheven.
-

- --

-

-

4.

-

CBp hebt alleen deafgefcheurde Stammen
Dereenigt/ ende geeffen domontvlammen/
CDm, Efraim en Juda te vergad’ren/

-

TDietzamen tot een Alltaar mofen mad’ren/
CDm na den CDoziogs paam/
NBeer oder kennen. Maam/

Als bzoedershemmtezoeken:
Diede geboude leid/

Tot eeren Majefeit/
-

-

-

Bevzijdvan Babelsbloeken.

-

Fs

-

-

Hier mofen al de Stammem tºzamenzingen/

In Canan/ most den gever allerdingen
TPat Israel zijnzegen doen gemieten/
CDm uwem geet op Huda uittegieten/
-

Hum

-

nor» s
niet d'on
fermende.

''

WBasmudoo2uw
gema/
Geen + Lo-ammi/meen/Bader
- "- #

zeuwag uw Sudaweer

Dy s

nie mijn

. . + Ammi/ om/ totuweer/

, Volk.

ehement zu mader.

-

-

“

† =y

Soo rogt dentyd der gramschap mabeelhommer mijnvolk
Ten einde/zoo zat Huda onder’t lommer
Dan Levj) in Gods toe-bereide hutten/

Bp d'Altäar/ die het hao gewelfthon futten;

\

C9Gold/zooltonuw magt/

“ - Dat heilige gefagt/ ,
Hit Abzaham gefpz0ten
1.

- - --

: Erstellen/ zog/ o God/

-

-

lebt gp hun als uw lot/
M2et Gliobergoten. .-

-

Ra 5;

,
-

-

-

7. Bod

-

- -

Gezangen vande
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--

7

-

Soo toog uw volkt/beglanft des um bermogen/
CDm/ zeigen-ryk - um hooge Centpel-bogen
Booz Levp en Jehova op ee bottwen/

-

Hoewel uw zaad dooz traagheiden verflauwen/
-

-

Se Gods gewid Alltacars/
Ten pyt des plonderaarg/
zeiet tot uw lofen boubode:

-

Blw Tempelbouw bleeffaan

Ten potvan Babels raan/
TDie Levitis

ent begrouwde.

"

Eoo hebt gy zelfuw voll / voocheen verfieenigt
Jaa lifem Ziel vergaderten bereenligt/
Loewel der veel/ afhertigen verwalten/
ILAet d'Affriers, het vuillen 'tomrein aten:

-

MBatis het dwaafheid / Heer/
Booz Jefs roemen leer

get Mardsche/ aardichte zoelten

Die zoo hetzoet verfmaad
Blyft billig/ na uw raad/
Gebout aan Efaus bloelten.

-

9.

. . . Getrouwe God/hoe waren doe uw kmegten
-

Derzeugt doe gy de Stammen op deet regten
CDm, na demond der heiliger Profeten/

-

Dooruimer maat uw zegen uitte meten
- - -- -

-

-

Alam die gp had bergaart/
En tot uw erfverklaart
Dan over veeke ceubven
Gp hebt in Palefitzn/

Berheugt doog Hemel Wºjn/
Te zonen der Lebzeeuwen.
-

TO.

Soo hebt gp ook/ sFroning/ bdo um 3egen
Maadat gp op uweer-troenwart gestiegen/
Bezeidenen verstreit dooz Siemelsbogen
-

Pergadert / doo umzalig albermogen
Dmhinook/Moszuwgrest/

Sie leiden aan befest

Bß

379

ngen Gods.

s" # zaliglingen/
EBm op dit Aarfthe dal/

379

Als Schapen van eenfall,
Jehova lofte zingen.
II

Gp hebt ons ook uit Babel op doen komen/
CDm uwen naamte melden met de vzomen:

:: '

''

MT2aar mu is
bitter fmekenz
het zaam
zugt/
GBms
h Sp
onsDog
hebtho02
weilte
ns herte
Bergadert/ doozuw naam/
EBm Juda op te regten:

INAaar Sion zt bekkat
Ein dos den vioek befpat
Als Plevys Gºffer kniegten.

/

I2

Bolbpenger van den eed bp u gefwogen/
Laat eens den tyd van grammschap/envanto
Temeinde gaan/ vereemigt alde zielen,
-

-

-

Die uwenraademalziemdoog bevielen/
GBp dat uw kmegten/ die
JAog zijn als No-amni/

Derlatenten verstoten/
WBeer kommen tot uw gloop

In 't opgepzopte koo/
Metal uw ryks-genoten."
–

IR
Z

-

Aw Dion treurtalfaamde op den dyempel:
IBie bouwter aan uw geefelykem Tempel

Een der veft zig hoog gewelfde huizen/
' heiligdom vergtuizen
Bolpzagr/ na Babels aart/

MBienstimmen maar

vergelten:
n“ä
ar. Sion

En wat de liefdebouwt
MBord doo denyd begroukvt/
Cegronde neer gefmeten.
Idle,

De Steenen/ ende

säen twistentzamen/

Eptspen omde Bouwerste beschulen Gm

-

380
Gezange: vande
Gmdat uw Huis mog im hetfofbljft fehlen:

Gp zult/ oDSoo
Bod/bit
angelullt eens weken/
haaft ubw hand verplet
All wat den bouw belet;
kom weerd dan onzezonden
Em leer ons over gaan/
Cot. roem van uwen maam/
EBm Hefus volle wunden.
IS.

-

Bergadert/ Heer/mog eens de arme Joden;
Hoep onsite zaam als groote Feef-genoden/
Embouw dan zelfuit alderhande feenen

Am Tempel op degrond van Jesusbeenen/
Gmzaam in 't openbaar
-

. . TBan op uw reuk Altaar/
CD bont-hift/ op te dzagen
Een offer/ toe bereid

-

-- -

Ban lofen dankbaarheid
In defe laafte dagen.

. .
-

Devjfde Hoofd-veranderinge is de wel
dadigheid overhetverzameldeVolk.
Met opzigt op Deut. 3o – 5. zie hier by
Ezech. 29 : 21. Ezech. 34: 13. Zach:7: 12.
Zachar. 3: 5-7. Eai.28: 5. Pfalm 132 : 13-15.

Zach. 1: 17. Jer.32: 37, Ezech. 11: 17.
Op de Wijze van den 51. Psalm.

- -

M2helzer van uwafgedwaalde Soon/
Erbouwer van de afgeboken dingen/
-

-

" TBe Cerubins, die 't Hallelu-jazingen/
Berheugen zig voog uwen Elpen-troom/
Gm't heilig ligt/ dat’theiligdom dooz blaakt/

Mbat kam deziel/ wat kam uw volk dan mader
Als uwem maam, die alles heerlylt maakt

Staag roemen/ aisons eenigs"levens ader.
. .

"

-

-

-

-

-

2,

- Ja dat gp/ Heer/ uw flammen dooz Ulbig
…

-

.

..

-

m
er

-

-

ange: Gods.
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Bergaderde, als Jakobs eer-kolommen/
SDm/ zegen-ryk/ uw glanzen uitte bzommen/
Im Canam/ waar den Silo wierd verwagt
TBoe hebt gp zelfdat afgezondert zaad
--

WBeldadigheid en echte trouw bewezen:
Getrouwe Bod/ en eenig ziel cieraad

Wie zouw dan uw gedugte maam niet vezen
3.

Gp hebt/ metlof/doo Bozobabels hand/
Zu zijnde in het midden vam uw fcharen/
Aw: KTempel weer op hooge läerkt pylaren

- Deze
weldadig

heidbe“

Boenryzen uit het puin van grulsen 3and; . . "

Dat konstgebouw/ verheerlyht doo uw ligt/".
'
CPm dat gp
voop Tempelb
o Sonne
't gezigt/ ogen."'
sti L
Eouwtschi
doodres
nenzelf/
nieuwe

Beeft/ als eenkleed/zym eieraad aan getogen/

Tempels
die
tweede

4.

'

TDie Tempel/ die dooz Babel lag gebelt/
TDie omgevpoet dooz dezen onbefmeden/

Soofchimprijklag doozuwenvloekvertreden/jaarwan
TDie heeft uw hand gezegent weer erftelt;
Gp hebt dat huis doen rijzenen vollboubwt

Darius
Nothug

KTot uw cieraadfchoon dat de ouwde weenden/ dapperis .

_Als of't gemis van heilgewaad/ enGouwd voortge
TBezaligheid/van Iesus huis verkleende.
zet.diena -

ZES-En-

-

-

veertigjarenvoltrokkenwas, zie Joan. 2: 20.
5.

-

Hier fcheen uw ligt mog meer als oitte vo02/
CBm dat gp zelfter aarden mederdaalde/

Endooz uw glams dit heiligdom dooz traalde/

- Als Heer/ en Bodvan’t nieuw gebouwdehooz.:
Grwaart veelmeer als Aronsbopf gefteent/
Als "t Hemels vuur ofÄrh en Cherubynen/

-

- - - - -

Bp quam metlof/ als'thoofd vanuw gemeent/
WBant Aronzelfmoft
uw glang verdivßnen.

v

TBoe is met bzeugd het

Taschenlam geflagt./

J2a MLevys zaad met luiter was gezeten/
CBm nade Wet/ emäigts-dzaad

-

vangew

- -

--

382
Gezangen wande
GBp Mofessiael/ na humbepaalde nagt
Certigten doe is 't Loverhuttenfest

-

Aljuichende in't heilig koog gezongen/

Cerdankbaarheid genoptdoozuwen geef/
Booz Luiten Bomgepaart bpklamkvantongen.
7.

Bier traden doe dezamen Airens wser
Cen Alltaar/omden nieuwgebouwdem Tempel
Bl toete wien/ geheiligt op den drempelt
Booz't offer vee, geoffert tot uw eer:
Der heil-verband,7 gebzobenen vertreten
--

Hebt gy vermieuwton deze hondelingen
Ce besten in den eed/ die gp voophen
Ban Sinai hum war toe wouwd bringen.

-

Hettweg- Gp hebt de muur dooz Zehemias hand
deisheit
bguwen

Erbouwt/ en uit het fofomhoogdoemfowellen/
Schoon Damabal/ met aizhn med-gezellen/

der Stads In 't faalzig tegen Suda heeft gekant/
muuren,

Em/zatban wzaak/te fremmen Sionsbouw:

zie Neh. Doo zijn/ o God, all die uw zonen plagen
II :

,

Gemegen/ om/ berooft van ma-berouw/

Esai 52:2. Be Bouwers van uw muuren malte jagen.
-

-

9.

TBoe heeft/ metlof/ dat Aardsch Herufallen
Pet fofverfehut/ doe/doezat Juda neder
Invzede/ on te pzalem als een Ceder/
Als dienaars van Jehovaas zeigen stem:
CD zahg/ die im vede Dion bouwt/
TBie/fchoanbemtjd/Gods ÜBeten WBoogdbebwaren:

WBatis hetzoet daar Juda vierschaer houwt
EBm in het kooz Gods raad te doen verklaren!
IO.

Heederde TBus hebt gp hun bebzijt van het gebwelt
"isdebeDer Heidenen/ die Jakobs zonen fmaden/

vrijdinge

. All die metfpatop Sudaasfehouders traden
Hebt gp getoomt/ ofdaan het faalgevelt,
heerschap- Doe heft/ met lof/ de Boehter Sions eens
pieder " Tenfallen Ring van haren hals onthondenz

van de

eidenen,

TB banden/diehaarpzaamden/ MA

l:
„

gangen. Gods-
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Hebt ap met mat verbuken en verflonden.
II.

-

zießß,52
3-Zach.6:
5. Hag.2:

-

Gp hebt den Traam der Heid'nen omgewentz
Be hooyens/ die um zegelungen fieten

23.

GPm Huda dooz hun bleekem t'abergieten/

Hebt gp met magt doofmeden magerentz

Wiens scherpte.at/net fimaad/hehengestammt

CDm/dooz 't ' van helderhande Paarden/
(Te plagen die uw erfdeel had ''
KTotdat uw geeft "t verhallen rijk erbaarden.

Tegen-beeld.
ID,
Soo wift uw hand Jerusalem uit't stof
Ee redden/zoo./zoo moether alles blaken/
Als gp maar wilt uw Sion heerljk maken
Bat Dooz-beeld/van een hooger Hemelshof:
Hw kerkel die im "tzalig mieuw Berband
Als van uw Troom/ metzegen/ mederdaalde/

Ätaat heden/ als Jerusalem gegrond
GBp DSion/ daar um luifereertjds pyaalde.
1

Hier hebt gp ook ubw

entron gestellt;
- -

Daar’t TianGods verschlintomaante bidden

ap/ alseen Bumpg/ msg in't mid

TBaar
LN

Tot dat de Diel als in uw liefde fmelt;
Bepooten faan geopentdoo uw geeft
Totzaligheid van Sodenen van Grieken/
CDm/zegen-ryk/ in vede/ om bevgeef/
KTe dzaven op Gods reine TAuive wieken.
4.

-

CBp zijt de muur die TDavids Troon bewaart:
Hierfraomtdie Mel/ die Bzonaar allerbeken
TBooz wiens gewackt ook felle Hatzen beken/
Tat heilig nat’t geen ans
t herktlagart:
Hier treden nude zoneu Jakobs toe/

Als Priesterg/ on uvm maamdgo2 Hemel-Klamken

Te melden/ enon 3onder Bar/ of läge
Ten Bouw-heer van't erbouw.de
-

-

buste

15. Nor

-

-

. .

-

-"
-/

Gezangen
15.vande
-
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-

- -

-

-

-

, -

Cotdat wp eens in dat Jerusalem
Derkeeren/ däar het alles van Hobjneit

- - -

Berheerlylt
staat/daarand'rezonnen
Daar
mietengelt
als omzen Arons fem/schijnen/
V

TPaar Somen Naam verdooven doo2 uw ligt

Daar alle nijd gedood leidvoor den dempel/
LHoezalig is "t/ verandert van gezigt/
Jehova zeifte dienen in
Cempel

zum

Bereit omg tot een lebendige feen

Dan Sion/ Iaat uw kniegten noit verflauwen/
CDmfaande vNets Jerusalem te bouwen/
Alljdende / doo zugten en gebeten:
Hw huis, o God/ is mog niet opgebouübt/
WLaat dan het fdfons herte eens bewegen:

kom Sion Godg/ vergadert SteenenGoubvd/
Aw God is zelftot defenbouw genegen.
.

.

.

– 17.

CD Bouw-heer fortdan uwen geet eens uit/
CBmgogt mog eens uw helden met vermogen/
All quam"er ook een Tobiaan gejogen/

Een Samabal van Babcl/ om uw Buid
Te foozen/ laat die booze miet befaan

Keen/ Bader/ gp moet onsdehanden ferkett;
TBoe deze zaam dan doo: uw nagt vergaan

Bamzal uw vollk aan Dions muuren werken.
IÖ,

Taat eens de geef van Haehemia/ Heer/
CDntwaken/ doe een Doobabel komen/
CDm geefelikte bouwen met de vzomet/
Tot uwen roem / o Bions roem eneer;

TBamfal uw glans verheerlylt blyvenfaan/
En die den bouw met Sanabal beletten

-

Die zult gy / als het hoofd van Babels raam/
Het behkeneel vergruizen en verpletten.
19.

-

Danzal uw fert ontbinden/ tot uw lof/

De banden, die de Tochter Dionspannen/
Die banden/ Heer/ die Juda zonder
-

-

- -

-

- -

k“
Og

-

gangen Gods.
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Aog daagt/ als vat gehegt aan'tAardfche

'

TSan zaluw Buid/ die mumogwozdgefmaadf

Meer zitten/om het fofvan't hoofdteschudden/

“Befileedin't Gouwd/ en'theilighoofdirieraad/
Bp Jakobs bzon/ als uit geleze hudden.
2O.

CD Schepper/gy die beide poolen daagt/

CBp hebt oms ook weldadligheid bewezen:
Laat Efra/ dan vooz ons uw wetten lezen/
TDie weit die nuzoo zebenboudigdaagt:

TBaal neder dam/ en geefuw. Bion vgee/
Maat all die upt verfheide bonnenfpzingen

STe 3amen vlien en fmelten tot eenzee/
CBm als eenziel Jehova lofte zingen.
2,I.

MDat is dat zoet als gp deziele voed/
IBp hebben mog Dzakels mog Sibillen;
_ Die zal dan eens dees marelierk gefchillen

Berzoenen/ Heer/ als gp het mieten doet
CBfmoet uw Stad/ uw Lempel/ uw gebouw
TBoo Babelmog vertreten zyn in uw oodeel
WBelaan dan7 Heer/ behleed ons indenrouw/
't Dal endeling dog frekken tot ons voodeel.
2.
22.

MBijn ziele went uw heilen zaligheid/
CD Sion Gods/ Jehova will ungeven
TBe liefde van die mu daar boven leven

- --

KTot dat gp zaam/ als feemen/ toebereid
_ Eyjn heilig huis moogt cieren dooz uw geeft

Invede/ met die Jesus alther ploegen:
't Sls altijd beft dat Schapcm onbevzeef
Hun Seden-rijk bp Bions Herder voegen,

-- - - - - - . .

. .

Dit gezangover 't hoofd gezien zijnde - mocr gevoegt wot
den na den Lofzang van David-

-

-

-- -

Delaattewoorden vanden Profeeten man

- - -

--

..

Gods David: met opzigt op 2 Sam.23 : 1-7. - - - - -

dp de Wijzevan den 118. Palm.

23 b

-

enblatts
-

Gezangen wande
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O Abrams zoom/gp hebt de zielen

…
"-" Beademt/ dooy uw geef en mond/
Ban all die booz de bond-hilft vielen/
Als erfgengmen van't Derbond:
TBaar Lebys zaad uw glams vertoonde/

T2zoop ooh uw geeft, dienzoeten Wyn
Was bp die Arons hut bewaoude/
In Cananen in Pelefiyn.

*,

-

2.

-

1. TBien man Gods/en geliefdezone
Dan Afäi/ uw boezem vziend/
TDie

g

verhoof on Judaas kroane

Tedzagen/ heeft uw raad gedient/
TDie liefühlt, was in koogezangen;
Bezalft doo d'ongezalide Dorf /
Ban wien hp heeft den geeftontfangen/

TPaar Lionsziel had na gedorf.
-

3-

*

2. Hw geef heeft totzingeest gefpoken/
Aw reden aangemaam/ en choon/
TDie lagen ap zijn tangte koken/
Zoo haaf zat op Judaas Croon:

Gp hebt dooz heim/uw Tempelgangen
efchzeven/ van uw heeft zyn gee
En Citer licht en kragt omtfangen/

WDiensna-klank 25abels rot mog veest.
Zie,van 3. CB Rifrels God/ en toote Pader/
deze vol- CD käots-feem voor die Bion mint/
ende za- GBp fpzak tot TDavid bei te gader/
en,Mal.

4: 2.
joan, 1:

Als rot uw roenn, en Boefer-kind:

Gp zijt dienheerscher, die in vgede/
Iloft komen om het overfhot

4-9. Esai. Ban Juda/ doog uw Bffer-bede/

#
Ezech.43

Teza"gen/ als uw deelenlot.

1.Ačt.2:9. Esai53: 1. Joan.7: 39, Zach. 10: 1 Hof6:3.
Jer. 22 : 39. Esai11: 1. Matt. 13: 7. Efair: 6. Mich.7:

4. Eis: 26:30. Deut 32: 41. Openb.20: 10-16.
--

: "

5. GP

- gangen Gods.
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5.

Bp waart / gelijk een Zon/ volftralen/
Boll glanzen/ fchoon als "t MAogen-rood
TBoe gp uit s'Hemels opper-zalen
Zaeer daalde / als oms eeuwig bzood:
CBeeft rijke Bopft/ hoe blonk uw luifer!
CD MEHogen-fer/ hoe glom uw licht
In d'oogen van die in het duifter
JAog 3aten aan Uw
verpligt

m

Bp reeft in *t GDofen volbermogen/
TBooz 't licht van 't Euangelium/
WBaar dooz de Bolk"rem voop u bogen/
Als doo uw glams verrukt alon:
Gp / die uw Bchapen wouwd bergaren/
Bijt/zonder wolken/zonder bzugt
Englans/ ten Hemel opgebaren/
Il2etlof dooz d'ongemete lucht.
7.

-

Hazonder wollten/ Werk erfelder/
J2a II2ofes duist're weit verdween/
TBoe blonk uw waarheid klaar/ en helder/
CDmdat uw licht Gods huis dooftheens
Endoeuw geeft op Japhets loten
Bamfch Degen-ryk/ in volle kragt/
Blit volder Daten was gegolten/
TBoe is uw glans

angegeben,

zoo haaf uw glang/ o Gods/ orakel/
TDus/ na den regen van uw geeft/
TBoozblaakte uwem Tabernakel/

_ TBoeis uw arm/ ontbloot/ gebzeeft
TBezielen / bp u hoog van waarden/
Beademt dooz uw zegen-mond/

TDie poten uit als Glas der Alarden/
JAa het beftek van uvm Derbond.
9,

-

M2aar TDavidshuis/ van uw verbafert/
"

ÜBas ontrouw/ en miet regt/ o God

Bp u, dies hebt gp die
-

s
2,

-

-

g83
Gezangen vande
Derfoten van het KTempel-flotz

Gp hebt mogtans doo sº Remels-bogen/
Alt kragt van 't eeüvwig raads befupt/
Blw licht doen dalen op de bogen

Team die gp minde/ als uw 252uid.
-

IO.

Als Davids huis miet meer en bloeide/
“ En Judäas Scepter was gevelt/
Doe hebt gp zelf/ voor de geboeide/
EIm Troonen kerk op nieuw erfelt

In dit Derbond /zoo ryk van zegen/
Zoo welgeopdent in uw raad/

Dateeuwig "therte zal bewegen/
Dangl die vooz uw Oogen fällt
II,

Daar in was al het zielgen0egen

Dan David/ al zijn lust/ o Heer/

>

Was daar in/dat/ma angstig fwoegen/
SEjn huis vergrufde/ tot um eer;

Loewel gp zelf/ o Spuite Jeße/
zog uit de Alarde mieten spgoot/
Als TSavid dooz een Elifließe
Gezalist was als uw geest-genoot.

"

I2.

De mammen Belials/ als TDzaken/
Die zullen zijn/ als doozens/ van
Een fruik, die niemand aan kam raken/
Derwoppen/ leggent in den ban:
All die urkerk / als Babel/ plagen
In die zult gp eens/ vzp/en los/

Tevlammen van uw waak in jagen
Gelyk als in een doogenbosch. "
13.

Een MAN zal haaf op deze vallen/

Gp zeifzültdoo uw volh/ o Feld/
Detspitzen/ die üw regt vergallen/
Teoendalen in het open Veld/

CDm deze dooyens/ die ons stehen/
Doohaluw vlammente verdoen,

Cerpläatze daarzp. Zion weeken
-- - -

Zai

gangen. Gods.
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Sal ook uw na-wzaak hun haaf boen.

Toe-paßzinge.
I4

-

S Herder/ gp die Bion lavet/
Spgeeh ook eens tot ons met uw mond/

Il2aak nu die fruikkelt dog/als TDavid/

Als helden/ in het WBoozögegrond:
Baar al uw glans en al uw klaarheid/

Die gp uw liierk hebt toegewent/
Berdonkert weer/ om dat uw waarheid
Jáiet hooger na de middag rent,
I5.

TBe wolken fioten ma den regen

GBp Sionshoofd/ den Hoogden UBind
TAie formt den lang genoten zegen
Dam die gp heden mog bemint/
TDoe eens die nevel wolk verdyven/
Ep maak den Hemel van uw interkt

Bog klaar/ gp moet deziel doo.gryven/

als Uw. werkt.

Gzoot agtbaar God/
I

TDanzal de Baar-moerzig ontfluiten/
All daar gezaeit wozdzal het Gas/
Bezegent/ ult der aarden fpzuiten:

Ach dat het/ Heer, den tijd haaf was . .
TDat Bion zugtemt rogt aan't baren!
-

Berdubbelt Dan de ween / o God;

TBoe ons uw glans en roem verklaren/

Als Jakobs eenig overschot,

-

17.

JU2aar Sion is ban u geweken/
CBns hert is ook miet regt bp U/

TBit zouwt gp eetwig koumen beeilten
Ach wzeeker/ pleit vooz Biom nu :
Behouw uw erf en fla de booze/

.

TBaar zymnog Belials / bolkragt
TDie / met het hoofd der Goddelooze/

TPen vloek ons hebben toegebzagt,
- -

. -

-

B. ha

18. Eng

390

Gezann vande
IB,

EBms herte/ dooz uw glans verflonden/
Bind mergens meerder vzeugt/ o God/
Als in 't begrijp van uvm verbomden/
TBitig de luft/ ongs deel/ en lot

-

-

Booz eeuwig, want het is befendig/
En welgeopdent/ en dooy rooft;
Allzym wp dam tot mog elendig/
TBit is’t dat mog ons herte trooft.
I9.

-

TBoe ons eens/ als een DIeli/ pzalen
"In 't middem van die dooyens/ laat
All/ die uw volk met vloeken fralen/

Berdwynen/ als een doopem-zaad:
We dozens die uw Byuid mogfekten

Dooz "tvleefh/ruk die eens uit ons bloed:
Wie kam die dozen famme beken/
Als gp "t/ Jehova/ mieten doet
2O,

-

Mäom met uw geeft eens tot ong neder/

- -

Bal op die mog uw volk verfmaad/

En laat oms op een Hemels veder
Eems dzaven/ om na uwen raad/

JM2et fpitzen ein gepeefde bogen/
Cevallen op die doogen-fam;
Cot dat hp zelf voog Bions oogen/
TB00 u/zal faan im vuur en blam.

. .

"
"

-

Dezefde Hoofd-veranderinge is dever
minnigvuldiginge boven hunneVaderen.
Metopzigtop Deut.30: hetlaatte deelvanhet5 vs.
zie hierby Ef.9: 2. en26: 15. Hof. 1: 1o. Num.

24: 18, 19. Zach. 2: 8. Ezech. 25 : 13» 14
Amo. 1: 12. Amo.2 : 2, 3. Mich. 4.: 13. Jer.

12 : 15. Zach. 12:6. Zeph.2:9. Ezech. 15.: II.

Op de Wijze van den 147. Psalm.
--

B zijt alleen/ o albeweger/ . .

.

G Be Weids-manvanhet heilig Teger
-

-

- -

gangen Gods.
TDe Bader van uns irvelingen/

39
-

Een Liots-fe.cn voor die "tiofopzingen
TDe Los-heer van uw na befaande,

Een Boeder/ en eenferke tozen“
- TDie ons den weg des lebensbalande/
JAa alles dat gp hebt gefwogen
2.

Als Israël uw mäam erkende/
Em zugtende van zonden fpende/
SDm uwen maam bp Aroms klanken In 't heilig kooz geweifte danken/
Ja dat gp Bader voo2 uw zelven
Erfelde Jakobs zegen flammen/
CDm in uw hooge kooz gewelben
Nun geeft dooz hooger geeftontblanmmen.
Z.

TBoe hebt gp hun tot u doen mad'ren/
Em Biom boven humme vad’ren
Bernmenigvuldigt/ dooz uw zeigen/

GPm alde volk"ren r"overwegen/
CDm Jefus / "t hoofd van zym geflagten
TBien langgewenfen ouwfen bpoeder/
JM2etzegem in het bleefchte wagten
Als aller Stammen een’gen hoeder.
--

4.

ZAa dat den zegen en de vilocken/
Die Bion tvofin alle hoeken/
JAa dat de banden in dien kerker

Berbzoken waren doop eenferker/ . .
En magn Biom hebt vergadert/
TBoe hebt gp uwen Troon verheben
Doo haaft gp tot hum, was genadert

In’t laatste teilten van hun leven.
TBoe zijn de Edummeergs Fuel kragten/
GBp Deiersberg doozuw gefragten

. .
--

-

Gedwongen/ na veel Gozlogs plaßen Zum eigenstaat als froote knarzen/, … …

ä
' wetten/
e dienen/ als befmedelingen - - - - - - - - - - -

Gezangen vande
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Boo wift gp paal en perlt tezetten
Alan decs verwate

wenigen

TDoe handclde die Judaag helden

„

Eens klock tatfimaad van dieuschelden,
Hier dcden al uw echte zonen

JAu kragt/ op d'hoogfe CBozlogs tonen/
CDm die uw volk voosheen benauwden “
Te pletten / als Hehovaas fmaderg/
TDie tegen uwem Tempelbouwden
Als afgekeurde kerk verraders.
7.

Soo deet gp hunte ruggedeizen/
TBoe gp de hooge Hofpaleizen
Dan Bozva/ doop het vuur verbande;

Doe heeft uw volk met kloeke handen
Het ganfthe Canan ingenommen

Dan't woed Egipten/ tot.de beken
Bes Euphrates/ die oberfromen

EBm dozze Landente

d

-

Welten.

WHier ma heeft Ifreits zegen wagen
TBe volk"ren/ die rondom hun lagen
Derplet/ en in den bloek gefpammen:

TDat rot/ dat/ van hun Godverbannen/
JT2oftfwigten voor die Juda mende,
- TDie hum/ met lof/ was voop getogen
(Tot dat die Haltobs roen ua rende

Eig vooz de helden Sions bogen.
9.

Soo hebt gp Jakobs. 3aad doempzalem/

En't leidendom in'tfofdoen dalen/
GBp hebt de trotze Moäbiten/

De hoog gebzeefde Aimoniten/

-

JAa't krygs gefchzeiin "tveld doen fervens
TDie Huda fchimpig tegemfpzongen

TDie hebben Jakobs zegenerven
Maetfähimp-reen uit hetveld gedzongen.
O
IO,

-

Sa Bod/ wie kam uwarm verbrehen …
-- -

- *- .

-

/

Big

gangen Gods.
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WBie kam zig aan den Hemel weeken
GBp hebt de rijke Palefymen/
Als rook doen voo uw glans verdwijnen;
Hit Alfood hebt gp heen gejogen
TDie tegen Jakob was verbafert/
En Ehrons Doft hebt gp verflogen/

JM2et all die Huda heeft gelafiert.
II.

GBp hebt dooz Jakobs jongfe neben
Gamfch Spien doen voop ubeven/
Zoo hebt gp dooz de GDologs fromen/
KTot Bions trooft/ eens wzaak genommen
IBan all die hunte vooz benauwden/
KTotzp/ als afgekeurde fwynen/
Zum zielen dooz de wonden fpouwden/

Op dat uw glams daar dooz zouw schijnen,
I2

TBoe heeft de TBochter Bians/ Bader/
Te volkeren gedopft te gader/

Wlaiens hoor'nen gp van pfer fmede/
KTot fmaad van die uw zaad vertrede/

- CDm Bions haterste verbannen;

CBp dat dien eenen zouw regeren/
CPm 't overschot maeuw uit te wannen

Ban all die uwen geeftonberen.
13.

Hier 3aten alde twalef Dtammen
Bereenigt/ om de Effer-vlammen

Il2et nieuwe luft/ na Gods behagen/
Den Hemel geurig op te dzagen/
QErfelt en glams-ryk in vermogen
GDm/ma de wet/ der ouwd"Bebzeeubven/
Deregts-bank/ mu het faal ontogen/
Ce veften op die twalef Leeuwen.
I4.

-

-

TBoe was’t getafban Jakobs loten
CDntelbaar/heerljk voogt gefpzoten/
Gelijk hetzand der Been/ en IT2eeren/

Die "tpçuißend fchuim vand'Bevers weeren)
Too toog uw volk na

fest,

-

TP W 5

-

-

-

-

us

34
Gezangen vande
OBn TBoppze-buyze te betvonen
Jerusalem/ daar menfchen beeffen
Heen-tagen/ on uw glans te toomen.
I5.

-

TDuspaalde Huda meer als voogen/
En Levy/ tot u dient defchoren
Bergaarde/ die tem Alltaarmaakute/
Tot die zijn Cempel heerlylt maakte;
GPm dooz hun glans booz "t Laatstite kosmen
Taiw luifer die nu moft gaan blaken/

Als "thoofd/ en roem van alle kroonen/

In 't tegen-beeld der

noch

zaken.

I

-

Tus hebt gp zelf die Suda leiden
Den weg des bedes doen bereiden/
CDm't-Heidendom bp een te rokken

En Japhet in uw schoot te lokken:
CD läoning/ dit/ dit zyn uwgangen/
TBe weg, die Sion moft betreden/
Eer Juda/ Juda kolt omtfangen

Dat hoofdder uitverkogenleden.
F7.

-

JAaar wie dat Jakobs ser-gefagten
Eeuw uit/ eeuw in heeft moeten wagten

TDie fontinuomin’t vleeschte kamen
Emanuel/dien Boxst der vzomen;
Zu was het tijd om vollgelobe/
Te ziem na die de kroom most dzagen/
TDie kroone/ die nutzelf Jehove

Douw vefen nazijn

wegen
I

O

-

ED God/ doe oms oolt tot u nad’ren/
Bermeerd onsboven onze Bad’ren;

Daar zyn mog weede Edomiten/
TBie Efraim van Hudafplyten;

-

TBaar is tot neg een weckent Babel
TDie ong ' hebig heeft befpzongen:

-

Bntwaak daneens/ o Doon van Abel/
Berloft ons van die kafer-tongen. “
k:

-

-

-

-

-

-

19. Gp

gangen19-Gods.

-
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-

Gp hebt onswel vermengvuldigt
Endeel maar nog mietverontschuldigt
Dereenigtons/ en laat de ÄlBozen/

Ein Spieken-land/zoo voll van rogen/
Paaft voo uw Decepter meder-buigen,
Flaat Israel/ laat Sakobs3onen
Gens fragt doen/en uw roem getuigen/

-

zMeetal die in dems-tenten women.
2,O,

Zoozal/ o God/uw kerk/ aan't dalen/
Zeog eens in volle lufter pgalen
Gnn dutzende van Maaagde-repen/
MDetlof ten Alitaar op telepen/
CDm
in deovgede
op en
te groeien;
Totyp,
Bozst/
hoofd der vpomen/
Booz äl die in uw liefde gloeien -

-

-

A
--

Cent meede maalzult tot ons kommen.

Her zugend faël na den beloofden
Messias,dienazooveelafgeloopeneeu
wen, ten einde dergezettetijd-Palen»

zig als Godsheerlijkheid in den Vlee
fche openbaren mot: mer optigt OP
Pfalm 144: 5.
-

-

H

--

-

--

Op de Wijze van den 80. Palm.

wedde ziel, a vemeistening -

#

JPiet
Bam
uituw
gelokt,
beloften
alsmeder
gp den honing

Poe wozd hetzoekemthert gepogt
En aangefout/om uit uw bleedTedzinkenditverhemeltzoets
2,

- -- - ----

: "
-

-

Hoe woyfelt niet-/ o ouwfie Beeder

“

Tee geet met u om heilig voeder/ ,

… …,

Helyk een anderen
W"- -

die - - - - - -

-

--

-

Gezangen vande
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Ein kragt vermieunt/ omlogen b2p/
t

' goed tomtfangen/ dat

TBezielte voor in hoop bezat.
3.

Soo haaf gp/ made fmet derzonden

“

Fälm raad-flot duifter had ontbonden,

n't afgezondert Bouwen zaad/
00 haaft heeft Adam im zijn staat
Gehoopt/ on ma uw räads befluit

KLe 3ien de Budgom vanzjn Bruid.
4

Debwijl uvm geeft dezielen freelde
TPoor't CPffer/ dat aan hun verbeelde

Dat Gffer/'t geenalleen/ in fragt/
Den vloek des ÜBets/ na Neofig Uags.
Iloft dooden/ om het leben wieer

KCe geben aan uw daode/Heer.
52a deze hebben all

voesteuem

Grzugt dooz dafgesponneeeuwen/
. Een der hoopte/ om dienheld
Ein "tvleeschte ziem/ in 't perk gestellt,
- CBm d'ouwde Slange/ na veel ween/
- KCe gruizen d'heische p in tween.
Poe waren eertjdsal de Stammen

F

/ 0m in 't bloed der Liammen

e3ien dat bloed / dat heiligbloed/
Dienskragt alleen deziele voed/
Bat bloed / het geenalleen van kragt

Aw 3egen ons hefttoergebzagt: “

-

-

7.

-

Ep quamen welten Altaarnader/
GPmutezoeken/eeuwig Bader/
TBooz "t CPfferte Jerusalem,

-

Baar niemand hoodedeze fem/
Dat Sion dooz geregtigheid

Erstellt was/ öoo um Hajefeit.
8.

-

-

Sp3agen weildat Aarchedieren. …
-

-

Bei

gangen Gods.
de“

93
3.

Derflonden
CPfer-vuuren
TBe arme zielniet konden voen;
MDat kommen beefen menschen doen

seen/ Heer/ een hand volfmeer/ of bet
Doldeet noit uw gefchonde WBet.
9e

-

Baar was een ander bloed van modem/

Een and're kragt om "t vleeschte dooden/
Been Tempelpzagt, mog Aroms roe

Geenaffchen van een jonge Koe/
IAog beeste bloed/kon oit de ziel
Erstellen/ die eens van u viel.
LIO,

TDuszagenzp doo g'Hemelsbogen/
Allzugtende met matte oogen
Gmu/ om u/ o groote Boom/
Te lokken van uw Elpen-Croon/

Omin het vleesch dat Effer-smout

Teweeren doo uw eeuwig
Gouwd II.
Bp hadden TPavid hoozenzingen/
Tat u/ o geber aller dingen/

ºt Slagt-offer miet behagen kon/
TDat Jesus aller geeften bzon

Bereid was/ om’t gefchonden regt
t"Erfielen als een Gffer-kmegt.
I 2.

TBus togen dees berliefde fcharen

Än arbeid/ om dienzoomte baren/
CBelijk een vzouw/ met dubb'le ween

Haar kromt/zoo hebbenzp voozheen/
Als afgefwoegt/ gearbeid/om

Tebaren Bioms Bzuidegom.
-

IZ

Sp zogten ugeljk vermoeide/
MBiens zielen in die liefde gloeide/
Dermoeit dooz Arons Offer-vet/
En afgeflooft dooz ALAofes WBet/

-

Begeerig/ om eens oogaanoog
. "Kezien die alde stammen doog,

-

4. Es

Gezangen vande
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14.
'' / dat geen
als ' '' /
em"len feheurde
-

-

Ennedetdaalde openbaar/

-

Bat.gp mp. als een bzoeder waar/

CDmoolt myn s'moeders boft/ met kragt/
(Te

zugen / metuweer-gesagt!
15.

Dan eeng/ bwie zalaan ong ten leben
Däit Sion/ Sions Tog-heer geben
Die 3al boo2 ons ten Hemel gaany
Gfdalen lager als de MAaan/
Gm/ indem afgrond zijnde/ weer
Sijn Bund te redden
zijn eerk
IÖ.

-

Doo hebben d'ouwde Stamgenoten
Mau gewenst/ o hoofd der Frooten/
EBm eens den Hemelvan de wet
KCezien berfthoven/ en verplet/
Lot dat gp eens/ als Judaag lot/
Douw zeggen/ Biom/ zieuw God!
-

-

17.

Maar/ Heer/gp zijt welmeer gekomen
Cººp 'tzugten van die ouwde vzomen/
CBp hebe het hand-fchzift weit gescheurt/
Den foel van Maofes afgekeurt/
CBm ruft te geben aan de ziel/
TDie u vooy sºll ereig gen behiel.
I

Biemet u in den Memel paalde/
Eer gP mog op der Aarden daalde/

2Bp u/ o Boefter van de deugd;
IBaar mog is 't geen balkomen vzeugd,
" Al Paalt gp aan Gods regter-hand/

. Baar gp uw Croon hebt baft geplant.
I9.

GBp hebt uw kerkt uit tegenpoeden
KCatheden welgerer/ ten goeden/
Ilàaar daar is mog een Antikrist/

Een Boer die metuzonen twist,
A

wiens

gangen Gods.
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WBiens wzaake ons ma u doen ziem/
JAa u/ tot. Wie de vzome vlien.
--

---

-2O, - -

-

-

--

Gp hebt belooft als"thoofdderbyomeu/
HAog eens tot Dions hulp te komen/

Lot of pan, um bestrede Bud: - - - --

Baal damnog eens/ na um besuit - - - Berlos ons/Koning/doo uw mägt.“ - CD roem/ booz Jakobs eer-geflagt.

/

2, I.

Ja daal mog eens op. Sion meder/
Erfel uw zalig erfdeel weder/

-

Derheerlykt Sion/groote Dopfty

-

't Sls tyd dat amu volk verlost.

"

Bernieuwt den Hemel van uw kerk/

Ozone Gods hat suwwerk.
22. "

- "

Daal dam/ enkomons herte nader/ ,
WLeer Sion bidden/ Abba/ Bader/ . .",
Berdubbelt onze ween/ o God/ - ,
Enroep het heilig
Tot u/ eimaak den Afgod fom:

''

-

Rom/Beere Jesus! hom! ja kom:
",
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-

-

E R R A r A,
Van de

DRUK-FAUTEN
Dezes Boeks.
Pg. Kogel
4
S

20

10

21 |

-fºcus

| genezen

3 | voor
9 | palen
19 | de

52 |

34 | neer
8 | fußen

57

-

-

genegen
W2M

14 | 12 | ontvragen
- 30 FI |

Werbeterle,
al

-

ontgraven
polen
deze
NSEE

fuffen

58 | 37 | zin

zal

p
es | 2t || MeeN
mp
78

NI p

66 |

1o

79

23 " al
1 | Caldaan

| InnellCNN
TD»
-

92

109 | 11 | ween
53

158
6O |

19 | Zondern
22 | af
15 | kein

21 | 26 | vertrouwe

Myces

zonder
of

getrouwt
woord

| | twaels

twalef

224| 3 | Jehoov

Jehovc

225 |

23

258 |
39 |

12 | Saul
| | redden

298

#

foten
Saül
redder
Zihon
lid

313

Zion

lied

-

Draken

| woor

19

29 | |

als
Caldeen

--

-

Tot: M. D DELBURG,

Gedrukt by Aaron van Poulle, Boek-druk
keren Papier-verkooperinde Heere-straat. 1683
- --

-

A.

-

-

-

-

|
|
|

-|

|

